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Týždenne do 46 550 domácností
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AUTOSKLO
H&D

RNAVA

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK
• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

kompletné
kamenárske
služby
0905 541 285

KAMBEN
Jaslovské Bohunice

ka

ians

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

KAMENÁRSTVO

eď
r Ser

Nitr

AUTOSKLO H&D
T

ska

an

ri
Nit

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623

08-0037 TT04

0905 220 132

08-0013 TT03

LUNAPLOTY.sk

www.

08-0034 TT10

BEZPLATNÉ
ZAMERANIE

BEMAT, spol. s r. o.
0902 047 516
ZEMNEPRACETRNAVA.SK

•PREDAJ KAMENIVA
08-0001 TT01

0949 379 644

39-0008 TT01

POŽIČOVŇA TEPOVAČOV

KONTAJNERY

08-0033 TT20

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

01-0 TT01

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

TT21-11-strana
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na betónovanie a potery 0-22, 0-4
triedené: 4-8, 16-22, 22-63
- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu

AUTODOPRAVA

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

0914 378 167 / 0905 904 844

08-0 TT08

- riečne:

01-0 TT11

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave

08-0006 TT10

Mikovíniho 7 • Trnava
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DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Pekný, už jarný týždeň, vážení čitatelia. V minulých vydaniach sme si pripomenuli cnosti, ale keďže svet nie je
iba čierno-biely, na rad prichádzajú
hriechy. A nemýľte sa, určite nie iba
z pohľadu viery.
Práve pýcha je prameňom všetkých
zhubných myšlienok a emócií. Keď sa
človek vyvyšuje, začína odsudzovať,
opovrhovať, nenávidieť, rozčuľovať sa,
mať nároky. Dnes je pýcha takmer všade
okolo nás. Byť pyšným sa stalo módou.
Všetci sú dnes „múdrosráči“. Iba ja a
moje nápady sú hodné titulu génia. Aj to
nezaslúženého, ukradnutého.
Pýcha je napríklad márnomyseľnosť
spojená s pohŕdaním inými, v kresťanstve patrí medzi sedem hlavných hriechov, môže však byť aj prejavom patologickej sebavedomosti, nadradenosti,
arogancie. Keď sme zaslepení pýchou,
naše talenty a schopnosti nepovažujeme
za dary, ktoré sme dostali, ale ich pripisujeme sebe v presvedčení, že ich môžeme používať, ako sami uznáme za vhodné. Nepripomína vám to niečo/niekoho?
Každý z nás je nakazený vírusom pýchy! Avšak, spoločenská civilizovanosť
v nás nám káže zbavovať sa ho, potláčať
ho, ako sa len dá. Ak to nerobíme, potom

INZERCIA
0905 333 832

vidíme okolo seba pyšných, ktorí majú
neustálu potrebu dať najavo iným svoju „prevahu“, druhých ponižovať. Bez
toho, že by zdôrazňovali svoje schopnosti, iba jednoducho znevážia schopnosti druhých.
Pyšný človek si myslí, že vie, ako
sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo
nemajú robiť. Hovoriť. Písať. A ak sa tak
nesprávajú, tak ich jednoducho skritizuje. Myslí si, že má na to právo. To, že si
niekto vôbec dovolí druhých kritizovať,
pramení z jeho mylnej predstavy, že je
viac alebo vyššie ako ten, koho kritizuje. Pýcha dáva človeku pocit, že môže
druhým radiť alebo rovno rozkazovať.
Pyšný človek sa často snaží druhými
manipulovať, či už skryto alebo priamo.
Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, nastupujú emócie ako hnev či slovná agresia a niekedy aj násilie.
„Pýcha a hlúposť sú
siamské dvojčatá.“ Tvrdil James Russell Lowell,
americký básnik, editor a
diplomat.
Tak, skúsme to na jar
bez nej... pekný týždeň, vážení čitatelia, vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Antonín Zápotocký bol Národným zhromaždením zvolený za prezidenta ČSR

21. marca 1953

Musíme si pomáhať
V týchto ťažkých časoch naozaj všetci. Tí z nás, ktorí ako tak majú z čoho,
by mali z ľudského hľadiska podržať
nad hladinou tých, ktorí už sa topia.
Preto je človek človekom.

poradenstvom a keď sa inak nedá, aspoň
osobným povzbudením.
Tento týždeň však spúšťame aj kampaň v našich novinách prostredníctvom
inzercie, kde chceme osloviť širokú verejnosť a požiadať ich o príspevky z dvoch
percent daní.
Vidíme, že pomoc v jej najrôznejších
podobách je aktuálne mimoriadne potrebná. Konkrétna pomoc ľuďom, ktorí
majú svoje osudy, svoj domov, no nemajú pre svoj dôstojný život to, čo väčšina
z nás. Jedným chýbajú zdroje, potrebné
na financovanie školskej dochádzky ich
nadaných detí. Iným zas na zaplatenie
potrebných liekov a pre nich nedostupných zdravotných pomôcok. Sme aj podnikatelia ako vy a dobre vieme, čo je nám
prekážkou v našom snažení. A čo nám,
naopak, prospeje.

Projekt „Pomáhame regiónom“, ktorý popri našom vydavateľstve spúšťame
ako projekt konkrétnej pomoci ľuďom v
regiónoch, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej
situácii a bez pomoci druhých by ju ťažko
zvládli.
Projekt sa volá „Pomáhame regiónom“
a budeme ho realizovať prostredníctvom
nášho občianskeho združenia Uni zdravie o.z.
Hlavnou činnosťou našej neziskovej
organizácie sú všeobecne prospešné
služby a pomoc konkrétnym ľuďom a
spoločenstvám v našich regiónoch.
Na to, aby sme dokázali užitočne pomáhať, potrebujeme zozbierať dostatočné množstvo finančných príspevkov, ktoré potom rozdelíme vybraným ľudom v
núdzi v jednotlivých regiónoch. Preto vás
chcem poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto
pomoci aj vy prostredníctvom darovania
dvoch percent dane z dane z príjmov fyzických osôb. Príspevky do občianskeho
združenia pošleme aj z nášho vydavateľstva REGIONPRESS, od nám blízkych
Ak sa chcete pridať, nazrite na webospoločností a ich zamestnancov.
vú stránku:
Viacerí naši zamestnanci a spolupra- https://www.pomahameregionom.sk/
covníci už dlhodobo pomáhajú iným
Naše vydavateľstvo
ľuďom v núdzi. Napríklad prostrednícvám za to úprimne ďakuje.
tvom konkrétnej potravinovej pomoci,

TT21-11-strana
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Pre verejnosť je dostupná
infolinka pod taktovkou NCZI.
Odborníci na čísle 0800 221 234
odpovedajú na otázky 24 hodín
denne, 7 dní v týždni.
K dispozícii sú aj Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky – 0917 222
682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Nepretržite je k dispozícií
call centrum:
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave - 0905 903 053

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

Ničia Vás DLHY, SÚDY, DRAŽBY,
EXEKÚCIE, PODVODNÍCI? Oddlženie!
 0905 638 627 finančná ochrana

39-0013 TT01

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

66-0051

Redakcia:

O pýche v týchto pyšných časoch

39-0014 TT01

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY

wood

• predaj palivového dreva
• smrekové pelety kvalita A1
0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com

01-0 TT01
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NEHNUTEĽNOSTI, SLUŽBY

3

39-0 TT05

TRNAVSKO

KAMENÁRSTVO
Predajne s vystavenými pomníkmi:

Bíňovce

pri hlavnej ceste

Trnava

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
O viac informácií volajte na t. č.

0905 333 339
1991-2021

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991
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SPOLOČNOSŤ / ZAMESTNANIE, STAVBA

Možno je to tak
Rovnosť ľudí v praxi
Že sme si všetci rovní,
učili socialistickí lektori,
ale dnes už vieme,
že vždy iba daktorí.
Zostanú bez národa
Keď bojovať s ňou
národ už nemá silu,
je načase, aby celý,
podal vláde demisiu.
Malo to byť v roku 2000
Nostradamus sa riadne sekol,
predpovedal koniec sveta
a ten sa dvadsať rokov vliekol.
Milovníci barov
Nevedeli prežiť deň
bez návštevy baru,
tak nám covid privliekli
z ďalekého Zanzi- baru.

Tel.: 0903 768 490
h¾adá kandidátov
na pozície:

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

• zámkové dlažby
• maliarske a murárske
• rekonštrukcie
práce všetkého druhu
bytov
• sadrokartónové • vypratávanie priestorov
a búracie práce
systémy
• oplotenia
tel. 0940 355 660

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

LAKÝRNIK, MONTÁŽNY PRACOVNÍK
od 1000,- brutto + dohoda

Náplò práce: výroba a montáž zváraných konštrukcií a dopravníkov
Požiadavky: samostatnosś, VP B a platný ZP výhodou

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

STAVEBNÁ FIRMA

vykonáva:

OPRAVA

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

0905 333 832

051210017

- murár (mzda 900 €)
- stavebný
robotník (mzda 700 €)

033/5549 016
0915 756 849

08-0003 TT01

na stavby v Trnave a okolí do pracovného pomeru:

051210017

• fasády
• zámkové dlažby
• rekonštrukcie
• oplotenia všetkého druhu
domov, bytov
• vypratávanie rôznych
• strechy, krovy
priestorov (odvoz zabezpečený)
• hydroizolácie
• zateplenia domov tel. 0944 877 966

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34

01-0024 TT07

» bapka Blašková

PRIJME

ponúka:


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

•vodičov •dispečera/-ku
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk
Výročia a udalosti
Albert Einstein publikoval svoju teóriu relativity

20. marca 1916

Dlhé rady
Stávali sme na banány
v dlhom rade, v kose
a dnes sa nám, po hodine,
iba povŕtajú v nose.
Tešíme sa na apríl
Pravdu majú odborníci,
že sa to skoro zlomí,
v apríli sa očkujú ľudia,
aj ovocné stromy.

» Eva Jarábková

TT21-11-strana
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Začnem jak v rozprávke. Dze bol, tam bol ( v Trnave, ale vác neprezradzím), bol dvojgeneračný dom.
Jednoduchý, pekný, moderný. Pocichu sa podme
kuknút do neho, do tam býva a čo sa tam robý. Na
poschodzí býva mladá rodzina z rozkošnú, malú
slečnu. Otec, mama, tricátnyci a frnde tahá na druhý
rok. Ščasná to rodzinka hlavne preto, že dole bývajú
jejich rodyčé, teda starý rodyčé malej čečetulky. A tý
zavédly taký zvyk, že každú nedzelu pozývajú mladých na společný obet. A tak sa nedzelu čo nedzelu
stretaly pri dobrém jídle.
Pravydelne sa k nym pridával aj slobodný syn.
Je z teho už pekná tradýcija. Lenže poslednú nedzelu sa posedzený nekonalo. Prečo? Lebo pany domu
(babka) sa velyce ponáhlala, zakopla a opáčila zemskú prítažlivost. Pri tem páde si kúpila pár modrýn
a zlomila si ruku. A potom to už išlo, špitál, rengen,
gyps. Takto „jednoruká“ panyčka mosela byt obsluhuvaná svojím mužom. Ale čo čert nescel, aby teho
nebolo málo, gazdu seklo v krížoch. Tak boly doma
dva „mrzáci“. Maly čo robyt, aby sa o seba postaraly.
Bola nedzela, mladý sa doma naobeduvaly, zebraly
za ruku malú slečinku a išly na náščevu rodyčom.
Malá okana sa velyce tešila, lebo
babka sa s nú hrávala a dzetko
sa snú nahánal a jašil. No a čúl?
Nyšt! Vnučka sa len kukala
z jedného na druhého a čekala
čo bude. Ket sa nyšt z teho, na čo
bola zvyknutá, nekonalo, oslovila
ze svoju japonskú hebrejčinu svoju
maminu, chycila hu za ruku a tahala k dverom. Uznala, že z lazarma sa bavyt nemá cenu
a ukončila náščevu.

Najčítanejšie regionálne noviny

STAVEBNÁ FIRMA

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

01-0039 TT11

Náščeva u lazarov

01-0 TT10
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OKNÁ - DVERE, SLUŽBY, STAVBA

TRNAVSKO
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LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU
POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

PRÍĎTE SI PRE

NY
Super CE
oknám!

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

INZERCIA
09-07

na doplnky k
...sieťky, žalúzie a iné

08-0130 TT01

RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY

0905 333 832

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%

DOPRAVA CELÁ SR

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
• osadenie obrubníkov,
žľabov, palisád
• spevnenie lôžka

0911 051 189

08-0 TT06

13 121 0145

eshop.zenitsk.sk

POKLÁDKA
Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

TT21-11-strana
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RASTAR spol. s r.o.

0905 651 584

39-0005 TT01

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

16-0001

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

STAVBA, SLUŽBY, DOMÁCNOSŤ

6
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

PALIVOVÉ
DREVO

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
01-0004 TT01

Skvelé
ceny na

0917 649 213

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

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

2-0002-3

Hviezdoslavova 3, Trnava

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
16-0047

39-0006 TT01

POLIENKA BUK, HRAB

Frézovanie

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

ZĽAVAEZ

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

AKCIA marec 2021
1-hrob od 1250 € • 2-hrob od 1550 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

TT21-11-strana
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0910 902 635•0905 323 022

63-0018

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

39-0007 TT01

REKONŠTRUKCIE

AKCIA na farebné zákryty

Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
39-0011 TT07

p
ul. 3
03

FFP2
0,48€

na
4 4 va
8

ww
R veľkoobch

k
l.aspapiera

markb
wo.d obalových materiálova
ESPIRATOR

www.kamenarstvo-bocan.sk

10-0007

ER

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

OKNÁ - DVERE, SLUŽBY

TRNAVSKO
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Občianska riadková inzercia
Chcete si
podať
inzerát?

1 Auto-moto/predaj

01 AUTO-MOTO / predaj

8 STAVBA

202Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO

909
DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA
0908205521

10
a ZVERINEC
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC

303Byty/predaj
BYTY / predaj
404Byty/prenájom
BYTY / prenájom
» Dám do prenájmu 3-izbový
byt v Senci, 0907539307
» Dám do prenájmu izbu s kúpeľňou a s kuchyňou. Nealkoholikom. 0948014213
» Prenajmem Jednoizbový byt
0918367492
505DOMY/predaj
DOMY / predaj
707REALITY/iné
REALITY / iné
»
Garsonku
kúpim.
0902570685
» 1izb. byt kúpim. 0907158622
» Kúpim ornú pôdu aj podiely
v okolí Trnavy. Platba v hotovosti. 0951027982

08 STAVBA

» Predám zajace- samice a
samcov. Zároveň predám holubov-kingov, chovné páry.
0948014213
1111HOBBY
a ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim ľudové
0902708047

kroje

1313RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
1414RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
» Predám pre postihnutých
ľudí, stoličku na potrebu, plus
zdarma plienkové nohavičky
veľ. L 0907261532

16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Výročia a udalosti
prezident USA Ronald Reagan prišiel so strategickou obrannou iniciatívou, návrhom na vývoj technológie na obranu proti nepriateľským raketám

TT21-11-strana
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SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.
ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Viac ako

750 000
Stannah

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

inštalácií
výťahov

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

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

52- 0003

0800 162 162

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

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-2

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

88-0047

www.stannah.sk

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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

ANTRACIT
7016

 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

TT21-11-strana
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.
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Týždenne do 46 550 domácností

100% dobrý zárobok + na 100% sa vyhnúť covidu!

NEZÁVISLÝ SERVIS PRE VOZIDLÁ FORD VÁM PONÚKA

Naše absolútne izolované strediska vám poskytnú nie len záruku
vyhnúť sa covidu, ale aj zarobiť peniaze ako málokde inde!

www.autojj.sk
033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

...S nami CHYTRO PREĽSTÍTE A PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. Už 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 doteraz nemali ani jeden pozitívny prípad covidu!

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

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

maliarske práce
stierkovanie
sádrokartóny

český výrobca RESPILON

08-0006 TT01

FFP2

Samosterilizačné od 8€/ks
s covid certiﬁkáciou

08-0127 TT09

predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

0918 425 978
realizujeme.sk

INZERCIA
0905 333 832

ELEKTRIKÁR
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

PALIČ - ZVÁRAČ
0905 6 41 8 8 9
SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje

Zámer prenechať majetok
do nájmu formou
priameho nájmu č.2/2021

0$Ĕ29$1,(

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

hrubá mzda 1.100 Eur

033/599 1898, www.sose-trnava.edupage.sk

67,(5.29$1,(
01-0001 TT01

Juraj Jamrich

VODIČA NA NÁKLADNÉ
VOZIDLO S HR.
hrubá mzda 900 Eur

08-0024 TT07

smarTTshop.sk
RESP0,7IR€ Á/ FTFOP3R2Y€

Objednávky:

0948 02 77 55

PRIJMEME DO HPP:
08-0011 TT01

01-0006 TT01

V pohodlí
Vášho domova!

08-0 TT11

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

TTzel21-11-strana 1

0903 783 800
Zakrývanie interiéru GRÁTIS

08-0004 TT01

19,-Eur

- osvetlenie vozidla
- akumulátor
- prevádzkové kvapaliny
- pneumatiky

39-0 TT11

- brzdový systém
- podvozok
- tlmiče
- výfukové potrubie

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 bezpečné cestovanie 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.

39-0 TT10

JARNÁ AKCIA - kontrola vozidla

39-0 TT11

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek
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S registráciou
Do karnera bude mať prístup aj verejnosť
na očkovanie
pomôže aj mesto
Trnava
Mesto Trnava zriaďuje telefonické linky pre ľudí, ktorí potrebujú pomôcť s registráciou na
očkovanie a nemajú sa na koho
obrátiť.
Mať doma internetové pripojenie či
poradiť si s online formulárom nie je
samozrejmosťou pre každého. Zaregistrovať sa na očkovanie proti koronavírusu je však momentálne možné
iba týmto spôsobom, preto mesto
Trnava zriaďuje telefonické linky pre
ľudí, ktorí s tým potrebujú pomôcť.
Služba funguje na číslach 033/32
36 360 a 033/32 36 361 medzi 8.00 a
14.00 hod. Linky sú určené prioritne
občanom Trnavy. „Je dôležité upozorniť na to, že linky mesta neslúžia
na prednostné objednanie sa na očkovanie. Zodpovední zamestnanci
Mestského úradu v Trnave budú volajúcich registrovať do štátneho systému čakateľov na očkovanie a výber
termínov bude záležať na aktuálnej
obsadenosti vakcinačných centier,“
informovala Veronika Majtánová,
hovorkyňa mesta a vedúca úseku
komunikácie a marketingu. „Telefonická služba Mesta Trnava pomáha
tým, ktorí sa na webe korona.gov.sk
nevedia zaregistrovať sami, oproti
iným záujemcom však nie je nijako
zvýhodnená. Zamestnanci mesta nemôžu volajúcim zaručiť skorší termín
vakcinácie, iba za nich vyplniť elektronický formulár,“ objasnila hovorkyňa.

Pomôcť môžete aj vy

Samospráva prosí obyvateľov, aby
svojim blízkym, známym či susedom,
obzvlášť tým, ktorí žijú osamelo, podali pomocnú ruku i z vlastnej iniciatívy. Viac ako kedykoľvek predtým je
na mieste solidarita a spolupatričnosť
a niektorí ľudia v našom okolí možno
potrebujú práve takúto pomoc v oblasti informačných technológií. ren

Online diskusia
v Malom Berlíne
Kultúrne centrum Malý Berlín pozýva vo štvrtok 25. 03. o 19.00 h na
online diskusiu pod názvom Eurofondy - vykúpenie z krízy.
Diskusia politológa Jozefa Lenča
bude najmä o eurofondoch a plánoch obnovy po pandémii. Odpoveď Únie na najväčšiu pandémiu a
najrozsiahlejšiu ekonomickú krízu
od 30. rokov 20. storočia je jasná.
Aká je však reakcia Slovenska? Náš
Plán obnovy vyvoláva otázniky. Jozef
Lenč sa bude rozprávať s poslancom
Tomášom Valáškom, ktorý vystúpil
zo strany Za ľudí a županom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom
Viskupičom.
ren

Spadnutý múr bude súčasťou
chystanej prezentácie karnera
Zrútenie značnej časti tehlového
múra bývalého Arcibiskupského paláca v Trnave vyvolalo viacero otáznikov. Primátor Trnavy Peter Bročka
avizoval v tejto súvislosti chystaný
projekt, ktorý by riešil dané územie
ako celok. Či a v akom časovom horizonte sa zámer zrealizuje, by mohli
poodhaliť aj prebiehajú rokovania
medzi trnavskou radnicou a Rímskokatolíckou cirkvou.
Archeologická lokalita karner nachádzajúca sa v historickej časti Trnavy medzi budovou bývalého Arcibiskupského
úradu a Bazilikou sv. Mikuláša by sa tak
mohla vďaka chystanému projektu dočkať obnovy. Jej súčasťou by bolo aj riešenie nedávno spadnutého múra bývalého
Arcibiskupského paláca. „Aktuálne Arcibiskupský úrad v Trnave nechal odviezť
sutiny zo zrúteného múru a budovu spolu
s dvorom pri nej nechal zabezpečiť provizórnym oplotením,“ informoval Dušan
Kolenčík, hovorca Trnavskej arcidiecézy.
Zároveň uviedol, že trnavská radnica
oslovila Trnavský arcibiskupský úrad s
prosbou o súčinnosť pri realizácii projektu prezentácie archeologickej lokality
karner pri Kostole sv. Mikuláša ešte v roku
2016. „Katolícka cirkev na to zareagovala
kladne. V zmysle navrhovaného projektu
sa mal múr ohraničujúci budovu bývalého Arcibiskupského úradu rozobrať a
vybudovať nanovo o približne 5 metrov
smerom k budove,“ objasnil hovorca.
„Nakoľko sa viedli rokovania, Trnavský
arcibiskupský úrad nepovažoval za potrebné investovať do opravy múru ohraničujúceho budovu bývalého Arcibiskupského úradu, keďže tento sa mal v zmysle
uvedeného projektu presunúť,“ upresnil
D. Kolenčík.

Miesto, kde sa zrútil múr je momentálne zabezpečené provizórnym oplotením.
autor foto jozef belica

Podľa slov Dušana Kolenčíka Mesto Trnava a Rímskokatolícka cirkev (RKC), Trnavská arcidiecéza už od roku 2016 spolupracovali na realizácii dôstojnej prezentácie
celého priestoru medzi Bazilikou sv. Mikuláša a budovou bývalého Arcibiskupského
úradu, kde sa nachádza románsky karner,
zaniknutý cintorín a rovnako zaniknutý
Kostol sv. Michala aj s neskoršími prístavbami. „Vzhľadom na prebiehajúci proces
hľadania dohody medzi dvomi rovnocennými právnymi subjektmi, ktorými sú
mesto Trnava a RKC, Trnavská arcidiecéza
nie je možné, aby sme hovorili o nejakých
detailoch projektu,“ povedal hovorca a
dodal, že by bolo smerom k zmluvnému
partnerovi nezodpovedné, aby RKC prebiehajúce rokovania akokoľvek komentovala. Veronika Majtánová, hovorkyňa
mesta a vedúca úseku komunikácie a
marketingu v tejto súvislosti uviedla: „So
zástupcami cirkvi sme sa dohodli na rozPrebiehajú rokovania
Archeologická lokalita karner sa nachá- šírení projektu aj o priestor za nedávno
dza na pozemkoch, ktorých časť vlastní spadnutým murovaným oplotením. ReaMesto Trnava a časť Trnavská arcidiecéza. lizačná dokumentácia, ktorú sme už mali
hotovú, sa v tomto smere upraví. Naším
zámerom je pristúpiť k realizácii diela čo
najskôr a momentálne dolaďujeme detaily
spolupráce,“ dodala hovorkyňa.

Karner sprístupnia verejnosti

Primátor Trnavy Peter Bročka avizoval
chystaný projekt prezentácie archeologickej lokality karner pri Kostole sv.
Mikuláša.
zdroj foto mesto Trnava

Po realizácii celého projektu prezentácie archeologickej lokality karner bude
mať do karneru prístup aj verejnosť. „Návštevníci budú mať možnosť vojsť dovnútra cez vonkajšie schodisko na plochu,
odkiaľ bude vidno uložené kosti. Okolie
bude riešené tak, že sa naznačí oplotenie pôvodného cintorína a v dlažbe bude
priznaný aj pôvodný kostolík sv. Michala,
ktorý stál blízko baziliky na mieste chodníka spájajúceho Námestie sv. Mikuláša s
východnou bránou v mestskom opevnení. Samotný karner bude prezentovaný
vymurovaním nad úrovňou terénu v tvare
kruhu,“ popísala V. Majtánová.
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Karner objavili ešte v roku 2008

Zvyšky románskeho karnera z 13. storočia objavili v bezprostrednej blízkosti
Baziliky sv. Mikuláša archeológovia Klára Kuzmová a Erik Hrnčiarik ešte v roku
2008. „Karner postavili niekedy okolo
roku 1240 a podľa všetkého bol zasvätený
sv. Michalovi archanjelovi, pričom toto
patrocínium prešlo po zániku karnera na
novopostavený gotický kostol, neskôr zvaný slovenský. Išlo o typickú dvojpodlažnú
rotundu. Spodné podlažie, ktoré siaha až
5,6 m pod úroveň terénu, má jednoduchý
kruhový pôdorys, pričom obvodové múry
z kameňa sa zachovali do výšky niekoľkých metrov. V strede podlažia sa sčasti
zachoval centrálny stĺp nesúci klenbu.
Tento priestor slúžil na uchovanie kostí
zo starších hrobov, pričom ľudské ostatky
dodnes siahajú do výšky približne dva a
pol metra. Nadzemné podlažie malo podobu rotundy s východnou polkruhovou
ukončenou apsidou pretiahnutého tvaru,“ píše sa na stránke Apsida.sk. Ďalej sa
dozvedáme, že stavebným materiálom bol
kameň dovezený sem z Malých Karpát,
pričom v hmote muriva sa nachádzajú aj
sekundárne použité tehly - plevovky zo
staršej stavby. „Karner existoval najneskôr do roku 1360, kedy postavili väčšie
gotické presbytérium súčasnej baziliky.
Jeden z jej vonkajších oporných pilierov dnes výrazne zasahuje do pôdorysu
románskej stavby. Stavebný materiál z
rozobraného karnera následne použili
pri výstavbe dnešnej baziliky. Zaniknutú
stavbu funkčne nahradil nový gotický objekt postavený v bezprostrednej blízkosti
a prekrývajúci základy jej apsidy. Neskorší
Kostol sv. Michala v podobe, v akej je dnes
vyznačený v dlažbe chodníka, slúžil najprv ako kostnica,“ uvádza sa na stránke
Apsida.sk, ktorá sa snaží priblížiť krásu
stredovekých kostolíkov ako aj poukázať
na potrebu ich ochrany.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Služby, záhraDa

33-0002

41-39

781210004-1

47-022
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39-0 TT01

KOMPLETNÉ SPRACOVANIE 0902 091 704
ÚČTOVNÍCTVA, SERIÓZNE ikuctovnictvo@gmail.com

461210036

trnaVSkO
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VzDelanie, býVanie, zameStnanie
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BOR

Y 3-ROČNÉ
3355 H stolá
r
3678 H inštal
atér

PONÚKAME PRÁCU V ČR

kuchár

Ý

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-R
OČ

VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

NÉ

RE

POD
JEDNOU
U
STRECHO

LA

X

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

Ý
OK R
R
I
Š BE V
VÝ ORO
B
OD

6425 K kaderník – vizáži
sta

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

6446 K kozmetik – NOVIN
KA

85_0182

BOR 4 -ROČ
N

2977 H cukr
ár

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

UČEBNÝ OD

0800 500 091

6456 H kad
erník

SUPER ATMOSFÉRA
MODE

RN É P
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VISKÁ

SÚ
ŤA
ŽE

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

0948 300 988
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ZDRAVIE Z HERBÁRA

Žerucha vám
poskytne cenné
vitamíny

Nenáročná rastlinka s drobnými zelenými lístočkami a mierne
korenistou chuťou poskytne telu
vitamíny po celý rok. Reč je o žeruche.
Žerucha je veľmi rýchlo rastúca bylinka a v jej prípade rozhodne platí,
že rastie ako z vody. K jej pestovaniu
nepotrebujete záhradu, ani balkón,
celkom vám postačí slnečný okenný
parapet. V kuchyni má žerucha mnohoraké využitie, vďaka čomu spestrí
váš jedálniček.

Liečivé účinky

Žerucha obsahuje rastlinné zlúčeniny nazývané antioxidanty, ktoré chránia bunky nášho tela pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi.
Je prospešná pre srdce, udržuje zdravé
kosti, podporuje imunitu, chráni oči,
podporuje trávenie a pomáha aj pri
kožných ťažkostiach. Žerucha obsahuje vitamíny A, B, C, E a K, ďalej tiež cholín a betaín, z minerálnych látok sú to
draslík, vápnik, fosfor, horčík, sodík,
železo, selén, mangán, meď a zinok.

Pestovanie
Budeme potrebovať:

-rozličné misky – dobre poslúžia viečka zo zaváracích pohárov
-semiačka žeruchy – zakúpite bežne v
predajni pre záhradkárov

zdroj foto RitaE pixabay

Prinášame osvedčené rady a triky

Jarné upratovanie v štýle EKO

Soľ, ocot, citrón či sóda bikarbóna
sa pravdepodobne nájdu v každej
domácnosti. Využiť ich vieme nie
len na varenie. Poslúžia aj ako
skvelí pomocníci pri jarnom upratovaní, vďaka čomu prospejeme aj
našej planéte.
Soľ

-rozžiari vaše záclony, stačí ak ich dve
hodiny pred praním namočíte do vody,
v ktorej ste rozmiešali za hrsť soli.
-vyčistí kuchynský drez a to tak, že
do misky nasypte lyžicu soli, zrieďte
s octom a vymiešajte na kašu. Tú potom pomocou hubky naneste na drez
a nechajte 10 minút pôsobiť, následne
opláchnite čistou vodou.
-vyčistí výlevku v kuchynskom dreze
a zbaví ju zápachu. Potrebovať budete
roztok, ktorý si pripravte z 200g hrubej
soli a dvoch litrov vriacej vody – poriadne rozmiešajte a vlejte do výlevky.

Ocot

-vyčistí okná. Do vedra s horúcou
vodou prilejte ocot, okná poumývajte a
následne vyleštite pokrčeným novinovým papierom.

Soľ vyčistí výlevku v kuchynskom dreze a zbaví ju zápachu.
zdroj foto Brett_Hondow pixabay

-rozžiari koberce. Potom ako ich vysajete, zarobte do vedra vodu s octom a pripravený roztok potom vlejte do igelitového vrecúška a odneste do kúpeľne.
koberec kefou poriadne vyčistite.
Do vrecúška následne vsuňte sprchovú
-varnú kanvicu zbaví vodného kame- hlavicu, vrch môžete utesniť lepiacou
ňa tak, že do nej nalejete ocot a povarí- páskou a položte do vane. Najlepšie je
te. Následne v kanvici viackrát za sebou urobiť to večer a roztok nechať pôsoprevarte dostatočné množstvo čistej biť až do druhého dňa. Potom už len
vody, až potom ju začnite opäť používať. vrecúško odstránite, hlavicu umyjete,
vyleštíte a môžete sa opäť bez problé-zbaví sprchovú hlavicu vodného ka- mov sprchovať.
meňa. Ak máte na sprchovej hlavici nánosy vodného kameňa, neslúži svojmu
Sóda bikarbóna
účelu tak, ako by mala. Pomôže ocot,
-vyčistí nerezový riad. Na čistú vlhkú
ktorý zmiešate s horúcou vodou a takto hubku naneste väčšie množstvo sódy

-vatu alebo gázu, prípadne viacvrstvové papierové kuchynské utierky
-vodu

-vyčistí práčku a zbaví ju zápachu. Do
zásobníka určeného na prací prostriedok nasypte pol hrnčeka sódy bikarbóny a práčku zapnite bez prádla – len
naprázdno.
-vyčistí rúru na pečenie a to tak,
že zmiešate jeden balíček jedlej sódy
bikarbóny s 3 polievkovými lyžicami
vody. Vznikne vám pasta, ktorú potom
naneste na postihnuté časti rúry a nechajte pôsobiť pokojne aj hodinu – čas
závisí aj od miery znečistenia rúry. Následne rozpustenú nečistotu odstránite
vlhkou utierkou.

Citrón

Postup:
Do misky vložte v tenkej vrstve vatu
alebo gázu. Použiť však pokojne môžete aj viacvrstvovú papierovú kuchynskú utierku preloženú na polovicu.
Túto vrstvu pokropte vodou tak, aby
bol podklad dostatočne vlhký. Následne rovnomerne nasypte semienka a
každý deň ich polievajte tak, aby neplávali vo vode. Po pár dňoch začnú
zo semiačok vyrastať zelené rastlinky.
Keď dosiahnu výšku asi 3 až 4 cm, postupne ich zostrihávajte nožnicami a
konzumujte.

-vyčistí kachličky. Citrón rozkrojte a
šťavu vymačkajte priamo na čistú hubku. Kachličky poutierajte, nechajte na
nich šťavu pár minút pôsobiť a potom
vyčistite utierkou, ktorú ste predtým namočili do teplej vody.
-vyčistí vodovodné batérie. Citrón
rozkrojte a potierajte ním vodovodné
batérie, prípadne aj kuchynský drez.

Použitie

Žeruchou si môžete posypať chlieb
s maslom či syrom, alebo varené zemiaky, pridávať ju však môžete aj do
nátierok, zeleninových šalátov či do
polievok.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

bikarbóny a hrnce ňou poriadne vyčistite – získajú lesk.

So zanesenou sprchovou hlavicou si poradí ocot a horúca voda.
zdroj foto pixabay
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-vyčistí mikrovlnnú rúru. Do misky
nalejte vodu a vložte do nej plátky citróna. Vložte ju do mikrovlnky a tam ju
zohrievajte dovtedy, pokiaľ nebude celé
okienko zarosené, trvá to približne sedem minút. Nechajte paru pôsobiť ešte
päť minút a až potom otvorte dvierka a
rúru utierkou jemne očistite.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Služby, býVanie
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Týždenne do 46 550 domácností

100% dobrý zárobok + na 100% sa vyhnúť covidu!

NEZÁVISLÝ SERVIS PRE VOZIDLÁ FORD VÁM PONÚKA

Naše absolútne izolované strediska vám poskytnú nie len záruku
vyhnúť sa covidu, ale aj zarobiť peniaze ako málokde inde!

www.autojj.sk
033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

...S nami CHYTRO PREĽSTÍTE A PREKLENIETE toto bláznivé obdobie. Už 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 doteraz nemali ani jeden pozitívny prípad covidu!

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

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

maliarske práce
stierkovanie
sádrokartóny

český výrobca RESPILON

08-0006 TT01

FFP2

Samosterilizačné od 8€/ks
s covid certiﬁkáciou

08-0127 TT09

predajňa s pracovnými odevmi na ulici Jána Bottu 36

0918 425 978
realizujeme.sk

INZERCIA
0905 333 832

ELEKTRIKÁR
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

PALIČ - ZVÁRAČ
0905 6 41 8 8 9
SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje

Zámer prenechať majetok
do nájmu formou
priameho nájmu č.2/2021

0$Ĕ29$1,(

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

hrubá mzda 1.100 Eur

033/599 1898, www.sose-trnava.edupage.sk

67,(5.29$1,(
01-0001 TT01

Juraj Jamrich

VODIČA NA NÁKLADNÉ
VOZIDLO S HR.
hrubá mzda 900 Eur

08-0024 TT07

smarTTshop.sk
RESP0,7IR€ Á/ FTFOP3R2Y€

Objednávky:

0948 02 77 55

PRIJMEME DO HPP:
08-0011 TT01

01-0006 TT01

V pohodlí
Vášho domova!

08-0 TT11

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

TTzel21-11-strana 1

0903 783 800
Zakrývanie interiéru GRÁTIS

08-0004 TT01

19,-Eur

- osvetlenie vozidla
- akumulátor
- prevádzkové kvapaliny
- pneumatiky

39-0 TT11

- brzdový systém
- podvozok
- tlmiče
- výfukové potrubie

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 bezpečné cestovanie 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.

39-0 TT10

JARNÁ AKCIA - kontrola vozidla

39-0 TT11

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek
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S registráciou
Do karnera bude mať prístup aj verejnosť
na očkovanie
pomôže aj mesto
Trnava
Mesto Trnava zriaďuje telefonické linky pre ľudí, ktorí potrebujú pomôcť s registráciou na
očkovanie a nemajú sa na koho
obrátiť.
Mať doma internetové pripojenie či
poradiť si s online formulárom nie je
samozrejmosťou pre každého. Zaregistrovať sa na očkovanie proti koronavírusu je však momentálne možné
iba týmto spôsobom, preto mesto
Trnava zriaďuje telefonické linky pre
ľudí, ktorí s tým potrebujú pomôcť.
Služba funguje na číslach 033/32
36 360 a 033/32 36 361 medzi 8.00 a
14.00 hod. Linky sú určené prioritne
občanom Trnavy. „Je dôležité upozorniť na to, že linky mesta neslúžia
na prednostné objednanie sa na očkovanie. Zodpovední zamestnanci
Mestského úradu v Trnave budú volajúcich registrovať do štátneho systému čakateľov na očkovanie a výber
termínov bude záležať na aktuálnej
obsadenosti vakcinačných centier,“
informovala Veronika Majtánová,
hovorkyňa mesta a vedúca úseku
komunikácie a marketingu. „Telefonická služba Mesta Trnava pomáha
tým, ktorí sa na webe korona.gov.sk
nevedia zaregistrovať sami, oproti
iným záujemcom však nie je nijako
zvýhodnená. Zamestnanci mesta nemôžu volajúcim zaručiť skorší termín
vakcinácie, iba za nich vyplniť elektronický formulár,“ objasnila hovorkyňa.

Pomôcť môžete aj vy

Samospráva prosí obyvateľov, aby
svojim blízkym, známym či susedom,
obzvlášť tým, ktorí žijú osamelo, podali pomocnú ruku i z vlastnej iniciatívy. Viac ako kedykoľvek predtým je
na mieste solidarita a spolupatričnosť
a niektorí ľudia v našom okolí možno
potrebujú práve takúto pomoc v oblasti informačných technológií. ren

Online diskusia
v Malom Berlíne
Kultúrne centrum Malý Berlín pozýva vo štvrtok 25. 03. o 19.00 h na
online diskusiu pod názvom Eurofondy - vykúpenie z krízy.
Diskusia politológa Jozefa Lenča
bude najmä o eurofondoch a plánoch obnovy po pandémii. Odpoveď Únie na najväčšiu pandémiu a
najrozsiahlejšiu ekonomickú krízu
od 30. rokov 20. storočia je jasná.
Aká je však reakcia Slovenska? Náš
Plán obnovy vyvoláva otázniky. Jozef
Lenč sa bude rozprávať s poslancom
Tomášom Valáškom, ktorý vystúpil
zo strany Za ľudí a županom Trnavského samosprávneho kraja Jozefom
Viskupičom.
ren

Spadnutý múr bude súčasťou
chystanej prezentácie karnera
Zrútenie značnej časti tehlového
múra bývalého Arcibiskupského paláca v Trnave vyvolalo viacero otáznikov. Primátor Trnavy Peter Bročka
avizoval v tejto súvislosti chystaný
projekt, ktorý by riešil dané územie
ako celok. Či a v akom časovom horizonte sa zámer zrealizuje, by mohli
poodhaliť aj prebiehajú rokovania
medzi trnavskou radnicou a Rímskokatolíckou cirkvou.
Archeologická lokalita karner nachádzajúca sa v historickej časti Trnavy medzi budovou bývalého Arcibiskupského
úradu a Bazilikou sv. Mikuláša by sa tak
mohla vďaka chystanému projektu dočkať obnovy. Jej súčasťou by bolo aj riešenie nedávno spadnutého múra bývalého
Arcibiskupského paláca. „Aktuálne Arcibiskupský úrad v Trnave nechal odviezť
sutiny zo zrúteného múru a budovu spolu
s dvorom pri nej nechal zabezpečiť provizórnym oplotením,“ informoval Dušan
Kolenčík, hovorca Trnavskej arcidiecézy.
Zároveň uviedol, že trnavská radnica
oslovila Trnavský arcibiskupský úrad s
prosbou o súčinnosť pri realizácii projektu prezentácie archeologickej lokality
karner pri Kostole sv. Mikuláša ešte v roku
2016. „Katolícka cirkev na to zareagovala
kladne. V zmysle navrhovaného projektu
sa mal múr ohraničujúci budovu bývalého Arcibiskupského úradu rozobrať a
vybudovať nanovo o približne 5 metrov
smerom k budove,“ objasnil hovorca.
„Nakoľko sa viedli rokovania, Trnavský
arcibiskupský úrad nepovažoval za potrebné investovať do opravy múru ohraničujúceho budovu bývalého Arcibiskupského úradu, keďže tento sa mal v zmysle
uvedeného projektu presunúť,“ upresnil
D. Kolenčík.

Miesto, kde sa zrútil múr je momentálne zabezpečené provizórnym oplotením.
autor foto jozef belica

Podľa slov Dušana Kolenčíka Mesto Trnava a Rímskokatolícka cirkev (RKC), Trnavská arcidiecéza už od roku 2016 spolupracovali na realizácii dôstojnej prezentácie
celého priestoru medzi Bazilikou sv. Mikuláša a budovou bývalého Arcibiskupského
úradu, kde sa nachádza románsky karner,
zaniknutý cintorín a rovnako zaniknutý
Kostol sv. Michala aj s neskoršími prístavbami. „Vzhľadom na prebiehajúci proces
hľadania dohody medzi dvomi rovnocennými právnymi subjektmi, ktorými sú
mesto Trnava a RKC, Trnavská arcidiecéza
nie je možné, aby sme hovorili o nejakých
detailoch projektu,“ povedal hovorca a
dodal, že by bolo smerom k zmluvnému
partnerovi nezodpovedné, aby RKC prebiehajúce rokovania akokoľvek komentovala. Veronika Majtánová, hovorkyňa
mesta a vedúca úseku komunikácie a
marketingu v tejto súvislosti uviedla: „So
zástupcami cirkvi sme sa dohodli na rozPrebiehajú rokovania
Archeologická lokalita karner sa nachá- šírení projektu aj o priestor za nedávno
dza na pozemkoch, ktorých časť vlastní spadnutým murovaným oplotením. ReaMesto Trnava a časť Trnavská arcidiecéza. lizačná dokumentácia, ktorú sme už mali
hotovú, sa v tomto smere upraví. Naším
zámerom je pristúpiť k realizácii diela čo
najskôr a momentálne dolaďujeme detaily
spolupráce,“ dodala hovorkyňa.

Karner sprístupnia verejnosti

Primátor Trnavy Peter Bročka avizoval
chystaný projekt prezentácie archeologickej lokality karner pri Kostole sv.
Mikuláša.
zdroj foto mesto Trnava

Po realizácii celého projektu prezentácie archeologickej lokality karner bude
mať do karneru prístup aj verejnosť. „Návštevníci budú mať možnosť vojsť dovnútra cez vonkajšie schodisko na plochu,
odkiaľ bude vidno uložené kosti. Okolie
bude riešené tak, že sa naznačí oplotenie pôvodného cintorína a v dlažbe bude
priznaný aj pôvodný kostolík sv. Michala,
ktorý stál blízko baziliky na mieste chodníka spájajúceho Námestie sv. Mikuláša s
východnou bránou v mestskom opevnení. Samotný karner bude prezentovaný
vymurovaním nad úrovňou terénu v tvare
kruhu,“ popísala V. Majtánová.
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Karner objavili ešte v roku 2008

Zvyšky románskeho karnera z 13. storočia objavili v bezprostrednej blízkosti
Baziliky sv. Mikuláša archeológovia Klára Kuzmová a Erik Hrnčiarik ešte v roku
2008. „Karner postavili niekedy okolo
roku 1240 a podľa všetkého bol zasvätený
sv. Michalovi archanjelovi, pričom toto
patrocínium prešlo po zániku karnera na
novopostavený gotický kostol, neskôr zvaný slovenský. Išlo o typickú dvojpodlažnú
rotundu. Spodné podlažie, ktoré siaha až
5,6 m pod úroveň terénu, má jednoduchý
kruhový pôdorys, pričom obvodové múry
z kameňa sa zachovali do výšky niekoľkých metrov. V strede podlažia sa sčasti
zachoval centrálny stĺp nesúci klenbu.
Tento priestor slúžil na uchovanie kostí
zo starších hrobov, pričom ľudské ostatky
dodnes siahajú do výšky približne dva a
pol metra. Nadzemné podlažie malo podobu rotundy s východnou polkruhovou
ukončenou apsidou pretiahnutého tvaru,“ píše sa na stránke Apsida.sk. Ďalej sa
dozvedáme, že stavebným materiálom bol
kameň dovezený sem z Malých Karpát,
pričom v hmote muriva sa nachádzajú aj
sekundárne použité tehly - plevovky zo
staršej stavby. „Karner existoval najneskôr do roku 1360, kedy postavili väčšie
gotické presbytérium súčasnej baziliky.
Jeden z jej vonkajších oporných pilierov dnes výrazne zasahuje do pôdorysu
románskej stavby. Stavebný materiál z
rozobraného karnera následne použili
pri výstavbe dnešnej baziliky. Zaniknutú
stavbu funkčne nahradil nový gotický objekt postavený v bezprostrednej blízkosti
a prekrývajúci základy jej apsidy. Neskorší
Kostol sv. Michala v podobe, v akej je dnes
vyznačený v dlažbe chodníka, slúžil najprv ako kostnica,“ uvádza sa na stránke
Apsida.sk, ktorá sa snaží priblížiť krásu
stredovekých kostolíkov ako aj poukázať
na potrebu ich ochrany.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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6425 K kaderník – vizáži
sta

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

6446 K kozmetik – NOVIN
KA
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0800 500 091
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
LOMONOSOVOVA 2797/6, 918 54 TRNAVA
tel: +421 33 5521109 • E-mail: sulkova.darina@zupa-tt.sk
www.sosos-trnava.sk • sosostrnava.edupage.org
Facebook: Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Lomonosovova 2797/6,91854,Trnava

0948 300 988
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ZDRAVIE Z HERBÁRA

Žerucha vám
poskytne cenné
vitamíny

Nenáročná rastlinka s drobnými zelenými lístočkami a mierne
korenistou chuťou poskytne telu
vitamíny po celý rok. Reč je o žeruche.
Žerucha je veľmi rýchlo rastúca bylinka a v jej prípade rozhodne platí,
že rastie ako z vody. K jej pestovaniu
nepotrebujete záhradu, ani balkón,
celkom vám postačí slnečný okenný
parapet. V kuchyni má žerucha mnohoraké využitie, vďaka čomu spestrí
váš jedálniček.

Liečivé účinky

Žerucha obsahuje rastlinné zlúčeniny nazývané antioxidanty, ktoré chránia bunky nášho tela pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi.
Je prospešná pre srdce, udržuje zdravé
kosti, podporuje imunitu, chráni oči,
podporuje trávenie a pomáha aj pri
kožných ťažkostiach. Žerucha obsahuje vitamíny A, B, C, E a K, ďalej tiež cholín a betaín, z minerálnych látok sú to
draslík, vápnik, fosfor, horčík, sodík,
železo, selén, mangán, meď a zinok.

Pestovanie
Budeme potrebovať:

-rozličné misky – dobre poslúžia viečka zo zaváracích pohárov
-semiačka žeruchy – zakúpite bežne v
predajni pre záhradkárov

zdroj foto RitaE pixabay

Prinášame osvedčené rady a triky

Jarné upratovanie v štýle EKO

Soľ, ocot, citrón či sóda bikarbóna
sa pravdepodobne nájdu v každej
domácnosti. Využiť ich vieme nie
len na varenie. Poslúžia aj ako
skvelí pomocníci pri jarnom upratovaní, vďaka čomu prospejeme aj
našej planéte.
Soľ

-rozžiari vaše záclony, stačí ak ich dve
hodiny pred praním namočíte do vody,
v ktorej ste rozmiešali za hrsť soli.
-vyčistí kuchynský drez a to tak, že
do misky nasypte lyžicu soli, zrieďte
s octom a vymiešajte na kašu. Tú potom pomocou hubky naneste na drez
a nechajte 10 minút pôsobiť, následne
opláchnite čistou vodou.
-vyčistí výlevku v kuchynskom dreze
a zbaví ju zápachu. Potrebovať budete
roztok, ktorý si pripravte z 200g hrubej
soli a dvoch litrov vriacej vody – poriadne rozmiešajte a vlejte do výlevky.

Ocot

-vyčistí okná. Do vedra s horúcou
vodou prilejte ocot, okná poumývajte a
následne vyleštite pokrčeným novinovým papierom.

Soľ vyčistí výlevku v kuchynskom dreze a zbaví ju zápachu.
zdroj foto Brett_Hondow pixabay

-rozžiari koberce. Potom ako ich vysajete, zarobte do vedra vodu s octom a pripravený roztok potom vlejte do igelitového vrecúška a odneste do kúpeľne.
koberec kefou poriadne vyčistite.
Do vrecúška následne vsuňte sprchovú
-varnú kanvicu zbaví vodného kame- hlavicu, vrch môžete utesniť lepiacou
ňa tak, že do nej nalejete ocot a povarí- páskou a položte do vane. Najlepšie je
te. Následne v kanvici viackrát za sebou urobiť to večer a roztok nechať pôsoprevarte dostatočné množstvo čistej biť až do druhého dňa. Potom už len
vody, až potom ju začnite opäť používať. vrecúško odstránite, hlavicu umyjete,
vyleštíte a môžete sa opäť bez problé-zbaví sprchovú hlavicu vodného ka- mov sprchovať.
meňa. Ak máte na sprchovej hlavici nánosy vodného kameňa, neslúži svojmu
Sóda bikarbóna
účelu tak, ako by mala. Pomôže ocot,
-vyčistí nerezový riad. Na čistú vlhkú
ktorý zmiešate s horúcou vodou a takto hubku naneste väčšie množstvo sódy

-vatu alebo gázu, prípadne viacvrstvové papierové kuchynské utierky
-vodu

-vyčistí práčku a zbaví ju zápachu. Do
zásobníka určeného na prací prostriedok nasypte pol hrnčeka sódy bikarbóny a práčku zapnite bez prádla – len
naprázdno.
-vyčistí rúru na pečenie a to tak,
že zmiešate jeden balíček jedlej sódy
bikarbóny s 3 polievkovými lyžicami
vody. Vznikne vám pasta, ktorú potom
naneste na postihnuté časti rúry a nechajte pôsobiť pokojne aj hodinu – čas
závisí aj od miery znečistenia rúry. Následne rozpustenú nečistotu odstránite
vlhkou utierkou.

Citrón

Postup:
Do misky vložte v tenkej vrstve vatu
alebo gázu. Použiť však pokojne môžete aj viacvrstvovú papierovú kuchynskú utierku preloženú na polovicu.
Túto vrstvu pokropte vodou tak, aby
bol podklad dostatočne vlhký. Následne rovnomerne nasypte semienka a
každý deň ich polievajte tak, aby neplávali vo vode. Po pár dňoch začnú
zo semiačok vyrastať zelené rastlinky.
Keď dosiahnu výšku asi 3 až 4 cm, postupne ich zostrihávajte nožnicami a
konzumujte.

-vyčistí kachličky. Citrón rozkrojte a
šťavu vymačkajte priamo na čistú hubku. Kachličky poutierajte, nechajte na
nich šťavu pár minút pôsobiť a potom
vyčistite utierkou, ktorú ste predtým namočili do teplej vody.
-vyčistí vodovodné batérie. Citrón
rozkrojte a potierajte ním vodovodné
batérie, prípadne aj kuchynský drez.

Použitie

Žeruchou si môžete posypať chlieb
s maslom či syrom, alebo varené zemiaky, pridávať ju však môžete aj do
nátierok, zeleninových šalátov či do
polievok.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

bikarbóny a hrnce ňou poriadne vyčistite – získajú lesk.

So zanesenou sprchovou hlavicou si poradí ocot a horúca voda.
zdroj foto pixabay
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-vyčistí mikrovlnnú rúru. Do misky
nalejte vodu a vložte do nej plátky citróna. Vložte ju do mikrovlnky a tam ju
zohrievajte dovtedy, pokiaľ nebude celé
okienko zarosené, trvá to približne sedem minút. Nechajte paru pôsobiť ešte
päť minút a až potom otvorte dvierka a
rúru utierkou jemne očistite.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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