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0911 051 189

• osadenie obrubníkov,

   žľabov, palisád

• spevnenie lôžka

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
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SOŠ obchodu a služieb Trnava

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

má zámer prenajať
nebytové priestory
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Galéria 
Rozíny 

Lehotskej - Bollovej

Otvorenie
1. 5. 2021

Vernisáž 
30. 4. 2021

Dobrá Voda 217

0918 558 248
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

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 4
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w.markbal.sk

ve
ľko

ob
ch

od obalových materiálov a papiera

FFP2
0,48€

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
kompletné

kamenárske
služby

0905 541 285

Jaslovské Bohunice
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Zámer prenechať majetok
do nájmu formou priameho

nájmu č.1 / 2021

Zámer prenechať majetok
do nájmu formou priameho

nájmu č.2 / 2021
033/599 1898

www.sose-trnava.edupage.sk

SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava zverejňuje

a
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POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584RASTAR spol. s r.o.
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

pokládka: • zámkovej dlažby

 • strojové/ručné ukladanie

zhotovenie: • plotov • trávnikov

 • závlah

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com
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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 
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www.mamix.sk
www.mamix.sk

Domáci trnavský predajca
Najväčší výber poťahových látok!Najväčší výber poťahových látok!

volať vopredvolať vopred
033/5546 744 � 0905 313 421033/5546 744 � 0905 313 421

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!VÝROBA SEDACÍCH

SÚPRAV NA MIERU!

po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00 po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

Rodinný dom,

Okružné námestie č. 6
Trnava

(smer Biely Kostol)
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INZERCIA

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
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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
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reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)

Magické číslo 7 v poradí cností

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Činorodosť. Úsilie, pracovitosť, pil-
nosť, pričinlivosť, iniciatíva. Hor-
livá a dôkladná prirodzenosť v ko-
naní. Energická pracovná morálka. 
Dobré hospodárenie s časom, vyva-
rovanie sa lenivosti, osobnej poho-
dlnosti a konzumného egoizmu.

Aby činorodosť prinášala plody, 
potrebujeme aj tvorivé rozjímanie, a 
keď to dosiahne istý stupeň intenzity, 
prelieva svoj prebytok práve do čino-
rodosti.

Činorodosť je konanie v prospech, 
predovšetkým, iných. Ak si niekto 
myslí, že byť činorodým znamená pri-
jať svoju mzdu či podporu, nakúpiť si 
svoje víno, jedlo, odevy v bazáre a od-
letieť na svoju dovolenku do Hurghady, 
je chudák.

Alebo zaliezť do svojho bytu, me-
dzitým ignorovať to, že žijem v dome s 
ďalšími päťdesiatimi bytmi a ich oby-
vateľmi a že žijem v spoločenstve s päť 
a pol miliónmi občanov. Robiť si svoje, 
ignorovať všetko, čo sa mne osobne ne-
páči a zháňať to, čo má na sebe každý 
druhý hlupák. Alebo v čom sa ten kaž-
dý druhý vozí. Aj keď je to dovezený ba-
zárový šrot, len nech naleštený vyzerá 
cool.

Činorodosť je v myslení, v cítení, v 
nápadoch, v originalite.

Známa mi písala, ako jej na pľúc-
nej ventilácii pomáha vážna hudba. 
Menovala svojich obľúbených autorov. 
Na sociálnych sieťach čítam, ako iným 
pomáhajú knihy, dobrý film. Virtuálne 
prehliadky galérií. Autori týchto diel 
boli činorodí.

Čo zostane raz po tých, ktorí sa ži-
votom iba preflákali a prejedli? Prepili, 
prežúrkovali a egoisticky a arogantne 
pretlačili až po svoju smrť? Jeden zby-
točný život? Jedna duchovne prázdna 
„rodina“? Čo zostane po tých, ktorí v ži-
vote nedali potrebnému ani euro, ktorí 
sa v živote o nikoho nestarali aspoň pár 
dní, ktorých v živote spoločnosti nikdy 
nič nezaujímalo, ktorí nevolia, lebo zo 
zásady ich to obťažuje? Nič. Absolútne 
nič. A ak aj náhodná spomienka, tak 
iba také mávnutie rukou!

Preto je činorodosť 
cnosťou. V našom mini-
seriáli poslednou pred-
jarnou.

Všetko dobré, váže-
ní čitatelia!
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OREZY STROMOV S PLOŠINOU
0903 248 518 | wofis@wofis.sk

0902 091 704
ikuctovnictvo@gmail.com

KOMPLETNÉ SPRACOVANIE
ÚČTOVNÍCTVA, SERIÓZNE
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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
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Zakrývanie interiéru GRÁTISZakrývanie interiéru GRÁTIS
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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

REKONŠTRUKCIE

14. marca 1994           
prezident SR Michal Kováč odvolal z funk-
cie premiéra Vladimíra Mečiara

Výročia a udalosti
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tel. 0940 542 804

• VÝMENA RÍN, OPLOTENIA
• KLADENIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY
• ZATEPLENIE
• MAĽOVANIE DOMOV, BYTOV
• UPRATOVACIE SLUŽBY

V y k o n á v a m e :
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0914 378 167 / 0905 904 844

KONTAJNERY AUTODOPRAVAKONTAJNERY AUTODOPRAVA

0914 378 167 / 0905 904 844

ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU
KONTAJNERY NA PRISTAVENIE 5m/7m

DOVOZ KAMEŇA, BETÓNU, HLINY 6/9/13 TON
SKLÁPAČE S HYDRAULICKOU RUKOU 6/9 TON

PALETOVÝ TOVAR, PLOCHA PRE 9 EUROPALIET
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
O viac informácií volajte na t. č.

Predajne s vystavenými pomníkmi:

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

ČASOVO OBMEDZENÁ AKCIA -40%

ZĽAVY PRE SENIOROV
30
1991-2021

www.LUNAPLOTY.sk 0905 220 132
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BEZPLATNÉ

ZAMERANIE

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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FFP2 0,7€ / FFP3 2€
od 8€/ksSamosterilizačné

s covid certifikáciou

český výrobca RESPILONčeský výrobca RESPILON

smarTTshop.sk
predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

RESPIRÁTORYRESPIRÁTORY
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB
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maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

maliarske práce
stierkovanie

sádrokartóny

0918 425 978
      realizujeme.sk
0918 425 978
      realizujeme.sk
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Čo je dovolené bohom, neny dovolené volom. Na 
túto múdrost som si spomenula čúl, v čulajších taž-
kých časoch. Jak umre spevák, herec, polytyk, zná-
my športovec, jednoducho celebryta, má honosný 
pohreb, plno ludzí, plno kvecín a vencov. Jak umre 
obyčajný, neznámy- jednoduchý človek, móže mat 
na rozlúčke najvác šest ludzí a bez kvecín, lebo kve-
cinárstva sú váčšinu zavreté. 
Pýtam sa, čím si to zaslúžil? V  tejto republike 

neny človek jako človek? Určite né. My, obyčajný, 
mosíme dodržávat pretpysy, R-O-R, aj zákaz vychá-
dzaná. Tý ostatný né, ony móžu cestuvat aj na druhý 
konec sveta. Šak na to majú, šak si vybavá výnym-
ku. Ony sa móžu prechádzat aj bez rúška a pokutu 
nedostanú. Ony móžu stát vedla seba, pleco pri pleci 
na šeckých akcijách, aj nepovolených. 
Prinajhoršém zaplacá pokutu, pre nych ma-

lyčkost. Verte, je my z teho zle, čo ony sú uhnecený 
z inačého cesta jako my? Vodu kážu, víno pijú, aj ket 
by maly ícit príkladom. Kuknyme sa do Anglicka, 
tam umrel storočný pán, kerého královná ešče za 
života povýšila na šlachtica, čiže dóležitý- vzácny 
človek. Mal štátny pohreb ze šeckýma poctáma jak 
sa patrý. 
Truhla zakrytá ze štátnu zá-

stavu, česné salvy, prelet léta-
dél...A smútečných hoscí, tých 
mal „až“ osem. Presne dodr-
žané pretpysy. Potrebuje to ko-
mentár? Tý rovnejší by si maly ot 
Anglyčanov zebrat príklat.

Rovný a rovnejší

» bapka Blašková

Treba vedieť rozlišovať
Vždy je dobré vedieť,

ktorí ľudia za niečo stoja
a ktorí za niečo idú sedieť.

Pandémia po 1. svetovej
Celá planéta je teraz

z pandémie taká hotová,
že sme si ani nevšimli,
či už bola 3. svetová.

Možno v noci
Poďme si dnes na balkón

dobré miesto hľadať,
po zákaze vychádzania
bude v noci vláda padať.

Preťažené pohrebné
Mám bohatú klientelu,

aj príplatky k tomu,
pre pohrebné služby

robím plačku z domu.

Nebezpečný Sputnik 5?
Aj to za vinu mu kladú,
že ako vedľajší účinok
vie rozložiť celú vládu.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

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
R

ELA
X

ŠIROKÝ

VÝBER

ODBOROV

SUPER ATMOSFÉRA

MODERNÉ PRACOVISKÁ

SÚŤAŽE
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Pri tlačovej konferencii počas spia-
točného letu z návštevy Iraku pápež 
František prezradil, že uvažuje aj 
nad návštevou Slovenska. V odpove-
di na otázku o destináciách jeho za-
mýšľaných ciest menoval Bratislavu, 
ktorú možno navštívi popri eucha-
ristickom kongrese v Budapešti.

„Teraz mám ísť do Maďarska, na 
záverečnú svätú omšu Medzinárod-
ného Eucharistického kongresu; nie 
je to návšteva krajiny [oficiálna, pozn. 
prekl.], ale idem len na svätú omšu. 
Ale Budapešť je len dve hodiny autom 
od Bratislavy, tak prečo neurobiť aj 
návštevu Slovenska?“ povedal pápež 
František.

V hlavnom meste Maďarska sa pá-
pež František plánuje zúčastniť na zá-
verečnej omši Medzinárodného eucha-
ristického kongresu. Tá je naplánovaná 
na nedeľu 12. septembra 2021 o 11. ho-
dine na Námestí hrdinov v Budapešti.

Hoci cesta ešte nebola oficiálne po-
tvrdená, o pozornosti, ktorú Svätý Otec 
tomuto plánu venuje, svedčí aj jeho in-
formácia o vzdialenosti oboch miest, 
keď uviedol, že Bratislavu od Budapeš-
ti delia len dve hodiny cesty autom.

Medzi krajinami, ktoré pápež Fran-
tišek zamýšľa v budúcnosti navštíviť, je 
aj Libanon. Novinárom sa však tiež pri-
znal, že sa už hlási aj jeho vek, keďže 

pri ceste do Iraku pociťoval viac únavy 
ako doteraz.

Posledná návšteva pápeža sa usku-
točnila na Slovensku od 11. do 14. sep-
tembra 2003. Bola už treťou návštevou 
Jána Pavla II. na Slovensku. Jej vrcho-
lom bolo blahorečenie biskupa Vasiľa 
Hopku a sestry Zdenky Schelingovej na 
svätej omši v bratislavskej Petržalke. 

Vtedajšia návšteva Slovenska bola 
102. zahraničnou cestou pápeža Jána 
Pavla II. Navštívil počas nej Bratislavu, 
Trnavu, Banskú Bystricu a Rožňavu. 
Ubytovaný bol v sídle Apoštolskej nun-
ciatúry v Bratislave, kde strávil tri noci. 
O jeho bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť 
ostatných členov sprievodu a pútnikov 
sa staralo 6.000 policajtov, 500 body-
guardov, na zabezpečení návštevy sa 
podieľalo aj 630 vojakov.

Svätý Otec uvažuje o návšteve 
Bratislavy v septembri

» red tel.: www.stresnekrytiny.sk

predávame
montujemeSTRECHY

0905 577 222
0905 598 924

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

na krytiny až do

- 50%

Zlavy
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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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1  Auto-moto/predaj

2  Auto moto/iné

» Predám motocykel Korado, 
takmer nejazdený s dokladmi. 
750 euro. 0915764160
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 
0908205521
» JAWA 90 CROS ROADSTER 
PIONIER MUSTANG SIMSON KÚPIM 
TIETO MOTORKY AJ POKAZENÉ 
0915215406
» Odkúpim továrenský traktor 
alebo malotraktor, aj v zlom 
stave alebo nepojazdný. 
0949350195

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom

5  DOMY/predaj 

6  POZEMKY/predaj

7  REALITY/iné

» Garsonku kúpim. 0902570685
1izb.byt kúpim. 0907158622

8  STAVBA

9  DOMÁCNOSŤ

10  ZÁHRADA a ZVERINEC

11  HOBBY a ŠPORT

12  DEŤOM

13  RÔZNE/predaj

» Predám vzduchovku zberate-
ľovi, 200 euro, t.0915764160 

14  RÔZNE/iné

» Hľadám starobnú dôchod-
kyňu z TT na sprevádzanie, tel: 
0902419756

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA

» Mám rada dobrých, inteligent-
ných ľudí a viem si predstaviť 
takého priateľa do 70 rokov, som 
vdova, uvítam motorizovaného 
zo západoslovenského kraja. 
Kontakt: 0944337566

Občianska
riadková
inzercia

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.

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 

01 AUTO-MOTO / predaj 
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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:

Trnavská spoločnosť prijme
2 vodičov VZV na HPP

0911 067 450
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Prevoz rôzneho materiálu medzi prevádzkami.

Práca na dve zmeny 6,00-14,00

a 14,00-22,00 hod. Možnosť nadčasov.
Platové podmienky dohodou.
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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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Kto chce zarobiť, robí v poľno...!Kto chce zarobiť, robí v poľno...!
Dobrý ZÁROBOK a ISTOTA v dobe neistej?
...S nami CHYTRO PREĽSTÍTE A PREKLENIETE toto bláznivé obdobie.

Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees - tradične dobré zárobky u tradičných partnerov.

Obľúbené práce na chmeľniciach (zapichovanie                           
a  zatáčanie) v Českej republike, s priemerným zárobkom   
cca 1000 - 1200 € / mesačne! Možnosť pokračovať aj                     
na vinohradoch. Za 3 mesiace si tak u nás zarobíte                         
cca 3.000 – 3.300 € (80.000 - 90.000 Kč). Môžete pracovať       
aj kratšiu dobu. Výplata v hotovosti, zálohy každý týždeň.    
Prac. zmena 10 hod, pracuje sa na úkol! Ubytovanie                 
a cestovné zo Žiliny až na ubytovňu zdarma. Strava            
za symbolický príspevok. Práca nie je ťažká, ale hľadáme 
prednostne ľudí, zvyknutých na fyzickú prácu. Práca vhodná pre 
ženy, mužov aj páry. Nástupy dohodou. U nás vek 
nerozhoduje! Istota aj celoročnej práce, dôchodku aj na HPP. 
Každý, kto s nami chodí, vie, že držíme sľuby.

...S nami nemusíte byť hrdinovia, aby ste zodpovedne zaistili príjem pre vašu rodinu!
Máme dokonalý systém izolovaných a bezpečných stredísk, ktoré úplne zamedzujú riziku nákazy.

Dôkazom je, že sme minulý rok nemali ani jeden pozitívny prípad covidu!
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!

0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €

POMÁHAME
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny

svietidiel,

vypínačov,

zásuviek...
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novozameraný pozemok, parcela reg. “C“ KN, parc. č. 3052/2, druh pozemku: 
trvalý trávny porast – pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce      
o výmere: 2475 m2, kat. územie: Dechtice, vytvorený na základe Geometrického 
plánu na určenie vlastníckeho práva k pozemku p. č. 3052/2, vyhotoveným: Ing. 
Jozefom Fančovičom GEODET, 919 06 Naháč č. 139, IČO: 35 402 997, úradne 
overeným Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom dňa 06.12.2017, pod 
č. 1896/2017, z pôvodnej parcely reg. “E“ KN, parc. č.3052/1, druh pozemku: orná 
pôda o výmere: 8050 m2, evidovanej Okresným úradom Trnava, katastrálnym 
odborom na Liste vlastníctva č. 2593, pre kat. územie: Dechtice, obec: Dechtice, 
okres: Trnava, a to za podmienok a v zmysle návrhu obchodnej verejnej súťaže.

Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach
schvaľuje zámer vyhlásiť

verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemku

Podmienky VOS sú zverejnené na www.dechtice.sk.

16. marca 1968           
americkí vojaci spáchali masovú vraždu 
vietnamských civilistov v Mỹ Lai

Výročia a udalosti
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100 VOĽNÝCH PRACOVNÝCH
 MIEST (muži aj ženy)

- ELEKTROTECHNIK/ČKA, (50 miest) 

(930 €/mesiac a viac + príplatky + stravenky)

- MONTÁŽNIK/ČKA (20 miest)

(880 €/mesiac + príplatky + stravenky)

Miesto práce: Nové Mesto n. Váhom

- OPERÁTOR/KA VÝROBY (20 miest)

(4,53 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)

Miesto práce: Myjava

- BALIČ/BALIČKA (10 miest)

(4,82 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)

Miesto práce: Malacky
Ubytovanie poskytujeme ZDARMA.

Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 17:00 hod.)

Životopisy posielať na mail: stajanslovakia@azet.sk
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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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0905 641 889

VODIČA NA NÁKLADNÉ
VOZIDLO S HR.

hrubá mzda 1.100 Eur

PRIJMEME DO HPP:

PALIČ - ZVÁRAČ
hrubá mzda 900 Eur

19. marca 1915            
prvé fotografovanie Pluta, ktoré ešte ne-
odhalilo, že ide o planétu

Výročia a udalosti
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV

������������������������

���TO, RÝCHL���������������

stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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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

NOVINKA
NOVINKA 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

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 

PRACA V ČR, UBYTOVANIE 

ZABEZPEČENÉ. 

MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
8
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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Kontakt:
Topeko, s. r. o.,  Ulica Zavarská 9345/10K, 917 01 Trnava
0902 354 969 | topeko@topeko.sk | www.topeko.sk

h¾adá kandidátov

na pozície:

ZÁMOÈNÍK, ZÁMOÈNÍK - ZVÁRAÈ
od 1000,- brutto + dohoda

od 1000,- brutto + dohoda
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VÝRUB A
OREZÁVANIE

STROMOV

EXTRA
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25 rokov
na trhu!SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE - do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk
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Už v najbližšom období by mala v 
športovom areáli Slávie vyrásť šik-
má šprintérska dráha. Pribudnúť 
by tam mohli aj bežecké trasy a 
dráha pre korčuliarov. V pláne tr-
navskej samosprávy je vybudovať 
v tejto lokalite aj ďalšie futbalové 
ihrisko s umelým trávnikom.

„So športom to myslíme vážne,“ na-
písal nedávno na svojom facebookovom 
profile primátor Trnavy Peter Bočka. 
„Dlhodobo pripravujeme projekty, ktoré 
zlepšia dostupnosť kvalitnej športovej 
infraštruktúry pre všetky vekové a vý-
konnostné skupiny obyvateľov. Pohyb je 
kľúčový pre fyzické aj duševné zdravie, 
obzvlášť dnes,“ dodal a priebežne pred-
stavil viacero projektov, ktoré by mohli 
už onedlho uzrieť svetlo sveta. „Na Slávii 
medzi futbalovými ihriskami vyrastie 
ešte pred letom šikmá šprintérska dráha. 
Ide o unikátny projekt športovej infraš-
truktúry, ktorá umožní atletický tréning 
behu do kopca, ale aj celú škálu behu 
do schodov rôznych sklonov a veľkostí,“ 
objasnil Bročka. Trnavská dráha bude 
pritom podľa jeho slov so svojimi 200 
metrami a umelým povrchom naozajst-
ným unikátom. Verejné obstarávanie 
na dodávateľa stavby v predpokladanej 
hodnote zákazky 416 tisíc eur už začalo. 
„Výbornou správou je, že 100 tisíc eura-
mi na tento projekt prispel aj Slovenský 
olympijský výbor,“ uviedol primátor.

Na Slávii pamätali 
na bežcov i korčuliarov

„Bežecké dráhy na Slávii sa tento rok 
dúfam rozrastú o takmer 1,5 kilomet-
rový úsek okolo futbalových ihrísk a 
na 800 metrovom úseku ich doplní aj 
nová korčuliarska dráha,“ spomenul 
primátor ďalší zámer mesta v oblasti 
športu. „S týmto projektom v hodnote 
797 tisíc eur sa budeme uchádzať o 50% 

kofinancovanie na Fonde na podporu 
športu,“ upresnil. Súčasťou projektu 
je rekonštrukcia povrchových vrstiev 
vonkajšieho oválu atletického štadióna, 
návrh nových bežeckých trás a korču-
liarskych dráh, rekonštrukcia osvetle-
nia, nová výsadba a mobiliár. Jestvujúci 
vonkajší ovál atletického štadióna bude 
rekonštruovaný v povrchových vrstvách 
a to novým asfaltovým mikrokobercom. 
Ako korčuliarsky povrch je navrhnutý 
asfaltobetón. „Navrhované spevnené 
plochy možno rozdeliť do niekoľkých 
trás, pričom trasa A je tvorená bežeckou 
traťou vonkajšieho oválu atletického 
štadióna. Jej povrch bude asfaltový. Tra-
sa B2 začína v severnej časti bežeckého 
oválu a pokračuje okolo futbalového 
ihriska s umelou trávou a následne 
pomedzi severné futbalové ihriská. V 
severnej časti areálu trasa B2 pokračuje 
pozdĺž dvojihriska a futbalového ihris-
ka č.3. Koniec trasy B2 sa nachádza v 
západnej časti bežeckého oválu. Trasa 
C tvorí okruh okolo južných futbalo-
vých ihrísk, pozdĺž stúpajúcej bežeckej 
dráhy na 200 metrov a popri ihrisku č.3. 
Navrhovaná korčuliarska dráha bude 
totožná s trasou C,“ popísal primátor. 
V rámci areálu Slávie budú osadené 
parkové lavičky a smetné koše. Celko-

vý dojem realizovaných nových alebo 
rekonštruovaných konštrukcii doplní 
výsadba stromov v časti areálu medzi 
futbalovými ihriskami popri stúpajúcej 
konštrukcii bežeckej dráhy.

Plánujú aj nové futbalové ihrisko
Zámerom samosprávy je vybudo-

vať na Slávii ďalšie futbalové ihrisko s 
umelým trávnikom. „Nové futbalové 
ihrisko výrazne skvalitní tréningový 
proces mládežníckych tímov a umožní 
uvoľniť jedno z ihrísk so živou trávou 
iba pre verejnosť,“ povedal Bročka. 
Verejné obstarávanie už prebehlo a 
predmet zákazky pozostáva z vytvore-
nia futbalového ihriska rozmerov 105 
x 68 metrov so športovým povrchom z 
umelej trávy. Celé ihrisko bude oplotené 
do výšky 5 metrov. Pre vstup na hraciu 
plochu vozidlami údržby sú navrhnuté 
štyri bráničky – dve jednokrídlové a dve 
dvojkrídlové. Umelé osvetlenie ihriska 
je navrhnuté na šiestich 15 metrov vyso-
kých stožiaroch. Ihrisko má navrhnutý 
zavlažovací systém pre optimalizáciu 
teploty a vlhkosti hracej plochy počas 
letných mesiacov. „Na výstavbe sa bude 
finančne podieľať aj Slovenský futbalo-
vý zväz,“ uzavrel primátor.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Krajská knižnica 
je otvorená 
v obmedzenom 
režime 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
od utorka 9. marca 2021 obnovila 
poskytovanie vybraných služieb.

Výpožičky kníh prebiehajú absenč-
ne prostredníctvom výdajných miest 
za prísneho dodržiavania preventív-
nych opatrení, pričom je potrebná 
predchádzajúca telefonická alebo 
e-mailová objednávka. Vrátenie vý-
požičiek je možné prostredníctvom 
biblioboxov, respektíve na to určených 
zberných nádob. Detaily postupov 
sú zverejnené na webstránke https://
www.kniznicatrnava.sk.

Do zlepšenia epidemiologickej si-
tuácie budú priestory knižnice pre ve-
rejnosť neprístupné, takisto sa nebudú 
organizovať hromadné podujatia.   ren

Trnavský 
Peugeot 208 
získal ďalšiu cenu
Peugeot 208, vyrábaný v trnavskej 
automobilke Stellantis, získal ďal-
šie významné ocenenie – Najlepšie 
mestské auto roka.

Ocenenie bolo udelené 8. marca 2021 
na Medzinárodný deň žien na základe 
rozhodnutia poroty zloženej z 50 žen-
ských novinárok z automobilového prie-
myslu, ktoré pochádzajú z 38 rôznych 
krajín a 5 kontinentov. Vo svojej kategó-
rii porazil Toyotu Yaris a Hondu Jazz. 

Porota vyberala víťaza podľa nasle-
dujúcich kritérií: bezpečnosť, pohodlie, 
technológie a konektivita, pomer kvalita / 
cena, vplyv na životné prostredie a dizajn.

Nová generácia modelu Peugeot 208, 
bola minulý rok zvolená Európskym 
Autom roka 2020 a získala už 24 oce-
není, čím výrazne prispieva k úspechu 
značky Peugeot. Od spustenia výroby v 
roku 2019 sa do dnešného dňa v Trnave 
vyrobilo už viac ako 248 000 vozidiel 
tohto modelu.                                              ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Na Slávii pribudnú bežecké trasy aj futbalové ihrisko

Šport bude mať v Trnave 
„zelenú“
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Peugeot 208 Najlepšie mestské auto ro
ka.                                  zdroj foto Stellantis

Šikmá šprintérska dráha.                                                               zdroj foto mesto Trnava

Zapojte vašu obec do 11. ročníka 
súťaže Dedina roka, predstavte 
rozličné aktivity, ktorým sa v obci 
venujete a získajte okrem prestíž-
neho titulu Dedina roka 2021 aj fi-
nančné prostriedky pre podporu 
rozvoja vašej obce.

Slovenská agentúra životného pros-
tredia zverejnením podmienok súťaže 
Dedina roka 2021 spustila už jej jede-
násty ročník. Podnet na prihlásenie 
do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek 
obyvateľ Slovenskej republiky. Obec sa 
do nej potom prihlási prostredníctvom 
vyplnenej, starostom podpísanej pri-
hlášky, vyplneného formulára oblasti 

hodnotenia s podpornými prílohami a 
fotodokumentáciou. Uzávierka prihlá-
šok je 30. apríla a účasť obce v súťaži 
je bezplatná.

„Prihlásené obce hodnotia členovia 
Národnej hodnotiacej komisie, ktorí 
navštevujú prihlásené obce priamo 
v území. Pri hodnotení sa sledujú 
kritéria udržateľnosti, koncepčnosti, 
schopnosti prezentovať sa, ojedinelosti 
a originality prístupov, myslenia oby-
vateľov, riadenia samosprávy, ale aj 
súladu s aktuálnym mottom európskej 
súťaže,“ píše sa na stránke organizáto-
ra súťaže.

Súťaž je zameraná na prezentáciu 
dosiahnutých výsledkov v oblasti sta-

rostlivosti o vidiek, konkurencieschop-
nosti, výnimočnosti a schopnosti slo-
venských dedín prinášať inovatívne 
riešenia do procesu starostlivosti o svo-
je prostredie. Prezentuje úspechy a vý-
nimočnosť slovenskej dediny a tvorivej 
práce jej predstaviteľov a obyvateľov 
na rozvoji ich domova a povzbudzuje 
ich do ďalších aktivít.

Držiteľ titulu Dedina roka bude mať 
možnosť reprezentovať Slovensko v 
súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. 
Odmeny sú však pripravené aj pre obce 
umiestnené na nižších priečkach či tie, 
ktoré obstoja v ďalších kategóriách a 
získať tak môžu mimoriadne ocenenie 
za konkrétnu činnosť.                                           ren

Súťažte s vašou obcou o titul Dedina roka 2021
Hľadá sa dedina roka

ilustračné foto  zdroj jarmoluk pixabay
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Už v najbližšom období by mala v 
športovom areáli Slávie vyrásť šik-
má šprintérska dráha. Pribudnúť 
by tam mohli aj bežecké trasy a 
dráha pre korčuliarov. V pláne tr-
navskej samosprávy je vybudovať 
v tejto lokalite aj ďalšie futbalové 
ihrisko s umelým trávnikom.

„So športom to myslíme vážne,“ na-
písal nedávno na svojom facebookovom 
profile primátor Trnavy Peter Bočka. 
„Dlhodobo pripravujeme projekty, ktoré 
zlepšia dostupnosť kvalitnej športovej 
infraštruktúry pre všetky vekové a vý-
konnostné skupiny obyvateľov. Pohyb je 
kľúčový pre fyzické aj duševné zdravie, 
obzvlášť dnes,“ dodal a priebežne pred-
stavil viacero projektov, ktoré by mohli 
už onedlho uzrieť svetlo sveta. „Na Slávii 
medzi futbalovými ihriskami vyrastie 
ešte pred letom šikmá šprintérska dráha. 
Ide o unikátny projekt športovej infraš-
truktúry, ktorá umožní atletický tréning 
behu do kopca, ale aj celú škálu behu 
do schodov rôznych sklonov a veľkostí,“ 
objasnil Bročka. Trnavská dráha bude 
pritom podľa jeho slov so svojimi 200 
metrami a umelým povrchom naozajst-
ným unikátom. Verejné obstarávanie 
na dodávateľa stavby v predpokladanej 
hodnote zákazky 416 tisíc eur už začalo. 
„Výbornou správou je, že 100 tisíc eura-
mi na tento projekt prispel aj Slovenský 
olympijský výbor,“ uviedol primátor.

Na Slávii pamätali 
na bežcov i korčuliarov

„Bežecké dráhy na Slávii sa tento rok 
dúfam rozrastú o takmer 1,5 kilomet-
rový úsek okolo futbalových ihrísk a 
na 800 metrovom úseku ich doplní aj 
nová korčuliarska dráha,“ spomenul 
primátor ďalší zámer mesta v oblasti 
športu. „S týmto projektom v hodnote 
797 tisíc eur sa budeme uchádzať o 50% 

kofinancovanie na Fonde na podporu 
športu,“ upresnil. Súčasťou projektu 
je rekonštrukcia povrchových vrstiev 
vonkajšieho oválu atletického štadióna, 
návrh nových bežeckých trás a korču-
liarskych dráh, rekonštrukcia osvetle-
nia, nová výsadba a mobiliár. Jestvujúci 
vonkajší ovál atletického štadióna bude 
rekonštruovaný v povrchových vrstvách 
a to novým asfaltovým mikrokobercom. 
Ako korčuliarsky povrch je navrhnutý 
asfaltobetón. „Navrhované spevnené 
plochy možno rozdeliť do niekoľkých 
trás, pričom trasa A je tvorená bežeckou 
traťou vonkajšieho oválu atletického 
štadióna. Jej povrch bude asfaltový. Tra-
sa B2 začína v severnej časti bežeckého 
oválu a pokračuje okolo futbalového 
ihriska s umelou trávou a následne 
pomedzi severné futbalové ihriská. V 
severnej časti areálu trasa B2 pokračuje 
pozdĺž dvojihriska a futbalového ihris-
ka č.3. Koniec trasy B2 sa nachádza v 
západnej časti bežeckého oválu. Trasa 
C tvorí okruh okolo južných futbalo-
vých ihrísk, pozdĺž stúpajúcej bežeckej 
dráhy na 200 metrov a popri ihrisku č.3. 
Navrhovaná korčuliarska dráha bude 
totožná s trasou C,“ popísal primátor. 
V rámci areálu Slávie budú osadené 
parkové lavičky a smetné koše. Celko-

vý dojem realizovaných nových alebo 
rekonštruovaných konštrukcii doplní 
výsadba stromov v časti areálu medzi 
futbalovými ihriskami popri stúpajúcej 
konštrukcii bežeckej dráhy.

Plánujú aj nové futbalové ihrisko
Zámerom samosprávy je vybudo-

vať na Slávii ďalšie futbalové ihrisko s 
umelým trávnikom. „Nové futbalové 
ihrisko výrazne skvalitní tréningový 
proces mládežníckych tímov a umožní 
uvoľniť jedno z ihrísk so živou trávou 
iba pre verejnosť,“ povedal Bročka. 
Verejné obstarávanie už prebehlo a 
predmet zákazky pozostáva z vytvore-
nia futbalového ihriska rozmerov 105 
x 68 metrov so športovým povrchom z 
umelej trávy. Celé ihrisko bude oplotené 
do výšky 5 metrov. Pre vstup na hraciu 
plochu vozidlami údržby sú navrhnuté 
štyri bráničky – dve jednokrídlové a dve 
dvojkrídlové. Umelé osvetlenie ihriska 
je navrhnuté na šiestich 15 metrov vyso-
kých stožiaroch. Ihrisko má navrhnutý 
zavlažovací systém pre optimalizáciu 
teploty a vlhkosti hracej plochy počas 
letných mesiacov. „Na výstavbe sa bude 
finančne podieľať aj Slovenský futbalo-
vý zväz,“ uzavrel primátor.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Krajská knižnica 
je otvorená 
v obmedzenom 
režime 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
od utorka 9. marca 2021 obnovila 
poskytovanie vybraných služieb.

Výpožičky kníh prebiehajú absenč-
ne prostredníctvom výdajných miest 
za prísneho dodržiavania preventív-
nych opatrení, pričom je potrebná 
predchádzajúca telefonická alebo 
e-mailová objednávka. Vrátenie vý-
požičiek je možné prostredníctvom 
biblioboxov, respektíve na to určených 
zberných nádob. Detaily postupov 
sú zverejnené na webstránke https://
www.kniznicatrnava.sk.

Do zlepšenia epidemiologickej si-
tuácie budú priestory knižnice pre ve-
rejnosť neprístupné, takisto sa nebudú 
organizovať hromadné podujatia.   ren

Trnavský 
Peugeot 208 
získal ďalšiu cenu
Peugeot 208, vyrábaný v trnavskej 
automobilke Stellantis, získal ďal-
šie významné ocenenie – Najlepšie 
mestské auto roka.

Ocenenie bolo udelené 8. marca 2021 
na Medzinárodný deň žien na základe 
rozhodnutia poroty zloženej z 50 žen-
ských novinárok z automobilového prie-
myslu, ktoré pochádzajú z 38 rôznych 
krajín a 5 kontinentov. Vo svojej kategó-
rii porazil Toyotu Yaris a Hondu Jazz. 

Porota vyberala víťaza podľa nasle-
dujúcich kritérií: bezpečnosť, pohodlie, 
technológie a konektivita, pomer kvalita / 
cena, vplyv na životné prostredie a dizajn.

Nová generácia modelu Peugeot 208, 
bola minulý rok zvolená Európskym 
Autom roka 2020 a získala už 24 oce-
není, čím výrazne prispieva k úspechu 
značky Peugeot. Od spustenia výroby v 
roku 2019 sa do dnešného dňa v Trnave 
vyrobilo už viac ako 248 000 vozidiel 
tohto modelu.                                              ren
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Na Slávii pribudnú bežecké trasy aj futbalové ihrisko

Šport bude mať v Trnave 
„zelenú“

Peugeot 208 Najlepšie mestské auto ro
ka.                                  zdroj foto Stellantis

Šikmá šprintérska dráha.                                                               zdroj foto mesto Trnava

Zapojte vašu obec do 11. ročníka 
súťaže Dedina roka, predstavte 
rozličné aktivity, ktorým sa v obci 
venujete a získajte okrem prestíž-
neho titulu Dedina roka 2021 aj fi-
nančné prostriedky pre podporu 
rozvoja vašej obce.

Slovenská agentúra životného pros-
tredia zverejnením podmienok súťaže 
Dedina roka 2021 spustila už jej jede-
násty ročník. Podnet na prihlásenie 
do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek 
obyvateľ Slovenskej republiky. Obec sa 
do nej potom prihlási prostredníctvom 
vyplnenej, starostom podpísanej pri-
hlášky, vyplneného formulára oblasti 

hodnotenia s podpornými prílohami a 
fotodokumentáciou. Uzávierka prihlá-
šok je 30. apríla a účasť obce v súťaži 
je bezplatná.

„Prihlásené obce hodnotia členovia 
Národnej hodnotiacej komisie, ktorí 
navštevujú prihlásené obce priamo 
v území. Pri hodnotení sa sledujú 
kritéria udržateľnosti, koncepčnosti, 
schopnosti prezentovať sa, ojedinelosti 
a originality prístupov, myslenia oby-
vateľov, riadenia samosprávy, ale aj 
súladu s aktuálnym mottom európskej 
súťaže,“ píše sa na stránke organizáto-
ra súťaže.

Súťaž je zameraná na prezentáciu 
dosiahnutých výsledkov v oblasti sta-

rostlivosti o vidiek, konkurencieschop-
nosti, výnimočnosti a schopnosti slo-
venských dedín prinášať inovatívne 
riešenia do procesu starostlivosti o svo-
je prostredie. Prezentuje úspechy a vý-
nimočnosť slovenskej dediny a tvorivej 
práce jej predstaviteľov a obyvateľov 
na rozvoji ich domova a povzbudzuje 
ich do ďalších aktivít.

Držiteľ titulu Dedina roka bude mať 
možnosť reprezentovať Slovensko v 
súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. 
Odmeny sú však pripravené aj pre obce 
umiestnené na nižších priečkach či tie, 
ktoré obstoja v ďalších kategóriách a 
získať tak môžu mimoriadne ocenenie 
za konkrétnu činnosť.                                           ren

Súťažte s vašou obcou o titul Dedina roka 2021
Hľadá sa dedina roka

ilustračné foto  zdroj jarmoluk pixabay
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO 0910 444 002

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY

na kompletné žulové pomníky 
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Exemplár jednej z najvýznamnejších 
botanických kníh - vzácny Herbár 
Pietra Mattioliho zo 16. storočia sa 
zachoval aj na Slovensku. Vo svojich 
zbierkach ho uchováva historická 
knižnica Západoslovenského múzea 
(ZsM) v Trnave.

Mattioliho herbár patrí medzi raritné 
tlače, na Slovensku evidujeme iba latin-
ské vydanie v Slovenskej národnej kniž-
nici a nemecké z rokov 1586/1590, ktoré 
vyšlo vo Frankfurte nad Mohanom a 
uchováva ho v jedinom exemplári práve 
historická knižnica Západoslovenského 
múzea. „Herbár vznikol pôvodne ako 
komentár Dioskuridovho starovekého 
diela De materia medica. Mattioli ho 
však neustále rozširoval, takže každé 
nasledujúce vydanie z doby jeho živo-
ta je obsiahlejšie než predchádzajúce,“ 
hovorí Milan Ševčík, kurátor historic-
kej knižnice ZsM v Trnave. „Kniha je 
bohato ilustrovaná dobovými drevo-
rezmi rastlín, častokrát aj viacerými 
na jednej strane. Obsahuje 826 strán z 
celkových 988. Prvých 162 strán v na-
šom exemplári chýba, no napriek tomu 
ide o výnimočné dielo s rozmermi fólia 
40 x 29 cm. Kniha bola používaná Slo-
vákom alebo Čechom, o čom svedčia 
české rukopisné poznámky a preklady 
názvov mnohých rastlín. V exemplári 
sa dodnes zachovalo aj niekoľko vysu-
šených a vylisovaných listov rastlín,“ 
popisuje odborník.

Herbár museli 
pre zlý stav reštaurovať

Kniha sa nachádzala vo veľmi zlom 
fyzickom stave, mala poškodenú pô-
vodnú renesančnú väzbu, prasknuté 
dosky, poškodené listy. Preto sa múze-

um rozhodlo dať túto tlač zreštaurovať. 
„Reštaurovanie vykonali v Slovenskej 
národnej knižnici, odbor reštaurovania 
a konzervovania dokumentov, v prie-
behu rokov 2017 a 2018. V súčasnosti je 
tlač zreštaurovaná a časom ju návštev-
níci múzea budú môcť vidieť ako súčasť 
krátkodobých výstav,“ potvrdil kurátor.

Mattioli bol významným 
lekárom a botanikom

Pietro Andrea Gregorio Mattioli (1501 
– 1577) bol významným talianskym re-
nesančným lekárom a botanikom. Štu-
doval medicínu na univerzite v Padove, 
ako lekár pôsobil v Siene, Ríme, Tridente 
a Gorizii. Od roku 1554 žil v Prahe, kam 
bol povolaný ako osobný lekár arciknie-
žaťa Ferdinanda Tirolského, v rokoch 
1547 – 1566 českého miestodržiteľa. V 
Prahe publikoval u Jiřího Melantricha z 
Aventina v roku 1564 svoje lekárske listy 
v knihe Epistolarum Medicinalium libri 
quinque (Päť kníh lekárskych listov) a o 
rok neskôr rozšírený český preklad svojej 
knihy Herbář neboli Bylinář. „Toto dielo 
vyšlo prvý raz v roku 1544 po taliansky, 
v roku 1554 v latinčine v Benátkach a v 
roku 1563 v Prahe nemecký preklad pod 
názvom Kreutterbuch Desz Hochgeleh-
rten vnnd weitberühmten. V roku 1564 
vydal Mattioli u Melantricha knihu De 
peste liber (Kniha o more), v ktorej sa 
venuje problematike morovej nákazy. 
Paradoxne Mattioli zomrel v roku 1578 v 
Tridente počas cesty do Ríma, keďže sa 
nakazil morom,“ uzatvára rozprávanie 
Milan Ševčík.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Historická knižnica trnavského múzea uchováva vzácny herbár 

V knihe sa zachovali 
aj vysušené rastliny

 zdroj foto historická knižnica ZsM v Trnave
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ZDRAVIE Z HERBÁRA ZDRAVIE Z HERBÁRA 
Petržlenová vňať
je veľmi zdravá - 
pestujte ju za oknom 
po celý rok
Petržlenová vňať má príjemnú 
vôňu a v našej kuchyni patrí me-
dzi veľmi často používané koreni-
ny. Posýpame ňou zemiaky a pri-
dávame ju do polievok, omáčok 
a tiež do šalátov. Zabúdať by sme 
však nemali ani na veľa zdravot-
ných benefitov, ktoré jej konzu-
máciou získame.

Liečivé účinky
Okrem skvelej chute je petržlenová 

vňať bohatá na mnohé telu prospešné 
látky. Obsahuje vitamíny skupiny B, 
C, K aj E. Liečivé éterické oleje v nej 
obsiahnuté majú silné dezinfekčné 
účinky a upravujú trávenie. Pomôže 
tiež pri zápaloch močových ciest. V 
minulosti ju bylinkárky odporúčali 
teplú prikladať na žalúdok, aby sa tak 
chorému uľavilo od bolesti a pálenia 
žalúdka.

Petržlenová vňať nemusí byť len 
sezónnou prísadou do jedál, dopriať 
si ju môžeme kedykoľvek. Dopestovať 
si ju dokážeme dokonca aj z odrezkov 
umiestnených za oknom počas celého 
roka.

Pestovanie z odrezkov
Budeme potrebovať:

rozličné misky – dobre poslúžia 
viečka zo zaváracích pohárov, odrezky 
petržlenu, vodu

Postup:
Ak budete na prípravu jedla potre-

bovať petržlen, najskôr z neho zrežte 
vrch - v hrúbke asi centimeter, teda 
hornú časť odkiaľ obvykle vyrastá vňať 
a vložte do misky s vodou reznou stra-
nou dolu. Položte na okenný parapet 
a pravidelne zalievajte. Už o pár dní 
sa môžete tešiť z prvej úrody. Vňať na 
našej fotografii rástla približne týždeň. 
Pestovateľský úspech častokrát závisí 
aj od kvality v obchode zakúpeného 
petržlenu.      TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

autor foto: renáta kopáčová

 zdroj foto historická knižnica ZsM v Trnave
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Umývanie a náter fasád
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Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  marec  2021

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1190  € • 2-hrob od 1390 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €
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• zrovnávanie pozemkov
• navážanie kameniva
• presun materiálov
• doprava: štrky, piesky, kameň

0905 621 441
ZEMNÉ PRÁCE BOBCAT

ZMENÍME VAŠU
STAVBU NA DOMOV

M-Unit
STAVEBNÁ FIRMA

- profizatepľovanie budov a domov
   (certifikát tsus)
- rekonštrukcie budov RD a bytov
- zámkové dlažby a výstavba
  betónových plotov
- sadrokartónové konštrukcie a maľovky

obhliadky: 0903 233 423 / všetky
informácie nájdete aj na www.m-unit.sk

0
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tel. 0944 877 966

•  
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• , 
• 
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• 
•  
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    (odvoz zabezpečený)

STAVEBNÁ FIRMA
p o n ú k a :

0
0
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0
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tel. 0940 355 660

•  
   
• 
   
• 

•  
•   
     
•  
     

STAVEBNÁ FIRMA
v y k o n á v a :

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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POMÁHAME
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Kontakt:
Topeko, s. r. o.,  Ulica Zavarská 9345/10K, 917 01 Trnava
0902 354 969 | topeko@topeko.sk | www.topeko.sk

h¾adá kandidátov

na pozície:

ZÁMOÈNÍK, ZÁMOÈNÍK - ZVÁRAÈ
od 1000,- brutto + dohoda

od 1000,- brutto + dohoda
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VÝRUB A
OREZÁVANIE

STROMOV

EXTRA

01
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TT
10

25 rokov
na trhu!SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE - do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk



TTzel21-10-strana 2

reality Najčítanejšie regionálne noviny
2

Už v najbližšom období by mala v 
športovom areáli Slávie vyrásť šik-
má šprintérska dráha. Pribudnúť 
by tam mohli aj bežecké trasy a 
dráha pre korčuliarov. V pláne tr-
navskej samosprávy je vybudovať 
v tejto lokalite aj ďalšie futbalové 
ihrisko s umelým trávnikom.

„So športom to myslíme vážne,“ na-
písal nedávno na svojom facebookovom 
profile primátor Trnavy Peter Bočka. 
„Dlhodobo pripravujeme projekty, ktoré 
zlepšia dostupnosť kvalitnej športovej 
infraštruktúry pre všetky vekové a vý-
konnostné skupiny obyvateľov. Pohyb je 
kľúčový pre fyzické aj duševné zdravie, 
obzvlášť dnes,“ dodal a priebežne pred-
stavil viacero projektov, ktoré by mohli 
už onedlho uzrieť svetlo sveta. „Na Slávii 
medzi futbalovými ihriskami vyrastie 
ešte pred letom šikmá šprintérska dráha. 
Ide o unikátny projekt športovej infraš-
truktúry, ktorá umožní atletický tréning 
behu do kopca, ale aj celú škálu behu 
do schodov rôznych sklonov a veľkostí,“ 
objasnil Bročka. Trnavská dráha bude 
pritom podľa jeho slov so svojimi 200 
metrami a umelým povrchom naozajst-
ným unikátom. Verejné obstarávanie 
na dodávateľa stavby v predpokladanej 
hodnote zákazky 416 tisíc eur už začalo. 
„Výbornou správou je, že 100 tisíc eura-
mi na tento projekt prispel aj Slovenský 
olympijský výbor,“ uviedol primátor.

Na Slávii pamätali 
na bežcov i korčuliarov

„Bežecké dráhy na Slávii sa tento rok 
dúfam rozrastú o takmer 1,5 kilomet-
rový úsek okolo futbalových ihrísk a 
na 800 metrovom úseku ich doplní aj 
nová korčuliarska dráha,“ spomenul 
primátor ďalší zámer mesta v oblasti 
športu. „S týmto projektom v hodnote 
797 tisíc eur sa budeme uchádzať o 50% 

kofinancovanie na Fonde na podporu 
športu,“ upresnil. Súčasťou projektu 
je rekonštrukcia povrchových vrstiev 
vonkajšieho oválu atletického štadióna, 
návrh nových bežeckých trás a korču-
liarskych dráh, rekonštrukcia osvetle-
nia, nová výsadba a mobiliár. Jestvujúci 
vonkajší ovál atletického štadióna bude 
rekonštruovaný v povrchových vrstvách 
a to novým asfaltovým mikrokobercom. 
Ako korčuliarsky povrch je navrhnutý 
asfaltobetón. „Navrhované spevnené 
plochy možno rozdeliť do niekoľkých 
trás, pričom trasa A je tvorená bežeckou 
traťou vonkajšieho oválu atletického 
štadióna. Jej povrch bude asfaltový. Tra-
sa B2 začína v severnej časti bežeckého 
oválu a pokračuje okolo futbalového 
ihriska s umelou trávou a následne 
pomedzi severné futbalové ihriská. V 
severnej časti areálu trasa B2 pokračuje 
pozdĺž dvojihriska a futbalového ihris-
ka č.3. Koniec trasy B2 sa nachádza v 
západnej časti bežeckého oválu. Trasa 
C tvorí okruh okolo južných futbalo-
vých ihrísk, pozdĺž stúpajúcej bežeckej 
dráhy na 200 metrov a popri ihrisku č.3. 
Navrhovaná korčuliarska dráha bude 
totožná s trasou C,“ popísal primátor. 
V rámci areálu Slávie budú osadené 
parkové lavičky a smetné koše. Celko-

vý dojem realizovaných nových alebo 
rekonštruovaných konštrukcii doplní 
výsadba stromov v časti areálu medzi 
futbalovými ihriskami popri stúpajúcej 
konštrukcii bežeckej dráhy.

Plánujú aj nové futbalové ihrisko
Zámerom samosprávy je vybudo-

vať na Slávii ďalšie futbalové ihrisko s 
umelým trávnikom. „Nové futbalové 
ihrisko výrazne skvalitní tréningový 
proces mládežníckych tímov a umožní 
uvoľniť jedno z ihrísk so živou trávou 
iba pre verejnosť,“ povedal Bročka. 
Verejné obstarávanie už prebehlo a 
predmet zákazky pozostáva z vytvore-
nia futbalového ihriska rozmerov 105 
x 68 metrov so športovým povrchom z 
umelej trávy. Celé ihrisko bude oplotené 
do výšky 5 metrov. Pre vstup na hraciu 
plochu vozidlami údržby sú navrhnuté 
štyri bráničky – dve jednokrídlové a dve 
dvojkrídlové. Umelé osvetlenie ihriska 
je navrhnuté na šiestich 15 metrov vyso-
kých stožiaroch. Ihrisko má navrhnutý 
zavlažovací systém pre optimalizáciu 
teploty a vlhkosti hracej plochy počas 
letných mesiacov. „Na výstavbe sa bude 
finančne podieľať aj Slovenský futbalo-
vý zväz,“ uzavrel primátor.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Krajská knižnica 
je otvorená 
v obmedzenom 
režime 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
od utorka 9. marca 2021 obnovila 
poskytovanie vybraných služieb.

Výpožičky kníh prebiehajú absenč-
ne prostredníctvom výdajných miest 
za prísneho dodržiavania preventív-
nych opatrení, pričom je potrebná 
predchádzajúca telefonická alebo 
e-mailová objednávka. Vrátenie vý-
požičiek je možné prostredníctvom 
biblioboxov, respektíve na to určených 
zberných nádob. Detaily postupov 
sú zverejnené na webstránke https://
www.kniznicatrnava.sk.

Do zlepšenia epidemiologickej si-
tuácie budú priestory knižnice pre ve-
rejnosť neprístupné, takisto sa nebudú 
organizovať hromadné podujatia.   ren

Trnavský 
Peugeot 208 
získal ďalšiu cenu
Peugeot 208, vyrábaný v trnavskej 
automobilke Stellantis, získal ďal-
šie významné ocenenie – Najlepšie 
mestské auto roka.

Ocenenie bolo udelené 8. marca 2021 
na Medzinárodný deň žien na základe 
rozhodnutia poroty zloženej z 50 žen-
ských novinárok z automobilového prie-
myslu, ktoré pochádzajú z 38 rôznych 
krajín a 5 kontinentov. Vo svojej kategó-
rii porazil Toyotu Yaris a Hondu Jazz. 

Porota vyberala víťaza podľa nasle-
dujúcich kritérií: bezpečnosť, pohodlie, 
technológie a konektivita, pomer kvalita / 
cena, vplyv na životné prostredie a dizajn.

Nová generácia modelu Peugeot 208, 
bola minulý rok zvolená Európskym 
Autom roka 2020 a získala už 24 oce-
není, čím výrazne prispieva k úspechu 
značky Peugeot. Od spustenia výroby v 
roku 2019 sa do dnešného dňa v Trnave 
vyrobilo už viac ako 248 000 vozidiel 
tohto modelu.                                              ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Na Slávii pribudnú bežecké trasy aj futbalové ihrisko

Šport bude mať v Trnave 
„zelenú“
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Peugeot 208 Najlepšie mestské auto ro
ka.                                  zdroj foto Stellantis

Šikmá šprintérska dráha.                                                               zdroj foto mesto Trnava

Zapojte vašu obec do 11. ročníka 
súťaže Dedina roka, predstavte 
rozličné aktivity, ktorým sa v obci 
venujete a získajte okrem prestíž-
neho titulu Dedina roka 2021 aj fi-
nančné prostriedky pre podporu 
rozvoja vašej obce.

Slovenská agentúra životného pros-
tredia zverejnením podmienok súťaže 
Dedina roka 2021 spustila už jej jede-
násty ročník. Podnet na prihlásenie 
do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek 
obyvateľ Slovenskej republiky. Obec sa 
do nej potom prihlási prostredníctvom 
vyplnenej, starostom podpísanej pri-
hlášky, vyplneného formulára oblasti 

hodnotenia s podpornými prílohami a 
fotodokumentáciou. Uzávierka prihlá-
šok je 30. apríla a účasť obce v súťaži 
je bezplatná.

„Prihlásené obce hodnotia členovia 
Národnej hodnotiacej komisie, ktorí 
navštevujú prihlásené obce priamo 
v území. Pri hodnotení sa sledujú 
kritéria udržateľnosti, koncepčnosti, 
schopnosti prezentovať sa, ojedinelosti 
a originality prístupov, myslenia oby-
vateľov, riadenia samosprávy, ale aj 
súladu s aktuálnym mottom európskej 
súťaže,“ píše sa na stránke organizáto-
ra súťaže.

Súťaž je zameraná na prezentáciu 
dosiahnutých výsledkov v oblasti sta-

rostlivosti o vidiek, konkurencieschop-
nosti, výnimočnosti a schopnosti slo-
venských dedín prinášať inovatívne 
riešenia do procesu starostlivosti o svo-
je prostredie. Prezentuje úspechy a vý-
nimočnosť slovenskej dediny a tvorivej 
práce jej predstaviteľov a obyvateľov 
na rozvoji ich domova a povzbudzuje 
ich do ďalších aktivít.

Držiteľ titulu Dedina roka bude mať 
možnosť reprezentovať Slovensko v 
súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. 
Odmeny sú však pripravené aj pre obce 
umiestnené na nižších priečkach či tie, 
ktoré obstoja v ďalších kategóriách a 
získať tak môžu mimoriadne ocenenie 
za konkrétnu činnosť.                                           ren

Súťažte s vašou obcou o titul Dedina roka 2021
Hľadá sa dedina roka

ilustračné foto  zdroj jarmoluk pixabay
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by tam mohli aj bežecké trasy a 
dráha pre korčuliarov. V pláne tr-
navskej samosprávy je vybudovať 
v tejto lokalite aj ďalšie futbalové 
ihrisko s umelým trávnikom.

„So športom to myslíme vážne,“ na-
písal nedávno na svojom facebookovom 
profile primátor Trnavy Peter Bočka. 
„Dlhodobo pripravujeme projekty, ktoré 
zlepšia dostupnosť kvalitnej športovej 
infraštruktúry pre všetky vekové a vý-
konnostné skupiny obyvateľov. Pohyb je 
kľúčový pre fyzické aj duševné zdravie, 
obzvlášť dnes,“ dodal a priebežne pred-
stavil viacero projektov, ktoré by mohli 
už onedlho uzrieť svetlo sveta. „Na Slávii 
medzi futbalovými ihriskami vyrastie 
ešte pred letom šikmá šprintérska dráha. 
Ide o unikátny projekt športovej infraš-
truktúry, ktorá umožní atletický tréning 
behu do kopca, ale aj celú škálu behu 
do schodov rôznych sklonov a veľkostí,“ 
objasnil Bročka. Trnavská dráha bude 
pritom podľa jeho slov so svojimi 200 
metrami a umelým povrchom naozajst-
ným unikátom. Verejné obstarávanie 
na dodávateľa stavby v predpokladanej 
hodnote zákazky 416 tisíc eur už začalo. 
„Výbornou správou je, že 100 tisíc eura-
mi na tento projekt prispel aj Slovenský 
olympijský výbor,“ uviedol primátor.

Na Slávii pamätali 
na bežcov i korčuliarov

„Bežecké dráhy na Slávii sa tento rok 
dúfam rozrastú o takmer 1,5 kilomet-
rový úsek okolo futbalových ihrísk a 
na 800 metrovom úseku ich doplní aj 
nová korčuliarska dráha,“ spomenul 
primátor ďalší zámer mesta v oblasti 
športu. „S týmto projektom v hodnote 
797 tisíc eur sa budeme uchádzať o 50% 

kofinancovanie na Fonde na podporu 
športu,“ upresnil. Súčasťou projektu 
je rekonštrukcia povrchových vrstiev 
vonkajšieho oválu atletického štadióna, 
návrh nových bežeckých trás a korču-
liarskych dráh, rekonštrukcia osvetle-
nia, nová výsadba a mobiliár. Jestvujúci 
vonkajší ovál atletického štadióna bude 
rekonštruovaný v povrchových vrstvách 
a to novým asfaltovým mikrokobercom. 
Ako korčuliarsky povrch je navrhnutý 
asfaltobetón. „Navrhované spevnené 
plochy možno rozdeliť do niekoľkých 
trás, pričom trasa A je tvorená bežeckou 
traťou vonkajšieho oválu atletického 
štadióna. Jej povrch bude asfaltový. Tra-
sa B2 začína v severnej časti bežeckého 
oválu a pokračuje okolo futbalového 
ihriska s umelou trávou a následne 
pomedzi severné futbalové ihriská. V 
severnej časti areálu trasa B2 pokračuje 
pozdĺž dvojihriska a futbalového ihris-
ka č.3. Koniec trasy B2 sa nachádza v 
západnej časti bežeckého oválu. Trasa 
C tvorí okruh okolo južných futbalo-
vých ihrísk, pozdĺž stúpajúcej bežeckej 
dráhy na 200 metrov a popri ihrisku č.3. 
Navrhovaná korčuliarska dráha bude 
totožná s trasou C,“ popísal primátor. 
V rámci areálu Slávie budú osadené 
parkové lavičky a smetné koše. Celko-

vý dojem realizovaných nových alebo 
rekonštruovaných konštrukcii doplní 
výsadba stromov v časti areálu medzi 
futbalovými ihriskami popri stúpajúcej 
konštrukcii bežeckej dráhy.

Plánujú aj nové futbalové ihrisko
Zámerom samosprávy je vybudo-

vať na Slávii ďalšie futbalové ihrisko s 
umelým trávnikom. „Nové futbalové 
ihrisko výrazne skvalitní tréningový 
proces mládežníckych tímov a umožní 
uvoľniť jedno z ihrísk so živou trávou 
iba pre verejnosť,“ povedal Bročka. 
Verejné obstarávanie už prebehlo a 
predmet zákazky pozostáva z vytvore-
nia futbalového ihriska rozmerov 105 
x 68 metrov so športovým povrchom z 
umelej trávy. Celé ihrisko bude oplotené 
do výšky 5 metrov. Pre vstup na hraciu 
plochu vozidlami údržby sú navrhnuté 
štyri bráničky – dve jednokrídlové a dve 
dvojkrídlové. Umelé osvetlenie ihriska 
je navrhnuté na šiestich 15 metrov vyso-
kých stožiaroch. Ihrisko má navrhnutý 
zavlažovací systém pre optimalizáciu 
teploty a vlhkosti hracej plochy počas 
letných mesiacov. „Na výstavbe sa bude 
finančne podieľať aj Slovenský futbalo-
vý zväz,“ uzavrel primátor.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Krajská knižnica 
je otvorená 
v obmedzenom 
režime 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 
od utorka 9. marca 2021 obnovila 
poskytovanie vybraných služieb.

Výpožičky kníh prebiehajú absenč-
ne prostredníctvom výdajných miest 
za prísneho dodržiavania preventív-
nych opatrení, pričom je potrebná 
predchádzajúca telefonická alebo 
e-mailová objednávka. Vrátenie vý-
požičiek je možné prostredníctvom 
biblioboxov, respektíve na to určených 
zberných nádob. Detaily postupov 
sú zverejnené na webstránke https://
www.kniznicatrnava.sk.

Do zlepšenia epidemiologickej si-
tuácie budú priestory knižnice pre ve-
rejnosť neprístupné, takisto sa nebudú 
organizovať hromadné podujatia.   ren

Trnavský 
Peugeot 208 
získal ďalšiu cenu
Peugeot 208, vyrábaný v trnavskej 
automobilke Stellantis, získal ďal-
šie významné ocenenie – Najlepšie 
mestské auto roka.

Ocenenie bolo udelené 8. marca 2021 
na Medzinárodný deň žien na základe 
rozhodnutia poroty zloženej z 50 žen-
ských novinárok z automobilového prie-
myslu, ktoré pochádzajú z 38 rôznych 
krajín a 5 kontinentov. Vo svojej kategó-
rii porazil Toyotu Yaris a Hondu Jazz. 

Porota vyberala víťaza podľa nasle-
dujúcich kritérií: bezpečnosť, pohodlie, 
technológie a konektivita, pomer kvalita / 
cena, vplyv na životné prostredie a dizajn.

Nová generácia modelu Peugeot 208, 
bola minulý rok zvolená Európskym 
Autom roka 2020 a získala už 24 oce-
není, čím výrazne prispieva k úspechu 
značky Peugeot. Od spustenia výroby v 
roku 2019 sa do dnešného dňa v Trnave 
vyrobilo už viac ako 248 000 vozidiel 
tohto modelu.                                              ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Na Slávii pribudnú bežecké trasy aj futbalové ihrisko

Šport bude mať v Trnave 
„zelenú“

Peugeot 208 Najlepšie mestské auto ro
ka.                                  zdroj foto Stellantis

Šikmá šprintérska dráha.                                                               zdroj foto mesto Trnava

Zapojte vašu obec do 11. ročníka 
súťaže Dedina roka, predstavte 
rozličné aktivity, ktorým sa v obci 
venujete a získajte okrem prestíž-
neho titulu Dedina roka 2021 aj fi-
nančné prostriedky pre podporu 
rozvoja vašej obce.

Slovenská agentúra životného pros-
tredia zverejnením podmienok súťaže 
Dedina roka 2021 spustila už jej jede-
násty ročník. Podnet na prihlásenie 
do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek 
obyvateľ Slovenskej republiky. Obec sa 
do nej potom prihlási prostredníctvom 
vyplnenej, starostom podpísanej pri-
hlášky, vyplneného formulára oblasti 

hodnotenia s podpornými prílohami a 
fotodokumentáciou. Uzávierka prihlá-
šok je 30. apríla a účasť obce v súťaži 
je bezplatná.

„Prihlásené obce hodnotia členovia 
Národnej hodnotiacej komisie, ktorí 
navštevujú prihlásené obce priamo 
v území. Pri hodnotení sa sledujú 
kritéria udržateľnosti, koncepčnosti, 
schopnosti prezentovať sa, ojedinelosti 
a originality prístupov, myslenia oby-
vateľov, riadenia samosprávy, ale aj 
súladu s aktuálnym mottom európskej 
súťaže,“ píše sa na stránke organizáto-
ra súťaže.

Súťaž je zameraná na prezentáciu 
dosiahnutých výsledkov v oblasti sta-

rostlivosti o vidiek, konkurencieschop-
nosti, výnimočnosti a schopnosti slo-
venských dedín prinášať inovatívne 
riešenia do procesu starostlivosti o svo-
je prostredie. Prezentuje úspechy a vý-
nimočnosť slovenskej dediny a tvorivej 
práce jej predstaviteľov a obyvateľov 
na rozvoji ich domova a povzbudzuje 
ich do ďalších aktivít.

Držiteľ titulu Dedina roka bude mať 
možnosť reprezentovať Slovensko v 
súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. 
Odmeny sú však pripravené aj pre obce 
umiestnené na nižších priečkach či tie, 
ktoré obstoja v ďalších kategóriách a 
získať tak môžu mimoriadne ocenenie 
za konkrétnu činnosť.                                           ren

Súťažte s vašou obcou o titul Dedina roka 2021
Hľadá sa dedina roka

ilustračné foto  zdroj jarmoluk pixabay

na doplnky k oknám!Super CENY
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO 0910 444 002

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY

na kompletné žulové pomníky 

MAREC – APRÍL
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Po - So:  7.00 - 19.00
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Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00  Ne: zatvorené
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Exemplár jednej z najvýznamnejších 
botanických kníh - vzácny Herbár 
Pietra Mattioliho zo 16. storočia sa 
zachoval aj na Slovensku. Vo svojich 
zbierkach ho uchováva historická 
knižnica Západoslovenského múzea 
(ZsM) v Trnave.

Mattioliho herbár patrí medzi raritné 
tlače, na Slovensku evidujeme iba latin-
ské vydanie v Slovenskej národnej kniž-
nici a nemecké z rokov 1586/1590, ktoré 
vyšlo vo Frankfurte nad Mohanom a 
uchováva ho v jedinom exemplári práve 
historická knižnica Západoslovenského 
múzea. „Herbár vznikol pôvodne ako 
komentár Dioskuridovho starovekého 
diela De materia medica. Mattioli ho 
však neustále rozširoval, takže každé 
nasledujúce vydanie z doby jeho živo-
ta je obsiahlejšie než predchádzajúce,“ 
hovorí Milan Ševčík, kurátor historic-
kej knižnice ZsM v Trnave. „Kniha je 
bohato ilustrovaná dobovými drevo-
rezmi rastlín, častokrát aj viacerými 
na jednej strane. Obsahuje 826 strán z 
celkových 988. Prvých 162 strán v na-
šom exemplári chýba, no napriek tomu 
ide o výnimočné dielo s rozmermi fólia 
40 x 29 cm. Kniha bola používaná Slo-
vákom alebo Čechom, o čom svedčia 
české rukopisné poznámky a preklady 
názvov mnohých rastlín. V exemplári 
sa dodnes zachovalo aj niekoľko vysu-
šených a vylisovaných listov rastlín,“ 
popisuje odborník.

Herbár museli 
pre zlý stav reštaurovať

Kniha sa nachádzala vo veľmi zlom 
fyzickom stave, mala poškodenú pô-
vodnú renesančnú väzbu, prasknuté 
dosky, poškodené listy. Preto sa múze-

um rozhodlo dať túto tlač zreštaurovať. 
„Reštaurovanie vykonali v Slovenskej 
národnej knižnici, odbor reštaurovania 
a konzervovania dokumentov, v prie-
behu rokov 2017 a 2018. V súčasnosti je 
tlač zreštaurovaná a časom ju návštev-
níci múzea budú môcť vidieť ako súčasť 
krátkodobých výstav,“ potvrdil kurátor.

Mattioli bol významným 
lekárom a botanikom

Pietro Andrea Gregorio Mattioli (1501 
– 1577) bol významným talianskym re-
nesančným lekárom a botanikom. Štu-
doval medicínu na univerzite v Padove, 
ako lekár pôsobil v Siene, Ríme, Tridente 
a Gorizii. Od roku 1554 žil v Prahe, kam 
bol povolaný ako osobný lekár arciknie-
žaťa Ferdinanda Tirolského, v rokoch 
1547 – 1566 českého miestodržiteľa. V 
Prahe publikoval u Jiřího Melantricha z 
Aventina v roku 1564 svoje lekárske listy 
v knihe Epistolarum Medicinalium libri 
quinque (Päť kníh lekárskych listov) a o 
rok neskôr rozšírený český preklad svojej 
knihy Herbář neboli Bylinář. „Toto dielo 
vyšlo prvý raz v roku 1544 po taliansky, 
v roku 1554 v latinčine v Benátkach a v 
roku 1563 v Prahe nemecký preklad pod 
názvom Kreutterbuch Desz Hochgeleh-
rten vnnd weitberühmten. V roku 1564 
vydal Mattioli u Melantricha knihu De 
peste liber (Kniha o more), v ktorej sa 
venuje problematike morovej nákazy. 
Paradoxne Mattioli zomrel v roku 1578 v 
Tridente počas cesty do Ríma, keďže sa 
nakazil morom,“ uzatvára rozprávanie 
Milan Ševčík.

PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Historická knižnica trnavského múzea uchováva vzácny herbár 

V knihe sa zachovali 
aj vysušené rastliny

 zdroj foto historická knižnica ZsM v Trnave
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ZDRAVIE Z HERBÁRA ZDRAVIE Z HERBÁRA 
Petržlenová vňať
je veľmi zdravá - 
pestujte ju za oknom 
po celý rok
Petržlenová vňať má príjemnú 
vôňu a v našej kuchyni patrí me-
dzi veľmi často používané koreni-
ny. Posýpame ňou zemiaky a pri-
dávame ju do polievok, omáčok 
a tiež do šalátov. Zabúdať by sme 
však nemali ani na veľa zdravot-
ných benefitov, ktoré jej konzu-
máciou získame.

Liečivé účinky
Okrem skvelej chute je petržlenová 

vňať bohatá na mnohé telu prospešné 
látky. Obsahuje vitamíny skupiny B, 
C, K aj E. Liečivé éterické oleje v nej 
obsiahnuté majú silné dezinfekčné 
účinky a upravujú trávenie. Pomôže 
tiež pri zápaloch močových ciest. V 
minulosti ju bylinkárky odporúčali 
teplú prikladať na žalúdok, aby sa tak 
chorému uľavilo od bolesti a pálenia 
žalúdka.

Petržlenová vňať nemusí byť len 
sezónnou prísadou do jedál, dopriať 
si ju môžeme kedykoľvek. Dopestovať 
si ju dokážeme dokonca aj z odrezkov 
umiestnených za oknom počas celého 
roka.

Pestovanie z odrezkov
Budeme potrebovať:

rozličné misky – dobre poslúžia 
viečka zo zaváracích pohárov, odrezky 
petržlenu, vodu

Postup:
Ak budete na prípravu jedla potre-

bovať petržlen, najskôr z neho zrežte 
vrch - v hrúbke asi centimeter, teda 
hornú časť odkiaľ obvykle vyrastá vňať 
a vložte do misky s vodou reznou stra-
nou dolu. Položte na okenný parapet 
a pravidelne zalievajte. Už o pár dní 
sa môžete tešiť z prvej úrody. Vňať na 
našej fotografii rástla približne týždeň. 
Pestovateľský úspech častokrát závisí 
aj od kvality v obchode zakúpeného 
petržlenu.      TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

autor foto: renáta kopáčová

 zdroj foto historická knižnica ZsM v Trnave
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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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Umývanie a náter fasád

 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  marec  2021

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1190  € • 2-hrob od 1390 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI

A 
na
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y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w
.k

am
en

ar
st

vo
-b
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an
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k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €

08
-0

 T
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8

• zrovnávanie pozemkov
• navážanie kameniva
• presun materiálov
• doprava: štrky, piesky, kameň

0905 621 441
ZEMNÉ PRÁCE BOBCAT

ZMENÍME VAŠU
STAVBU NA DOMOV

M-Unit
STAVEBNÁ FIRMA

- profizatepľovanie budov a domov
   (certifikát tsus)
- rekonštrukcie budov RD a bytov
- zámkové dlažby a výstavba
  betónových plotov
- sadrokartónové konštrukcie a maľovky

obhliadky: 0903 233 423 / všetky
informácie nájdete aj na www.m-unit.sk
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tel. 0944 877 966

•  
   , 
• , 
• 
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• 
•  
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•   
    (odvoz zabezpečený)

STAVEBNÁ FIRMA
p o n ú k a :

0
0
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0
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tel. 0940 355 660

•  
   
• 
   
• 

•  
•   
     
•  
     

STAVEBNÁ FIRMA
v y k o n á v a :

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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POMÁHAME
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