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Chcete mať zdravé, krásne a pevné nechty bez nanesenia umelého materiálu?
Vyskúšajte živé BIO pokrytie nechtov, ktoré je ochranné, posilňujúce a pevné pokrytie
pre prirodzené nechty.
Obsahuje jedinečné zloženie so špeciálnou väzbou, ktoré nespôsobuje stenčenie nechtovej platničky, pocity bolesti pri odstraňovaní ani alergické reakcie, navyše zvyšuje regeneráciu keratínových štruktúr nechta. Neobsahuje kyseliny, lúhy, toluén ani formaldehyd.
Bio pokrytie nechtov spraví z Vašich slabých, poškodených a krátkych nechtov dokonalé
umelé dielo.
Navštívte nás v Štúdiu krásy na Jeruzalemskej 33 v Trnave a uvidíte, že tento spôsob manikúry si jednoducho zamilujete. Ste jedinečná/ý a zaslúžite si to najlepšie ...
Po-Pia: 10:00-20:00, so: 9:00-14:00, tel.: 0917 378 512

01-0 TT02

Revolučné Bio pokrytie nechtov už aj v Trnave

INZERCIA
0905 333 832

hydinárska farma topoLnica

krmivo pre nosnice rastová a znášková

MA
ROZVOZ ZDAR

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

36-0006

08-0004 TT01

Zakrývanie interiéru GRÁTIS

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

Ponúka na predaj:
8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

(pri galante)

STIERKOVANIE
0903 783 800

0910 679 910

smarTTshop.sk

• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kameňa
• Búracie práce
s odvozom odpadu

0917 102 255

39-1200003 TT01

MAĽOVANIE

3 mesiace zadarmo
Daňové priznania.

01-0011 TT02

08-0001 TT01

ÚČTOVNÍCTVO
A MZDY

EXTRA

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

TT21-02-strana
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www.autosklotrnava.sk
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KÚPIM BYT
V TRNAVE
Okrem Linčianska.
Nie RK.

0910 545 910

01-0011 TT02

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK
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Od decembra predlžujeme
o 17:30 hod.
d
0
:0
8
d
o
otváracie hodiny! Chránená dielňa: možnosť povinného plnenia

08-0127 TT01

predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Pozdravujem vás, vážení čitatelia, nedobré nálady do ohrozenia vonkajšívšimli ste si, že už je dlhšie svetlo? To mi vplyvmi.
Netrúfam si nahrádzať odborníkov
nie je iba symbolika, to je veľmi príz oblasti imunológie, psychológie a psyjemná skutočnosť.
chiatrie. Ale viem, že ak sa sami nevzbúMnohí z nás - ťažko sa tomu vyhnúť - rime proti tej tme v nás, veľmi si ublížiprežívajú smutné dni, vlastne už týždne me. Preto to skúšajme, robme pokusy,
a mesiace. Nemyslím teraz na rodinné ako rozjasniť našu myseľ. Nemôžeme
tragédie či smútok nad odchodom pria- sa s blízkymi stretávať? Tak im píšme,
teľov, kolegov. Tu neviem, ako sa s tým mobil má každý a správy sú zväčša zadarmo. Stačí aj to krátke “ahoj, ako sa
dá vyrovnať.
Ide mi o taký ten zvláštny druh máš?”
Doprajme si endorfíny - hormóny
smútku, ktorý sme doteraz asi nepoznali. Smútok z nedostatku osobnej šťastia z pohybu na čerstvom vzduchu,
komunikácie, rozhovorov s blízkymi, s potešme sa upratovaním v starej škapriateľmi. Smútok z tmy, zo zimy, ktorá tuli plnej ešte starších roani nie je zimou, smútok z obáv a z veľmi dinných fotografií, “páchajme” dobro, je ho tak
vzdialenej perspektívy na lepšie časy.
Tento ťaživý pocit je pochopiteľný. málo okolo nás.
Všetko, len nebuďme
Je ospravedlniteľný a je normálny. Iba s
smutní, pekný a trošku
bezcitnými nič nepohne.
Skúsme sa tomu všetkými silami veselší týždeň, váževzoprieť. Smútok a beznádej či dokonca ní naši čitatelia!
S pozdravom
strach mimoriadne negatívne ovplyvňujú kondíciu nášho imunitného systému.
Náš celkový zdravotný stav dostávajú
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

POLIENKA BUK, HRAB

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

TRNAVSKO

VLÁDNI POLITICI SA NÁM VYSMIEVAJÚ.
NA RIADENIE KRAJINY JE TO ÚBOHO MÁLO.
To čo posledné týždne predvádzajú Igor Matovič a Richard Sulík, v tak
vážnej situácii v akej sa naša krajina
nachádza, považujem za vrcholne
cynické, nevkusné a maximálne nevhodné.
V čase kedy mnohí občania prichádzajú o svojich blízkych a kedy
sa mnohí doslova strachujú o holé
živobytie si títo dvaja masírujú svoje
egá cez detinské odkazy v médiách.
Je to úbohé a trápne. V plnej nahote to ukazuje ako nepochopili svoju
úlohu.
Ľudia od vládnych politikov čakajú riešenia, ktoré nám pomôžu
prekonať túto ničivú pandémiu a nie
nedospelé správanie. Týmto sa nám
všetkým doslova vysmievajú do tváre.
Slovensko potrebuje schopných
manažérov a nie šašov, ktorí sa vyžívajú iba v predvádzaní pred kamerami a zbieraní lajkov na sociálnych
sieťach.
Vláda Igora Matoviča je pre mnohých obrovským sklamaním a ja
vôbec nesúhlasím s tým, že každý
kto kritizuje Matoviča chce návrat
Smeru 1 alebo Smeru 2. Nechcem byť
rukojemníkom takejto voľby. Som
presvedčený že sú aj iné možnosti.

Dobrá voľba je stranou pragmatických riešení a uchádzam sa
o vašu podporu. Som presvedčený, že štát sa dá riadiť slušne, odborne a s pokorou. Som presvedčený, že Slovensko v žiadnom prípade
nie je odkázané, aby si vyberalo iba
z chaosu a ľudskej nezrelosti, ktoré
sú tu teraz alebo “akože“ sociálneho
štátu iba pre vyvolených.
Slovensko má na viac. Môžeme
byť úspešnejšou krajinou. Musíme
robiť ale naozaj politiku pre ľudí
a prinášať riešenia.

» Tomáš
Drucker:
SLUŠNE
ODBORNE
S POKOROU
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PALIVOVÉ
DREVO

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

0905 534 595, 0905 333 832, 0905 943 528
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PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou
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SLUŽBY, REALITY, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

osobná ochrana

09-07

na doplnky k oknám!
...sieťky, žalúzie a iné

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

3

VOSŤ
KĽÚČOVÁ POHOTO8
0903 668 66

NONSTOP

0905 333 832

Ničia Vás DLHY z úverov?
SÚDY alebo aj DRAŽBY obydlia?
 0905 638 627 finančná ochrana

Kovošrot Ivsta

s.r.o.

výhodné ceny
platba v hotovosti

VYKUPUJE

LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU
POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY

železný šrot, meď,
mosadz, bronz, hliník,
nerez, olovo, autobatérie

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

likvidácia oceľových zariadení, paličské práce,
poskytnutie vlastnej dopravy a kontajnerov

01-0006 TT01

0905 613 007 • 0907 088 799

01-0 TT02

PREVÁDZKY: • Špačince, Poľovnícka 11 • PD Malženice
Otváracie hodiny: Po-Pia: 8,00-16,oo hod. / Sobota: 8,00-12,00 hod. / Nedeľa: zatvotrené

TT21-02-strana
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INZERCIA

66-0016

Paulínska 20, OC Balakovo | 0950 777 111
www.sezamtrnava.sk | sezamtrnava@gmail.com

08-0118 TT01
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Testuvači

UČEBNÉ OD

6456 H kad
erník

UČEBNÝ OD

Veríme iba rozprávkam
Celý rok iba utekáme
a keď už niet kam,
utiekame sa, na Vianoce,
k rozprávkam.
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
LOMONOSOVOVA 2797/6, 918 54 TRNAVA
tel: +421 33 5521109 • E-mail: sulkova.darina@zupa-tt.sk
www.sosos-trnava.sk • sosostrnava.edupage.org
Facebook: Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Lomonosovova 2797/6,91854,Trnava
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KDE NÁS NÁJDETE?
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PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

www.rekomplett.sk

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
linky, vstavané skrine

» Eva Jarábková

NÉ

6425 K kaderník – vizáži
sta

033/5513 022
Zavarská 11, Trnava 0902 904 711
rekomplett@rekomplett.sk

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

Kam počas karantény
Urobím si mejkap,
oblečiem pekne seba aj
deti,
dnes si to užijeme,
pôjdeme spolu vysypať
smeti.

Ý

• dvere - interiérové,
bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
vinylové, drevené, korkové

• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

0915 251 869

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

TT21-02-strana

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE
okna@rekomplett.sk

info@rekomplett.sk
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39-0015 TT01

Chyba programu
Niekde sa to pokašľalo,
tiel je na svete dosť,
len ľudí je málo.

kuchár

X

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-R
OČ

Možno je to tak

Výnimka pre seniorov
Pravidlá máme plne v moci
a správu rovno z lesa,
seniori môžu lyžovať v noci,
lebo aj tak veľmi zle spia.

BOR 4 -ROČ
N

2977 H cukr
ár

» bapka Blašková

Každá palica má dva konce
Ale keď ti dopadne
tvrdá rana na líce,
chceš vedieť kto ťa udrel
a nie ktorým koncom palice.

BOR

Y 3-ROČNÉ
3355 H stolá
r
3678 H inštal
atér
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Čúl som sa kukla na smelých a obetavých ludzí
z druhého boku barykády. Kamarátka je zdravotná
sestra z vysokoškolským titulom. Aj ket nerobý v špitály any v nemocenskej, dala sa na testuváný. Najprv
na celoplošné a čúl nasadzuje svoje zdravý a testuje
a testuje. Zalúbylo sa jej pomáhat ludom. Tak sa podzelým z jejej zážitkáma. Pret svátkama v Trnave a né
len tu, boly hodzinové fronty na testuváný. Nékerý
ludé boly nervózny, nékerý kludne čekaly až dójdu
na rad.
A obetavý ludé v býlych skafandroch sa hodziny
a hodziny pocily bez luftu. Zato im nékdo pekne podakuval, čím ocenyl jejich robotu, ale nékdo frflal, že
im to dlho trvá. Jedna pany prišla z krabičku, kerú daruvala testuvačom. Cez prestávku hu kamarátka otvoryla a boly v nej vánočné pernýčky. Krásne vyzdobené na štýl modrotlače. Boly také pekné, že im ich bolo
lúto zest, tak si ich zavesyly na halúzku smrečka. Vyzdobyly si svoju „ ordináciju“ a tešily sa. Ohodnocily
to aj prichádzajúci „ pacijenty“. Ešče jeden postrech.
Do testuvacého dvora prifrčalo auto, obešlo šeckých čekajúcich a „tažký frajír“ rovno k okénku, scel
sa dat zapýsat na testuváný, ale oznámyly mu, že sa
už neskaj na rad nedostane. Okomentuval to vulgaryzmom, šlápol na
plyn a otfrčal tak, že ludé mosely
otskakuvat, aby ich nepozrážal. Jeden malý chlapček též
potrebuval test, no bál sa tých
maskuvačov, ale moja kamarátka
mu povedala, neboj sa, ja som kozmonaut. Drobec sa potešil a dal sa
otestuvat. Takto to vyzýralo
z druhej strany barykády.

ŠKOLY, SLUŽBY
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Ambulantní
Na sídliskách pribudli nové hnedé kontajnery
lekári predlžujú
ordinačné hodiny
V súvislosti so zhoršením epidemiologickej situácie v Trnavskom kraji
boli začiatkom januára 2021 prijaté
zmeny v poskytovaní zdravotnej
starostlivosti. Župa sa dohodla s ambulantnými lekármi pôsobiacimi vo
všetkých siedmich okresoch kraja
na poskytovaní zdravotnej starostlivosti nad rámec ich ordinačných
hodín, a to až do 16. hodiny.
„Čas poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulanciách sme predĺžili do 16. hodiny po dohovore s
vedením župy a piatich nemocníc v
Trnavskom kraji. Chceme znížiť nápor
pacientov na urgentné príjmy a tým
pomôcť zvládnuť neľahkú situáciu našim kolegom v nemocniciach. Pacientov prosíme, aby sa obracali na ambulancie svojich obvodných lekárov
a lekárov špecialistov. Veríme, že spoločnými silami a disciplínou túto neľahkú situáciu zvládneme,“ uvádzajú
ambulantní lekári vo výzve verejnosti.
„S ambulantnými lekármi v kraji sme
od začiatku pandémie v pravidelnom
kontakte. Vzájomne sa informujeme
o aktuálnom vývoji situácie a pružne naň reagujeme, čoho dokladom
je aj aktuálne zvýšenie dostupnosti
zdravotnej starostlivosti,“ povedal
trnavský župan Jozef Viskupič. „Do
ambulancií distribuujeme ochranné
prostriedky a najnovšie aj antigénové
testy, aby lekári a sestry mohli pokračovať v ošetrovaní pacientov v adekvátnych podmienkach,“ doplnila riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu
TTSK Lucia Šmidovičová.

Špecialistu vopred kontaktujte
telefonicky
Z dôvodu presunu časti zdravotníkov na lôžkové časti nemocníc sa
činnosť odborných ambulancií v nemocniciach od 4. januára 2021 dočasne obmedzuje, respektíve pozastavuje.
Pacientom, ktorí sú sledovaní v odborných ambulanciách v dunajskostredskej, galantskej, piešťanskej, trnavskej
a skalickej nemocnici, sú konzultácie
i predpisovanie liekov zabezpečené aj
v odborných ambulanciách mimo nemocníc v štandardných ordinačných
hodinách. Rozšírený režim fungovania
do 16. hodiny je vyhradený na akútne
ošetrenia pacientov. Pacientom objednaným na prvé vyšetrenie alebo
plánovanú kontrolu sa odporúča vopred telefonicky kontaktovať lekára
špecialistu a dohodnúť sa na postupe.
V prípade stabilizovaného stavu je
podľa vyjadrenia lekárov možné niektoré plánované kontroly odložiť o pár
týždňov bez rizika negatívneho vplyvu na zdravotný stav. Pokračovanie v
nastavení pacientov na liečbu lekári
vyhodnocujú prioritne telefonicky,
pričom v prípade potreby predpisujú
lieky elektronicky. Fyzickú kontrolu sa
lekári snažia načasovať tak, aby minimalizovali kontakt medzi pacientmi.
ren

Trnava spúšťa zber
kuchynského bioodpadu
Novela zákona o odpadoch, ktorú
Slovenská republika zaviedla od
1. januára 2021, prináša samosprávam okrem iného aj povinnosť
zberu kuchynského bioodpadu.
Znamená to, že tak, ako triedime
plasty, papier, sklo či kov, budeme
separovať aj to, čo vyhodíme v kuchyni. Napríklad starý chlieb, vaječné škrupiny, kosti z vývaru alebo
pokazený jogurt – to všetko pôjde
do samostatnej smetnej nádoby.
V tejto súvislosti začali správcovia
bytových domov v týchto dňoch distribuovať do trnavských domácností na
sídliskách Prednádražie, Vajanského a
Družba špeciálne košíky na kuchynský
bioodpad spolu s balíčkom 25 kusov
biologicky rozložiteľných vreciek a infoletákom od Mesta Trnava. V druhej
vlne budú nasledovať bytové domy na
zvyšných sídliskách. „Košíky a vrecká
sú určené na zber kuchynského bioodpadu v domácnosti. Tepelne upravené
i neupravené potraviny, znehodnotené
či také, ktorým vypršala trvanlivosť, to
všetko už nepôjde do komunálneho odpadu, ale do nových hnedých nádob na
kontajnerových stojiskách,“ informovala Veronika Majtánová, hovorkyňa Trnavy. „V praxi to teda bude vyzerať tak,
že to, čo nám doma ostane po jedle na
tanieri, všetky šupy z ovocia a zeleniny,
vaječné škrupiny, kosti, starý chlieb i to,
čo sa pokazilo, splesnelo či zhnilo, nevyhodíme do zmesového komunálneho
odpadu, ale do vrecka v perforovanom
košíku, ktoré spolu eliminujú zápach a
výskyt hmyzu. Keď bude vrecko plné,
vyhodíme ho na kontajnerovom stojisku do hnedej nádoby, ktorá je na to
určená a viditeľne označená,“ objasnila
hovorkyňa.

Na sídliskách pribudli
hnedé kontajnery
Nové hnedé 120-litrové kontajnery na
kuchynský bioodpad sú umiestnené na
vybraných kontajnerových stojiskách.
Nachádzajú sa aj na každom zo siedmich zberných dvorov v meste. Vyvážať sa budú dvakrát týždenne, vždy v
utorok a piatok. „Ide o pilotný projekt,
v prvých týždňoch budeme sledovať,
ako sa kontajnery využívajú, a či ľuďom
ich rozmiestnenie a frekvencia vývozu vyhovuje. Ak by došlo k zmenám,
budeme o nich verejnosť informovať,“
hovorí viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík. Mesto Trnava prosí verejnosť o
zodpovedné narábanie s kuchynským
bioodpadom. Do hnedej nádoby je možné vyhodiť kuchynský bioodpad iba
v dodaných vreckách od samosprávy,
prípadne ich vysypať priamo z vlastnej
nádoby, ktorú po opláchnutí použijete
opätovne. Ak sa do hnedého kontajnera
dostane niečo, čo doň nepatrí, znehodnotí sa celý obsah nádoby, ktorý mal
putovať na spracovanie do bioplynovej
stanice. Samospráva tiež pripravuje
projekt novej mestskej kompostárne,
kde sa bude v budúcnosti kuchynský
bioodpad zhodnocovať.

Kuchynský odpad pôjde do samostatnej smetnej nádoby.
zdroj foto mesto trnava
odpade je teda nevyhnutné znížiť, ideálne úplne eliminovať. Zodpovedným
triedením odpadu chránime životné
prostredie pre seba, naše deti i deti ich
detí,“ dodala Veronika Majtánová.

Čo patrí do biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu:

neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý
chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajZodpovedné triedenie
odpadu je dôležité
cia a vaječné výrobky, potraviny po záKuchynský odpad, ktorý sa nevytrie- ručnej dobe, znehodnotené potraviny,
di, ale bude naďalej putovať do zmeso- nedojedená strava, či zvyšky z taniera,
vého komunálneho odpadu, pôjde na šupy z ovocia a zeleniny, zvyšky z kvemestskú skládku na Zavarskej ceste. tov a rastlín.
„Pripomíname, že skládkovanie je z
ekologického hľadiska najnevhodnej- Čo sem nepatrí:
ším spôsobom nakladania s odpadom,
plastové, sklenené, kovové a iné
a bioodpad, ktorý sa na skládke nachá- obalové materiály, použité jedlé oleje
dza, vytvára skleníkové plyny a znečis- a tuky, zmesový komunálny odpad,
ťuje povrchové a podzemné vody, pôdu nebezpečný odpad akým sú oleje, fari ovzdušie. Jeho podiel v komunálnom by a iné.
ren

Zbierkou chcú pomôcť chorým a slabším

Ľudia v Bielom Kostole majú veľké srdce
Pred Obecným úradom v Bielom
Kostole pribudlo prekrásne kovové srdce. Určené je na zber plastových uzáverov a vrchnákov z PET
fliaš, ktoré majú poslúžiť skvelej
myšlienke - pomoci iným.
Obyvatelia obce chcú z peňazí, ktoré
zberom plastových uzáverov a vrchnákov získajú, pomôcť telesne postihnutým deťom a sociálne slabším. „Naším
zámerom je tiež pomôcť onkologickému
pacientovi - 12 ročnému chlapcovi z našej obce,“ povedala nám Iveta Paulová,
starostka Bieleho Kostola. Ako nám prezradila, s nápadom prišli aktívni občania - dobrovoľníci pán Štefan Jakabovič
a Stanislav Študenc, ktorí aj srdce bezplatne zhotovili.

Triedením odpadu pomôžu iným
O tom, že majú obyvatelia Bieleho
Kostola srdce na správnom mieste svedčí i skutočnosť, že v priebehu pár dní, je
srdce takmer plné vrchnáčikov. „Pred
sviatkami mi prišli Štefan Jakabovič a Stanislav Študenc oznámiť, že vyrobili srdce
na zber vrchnákov. Vo štvrtok sme srdce
nainštalovali pred obecný úrad a včera už
bolo skoro naplnené,“ netajila radosť starostka, podľa ktorej má zbierka okrem humánneho charakteru i edukačný význam.
„Vrchnáky sú vyrábané z kvalitného tvrdého plastu, a preto je ich vhodné zvlášť
recyklovať nielen z ekonomického, ale aj
ekologického dôvodu. Vedieme takto aj
tých najmenších obyvateľov obce k triedeniu odpadov,“ uzavrela Iveta Paulová.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

TT21-02-strana

6

Obyvatelia obce Biely Kostol pomáhajú zbierkou vrchnákov iným.
zdroj foto obec Biely Kostol
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Príjmeme
do zamestnania
alebo na živnosť:

tesára / vodára / INŠtaLatéra
KLaMPIara / PoKrývača
IZoLatéra / oKNára
stroJNíKa / vodIča

16-0001

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

32- 0146

Cena práce v závislosti od pozície: od 7,- € / hod. brutto

PRÁCA VÁS NENAPĹŇA,
ALEBO STE JU STRATILI?
Nepremeškajte historickú príležitosť,
ktorá Vám môže dať slobodu
a možnosť zmeny životného štýlu.

VOLAJTE Tel.: 0917 243 263

01-0 TT51

AKÁ PRÁCA A KDE?



Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:

•vodičov •dispečera/-ku
0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

39-0008 TT01

01-0005 TT01

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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zasklievanie terás
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Najčítanejšie regionálne noviny

VINCENT KOLEK: BALET V PODOBE BOJOVÉHO UMENIA
Thajský box je považovaný za ak nie najtvrdšie, tak jedno z najtvrdších bojových umení na svete. Hovorí sa mu aj umenie ôsmich končatín, v ktorom sú povolené
nielen údery päsťami a nohami, ale aj lakťami, či kolenami. Pre Vincenta Koleka, jednu z najväčších osobností tohto športu na Slovensku a zakladateľa
a hlavného trénera Spartans Club Bratislava, však má aj iný rozmer, ako len tvrdý fyzický kontakt medzi súpermi v ringu. A tým je rozvoj ducha a mysle.
■ Pre milovníkov akčných filmov z 80. a 90. rokov 20.
storočia je stelesnením thajského boxu, či muay thai,
zrejme Tong Po z filmu Kickboxer so Jean-Claude van
Dammeom. Schopnosť lámať kopmi nôh aj bambus, vyholená hlava s neobvyklým copíkom, čelenka, na ruke
amulet, na krku kvety, netradičné predzápasové tanečné kreácie za zvukov rôznych bubnov, či píšťaliek, ktoré
následne znejú aj počas boja. Čo je vlastne thajský box?
Áno, tento film bol ikonickým dielom. Všetci, ktorí sme sa
zaujímali o bojové športy sme chceli byť tvrdí ako Tong Po,
ale pekný ako Van Damme a samozrejme mať aj krásnu
Thajku za frajerku :)
Oslovilo ma aj zobrazenie života - človek žijúci v súlade
s prírodou, sloboda, ktorú Thajsko pre mňa vtedy reprezentovalo. Spôsob, akým bol Van Damme učený majstrom
v džungli, kde vyžadoval absolútne sústredenie, koordináciu a presnosť, bez zbytočných emócií. Metafora myšlienky “tu a teraz” - moment, kedy sa prepája telo, myseľ a
duch. O thajskom boxe z historického hľadiska vieme, že
je to obranné, bojové umenie s viac ako 1000 ročnou tradíciou. Fascinujúci národný šport, ktorého základom sú najtvrdšie techniky. Význam slova „thai“ v preklade znamená
„slobodný.“ Historické legendy hovoria o bojovníkoch,
kráľoch a prostom ľude, ktorý chránil Thajské kráľovstvo
vo vojnovom období krajiny. O hrdinoch slobody, ktorí za
zvuku orchestra hrajúceho VAI-KRU v preklade „vypudiť
strach zo srdca“, s noblesou pohybu víťazili nad súpermi.
■ V ostatných rokoch priam raketovo rastie záujem
o zmiešané bojové umenia MMA, thajský box je však
akoby v tieni. Pritom z pohľadu toho, že zápasy prebiehajú výhradne v stoji a nedochádza tak k často nezáživnému boju na zemi, má veľké predpoklady byť pre
diváka atraktívnejší. Prečo to tak podľa vás je?
Dovolím si tvrdiť, že thajský box je primárne atraktívny
pre ázijskú kultúru, MMA oslovuje zasa európskeho diváka. Thajský box je jedno z najnáročnejších bojových
umení, nie každý “falang” - ako nás cudzincov nazývajú Thajci, je schopný si ho dokonale osvojiť. Veľká
motivácia, ukrátenie sa v iných aktivitách, ak sa rozhodnete venovať akémukoľvek športu profesionálne,
sú nevyhnutné. Thajský box je dvojnásobná drina. Miestne “muaythai” komunity vychovávajú už 4 ročných
profesionálov, v ovládaní vlastného tela. Treba vnímať rozdiel medzi thajboxerom z Ázie a “falangom”.
V MMA stačí ak zápasník ovláda z bojového umenia určitú
časť, prejaví sa tam, kde si je istý. Preto sa domievam, že
MMA je varianta atraktívnejšia iba pre konkrétne publikum. Iný divák by možno ocenil vidieť jednotilvé bojové
umenia samostatne.
■ Napriek relatívne krátkej histórii tohto športu u nás prvé zmienky o muay thai sú z 13. storočia, na Slovensku
vznikol prvý klub až v roku 1995 - sa naši zástupcovia
nestratili ani na významných podujatiach. Slovenský
thajský box má štyroch profesionálnych majstrov sveta
a viacero majstrov sveta a Európy na amatérskej úrovni. Vy sám ste vicemajstrom Európy. Prečo sa Slovákom
v tomto športe darí?
Ak človek nájde svoju cestu, spojí sa s duchom, vždy sa
mu bude dariť. Robí to, čo má. Slováci sú úspešní aj v iných
športoch, ako tímy alebo jednotlivci, práve vďaka cieľavedomosti a húževnatosti.
Tí, ktorých oslovil thajský box, sú silné individuality. Tento šport si vyžaduje vysokú emočnú odolnosť, silu sebazapretia. Profesionalita znamená vedieť dobrovoľne prijať
bolesť, znovu vstať a pokračovať.
■ Muay Thai patrí medzi najtvrdšie športy sveta. Hovorí sa mu aj umenie ôsmich končatín, povolené sú nielen údery päsťami a nohami, ale aj lakťami, či kolenami. To vzbudzuje minimálne rešpekt, pre mnohých asi
aj strach. Je na mieste?
Strach je obmedzujúci a to nie iba v športe, ale aj v ži-

vote. Limituje človeka v smerovaní do celistvosti.
Okrem techník, vnímam tvrdosť aj v inom rozmere.
V ringu oproti stoja dvaja muži, dve energie. Po rituálnom tanci - Wai Khru, vzdávajú úctu trénerovi,
súperovi, dostávajú sa do tranzu sústredenosti. Zbavujú sa akéhokoľvek strachu. Údery sú v realite pre bežného nešportovca smrteľné. Pokoj ducha je namieste.
Metafora ringu - života, ktorý prijímajú taký, aký je. Krutý a jemný zároveň. Vtedy, bez hodnotenia a predsudkov,
vidno aj balet v podobe bojového umenia. Formu ako ovládať telo, v rýchlosti a tvrdosti.
■ Vy sám tvrdíte, že vám thajský box pomohol v rozvoji ducha a mysle, našli ste vďaka nemu vnútorný pokoj
a zároveň, že neznášate zlo a násilie. Ide to vôbec dokopy?
Prešiel som si rôznymi fázami učenia, či už v podobe agresivity súpera alebo prehry v ringu.
Od bojových športov ma to neodradilo. Fascinovalo ma,
ako sa telo formuje trénovaním do obratnosti, rýchlosti,
funkčnosti a univerzality. Z pozície trénera hodnotím, že
techniky thajského boxu sú jedny z najprepracovanejších
pri synchronizácii tela s mysľou.
Na prvý pohľad boj, násilie a zlo sa dá transformovať v lásku k učeniu a spoznávaniu seba samého.
Po fáze trénovania zápasníkov, som prešiel k učeniu ľudí
správnemu pohybu. Pohybu, ktorý berie ohľad na dlhodobé venovanie sa bojovému umeniu počas celého života.
Vypracovať sa ku komplexnej jemnocitnej fyzickej náuke,
optimálnym univerzálnym pohybom, použitím techník
„najtvrdšieho“ športu. Jin a Jang.
■ Ste zakladateľom a trénerom Spartans clubu Bratislava, ktorý počas 11 rokov svojej existencie vychoval
už niekoľkých úspešným reprezentantov. Kto všetko
prešiel vašimi rukami a prečo ste zvolili práve meno
Spartans?
Som hrdý na to, že som sprevádzal počas športovej kariéry mená ako Viktor Maceják, Lukáš Horák, Michal Pecár,
Michal Balky Baláž, Lucia Krajčovič, Viktória Lipianska,
Roman Smištík, či Jakub Benko. Chcel by som však povedať, že okrem profesionálov som trénoval aj ľudí, ktorí si
thajský box zvolili ako svoju amatérsku záľubu. Pamätám
si, keď prišiel do klubu mladý chalan, mohol mať do 30
rokov, odhodlaný trénovať, ako to len pôjde. Hýbať sa v
rámci jeho možností, keďže bol na vozíku. Keď som videl
radosť, nadšenie a tú chuť žiť, vždy som si v duchu povedal, toto je chlap.
Dlho som hľadal meno, ktoré by vystihlo myšlienku, že
pohyb je dôležitý pre naše zdravie, či už fyzické, ale aj to
mentálne. Že v sile nájde človek jemnosť a naopak. Oslovila ma filozofia, ktorú uvádzajú historické zdroje o fungovaní Sparty. Boli to bojovníci, technicky zdatní, odhodlaní
brániť svoje rodiny a priateľov, nebojácni, pripravení po-
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staviť sa čomukoľvek. Jemnosť prejavená v každodennosti
života, rovnoprávnosti medzi všetkými. Preto som aj ja
zástancom toho, že thajský box nie je boj, ale sloboda pohybu určená pre kohokoľvek.
■ Mottom vášho klubu je Way of life, teda spôsob života. Medzi vašich zverencov patria nielen dospelí, ale aj
deti už od šiestich, či siedmich rokov. Čo by malo presvedčiť rodičov, ktorí sa pri pohľade na súboje v ringu
toho možno obávajú, že práve thajský box je cesta, po
ktorej by ich deti mali ísť?
Je prínosom, ak sa dieťa začne systematickému pohybu
venovať v čo najskoršom veku. Ide o rozvoj jeho motorickej
gramotnosti, prípravy na život vôbec.
Veľkú devízu vidím v thajskom boxe nielen pre komplexné prepájanie ľavej a pravej hemisféry, kedy sa podporuje
rozvoj kognitívnych schopností, no najmä v psychologickom rozmere. Je v našom záujme vychovávať z detí spokojné a naplnené bytosti, ktoré majú spracované črty vlastnej
osobnosti. Bojovnosť, ak je potlačená, má tak priestor vyjsť
na povrch. Dieťa sa stáva priebojnejším, sebavedomejším,
naopak deti ktoré ňou prekypujú, sa učia ovládnuť svoje
emócie. Energia je presmerovaná efektívne a zmysluplne
správnym smerom, koordinovaná. Sústredia svoju myseľ
do prítomnosti, pretože sú zodpovední za svojho partnera
na tréningu.
V priamom prenose vzniká energetická harmónia jemnosti a sily. Balet dvoch protikladov, ktoré sa dopĺňajú v
zmysluplný a vyvážený celok. Takýto vyrovnaný kolektív
v neposlednom rade pomáha utužovať priateľské vzťahy,
zdravé sociálne návyky a porozumie.

Vincent Kolek (42 rokov)
Headcoach Spartans Club Bratislava
■ Venoval sa kickboxu a boxu, v 90 – tych rokoch vyhral majstrovstvá Slovenska.
■ Už ako 20-ročný zbieral úspechy aj na medzinárodných
súťažných turnajoch. Na majstrovstvách Európy neskôr získal
bronz a striebro, na majstrovstvách sveta obsadil v kategórii
Full Contact štvrté miesto.
■ Od svojich 20 rokov pôsobil aj ako tréner v Bratislave,
neskôr v zahraničí.
■ Založil vlastný športový klub Spartans, ktorý ako headcoach
vedie dodnes.
■ Pod trénerským vedením sa thajskému boxu začali profesionálne venovať dnes už známi športovci, ktorí získali tituly
aj na súťažiach ako majstrovstvá sveta či Európy. Medzi nich
patria Lucia Krajčovič, Michal Baláž, Jakub Benko, Roman
Smištík, Viktória Lipianska, Viktor Maceják, či Lukáš Horák.
■ Za svoj prínos športu a výchovu ľudí získal aj ocenenie
Račianske srdce pre výnimočné osobnosti, ktoré pomáhajú
druhým a vedú ich k lepšiemu životu.
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Občianska
riadková
inzercia

0911 421 691

AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj

Suchovská 5, Trnava

39-0006 TT01

AUTO-MOTO
202Auto
moto/iné / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA
0908 205 521
» CZ 175 SIMSON STELA PIONIER
STADION JAWA 90 KÚPIM TIETO
MOTORKY AJ POKAZENÉ 0915
215 406

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

REALITY / iné
707REALITY/iné
» Garsonku kúpim. 0902 570
685
» Kúpim 2izb byt. 0907 158
767

garancia
eny!!!
najnižšej c

STAVBA
808STAVBA
» Kúpim min 5 táčkovú funkčnú továrenskú miešačku do
200€ tel. 0951 233 787

KUCHYNE
ELEKTRIKÁR
-40% ŠATNÍKY
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Juraj Jamrich

• elektroinštalácie
výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
vypínačov, • el. prípojky
zásuviek... • opravy

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

HOBBYa ŠPORT
A ŠPORT
1111 HOBBY
12 DEŤOM
DEŤOM
12

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13

01-0003 TT01

www.krtkovaniezsk.sk

14 RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14

mci TT
Rozvoz jedál v rá
o TT
im
m
km
10
a do

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406

15 HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU

ZDARMA!

OBEDOVÉ MENU

16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944 724 181

REKONŠTRUKCIE
- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

Vladimír Páleník, Majcichov 523

0905 242 303

08-0008 TT01

- dovoz materiálu/tovaru z obchodu
- odvoz/dovoz stavebného materiálu
- sťahovanie
- preprava (dĺžka max do 4,6m)

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
39-0013 TT01

0908 447 006

0949 319 336

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116

TT21-02-strana

9

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RP medzera TT medzera Číslo rubriky medzera
Text inzerátu

39-0007 TT01

AUTODOPRAVA
(do 3,5t)

32-0002-1

0944 720 333

85_0044

Prosím kontaktujte ma

39-0004 TT01

HĽADÁM PRÁVNIKA alebo PRÁVNIČKU na právne služby

OHĽADOM POŠKODENIA ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV
A SLOBÔD. Cena za právne služby dohodou.

DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC

01-0001 TT01

0949 188 961

POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predaj

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com
Skvelé
ceny na

BYTY / prenájom
404Byty/prenájom
DOMY / predaj
505DOMY/predaj

033/55 13 185
0905 575 191

01-0004 TT01

0949 379 644

01-0 TT01

POŽIČOVŇA TEPOVAČOV

Hviezdoslavova 3, Trnava

BYTY / predaj
303Byty/predaj

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, TT zameňte za skratku novín,
ktorú nájdete na zadnej strane
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

SPOLOČNOSŤ
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ZDRAVIE Z HERBÁRA

Chren uvoľní
hlien z dýchacích
ciest a vylieči
boľavé hrdlo
Chren je považovaný za prírodné
antibiotikum. Pre svoje antibakteriálne a antivirózne účinky sa
oddávna využíva aj v ľudovom
liečiteľstve. Pripravte si z neho
liečivý sirup.
Chren je trvácna bylina, z ktorej využívame koreň aj čerstvé listy. Obľubuje
vlhké prostredie a nájdeme ho rásť voľne v prírode, pri priekopách ciest, ale
darí sa mu aj v záhradách. Pre liečivé
účinky využívame čerstvý koreň, ktorý
zberáme na jeseň v mesiacoch september, október a november a tiež na jar
od marca do mája.

Liečivé účinky chrenu
Chren je výborným zdrojom vitamínu C, pôsobí antibakteriálne a antivirózne, uvoľňuje hlieny z dýchacích
ciest, podporuje trávenie, má močopudné účinky, zlepšuje imunitu i
metabolizmus. Počas zimného obdobia
pôsobí ako prevencia infekčných ochorení a preto ho nezabudnite zaradiť do
svojho jedálnička. Pridávať ho môžete
nastrúhaný do omáčok či ako prílohu
k mäsu. Ak ho zmiešate s bielym jogurtom, získate zdravý dressing do šalátov
či dip k slanému pečivu, grilovanému i
pečenému mäsu či zelenine.

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Záhadný pôvod nájdených
nádob
V lese neďaleko Piešťan objavil hubár dve nádoby z medeného plechu. Predmety tvarom pripomínali
liturgické nádoby.
Nádoby majú upravený lesklý povrch
zlatisto-medenej farby a ručne tepanú
výzdobu. „Vyššia nádoba predstavuje
kalich s krátkou, zvonovitou nohou
zdobenou tepaným vlysom prekrývajúcich sa oblúkov doplnený o rastlinný
ornament, pozostávajúci z piatich kvetov striedajúcich sa s piatimi jednoduchými, štylizovanými listami. Druhá,
menšia nádoba je rozlomená na dve
časti, ktorých spojením vznikne miska
na nohe. Jej plášť zdobia striedajúce sa
ryté, väčšie a menšie ornamenty v tvare
mandorlí. Povrch oboch nádob je husto
posiaty drobnými, tepanými krúžkami
vytvárajúcimi trblietavý efekt,“ popisuje archeológ Peter Grznár z Krajského
pamiatkového úradu v Trnave a dodáva, že predmety evokujú nádoby využívané v kresťanskej liturgii.

S nádobami
sa spája viacero záhad
Nejasný je pôvod a nezvyčajný je i
použitý materiál nájdených predmetov.
„Pokiaľ ide o tvaroslovie a ornamentiku, v stredoeurópskom priestore sa
s historickými liturgickými nádobami

Nález vždy ohláste, oplatí sa to
Archeológ tiež pripomína, že sa
archeologické nálezy oplatí krajským
pamiatkovým úradom ohlasovať.
Svedčí o tom veľké množstvo vyplatených nálezných v posledných rokoch
v hodnote od niekoľkých stovák až po
desaťtisíce eur.

Nájdené nádoby majú upravený lesklý povrch zlatisto-medenej farby a ručne tepanú výzdobu.
gické nádoby bývali v našom prostredí najčastejšie zhotovené zo striebra,
upraveného zlátením. Záhadou tiež zostáva, ako sa tieto neobvyklé predmety
dostali až do lesa nad Hubinou. Možno
si ich tam odložili zlodeji a už sa po ne
nevrátili, to sa už nedozvieme.

Vyriešiť otázku

tohto typu nestretávame,“ objasňuje pôvodu môžete pomôcť aj vy
archeológ. Nezvyčajný je aj použitý maOtázku pôvodu čiastočne osvetľuje náteriál, teda medený plech, keďže litur- pis z vnútornej strany kalicha: Albania aj

zdroj foto anncapictures pixabay

Chrenový sirup
na suchý kašeľ i boľavé hrdlo
Budete potrebovať:
250g chrenu, pohár prevarenej vody,
200g medu a jeden citrón

Takto sa to podarí:
Koreň chrenu očistite a nastrúhajte.
Následne ho zalejte pohárom prevarenej – nie horúcej vody. Nechajte dve
hodiny odstáť a potom preceďte cez
sitko. Pridajte med a šťavu z citróna.
Skladujte v tme a chlade a pri kašli či
bolesti hrdla môžete užívať trikrát denne jednu lyžičku.
Pozor:
Sirup sa neodporúča podávať deťom
a osobám trpiacim na vredy žalúdka či
dvanástnika.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Druhá, menšia nádoba je rozlomená na dve časti, ktorých spojením vznikne miska na nohe.
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s číslom a iniciálami na vnútornej strane
nohy kalicha. „Domnievali sme sa, že
ide o inventárne číslo múzea, či označenie cirkevného majetku. Keďže sme si s
predmetmi nevedeli rady, požiadali sme
prostredníctvom stránky pamiatkového
úradu o pomoc verejnosť. Po vyše dvoch
týždňoch sa nám ohlásil pán z Ostravy,
ktorý nám zaslal fotografiu tvarovo iného typu nádoby, ale s veľmi podobnou
ornamentikou, ktorú kúpil v Ostrave
koncom 70-tych rokov v obchode s orientálnym tovarom. Čakáme ešte na bližšie
informácie od ohlasovateľa, aby sme vec
preverili. Má to význam z viacerých hľadísk. Poctivý nálezca si totižto zažiadal o
nálezné a to sa na Slovensku vypláca až
do 100 percent hodnoty archeologického
nálezu,“ vysvetľuje odborník. Archeologickým nálezom je podľa pamiatkového
zákona predmet, ktorý bol vyrobený
pred rokom 1918. „Pri predmetoch, ktoré
sa zvyčajne nachádzajú v našom prostredí nie je až taký problém určiť vek,
oveľa horšie sa však datujú ručne vyrobené a remeselne spracované predmety
cudzokrajného pôvodu. Pre nálezcu to,
žiaľ, môže znamenať, že na nálezné nebude mať nárok,“ hovorí archeológ. „V
tejto súvislosti sa preto obraciame aj na
vás, čitateľov. Ak máte podobné predmety doma, dajte nám tip, nech máme istotu, že poctivý nálezca nebude ukrátený o
nálezné, na ktoré má zákonný i morálny
nárok,“ uzatvára Peter Grznár.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
autor foto peter grznár KPÚ Trnava

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

TRNAVSKO
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Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

39-0004 TT02

SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať nebytové
a skladové priestory

Frézovanie

komínov
• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2150 € • 1-hrob od 1450 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

TT21-02-strana
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Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA január-február 2021
1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1290 €

63-0018

AKCIA na farebné zákryty

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
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10-0007

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

GASTRO

Najčítanejšie regionálne noviny
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ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA

OD 700€ - 900€
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

VÁM

COVID
TEST

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY
- ubytovanie zabezpečené

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0046

461210001

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

farba
BIELA

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

Materiály:
HLINÍK, DREVO

kd

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
ZASKLEN - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT

,
me tam
Steapvoitraebujete.

