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Rozvoz jedál v rámci TT

a do 10 km mimo TT

ZDARMA!
OBEDOVÉ MENU

Po� n� ��n�!
M��� 9 ���h��

č�p�v���h� ��n�!

pondelok - sobota: 10oo - 18oo
nedeľa: zatvorené

IG: _wine.time_
Mikovíniho 22 | 0915 081 775
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

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

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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RESPIRATOR
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48

w
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w.markbal.sk

ve
ľko
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chod obalových materiálov a papiera

FFP2
0,78€

0902 091 704
ikuctovnictvo@gmail.com

KOMPLETNÉ SPRACOVANIE
ÚČTOVNÍCTVA, SERIÓZNE

39
-0

 T
T0

1

Okrem Linčianska.
Nie RK. 
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KÚPIM BYT
V TRNAVE

0910 545 910

REKONŠTRUKCIE
BYTOV   Bytových JADIER   Kúpeľní

Elektroinštalácie
• •
•

•

JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní 
BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

www.instavex.sk  0917 751 129
Zľavy až - 20% na práce a materiály 32
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KAMENÁRSTVO
KAMBEN

kompletné
kamenárske

služby
0905 541 285

Jaslovské Bohunice
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KOMPLETNÁ
DODÁVKA STRECHY

0948 642 639

tesárske • pokrývačské
klampiarske práce

rekonštrukcie striech
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4 izbové byty na predaj
Novostavba

Kamenný mlyn
Viac info: 0905 593 808, www.belvederka.sk
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TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

NA OBKLADY A DLAŽBY
- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

REKONŠTRUKCIEMAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Zakrývanie interiéru GRÁTISZakrývanie interiéru GRÁTIS

39
-0

00
6 

TT
01

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

smarTTshop.sk
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01Od decembra predlžujeme
otváracie hodiny! Chránená dielňa: možnosť povinného plnenia

predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

od 8:00 do 17:30 hod.
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OREZY STROMOV S PLOŠINOU
0903 248 518 | wofis@wofis.sk
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

má zámer prenajať
časti pozemku
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1POŽIČOVŇA TEPOVAČOV
0949 379 644
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Ničia Vás DLHY, SÚDY, DRAŽBY,
EXEKÚCIE, PODVODNÍCI? Oddlženie!
 0905 638 627  finančná ochrana

Pokorne o pokore

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokora nie je rezignácia, pokora nie je 
vzdanie sa, pokora nieje ani mlčanli-
vosť. Je to jedna z cností. Prvá z nich.

Milí čitatelia, končíme prvý mesiac 
ďalšieho roka, čas uteká rýchlejšie, ako 
si uvedomujeme a s ním mnohým ute-
ká aj život. Život v nepokore, život často 
sebecký, nemajúci rešpekt. Život bez 
dôvery tam, kde sa dôvera očakáva. 
Mnohí ľudia neúmerne velebia sami 
seba.

„Život je dlhá lekcia pokory,“ od-
kázal nám James M. Barrie. Sir James 
Matthew Barrie, baronet, bol škótsky 
spisovateľ a dramatik. Je autorom zná-
mej literárnej postavičky Petra Pana, 
rozprávky, v ktorej priateľstvo, pokora 
a slušná statočnosť víťazí nad zlom, 
hlúposťou, nadutosťou a - nepokorou. 
Barry sa narodil ako druhý najmladší 
syn z desiatich detí. Študoval na akadé-
miách v Glasgow, Forfar, Dumfries a na 
Univerzite v Edinburgu. Stal sa žurna-
listom v Nottinghame aj v Londýne. To 
boli časy, keď aj žurnalistika preberala 
takéto témy. Keď sa zaoberala cnosťa-
mi, kým tá dnešná velebí a sprístupňu-
je iba ich opak.

Zle sa musí žiť neprispôsobivým. 
Nie, teraz nemyslím na sociálnu nepri-

spôsobivosť, myslím na to, že mnohí 
sa nedokážu zžiť s faktom, že existuje 
slušnosť, nenadranenosť, že sa dá žiť aj 
bez rôznych funkcií a mocenských po-
stov, že sa možno na človeka aj usmiať, 
nielen sa zdúvať a večne na všetko 
nadávať. A, samozrejme vo svojej neo-
hrozenej dokonalosti - aj na každého. 
Musí to byť zúfalé, od rána do večera 
žiť s tým, že už v práci nemôžem ni-
koho zvoziť, nebodaj vyhodiť, že už 
nepatrím k závoju poslušných verných 
neochvejnej moci.

Pritom by stačilo tak málo. Naozaj 
iba troška pokory. Lebo - iba človek 
dobrý a pokojný obracia všetko na 
dobré. Kto žije naozaj v pokoji, nikoho 
nepodozrieva. Kto však je nespokojný 
a podráždený, toho trápia najrôznej-
šie podozrenia, sám nenájde pokoj a 
nestrpí, aby mali pokoj druhí. Často 
povie, čo by hovoriť nemal, 
káže, čo je povinnosťou 
druhých, no zanedbáva 
svoje povinnosti. 

Život je lekcia pokory. 
Múdri sa podučia, hlu-
pákom to do smrti 
nedôjde.
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profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

1. februára 1913                
otvorili newyorskú železničnú stanicu Grand 
Central Terminal ako najväčšiu na svete

Výročia a udalosti



TT21-04-strana 3

SLUŽBY, ŠKOLY, OPLATÍSA.SKTRNAVSKO 3

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ

6425 K kaderník – vizážista

6446 K kozmetik – NOVINKA

UČEBNÉ ODBORY 3-ROČNÉ3355 H stolár 3678 H inštalatér 

6456 H kaderník 

UČEBNÝ ODBOR 4-ROČNÝ2977 H cukrár kuchár

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 

2-ROČNÉ
3659 L stavebníctvo 

 hcálsemer v einakindop  L 3046

6421 L spoločné stravovanie

6426 L vlasová kozmetika 

KDE NÁS NÁJDETE? 
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

POD

JEDNOU

STRECHOU
RELAX

ŠIROKÝ

VÝBER

ODBOROV

SUPER ATMOSFÉRA

MODERNÉ PRACOVISKÁ

SÚŤAŽE
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0902 904 711

www.rekomplett.sk

• tienaca technika
• garážové brány

• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

okna@rekomplett.sk

rekomplett@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

• 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

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

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

POLYKARBONÁT + DOPLNKY
Makrolon 7/16 bronz  -  18,51 €/m2 s DPH  AKCIA -20%

Ultralight 2/10 číra  -  7,94 €/m2 s DPH  AKCIA -30%

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk DOPRAVA CELÁ SRDOPRAVA CELÁ SR
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber
kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com
Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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Hurá, hurá, aj na trnavskej rovyne konečne na 
malú chvýlu napadol snach. Krajina opeknela, šec-
ká špyna sa skovala pot býlu duchnu. Najvác sa jej 
tešily dzeci. Pandémyja, nepandémyja, korona, ne-
korona, vytáhly sane a boby a fryško na kopec. Ten 
bol v prostrýdku sýdliska. 

Bolo to radosci, no žálbohu za chvílu bol kopec 
zedratý až na holú trávu. Smutná chasa odešla do-
mov. No do rána sa z neba dosypalo, sanyca pokra-
čuvala. Šak ket psíci móžu íst na prechádzku, pove-
daly si dzeci, čo my zme horší? A vyrazyly. No jeden 
malý chlapec sa nesánkuval, ale staval snehuláka. 
Okatý drobec fučáco- dychčáco kotúlal snahové 
gule, aby si postavil teho panáka. 

Ket dával trecú gulu na spodné dve, táto sa mu 
pukla, zostaly mu v rukách dve polovičky. Chlapča 
nevedzelo čo dál, kukalo zúfalo okolo seba. Pribehla 
k nemu okoloidúca pany. Společnýma syláma snež-
ného muža zlepily. Malý sa čuduval, že mu prišla na 
pomoc. Opýtal sa pany, prečo to spravyla. Ona, že 
slabším treba pomáhat. 

Chalan dozdobyl svoje dzílo, dal mu šecko, čo 
mu patrý a pyšno sa prizýral. Na to došla jeho mat-
ka, vyzvedala či si snehuláka posta-
vyl sám. On jej prezradzil, že mu 
pomohla jedna teta, mama sa 
pýtala jaká bola. 

Dostala otpoved, že pek-
ná a on hu nepozná. Tak matka 
skonštatuvala, že to bola krásna 
neznáma. Aj taký pekný dobráci 
chodzá po ulici.

Krásna neznáma

» bapka Blašková

Digitálna gramotnosť
Sumy na účte ľudí síce delia,

ale na vzdelanie 
majú nárok všetci, aj učitelia.

Dôchodková reforma
Ak necháme bokom obsah 

a nehľadíme na formu,
tak pandémia robí u nás

smutnú dôchodkovú reformu.

Návrat v čase
Už nám hrozil stredovek
čas epidémií a tmárstva,
ale opäť máme šťastie,
zavreli aj hodinárstva.

Krstný otec
Krstných detí vo svete
má Rockefeller tisíce,

tak prečo práve ten môj
je maloroľník z Lysice?

Kompostovanie v Trnave
Keď Zem už nedokáže

všetok náš odpad schovať,
prichádza jej na pomoc
nová doba kompostová.

Také ekologické
Kým sa jarná tráva 

zazelená,
dizajnéri navrhli,

farbiť všetky plasty 
do zelena.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

INZERCIA
0905 943 528
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
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osobná ochrana

KĽÚČOVÁ POHOTOVOSŤ
0903 668 668
NONSTOP

prevádzky v OD Jednote a v City Arene

sú zrušené a presťahované na jedno miesto

Paulínska 20, OC Balakovo | 0950 777 111
www.sezamtrnava.sk | sezamtrnava@gmail.com
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ako exkluzívny predajca projektu s názvom Terra Opoy si Vás  dovoľuje informovať o spustení predpredaja bytov v obci Opoj.

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ www.casmar.sk

Viac info.: Peter Markovič 0948 636 000

Posledné byty
za predpredajové ceny.

Posledné byty
za predpredajové ceny.

VÝSTAVBA
UŽ ZAČALA.

VÝSTAVBA
UŽ ZAČALA.

www.byvanieopoj.sk www.byvanieopoj.sk 

Príďte si pozrieť virtuálnu realitu daných
bytov k nám do realitnej kancelárie

so sídlom na ulici Paulínska 19.

2. februára 1943      
Druhá svetová vojna: o 8:40 sa skončila Bitka o 
Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemec-
kí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.
3. februára 1940       
sa narodil Milan Lasica, slovenský herec, zabá-
vač a podnikateľ

Výročia a udalosti
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Seniori nad 85 a nad 75 rokov, ktorí 
sa chcú nechať zaočkovať proti ocho-
reniu Covid 19, môžu požiadať o po-
moc Trnavskú arcidiecéznu charitu 
(TADCH). Jej zamestnanci pomôžu se-
niorom pri registrácii na očkovanie a 
v nutných prípadoch ich môžu na oč-
kovanie do nemocnice aj sprevádzať.

Na Slovensku sa v týchto dňoch oč-
kuje proti ochoreniu Covid 19 skupina 
ľudí nad 85 a nad 75 rokov. Seniori v ta-
komto veku však v mnohých prípadoch 
nemajú prístup k počítaču alebo regis-
tráciu prostredníctvom internetu sami 
nezvládnu. Ak nemajú nikoho, kto by 
im s tým pomohol, môžu sa obrátiť na 
trnavskú charitu, jej zamestnanci im s 
registráciou pomôžu. Záujemca o očko-
vanie zavolá na telefónne číslo a skon-
taktuje sa so zamestnancom charity. 
Ten s jeho vedomím a súhlasom vyplní 
v jeho mene registračný formulár na oč-
kovanie. „V prípade, že ide o osamelého 
seniora a nemá nikoho, kto by ho na oč-
kovanie sprevádzal, budeme sa snažiť 
pomôcť mu aj v tomto smere,“ hovorí 
riaditeľ trnavskej charity Miroslav Dzu-
rech.

Seniori môžu zamestnancov charity 
kontaktovať v pracovné dni od 8. do 
16. hodiny na telefónnom čísle: 0948 
887486.

Charita bude poskytovať 
aj ďalšie služby

Pandémia spôsobila problémy aj or-
ganizáciám, ktoré prevádzkujú sociálne 

služby, zamestnanci Trnavskej charity 
mali preto vážne obavy, či dokážu v 
roku 2021 pokryť náklady na fungovanie 
organizácie. Koncom minulého roka tak 
TADCH požiadala verejnosť o podporu 
a vyhlásila mimoriadnu zbierku. V nej 
sa podarilo vyzbierať 25-tisíc eur. Pre 
financovanie charity sú zásadné aj dve 
zbierky v kostoloch, ktoré zostali pre 
pandémiu na dlhý čas zatvorené. Na-
priek obmedzenému počtu veriacich, 
ktorí mohli prísť v novembri do kosto-
lov, bola výsledkom jesennej zbierky na 
charitu suma 53-tisíc eur. „V mimoriad-
ne náročnej dobe sme vďační za túto po-
moc a veľmi si ju vážime. Verejnosť nám 
umožnila zachovať služby charity a vy-

tvárať priestor na ich rozvoj,“ povedal 
riaditeľ TADCH Miroslav Dzurech. Pe-
niaze zo zbierok použije Trnavská cha-
rita na financovanie viacerých služieb, 
napríklad Siete pomoci, vďaka ktorej 
pomáha ľuďom v núdzi potravinami a 
materiálne. Pomôžu jej aj pri prevádz-
ke nízkoprahových denných centier v 
Trnave a Piešťanoch a pri prevádzke 
farských charít v ďalších mestách a 
obciach, ako aj na nevyhnutné opravy 
v zariadení pre seniorov Dom pokojnej 
staroby v Cíferi. Podporu verejnosti by 
chcela trnavská charita zúročiť aj pri 
rozvoji špecializovaného sociálneho 
poradenstva, ktoré je účinnou pomo-
cou pre ľudí bez domova.                       ren

Ocenia dlhotrva-
júce manželstvá
Centrum pomoci pre rodinu ocení 
najdlhšie trvajúce manželstvá z 
Trnavy i z Piešťan. Prihlásiť ich na 
ocenenie môžete aj vy.

Ak viete o ľuďoch, ktorí tvoria šťast-
ný manželský pár už desiatky rokov, 
nominujte ich. „Veríme, že aj napriek 
ťažšiemu obdobiu spolu so samosprá-
vami oceníme ich jedinečný vzťah v 
rámci Národného týždňa manželstva,“ 
hovorí organizátor oceňovania Michal 
Lipovský z Centra pomoci pre rodinu. 
Na ocenenie môže dlhotrvajúce man-
želstvá prihlásiť rodina, priatelia aj 
známi až do do 6. februára. „Nomino-
vať môžete aj dlhotrvajúce manželstvá, 
v ktorých jeden z dvojice naveky odi-
šiel, alebo zomreli obaja z manželov. V 
tomto prípade udelí Centrum pomoci 
pre rodinu cenu IN MEMORIAM,“ ob-
jasňuje Michal Lipovský. Najdlhšie tr-
vajúce manželstvá z Trnavy a Piešťan 
prihlasujte cez dotazník, ktorý nájdete 
aj na webovej stránke www.cppr.sk 

ren

V Trnave 
pribudnú nové 
hnedé kontajnery
Trnavčania sa triedenia kuchyn-
ského bioodpadu zhostili veľmi 
dobre. Za prvý týždeň prevádzky 
nových hnedých kontajnerov vy-
triedili 1,3 tony kuchynského bio-
odpadu a tretí zvoz v utorok 19. 
januára priniesol až 1,62 tony tohto 
druhu odpadu. Samospráva tak v 
blízkej dobe pridá na sídliská ďal-
ších 120 hnedých kontajnerov.

„Veľmi nás teší záujem a najmä zod-
povedný prístup ľudí. Začali sme vý-
borne a veríme, že sa budeme ešte ďa-
lej zlepšovať a spoločne znížime objem 
komunálneho odpadu na minimum,“ 
hovorí viceprimátor Trnavy Tibor Pe-
karčík. Obsah zberných nádob bol 
podľa informácií z trnavskej radnice 
nad očakávanie v poriadku a poväčši-
ne obsahoval to, čo do neho skutočne 
patrí. V zberných nádobách sa však 
vyskytli aj klasické plastové vrecká, 
ktoré nie sú v kuchynskom bioodpade 
žiaduce. Mesto Trnava obyvateľom od-
porúča, aby zvyšky potravín vyhadzo-
vali bez obalov a ideálne je vysýpať ich 
priamo z vedierka či inej uzatvárateľ-
nej nádoby. Druhou možnosťou je pou-
žívať biologicky rozložiteľné vrecká od 
Mesta Trnava. Do bytových domov ich 
v balení 25 kusov spolu so špeciálny-
mi košíkmi a infoletákmi distribuujú 
správcovia. Ak sa k vám tento „štarto-
vací balíček“ ešte nedostal, kontaktuj-
te správcu svojej bytovky.

Tiež je veľmi dôležité nádoby na 
kuchynský bioodpad správne zatvo-
riť, teda kovové páky musia zapadnúť 
po oboch stranách a gumové tesnenie 
musí priliehať. Správne zatvorený kon-
tajner nepustí zápach von a hlodavce 
dnu.                                                               ren
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Knižnice v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Trnavského samosprávneho 
kraja otvorili návštevníkom svoje 
brány. Zatiaľ však budú požičiavať 
len knihy objednané mailom, aby 
sa váš osobný pobyt v knižnici čo 
najviac skrátil.

Trnavská knižnica Juraja Fándlyho 
bude v období od 27. januára 2021 do 7. 
februára 2021 otvorená v čase od 9.00 
do 11.00 h a od 12.00 do 15.00 h a v sobo-
tu bude zatvorená. Poskytovať bude vý-
požičky len na základe predchádzajúcej 
telefonickej alebo e-mailovej objednáv-
ky. Ďalšie rozšírenie služieb bude závi-
sieť od vývoja pandemickej situácie.

Ako si knihy zapožičať?
Ak máte záujem o zapožičanie kni-

hy, vyhľadajte si najskôr požadovaný 
titul knihy v on line katalógu knižni-
ce, následne si skontrolujte či je kniha 
dostupná. Potom zoznam kníh s uve-
dením presného názvu titulu, autora 

a signatúrou ako aj svoje meno a číslo 
čitateľského preukazu zašlite emailom 
na adresu oddelenia, v ktorom je kniha 
uložená. Pracovníci knižnice vám ma-
ilom oznámia termín, kedy si môžete 
knihy vyzdvihnúť. Do knižnice pre kni-
hy si prídete až potom. Na vrátenie kníh 
odporúča knižnica využiť biblioboxy, 
ktoré sú pred knižnicou non-stop k dis-
pozícii. Výpožičné termíny kníh, ktoré 
sa mali vrátiť v čase lockdownu sú auto-
maticky predĺžené do 7. februára 2021.

Pre vstup do knižnice 
platia nasledujúce povinnosti:

Vstup do knižnice bude povolený len 
držiteľom certifikátu o negatívnom vý-
sledku RT-PCR alebo antigénového tes-
tu na ochorenie Covid-19 vykonanom po 
18. januári 2021. Preukázať sa bude mož-
né aj dokladom o výnimke z testovania, 
dokladom o diagnostikovaní ochorenia 
Covid-19 v období od 2. novembra 2020 
do 17. januára 2021, či dokladom o oč-
kovaní proti ochoreniu Covid-19 druhou 

dávkou vakcíny, od ktorého uplynulo 
aspoň 14 dní. Podmienkou návštevy 
knižnice bude prekrytie horných dýcha-
cích ciest rúškom alebo respirátorom a 
dezinfekcia rúk, respektíve nasadenie 
jednorazových rukavíc.                            ren

Knihy si treba objednať vopred
Trnavská knižnica je opäť otvorená

 zdroj foto pixabay

Otváracie hodiny: 
Po - So:  7.00 - 19.00
Ne:  8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00  Ne: zatvorené

Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812   záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

INZERCIA PLATÍ OD 1.2.2021 DO 14.2.2021

 5,29

44,,
1919€€

Kuracie prsia 
chladené 
1kg

 0,59

00,,
4949€€

Madeta mlieko trvanlivé 1,5% 
1l

Domestos power pine
500ml 
j.c. 1,780 j.c. 1,780 €€/l/l

 2,49

00,,
8989€€

-32%
 2,65

11,,
4949€€

Clin 
čistič na okná a rámy 
750ml
j.c. 1,986 j.c. 1,986 €€/l/l

-55%

 3,69

22,,
2929€€

Dettol 
antibakteriálny čistič 
500ml citrón
j.c. 4,580 j.c. 4,580 €€/l/l

-55%
 2,29

11,,
6969€€

Jar 
citrón 
900ml
j.c. 1,877 j.c. 1,877 €€/l/l

-55%

 2,19

00,,
8989€€

Aviváž Bony spring 
1l

-55%

Savo proti plesniam 
500ml MR
j.c. 4,380 j.c. 4,380 €€/l/l

 2,19

11,,
8989€€

-32%

Bref Power activ lemon 
1x50g 

 2,20

11,,
0000€€

-32%

Palmolive 
SG black orchidea 
250ml
j.c. 4,000 j.c. 4,000 €€/l/l

 2,59

11,,
0000€€

-32%

 7,90

66,,
9999€€

Hyza Bochánek Madrid 
1kg

 4,99

33,,
5959€€

Bravčová krkovička 
1kg

 3,90

22,,
5959€€

Jacobs Kronung 
mletá káva 
250g
j.c. 10,360 j.c. 10,360 €€/kg/kg

 0,89

00,,
6969€€

Cukor kryštálový korunný 
1kg

 1,79

00,,
3939€€

Germi cestoviny bezvaječné 
tarhoňa, vretienka 
400g
j.c. 0,975 j.c. 0,975 €€/kg/kg

 3,59

22,,
8989€€

Mozartove gule 
264g
j.c. 10,946 j.c. 10,946 €€/kg/kg

Bonux 
1,5kg color 
rose radiant  
j.c. 1,433 j.c. 1,433 €€/kg/kg

 2,49

22,,
1515€€

-32%

 4,50

33,,
6969€€

Párky bratislavské 
1kg

 4,09

33,,
8989€€

Mecom saláma šunková
1kg 

Tento kuchynské utierky 
Inovation 2ks
j.c. 0,845 j.c. 0,845 €€/ks/ks

 1,99

11,,
6969€€

-32%

 1,39

00,,
9999€€

Čaj Ekland 
instatný citrón, multivitmín
lesná zmes 
300g
j.c. 3,300 j.c. 3,300 €€/kg/kg

 1,15

00,,
8989€€

Pivo Pilsner 12% 
0,5l pl.
j.c. 1,780 j.c. 1,780 €€/l/l

 8,90

66,,
5959€€

Vodka extra jemná 38% 
0,7l
j.c. 9,414 j.c. 9,414 €€/l/l

 6,99

22,,
9999€€

Respirátor FFP2/KN95 
Balenie 2ks
j.c. 1,495 j.c. 1,495 €€/kg/kg

 1,09

00,,
6565€€

Kofola originál 
2l
j.c. 0,325 j.c. 0,325 €€/l/l
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Seniori nad 85 a nad 75 rokov, ktorí 
sa chcú nechať zaočkovať proti ocho-
reniu Covid 19, môžu požiadať o po-
moc Trnavskú arcidiecéznu charitu 
(TADCH). Jej zamestnanci pomôžu se-
niorom pri registrácii na očkovanie a 
v nutných prípadoch ich môžu na oč-
kovanie do nemocnice aj sprevádzať.

Na Slovensku sa v týchto dňoch oč-
kuje proti ochoreniu Covid 19 skupina 
ľudí nad 85 a nad 75 rokov. Seniori v ta-
komto veku však v mnohých prípadoch 
nemajú prístup k počítaču alebo regis-
tráciu prostredníctvom internetu sami 
nezvládnu. Ak nemajú nikoho, kto by 
im s tým pomohol, môžu sa obrátiť na 
trnavskú charitu, jej zamestnanci im s 
registráciou pomôžu. Záujemca o očko-
vanie zavolá na telefónne číslo a skon-
taktuje sa so zamestnancom charity. 
Ten s jeho vedomím a súhlasom vyplní 
v jeho mene registračný formulár na oč-
kovanie. „V prípade, že ide o osamelého 
seniora a nemá nikoho, kto by ho na oč-
kovanie sprevádzal, budeme sa snažiť 
pomôcť mu aj v tomto smere,“ hovorí 
riaditeľ trnavskej charity Miroslav Dzu-
rech.

Seniori môžu zamestnancov charity 
kontaktovať v pracovné dni od 8. do 
16. hodiny na telefónnom čísle: 0948 
887486.

Charita bude poskytovať 
aj ďalšie služby

Pandémia spôsobila problémy aj or-
ganizáciám, ktoré prevádzkujú sociálne 

služby, zamestnanci Trnavskej charity 
mali preto vážne obavy, či dokážu v 
roku 2021 pokryť náklady na fungovanie 
organizácie. Koncom minulého roka tak 
TADCH požiadala verejnosť o podporu 
a vyhlásila mimoriadnu zbierku. V nej 
sa podarilo vyzbierať 25-tisíc eur. Pre 
financovanie charity sú zásadné aj dve 
zbierky v kostoloch, ktoré zostali pre 
pandémiu na dlhý čas zatvorené. Na-
priek obmedzenému počtu veriacich, 
ktorí mohli prísť v novembri do kosto-
lov, bola výsledkom jesennej zbierky na 
charitu suma 53-tisíc eur. „V mimoriad-
ne náročnej dobe sme vďační za túto po-
moc a veľmi si ju vážime. Verejnosť nám 
umožnila zachovať služby charity a vy-

tvárať priestor na ich rozvoj,“ povedal 
riaditeľ TADCH Miroslav Dzurech. Pe-
niaze zo zbierok použije Trnavská cha-
rita na financovanie viacerých služieb, 
napríklad Siete pomoci, vďaka ktorej 
pomáha ľuďom v núdzi potravinami a 
materiálne. Pomôžu jej aj pri prevádz-
ke nízkoprahových denných centier v 
Trnave a Piešťanoch a pri prevádzke 
farských charít v ďalších mestách a 
obciach, ako aj na nevyhnutné opravy 
v zariadení pre seniorov Dom pokojnej 
staroby v Cíferi. Podporu verejnosti by 
chcela trnavská charita zúročiť aj pri 
rozvoji špecializovaného sociálneho 
poradenstva, ktoré je účinnou pomo-
cou pre ľudí bez domova.                       ren

Ocenia dlhotrva-
júce manželstvá
Centrum pomoci pre rodinu ocení 
najdlhšie trvajúce manželstvá z 
Trnavy i z Piešťan. Prihlásiť ich na 
ocenenie môžete aj vy.

Ak viete o ľuďoch, ktorí tvoria šťast-
ný manželský pár už desiatky rokov, 
nominujte ich. „Veríme, že aj napriek 
ťažšiemu obdobiu spolu so samosprá-
vami oceníme ich jedinečný vzťah v 
rámci Národného týždňa manželstva,“ 
hovorí organizátor oceňovania Michal 
Lipovský z Centra pomoci pre rodinu. 
Na ocenenie môže dlhotrvajúce man-
želstvá prihlásiť rodina, priatelia aj 
známi až do do 6. februára. „Nomino-
vať môžete aj dlhotrvajúce manželstvá, 
v ktorých jeden z dvojice naveky odi-
šiel, alebo zomreli obaja z manželov. V 
tomto prípade udelí Centrum pomoci 
pre rodinu cenu IN MEMORIAM,“ ob-
jasňuje Michal Lipovský. Najdlhšie tr-
vajúce manželstvá z Trnavy a Piešťan 
prihlasujte cez dotazník, ktorý nájdete 
aj na webovej stránke www.cppr.sk 

ren

V Trnave 
pribudnú nové 
hnedé kontajnery
Trnavčania sa triedenia kuchyn-
ského bioodpadu zhostili veľmi 
dobre. Za prvý týždeň prevádzky 
nových hnedých kontajnerov vy-
triedili 1,3 tony kuchynského bio-
odpadu a tretí zvoz v utorok 19. 
januára priniesol až 1,62 tony tohto 
druhu odpadu. Samospráva tak v 
blízkej dobe pridá na sídliská ďal-
ších 120 hnedých kontajnerov.

„Veľmi nás teší záujem a najmä zod-
povedný prístup ľudí. Začali sme vý-
borne a veríme, že sa budeme ešte ďa-
lej zlepšovať a spoločne znížime objem 
komunálneho odpadu na minimum,“ 
hovorí viceprimátor Trnavy Tibor Pe-
karčík. Obsah zberných nádob bol 
podľa informácií z trnavskej radnice 
nad očakávanie v poriadku a poväčši-
ne obsahoval to, čo do neho skutočne 
patrí. V zberných nádobách sa však 
vyskytli aj klasické plastové vrecká, 
ktoré nie sú v kuchynskom bioodpade 
žiaduce. Mesto Trnava obyvateľom od-
porúča, aby zvyšky potravín vyhadzo-
vali bez obalov a ideálne je vysýpať ich 
priamo z vedierka či inej uzatvárateľ-
nej nádoby. Druhou možnosťou je pou-
žívať biologicky rozložiteľné vrecká od 
Mesta Trnava. Do bytových domov ich 
v balení 25 kusov spolu so špeciálny-
mi košíkmi a infoletákmi distribuujú 
správcovia. Ak sa k vám tento „štarto-
vací balíček“ ešte nedostal, kontaktuj-
te správcu svojej bytovky.

Tiež je veľmi dôležité nádoby na 
kuchynský bioodpad správne zatvo-
riť, teda kovové páky musia zapadnúť 
po oboch stranách a gumové tesnenie 
musí priliehať. Správne zatvorený kon-
tajner nepustí zápach von a hlodavce 
dnu.                                                               ren
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Knižnice v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Trnavského samosprávneho 
kraja otvorili návštevníkom svoje 
brány. Zatiaľ však budú požičiavať 
len knihy objednané mailom, aby 
sa váš osobný pobyt v knižnici čo 
najviac skrátil.

Trnavská knižnica Juraja Fándlyho 
bude v období od 27. januára 2021 do 7. 
februára 2021 otvorená v čase od 9.00 
do 11.00 h a od 12.00 do 15.00 h a v sobo-
tu bude zatvorená. Poskytovať bude vý-
požičky len na základe predchádzajúcej 
telefonickej alebo e-mailovej objednáv-
ky. Ďalšie rozšírenie služieb bude závi-
sieť od vývoja pandemickej situácie.

Ako si knihy zapožičať?
Ak máte záujem o zapožičanie kni-

hy, vyhľadajte si najskôr požadovaný 
titul knihy v on line katalógu knižni-
ce, následne si skontrolujte či je kniha 
dostupná. Potom zoznam kníh s uve-
dením presného názvu titulu, autora 

a signatúrou ako aj svoje meno a číslo 
čitateľského preukazu zašlite emailom 
na adresu oddelenia, v ktorom je kniha 
uložená. Pracovníci knižnice vám ma-
ilom oznámia termín, kedy si môžete 
knihy vyzdvihnúť. Do knižnice pre kni-
hy si prídete až potom. Na vrátenie kníh 
odporúča knižnica využiť biblioboxy, 
ktoré sú pred knižnicou non-stop k dis-
pozícii. Výpožičné termíny kníh, ktoré 
sa mali vrátiť v čase lockdownu sú auto-
maticky predĺžené do 7. februára 2021.

Pre vstup do knižnice 
platia nasledujúce povinnosti:

Vstup do knižnice bude povolený len 
držiteľom certifikátu o negatívnom vý-
sledku RT-PCR alebo antigénového tes-
tu na ochorenie Covid-19 vykonanom po 
18. januári 2021. Preukázať sa bude mož-
né aj dokladom o výnimke z testovania, 
dokladom o diagnostikovaní ochorenia 
Covid-19 v období od 2. novembra 2020 
do 17. januára 2021, či dokladom o oč-
kovaní proti ochoreniu Covid-19 druhou 

dávkou vakcíny, od ktorého uplynulo 
aspoň 14 dní. Podmienkou návštevy 
knižnice bude prekrytie horných dýcha-
cích ciest rúškom alebo respirátorom a 
dezinfekcia rúk, respektíve nasadenie 
jednorazových rukavíc.                            ren

Knihy si treba objednať vopred
Trnavská knižnica je opäť otvorená

 zdroj foto pixabay

Otváracie hodiny: 
Po - So:  7.00 - 19.00
Ne:  8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00  Ne: zatvorené

Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812   záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

INZERCIA PLATÍ OD 1.2.2021 DO 14.2.2021
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Madeta mlieko trvanlivé 1,5% 
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Domestos power pine
500ml 
j.c. 1,780 j.c. 1,780 €€/l/l

 2,49
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8989€€

-32%
 2,65

11,,
4949€€

Clin 
čistič na okná a rámy 
750ml
j.c. 1,986 j.c. 1,986 €€/l/l

-55%

 3,69

22,,
2929€€

Dettol 
antibakteriálny čistič 
500ml citrón
j.c. 4,580 j.c. 4,580 €€/l/l

-55%
 2,29

11,,
6969€€

Jar 
citrón 
900ml
j.c. 1,877 j.c. 1,877 €€/l/l

-55%

 2,19

00,,
8989€€

Aviváž Bony spring 
1l

-55%

Savo proti plesniam 
500ml MR
j.c. 4,380 j.c. 4,380 €€/l/l

 2,19

11,,
8989€€

-32%

Bref Power activ lemon 
1x50g 

 2,20

11,,
0000€€

-32%

Palmolive 
SG black orchidea 
250ml
j.c. 4,000 j.c. 4,000 €€/l/l

 2,59

11,,
0000€€

-32%

 7,90

66,,
9999€€

Hyza Bochánek Madrid 
1kg

 4,99

33,,
5959€€

Bravčová krkovička 
1kg

 3,90

22,,
5959€€

Jacobs Kronung 
mletá káva 
250g
j.c. 10,360 j.c. 10,360 €€/kg/kg

 0,89

00,,
6969€€

Cukor kryštálový korunný 
1kg

 1,79

00,,
3939€€

Germi cestoviny bezvaječné 
tarhoňa, vretienka 
400g
j.c. 0,975 j.c. 0,975 €€/kg/kg

 3,59

22,,
8989€€

Mozartove gule 
264g
j.c. 10,946 j.c. 10,946 €€/kg/kg

Bonux 
1,5kg color 
rose radiant  
j.c. 1,433 j.c. 1,433 €€/kg/kg

 2,49

22,,
1515€€

-32%

 4,50

33,,
6969€€

Párky bratislavské 
1kg

 4,09

33,,
8989€€

Mecom saláma šunková
1kg 

Tento kuchynské utierky 
Inovation 2ks
j.c. 0,845 j.c. 0,845 €€/ks/ks

 1,99

11,,
6969€€

-32%

 1,39

00,,
9999€€

Čaj Ekland 
instatný citrón, multivitmín
lesná zmes 
300g
j.c. 3,300 j.c. 3,300 €€/kg/kg

 1,15

00,,
8989€€

Pivo Pilsner 12% 
0,5l pl.
j.c. 1,780 j.c. 1,780 €€/l/l

 8,90

66,,
5959€€

Vodka extra jemná 38% 
0,7l
j.c. 9,414 j.c. 9,414 €€/l/l

 6,99

22,,
9999€€

Respirátor FFP2/KN95 
Balenie 2ks
j.c. 1,495 j.c. 1,495 €€/kg/kg

 1,09

00,,
6565€€

Kofola originál 
2l
j.c. 0,325 j.c. 0,325 €€/l/l
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Malý roľnícky domček zastrešený sla-
menou strechou a nápadne sa podo-
bajúci rozprávkovej chalúpke Deduš-
ka Večerníčka sa podarilo zachrániť. 
Vďaka úsiliu mnohých šikovných ľudí 
sa chalúpka dočkala obnovy.

Domček Deduška Večerníčka sa na-
chádza v najvýchodnejšom kúte Slo-
venskej republiky - v obci Nová Sedlica 
a mladšej i staršej generácii divákov je 
známy z televíznej obrazovky verejno-
právnej televízie. „Ide o národnú kul-
túrnu pamiatku Dom ľudový v Novej 
Sedlici, postavenú s najväčšou prav-
depodobnosťou na prelome 19. a 20. 
storočia, ktorá je súčasťou pamiatko-
vého fondu Slovenskej republiky od 27. 
novembra 1987,“ hovorí Anton Liška, 
pamiatkar z Krajského pamiatkového 
úradu (KPÚ) v Prešove. 

Domček museli najskôr presťahovať
Nakoľko sa národná kultúrna pa-

miatka nachádzala na vlastnícky ne-
vysporiadanom pozemku, Krajský 
pamiatkový úrad Prešov súhlasil s jej 
premiestnením na nový pozemok v obci, 
situovaný asi 120 metrov juhozápadne 
od pôvodnej parcely. „Tunajší úrad po-
volil premiestnenie pamiatky aj z toho 
dôvodu, že objekt sa už aj tak nenachá-
dzal na svojom pôvodnom miestne. Po 
skončení druhej svetovej vojny bol totiž 
premiestnený na západný okraj pôvod-
ného pozemku, aby ustúpil výstav-
be novšieho murovaného rodinného 
domu,“ objasňuje pamiatkar. Dodáva, 
že obnova objektu prebiehala v dvoch 
fázach. Prvá, realizovaná v roku 2019, 
zahŕňala inšpekčnú a projekčnú čin-
nosť, druhá, prebiehajúca v roku 2020, 
sa týkala práve premiestnenia a obnovy 
pamiatky. „Objekt sa najskôr rozobral, 
odstránili sa staré vápenno-cementové 
omietky a slamená krytina, očíslovali 
sa jednotlivé konštrukčné prvky zrubu 
a krovu, rozobralo sa komínové teleso, 
podlaha, strop aj zrub s krovom, odin-
štalovali sa okenné a dverné výplne a 
poškodené konštrukčné drevené prvky 

objektu boli buď vymenené alebo obno-
vené. Vybudované boli nové kamenné 
základy a oporný múr vo svahu zadnej 
časti parcely, na ktorú bola pamiatka 

následne premiestnená a nanovo zlože-
ná,“ prezrádza odborník.

Nasledovala obnova chalúpky
Pri obnove pamiatky boli podľa pa-

miatkara použité tradičné materiály 
a stavebné postupy. „Okolo objektu 
bol vybudovaný odkvapový chodník 
a vyspravil sa zrub. Prebehla obnova 
interiérových a exteriérových omietok, 
ktoré sú prírodné hlinené, vybudoval 
sa drevený záklop a komínové teleso, 
osadili sa okenné a dverné výplne a ob-
jekt bol zastrešený slamenou krytinou. 
V novembri bola pamiatka elektrifiko-
vaná, zrealizovali sa vápenné nátery 
interiérových a exteriérových omie-
tok, osadila sa nová drevená dosková 
podlaha, zástrčky a vypínače, nain-
štalovalo sa vykurovanie a zrealizovali 
sa práce na úprave okolia. Začiatkom 
decembra boli v objekte nainštalova-
né nové svietidlá,“ popisuje odborník. 
V súčasnosti čaká domček už len na 
ukončenie kolaudačného konania, po 
ktorom sa do neho môže „Deduško 
Večerníček“ opäť nasťahovať. „A mož-
no pribudne aj búda so psom a jabloň. 
Kto vie? Nechajte sa prekvapiť,“ hovorí 
pamiatkar.

Chalúpke hrozil zánik
Napriek tomu, že ide o jednu z po-

sledných stavieb svojho druhu umiest-
nených mimo skanzenov, a súčasne 
poslednú pamiatkovo chránenú stavbu 
na území Prešovského kraja krytú sla-
menou strechou, objektu pred troma 
rokmi hrozil kvôli nevysporiadaným 
vlastníckym vzťahom zánik. „Vďaka 
úsiliu mnohých ľudí sa napokon dobrá 
vec podarila, pamiatka nezanikla, stojí, 
obnovila sa podľa zaužívaných zásad a 
princípov pamiatkovej ochrany ľudovej 
architektúry na Slovensku a my pevne 
veríme, že bude dlhé roky lákať turistov 
a robiť radosť nie len deťom, ale všet-
kým milovníkom rozprávok a ľudovej 
architektúry,“ uzatvára Anton Liška.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Chalúpku museli premiestniť na nový pozemok

Zachránili domček Deduška 
Večerníčka

Takto vyzerala pôvodná chalúpka v Novej Sedlici. 
zdroj foto: Archív KPÚ Prešov, fond Scany negatívov, Nová Sedlica, neg. č. 37722-4
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ZDRAVIE Z HERBÁRA ZDRAVIE Z HERBÁRA 
Tymian uľaví 
prieduškám 
aj tráveniu
Ak ste tymian doposiaľ používali 
len na dochutenie pokrmov, tak 
neváhajte a skúste jeho liečivé 
účinky využiť aj v podobe čaju či 
sirupu.

Hoci tymian alebo dúška tymianová 
pochádza zo Stredomoria, darí sa mu 
aj v našich záhradách. Sušený ho však 
bez ťažkostí zakúpite v každej predajni 
s potravinami.

Liečivé účinky tymianu
Liečivú silu tymianu poznali už naši 

predkovia a túto príjemne voňajúcu 
bylinku využívali najmä na liečenie 
problémov s tráviacim ústrojenstvom, 
pri zmiernení žalúdočných kŕčov, pri 
ničení črevných parazitov, pri nadú-
vaní, ale aj pri prechladnutí, pri liečbe 
záchvatového kašľu a priedušiek.

Tymianový sirup
Budete potrebovať:
300g trstinového cukru, 300ml vody a 
15g sušeného tymianu

Takto sa to podarí:
Vodu priveďte do varu, pridajte 

cukor a miešajte kým sa cukor úplne 
rozpustí. Do takto vzniknutého siru-
pu vsypte sušený tymian, odstavte, 
prikryte a nechajte lúhovať 30 minút. 
Hotový sirup sceďte cez jemné sitko 
alebo plátno do čistého suchého a naj-
lepšie sterilizovaného pohára, dobre 
uzatvorte a uložte na tmavé chladné 
miesto. Podávajte 3krát denne čajovú 
lyžičku.

Tymianový čaj
Z nasledovnej dávky získate čaj na 

celý deň. Dve čajové lyžičky sušeného 
tymianu (maximálne 7 gramov) zalejte 
500ml vriacej vody, prikryte a nechaj-

te lúhovať 15 minút. Sceďte cez jemné 
sitko alebo plátno a čaj popíjajte počas 
celého dňa. Toto množstvo neprekra-
čujte.

Pozor
Tak ako v prípade všetkých byliniek, 

aj tymian by sme mali užívať s mierou. 
Jeho nadmerná konzumácia môže 
spôsobiť zdravotné ťažkosti napríklad 
so štítnou žľazou. Ak nie ste si istí, po-
raďte sa so svojim lekárom.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

autor foto photosforyou pixabay

Obnovená chalúpka či „Domček Deduška Večerníčka“. 
zdroj foto: KPÚ Prešov Nová Sedlica, foto A. Liška

Prípravy na premiestnenie objektu. 
zdroj foto: KPÚ Prešov Nová Sedlica, 

foto A. Liška
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0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU

POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 2. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €
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balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €

33
-0

00
2



TT21-04-strana 10

SLUŽBY, AUTO - MOTO, STAVBA, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
10

Kovošrot Ivsta s.r.o.Kovošrot Ivsta s.r.o.

VYKUPUJE
železný šrot, meď, 

mosadz, bronz, hliník,
nerez, olovo, autobatérie

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

výhodné ceny
platba v hotovosti

PREVÁDZKY: • Špačince, Poľovnícka 11 • PD Malženice

0905 613 007 • 0907 088 799
Otváracie hodiny: Po-Pia: 8,00-16,oo hod. / Sobota: 8,00-12,00 hod. / Nedeľa: zatvotrené
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na doplnky k oknám!Super CENY
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...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKEV  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉAJ GARÁŽOVÉ

BRÁNYBRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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HĽADÁME VODIČA MKD
Môže byť aj brigádnik. Nástup ihneď.

Jazdí sa PONDELOK – PIATOK. 
Podmienky: VP sk. C+E,  KKV, psychotesty.

Na prepravy SK:  mzda 739 € + odmeny + diéty,
spolu v čistom 1400 €.

Na prepravy (jedná sa  o kolečká) SK (Malacky)
– DE (Zwickau) a SK (Levice) – DE (Meerane):

 mzda v čistom 1700 €.
Bližšie info na osobnom stretnutí.

Tel.: 0907 209 577
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1 Auto-moto/predaj

» PRED. 12V. ALTERNÁTOR A BENZ 
ČERPADLO T. 0944367347
» PREDÁM 12V ALTERNÁTOR T. 
0944367347
2 Auto moto/iné

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
» KÚPIM MOPED ZNAČKY JAWA 
STADION PIONIER MUSTANG 
SIMSON STELA AJ POKAZENÝ 
0915215406
7 REALITY/iné

» 1izb.byt kúpim. 0907158622
» 1izb.byt kúpim. 0907158622
» Kúpim ornú pôdu aj podiely v 

okolí Trnavy. Platba v hotovos-
ti. 0910600525
» Garsonku kúpim. 
0902570685
9 DOMÁCNOSŤ

» Predám Levickú mramorovú 
dlažbu 22m2 (Benátsku) miery 
50x50x3 cm.Tel. 0907600297
14 RÔZNE/iné

» Hľadám starobnú dôchod-
kyňu z TT na sprevádzanie 
0902419756
ZOZNAMKA

» Do nového roka hľadám oby-
čajnú ženu vek, váha nevadí 
odpíšem každej 0919292968 

Občianska riadková inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné 

09 DOMÁCNOSŤ 

14 RÔZNE / iné 

16 ZOZNAMKA 

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 943 528

0903 124 967 | mani.uctovnictvo@gmail.com

Účtovníctvo, mzdy
a daňové priznania PO a FO
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Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:

Stavebná �rma Hromex, s.r.o. so sídlom Bulharská 44, Trnava

PRIJME
na stavby v Trnave a okolí do TPP alebo na živnosť profesie:

- 1x vodič (zásobovač - robotník)
vozidla do 3,5t (sk. B) (900 brutto)

-1x murár (900 brutto)

-stavebný robotník (800 brutto)
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Tel.: 0903 768 490

30. januára 1649   
bol popravený anglický kráľ Karol I., z Anglicka sa stala republika 
vedená Oliverom Cromwellom.

Výročia a udalosti INZERCIA
0905 943 528



TT21-04-strana 12

GASTRO Najčítanejšie regionálne noviny
12

52
-0
00
3

Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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8100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

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

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

00880000  550000  009911


