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TRNAVSKO
Týždenne do 46 550 domácností

PREDÁM BUDOVU PRE OBCHOD A SLUŽBY

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
Jaslovské Bohunice

(v súčasnosti bar,
v minulosti predajňa)
v Trnave, Štefánikova ul.
ZP budovy = 202 m2
+ klenbová pivnica = 44m2,
pozemok = 286 m2,
možnosť dokúpiť i väčšiu
výmeru pozemku.
Cena dohodou.

ZĽAVA

08-0037 TT12

Najčítanejšie regionálne noviny

35%

08-0 TT18

POŽIČOVŇA TEPOVAČOV
0949 379 644

01-0 TT01

0€
PRIJMEME VODIČA o6d5m
eny
na rozvozy - VP B +0903 475 754

08-0 TT17

0908 768 519

08-0001 TT01

0905 541 285

NEZÁVISLÝ SERVIS PRE VOZIDLÁ FORD VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

JARNÁ AKCIA - kontrola vozidla

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

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

08-0 TT18

19,-Eur

- osvetlenie vozidla
- akumulátor
- prevádzkové kvapaliny
- pneumatiky

39-0 TT12

- brzdový systém
- podvozok
- tlmiče
- výfukové potrubie
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Nebuďte zdraví,
môže sa vám to nevyplatiť!
Neveríte? Slovenský život bežného,
ak nie aj ekonomicky biedneho občana prináša skutočné absurdity.
Dnes o jednej z nich.
Pracovala, je pár rokov pred dôchodkom. Celý život drela za almužnu
v štátnej firme. Ani nie za polovicu
priemernej mzdy. Nevynechala ani
deň v práci, na PN nechodila, ani keď
bola chorá. Ani k lekárovi. Jej zdravotný záznam je krátko pred nástupom do
dôchodku tenký ako „sedmová“ karta.
Jej mama vo vysokom veku stratila
schopnosť starať sa sama o seba. Tak
si ju vzala na trvalú opateru domov. Aj
za cenu straty práce. Opatrovať takmer
imobilného odkázaného človeka je
však úväzok na 24 hodín denne. Pracovať sa nedá, no žiť sa musí, aj so zvýšenými nákladmi na pomôcky, hygienu,
zdravotnícky materiál.
A tak jej zišlo na um požiadať o
„podporu“, na ošetrovanie, opatrovanie. A vrátilo sa jej všetko, čo počas života, vrátane zdravia, obetovala práci.
Vraj mama má „tenký“ fascikel, vraj
sa nevenovala svojmu zdraviu, vraj to
a tamto a bez nároku. Napriek tomu,
že nezaťažila štát ďalším klientom v
domove sociálnych služieb, ale chce
a môže zostať doma. Napriek tomu, že
celý život platila odvody. Napriek tomu,
že teraz sa stáva odkázanou na opat-

rovníčku (dcéru) na 24 hodín denne.
Napriek všetkým drístom o sociálnom
štáte a o tom, že „bude dobre“. „Nebojte
sa, bude dobre.“
Keď už tak náš minister pre všetko
chce podporiť plodenie detí sumou 200
eur na mesačnom prídavku na jedno,
čo tak keby podporil podobnou sumou
aj tie rodiny, ktoré dôstojne dochovajú
svojich, na trvalú opateru odkázaných
rodičov? To už neznie tak ľúbivo, však!
Nedá to toľko voličských hlasov.
A vôbec, koho kedy z tých „našich“
tam hore napadne vytvoriť na Slovensku také ekonomické a legislatívne
prostredie, aby aj seniori, akokoľvek
zdravotne postihnutí, mohli svoje posledné dni dôstojne a v aspoň relatívnom dostatku dožívať v kruhu svojich
najbližších?
Mimochodom, osobne prežívam to
isté. Starám sa o takmer imobilnú 89
ročnú matku. Doma. Je však stále ešte
doma. Viem, aké sú asi mesačné náklady. A od štátu za to nemám
ani euro. Aj keď mám
úväzok ošetrovateľa na
24 hodín denne a 365 dní
v roku.
Veľa síl do boja so
systémom, vážení
čitatelia. (A do
boja so životom)

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!
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

INZERCIA

0905 263 196

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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0905 534 595

www.strechyedi.sk

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

Západné Slovensko

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

PREDAJ • MONTÁŽ • DOPRAVA

781210004-1

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

U NÁS
E
I
Š
Ž
I
N
J
A
N
ZA
CENY

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

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

TT21-18-strana

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-07

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

01-066 TT18

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

01-0001 TT01

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

DOMÁCNOSŤ
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Poznám jednu sestričku, je milá, ochotná, veselá, taká naozajstná sestrička. Má vysoko infekčný
smých, vácej nákazlivý jako korona. Roky k nej chodzil mój muž, neskór som s ným chodzila jako doprovot aj ja. Ždycky zme sa povyprávaly, aj zasmály.
Je moja fanúšička, pravidelne číta moje články aj
knyžky. Dávala my často námety na moje stĺpčeky,
ja som to napýsala a maly zme obydve radost. Raz
my povyprávala tento príbech. Mala pacijenta, kerý
dlho k nej chodzil, tak isto aj jeho žena a chodzily
k nej do ordynácije obyčajne spolu. Mužovy každý
mesác odebýrala krv.
Jeho žena pri tem asistuvala a ždycky scela, aby
mu sestrička vytáhla modrú krv. To sa jej žálbohu nedarilo, aj ket bola šikovná. Potom sa na tem
úprimne smály. Čúl, ket už odešla do penzije, sa s nú
nestretávam, ale raz za čas si zavoláme. Nedávno
my telefonycky dovyprávala ten príbech o modrej
krvy. Medičasom sa pacient milej sestričky pobral
na večnost, jeho pany robyla porádek medzi papírma po mužovy a čo našla hu prekvapilo a aj zarazilo.
Našla dokument, že manželov pradzedo bol
šlachtyc a písal si pred menom „Fon“, mal teda modrú krv. Jak to ziscila, hnet to dala
vedzet mužovej bývalej sestričke
a tá to hnet zas posunula mne
a šeci zme sa na tem velice dobre bavyly. Život je nevyspytatelný, čo napýše, to sa zdá nékedy
až neuveritelné. Šak krv si nevybýrá, any modrá, any čevená. Je
ešče aj inačá?

Zámková dlažba

Frézovanie

Zavarský

komínov

pokládka: • zámkovej dlažby
• strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
• závlah

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

9. mája 1974

Výročia a udalosti

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

ZĽAVAEZ
ER

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

bolo otvorené pražské metro

10-0007

Modrá krv

Najčítanejšie regionálne noviny
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Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-08

» bapka Blašková

Možno je to tak

Dal by som si točené
Miesto piva, skoro rok,
iba zem sa točí,
tak dlho sa vezieme
na pandemickom kolotoči.

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
349 €

399 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

520 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-05

Kto vie čo je pravda
Keď už pravda nie je tvoja,
keď je štátna,
iba tí, čo ich zato platia,
vedia ktorá je tá platná.

Otvorené terasy
Čo bolo, bolo,
konečne máme dobrú správu,
že s majorom Terazky
si u nás môžete dať kávu.
8.máj
Vojsko máme pripravené
a zo skúsenosti dobre viete,
že vojenskú prehliadku
urobíme u vás kedy chcete.

16-0001

Bez sprievodného
programu
Aj Májový kvet v Trnave
má z pandémie strach,
nakúpiť si môžete,
ale bez piesne na perách.

» Eva Jarábková
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PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

8. máj:
Deň víťazstva nad fašizmom

Druhá svetová vojna začala 1. septembra 1939, keď Nemecko pod vedením
Hitlera napadlo Poľsko. Víťazné fašistické
razenie trvalo istý čas, až kým na prelome rokov 1941- 1942 nenarazili nemecké
vojská na obrovský odpor sovietskych
vojsk v bitke o Moskvu- sovietske vojská
nemecký útok odrazili. Po roku sa sovietskym vojskám podarilo vyhrať bitku o
Stalingrad.
Rozpínanie chápadiel fašistického
nemecka sa pomaly podarilo spomaľovať.
2. mája 1945 1. bieloruský a 1. ukrajinský front Červenej armády porazil obranné zoskupenia pri Berlíne, no ani po
Hitlerovej samovražde sa ešte stále nepodarilo vyjednať kapituláciu, v tom čase už
porazeného Nemecka. Nemcom následne
padol aj západný front. Medzi týmito udalosťami, 3. mája 1945 bolo dovŕšené oslobodenie Slovenska, keď posledné zvyšky
nemeckých vojsk zlikvidovali v Javorníkoch a Bielych Karpatoch.

7. máj sa stal dňom „D“, kedy konečne prišlo k podpísaniu kapitulácie Nemecka, stalo sa tak presne o 02.41 h v sídle
štábu západných spojeneckých vojsk v
Remeši. 8. mája 1945 do 23.01h mali byť
ukončené všetky boje. Sovietske vedenie
pokladalo tento dokument za priebežný a
preto sa tento akt podpisu zopakoval z 8.
na 9. mája 1945 v sídle sovietskeho štábu v
Berlíne-Karlhorste.
9. mája 1945 sovietske vojská pomohli
českym povstalcom zdolať posledné zvyšky nemeckých vojsk v Prahe. Európa si
tento Deň víťazstva pripomína práve 8.
mája, no vo východnom bloku na čele so
ZSSR ho oslavovali 9. mája (na základe
oslobodenia Prahy). Po páde socialistického bloku presunuli aj ostatné krajiny
oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na 8.
mája, okrem samotného Ruska, ktoré stále oslavuje v 9. májový deň.

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

2-0002-5

Deň víťazstva nad fašizmom, prípadne v niektorých krajinách je tento sviatok pomenovaný ako Deň víťazstva
v Európe, nám pripomína ukončenie
druhej svetovej vojny. Od podpísania
kapitulácie Nemeckom uplynulo už
neskutočných 76 rokov. Spolu s Nemeckom boli pod kapituláciou podpísaní aj spojeneckí generáli ZSSR, USA,
Veľkej Británie a Francúzska.
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033/55 13 185

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com 0905 575 191

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Skvelé
ceny na

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-0004 TT01

TRNAVSKO

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

» red

01-0007 TT11

25 rokov

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!
0903 794 548 f.masaryk@gmail.com

INZERCIA

59-132

63-06

0905 534 595

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

15.

splátky od 99 €

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

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

TT21-18-strana
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63-36

splátky od 98 €

021

5. 2

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

TT21-18-strana

6

2

9,90 €

-19%

PÔVODNE 12,20 €

pánske pracovné šortky s elastickým pásom
2 bočné vrecká + 1 vrecko na drobné
2 multifunkčné stehenné vrecká
2 zadné vrecká

19,90 €

-28%

PÔVODNE 34,40 €

pánske šortky
v páse stiahnutie šnúrkou
predné aj zadné vrecká na zips
veľmi pohodlné

90% polyamid, 10% spandex
S - 2XL
bledo-šedá, čierna

24,90 €

»
»
»
»

žltá, oranžová

50% bavlna, 50% polyester
48 - 62

29,90 €
-10%

PÔVODNE 33,29 €

reﬂexné prvky

» pánske full Hi-Vis pracovné šortky s reﬂexnými
doplnkami vo veľkosti 7 cm
» 2 bočné vrecká + 1 vrecko na drobné
» 2 zadné vrecká, elastický pás

materiál:
veľkosti:
farba:

ŠORTKY

FERROL HV

-24%

pôvodne 26,07 €

Starohájska 10, 917 01 Trnava
tel.: +421 910 776 047, trnava@protect-sk.com
www.protect.sk

PROTECT s.r.o.

2

100% bavlna, 190 g/m2
S - 3XL
navy, tmavo olivová

98% TRIFIBETEX, 2% polyester, 260 g/m2
46 - 64
navy, tmavo olivová

reﬂexné prvky vo
farebnom odtieni

-10%

PÔVODNE 2,79€

» šiltovka s reﬂexnými doplnkami
» regulácia veľkosti pomocou
suchého zipsu

100% česaná bavlna
UNI
zelená, červená, modrá,
čierna

BASEBALLOVÁ ČIAPKA
materiál:
veľkosti:
farba:

RIOM

45,00 € 2,50 €

» slim strih, znížený pružný pás, odolné trojité
prešitie nohavíc a sedu
» 2 predné klínové vrecká, 2 zadné vrecká na suchý zips
» ľavé stehenné multifunkčné
UVÁDZACIA CENA
vrecká, pravé vrecko na meter
a nôž

materiál:
veľkosti:
farba:

ŠORTKY

CAMOUFLAGE

OTVÁRACIA DOBA:
Po - Pia 8:00 - 17:00
8:00 - 12:00
So
www.protect.sk

Starohájska 10, 917 01 Trnava
tel.: +421 910 776 047
trnava@protect-sk.com

PROTECT SK s.r.o.

NAJBLIŽŠIA PREDAJŇA

MÁTE TO ĎALEKO? NÁJDITE SI NA MAPE NAJBLIŽŠIU PREDAJŇU, KDEKOĽVEK STE
www.cerva.com/sis

8,90 €

UVÁDZACIA CENA

» tričko s krátkym rukávom
» moderný maskáčový vzor
» elastický priekrčník

materiál:
veľkosti:
farba:

TRIČKO

CAMOUFLAGE

PRIPRAVTE
SA NA LETO!

Akcia platí od 10. mája do 6. júna 2021
alebo do vypredania zásob. Ceny sú uvedené s DPH.

pracovné oblečenie

PRE FIRMY

Pôvodná uvádzaná cena je bežná odporúčaná cena, ktorá sa môže líšiť u jednotlivých distribútorov. Tlačové chyby vyhradené.

»
»
»
»

materiál:
veľkosti:
farba:

materiál:
veľkosti:
farba:

35% bavlna, 65% polyester
48 - 62
šedá, navy

48 - 60

100 % bavlna, 220 g/m

šedá, olivová, červená, navy
farba:
» pánske pracovné šortky z elastického materiálu
» 2 postranné vrecká, 2 multifunkčné vrecká na náradie
» "D" krúžok, 1 bočné vrecko, 1 vrecko na zips

veľkosti:

materiál:

KEILOR
ŠORTKY

NORTHFINDER MAXTON

-9%

ŠORTKY

8,90 €

pôvodne 9,80 €

ŠORTKY

GIJON

S - 3XL

veľkosti:

camouﬂage
farba:
» pánske tričko zo 100 % bavlneného úpletu
» obľúbený a praktický maskáčový vzor

100% bavlna, 180 g/m

materiál:

CRAMBE
TRIČKO

OBLEČTE SA
DO HORÚCICH
LETNÝCH DNÍ

6
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KOLEKCIA NEURUM

37-0005-1

BANAR

-15%

TT21-18-strana
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-24%

-15%

PÔVODNE 11,62 €

1,70 €

-6%

PÔVODNE 1,81 €

2,50 €

-6%

PÔVODNE 2,67 €

veľkosti: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
červená, čierna, žltá
farba:
» krátke športové
ponožky s reﬂexným
pásikom

veľkosti: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
biela, čierna
farba:
» špeciálne ponožky
do práce a na aktívne
využitie voľného času

-26%

PÔVODNE 16,21 €

PONOŽKY

ENIF

12,00 €

normy:
EN 166, EN 170, EN 172
dymová
farba:
» úprava uhla nosného mostíka
» perfektne sedia na nose
» tesniaca línia proti stekaniu potu
z čela

OKULIARE

LYSS™

9,90 €

PONOŽKY

ALGEDI

-44%

PÔVODNE 26,49 €

-10%

EN 166, EN 170, EN 172
normy:
dymová, žltá, zr. modrá
farba:
» nastaviteľná dĺžka straníc
» úprava proti poškriabaniu

OKULIARE

NELORE

19,90 €
PÔVODNE 22,18 €

reﬂexné prvky

24,90 €

RUKAVICE

OPASOK

-10%

PÔVODNE 3,87 €

-32%

3,00 €

19,90 €

veľkosti: 39 - 46
čierna
farba:
» pracovné sandále
» kovová špička
» kovová stielka

NIERS

-55%

PÔVODNE 44,02 €

SANDÁLE S1P SRC

-9%

PÔVODNE 3,30 €

materiál: 100% polyester
105 cm a 135 cm
dĺžka:
» všestranný vintage opasok
» vhodný ako doplnok k nohaviciam

URAIM

3,50 €

EN 388:
2016
3121A

veľkosti: 8, 9, 10
čierna-šedá
farba:
» bezšvové pletené rukavice
» nylon/elastan s nánosom nitrilu
» s terčíkmi na dlani a prstoch

PÔVODNE 36,87 €

veľkosti: 39 - 46
čierna
farba:
» pracovné sandále
» kvalitná brúsená koža
» antistatická
a protišmyová
podošva

SANDÁLE 01 SRC

PANDA TOPOLINO

-22%

PÔVODNE 11,45 €

WIGEON DOTS

8,90 €

EN 388:
2016
3121A

veľkosti: 8, 9, 10
čierna-modrá
farba:
» pletené rukavice
» funkcia dotykovej obrazovky
na ukazováku a palci
» protišmyková výstuž z PVC
» manžeta na suchý zips

TRIČKO
veľkosť: S - 3XL
žltá, oranžová
farba:
» pánske full Hi-Vis tričko s krátkym
rukávom
» guľatý priekrčník
» reﬂexné doplnky cez ramená
a v bokoch o veľkosti 5 cm

CUERVO
RUKAVICE

TERUEL HV

PRE FIRMY

Akcia platí od 10. mája do 6. júna 2021 alebo do vypredania zásob. Ceny sú uvedené s DPH.

-29%

14,90 €

» nový variant obľúbených montérkových nohavíc MAX
» odľahčený bavlnený materiál
» zaistia komfort pri práci v interiéroch a teplom počasí

farba:

48 - 60
zelená-čierna, modrá-čierna, antracit-čierna,
piesková-čierna, petrol modrá-čierna

2

100 % bavlna, 220 g/m

materiál:

veľkosti:

MAX SUMMER
NOHAVICE

PÔVODNE 78,88 €

59,90 €

19,90 €

PÔVODNE 28,21 €

veľkosti: 39 - 46
šedá-zelená
farba:
» trekingová poltopánka
» vode-odolná membrána
» extrémne ľahká obuv

POLTOPÁNKA

veľkosti: 38 - 46
modrá-červená
farba:
» pracovné poltopánky
rezistentné voči olejom
» zvršok z kože
kombinovaný
s textilom

POLTOPÁNKA

TREKKING 3788B

-39%

PÔVODNE 18,14 €

RAVEN SPORT

11,00 €

veľkosť: S - XL
modrá, čierna
farba:
» pánska polokošeľa
» vzdušná a príjemná na dotyk
» pružná, ľahká a komfortná
» vhodná na šport aj bežné
nosenie

POLOKOŠEĽA

NORTHFINDER TR-3406SP

8,00 €

PÔVODNE 9,40 €

veľkosť: S - 3XL
červená, čierna
farba:
» pánska polokošeľa s krátkym
rukávom
» zapínanie na 3 gombíky
» golier a rukávy zakončené
rebrovým úpletom

POLOKOŠEĽA

TRNAVSKO
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Deň, ktorý patrí
tým najdrahším - matkám

Oslavy trvali obyčajne tri dni – od
15. do 18. marca. Starovekí Rimania
oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol
zasvätený bohyni Juno.Za predchodcu
Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno
považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering
Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí
v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce
v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k
svojim matkám a stráviť s nimi deň.
V novodobej histórii ľudstva sa Deň
matiek dostal do povedomia na prelome
19. a 20. storočia, a to vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v
roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť
kampaň za vyhlásenie dňa venovaného
matkám. Už o dva roky neskôr tento sviatok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája
1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho
vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň
matiek Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v
ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celoamerický národný sviatok.
Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny

na svete. V Československu sa Deň matiek
začal oslavovať v roku 1923, a to najmä
zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej
predsedníčky Československého červeného kríža.
V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek
v komunistickom Československu a ostatných proruských krajinách nahradené
marcovým Medzinárodným dňom žien.
Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola
obnovená až po roku 1989, kedy sa začal
sláviť druhú májovú nedeľu v roku.
Tento deň dopĺňa Deň otcov, ktorý
oslavuje otca a slávi sa vždy v tretiu júnovú nedeľu.
Tak, milí čitatelia, manželia, synovia
a dcéry, pssst... šepkáme z redakcie – nezabudnite!

66-0030

Jeho história siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali
ženu ako darkyňu života už 250 rokov
p. n. l. v podobe slávností na počesť
matky všetkých bohov – bohyne Rhey.

» red
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ZÁMKOVEJ DLAŽBY
Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

» Predám Volkswagen Golf
r.2009 +zimné pneu na
diskoch 0908119154
202Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO

0905 651 584

39-0005 TT01

RASTAR spol. s r.o.

101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

Frézovanie

komínov

404
Byty/prenájom
BYTY / prenájom

ZĽAVAEZ
10-0007

ER

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

pedagóg ZŠ a VŠ

REALITY / iné
707REALITY/iné

vykonáva:

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

» Dám do prenájmu 3
izbový byt v Trnave na
Prednádraží 2 cena 640
eur voľný od 1. júna 2021
telefón 0905502123
» Prenajmem Jednoizbový
byt. 0918367492
5*********
05 DOMY / predaj
6*********
06 POZEMKY / predaj

STAVEBNÁ FIRMA
» PhDr. Ján Papuga, PhD.

» KÚPIM SIMSON ENDURO
ELECTRONIC JAWA 250 STARÝ
PIONIER MUSTANG PLATÍM
IHNEĎ 0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim
Motocykel/Diely- SERIÓZNA
DOHODA 0908205521
3*********

03 BYTY / predaj

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

051210017

Nadaná deviatačka Emma, iniciátorka petície, písala o odlišných podmienkach online vyučovania. Zbytočne hovorila, že nejde o snahu vyhnúť
sa povinnostiam a úplne zbytočne sa
spomínalo, že dištančné vzdelávanie
cez počítač bolo menej efektívne. Opakovali sa frázy o tom, že si SŠ bez skúšok nevedia vyselektovať študentov.
Objavovali sa sebecké tvrdenia typu:
Moji žiaci to zvládnu...
Školstvo má otvárať rovnosť šancí.
A tá vinou štátu nebola. Napriek hurónskym plánom ministra časť žiakov
nemala podmienky na vzdelávanie
také, ako napr. deti v sociálne silnejších rodinách. Isto aj preto sa zrušila
maturitná skúška. Analogicky sa mali
zrušiť aj prijímačky. Najmä v ťažkej
mimoriadnej situácii, ktorá obmedzila
štandardné vzdelávanie a dôkladnú fixáciu učiva, ktorá sa realizuje práve v
9. ročníku ZŠ.
Prijímačky sa však nezrušili, ministerstvo školstva dalo iba bezzubé
odporúčanie, aby v nich SŠ zohľadnili
situáciu. Deviatakom tak pribudol ďalší stres do ich zložitého rozpoloženia.
Aj keď sa vraví, že na SŠ sa dostane

každý, to nie je útechou pre žiakov, ktorí túžia po konkrétnej škole a možno aj
po takej, kde sa hlási mnoho žiakov.
Uvedomujem si, že zrušenie PS by
spôsobilo komplikácie SŠ. No tie sa
dajú vyriešiť - ako minulý rok. Ale neempaticky hodiť deviatakov dva týždne po nástupe do škôl do víru skúšok je
v situácii, keď by sme mali byť ľudskí,
cynické.
Na začiatku petície som neočakával, že úradnícky moloch ministerstva
rozhodne citlivo, vžijúc sa do žiackej
duše. Prijímačky sa konajú, akoby bolo
všetko v tom najideálnejšom stave. Ale
čo chceme od takých, čo argumentujú:
Veď mali online vzdelávanie! Nikto mi
však nevezme presvedčenie, že dochádza až k protiústavnej diskriminácii
niektorých neplnoletých detí. Ale koho
dnes zaujíma Ústava...
Deviataci, držím vám palce!

Občianska
riadková
inzercia

POKLÁDKA

Diskriminácia v prijímačkách
Plne som podporil petíciu deviatakov za zrušenie tohtoročných prijímacích skúšok (PS) na stredné školy
(SŠ). Ozvalo sa mnoho protihlasov,
ktorých argumenty pripomínali
skôr vlnu nenávisti ako diskusie.

9

» Garsonku kúpim.
0902570685
» Kúpim ornú pôdu aj podiely v okolí Trnavy. Platba
v hotovosti. 0910600525
8*********
08 STAVBA

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.

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

MÁJ – 1JÚN
202

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €
●
●
●
●
●

seriózne, kv
alitne,
bez zá

lohy
Nové pomníky - žula, terazzo
doprava ZD ,
ARMA
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

TT21-18-strana
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TRNAVSKO

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.
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Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu II

Pocta generálovi Štefánikovi

– úplne nová expozícia na Košariskách
● Národnostné múzeá spadajú tiež pod SNM. Prečo
je ich existencia dôležitá?
Múzeá národnostných menšín začali v Slovenskom národnom múzeu vznikať takmer pred 30 rokmi. Postupne sa rozrástli do súčasného počtu a rozsahu. Svojimi aktivitami dokázali svoju dôležitosť
a opodstatnenosť pri šírení poznania o ich histórii
a kultúre. Sú obohatením pre celú slovenskú kultúru. Na druhej strane tento proces ešte nie je u konca.
Pred SNM a jeho národnostnými múzeami stojí niekoľko dôležitých výziev, ako napríklad vybudovanie
nových expozícií Múzea rómskej kultúry v nových
priestoroch a na novom mieste či obnova budovy
Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Tak, aby sa mohli
rozvíjať a boli prínosom pre celú národnostnú komunitu a všetkých občanov Slovenska. Každé múzeum,
nielen to národnostné, poskytuje neoceniteľný priestor pre spoločné poznanie a komunikáciu.
Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk
» Zhováral sa Jozef Bednár

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU
Odpovedzte správne na jednoduché otázky
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všetkých expozitúr SNM.
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.
Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

87-0011

● Čo prostredníctvom svojich 18 špecializovaných diteľ SNM. Potrebuje Slovensko tento typ múzea?
múzeí hovorí a odkazuje svojim návštevníkom, či už
Cesta k jeho vybudovaniu a otvoreniu bude ešte
slovenským, alebo tým zo zahraničia?
veľmi dlhá, pôjde o jeden z najambicióznejších proTak, ako sa mení slovenská spoločnosť, mení sa jektov slovenskej kultúry v nasledujúcich rokoch.
aj Slovenské národné múzeum. Najmä posledný rok Hovoríme o stavbe nového múzea na zelenej lúke.
ukázal, ako je potrebné nielen mať silné kultúrne in- Podobné projekty môžeme vidieť v celej Európe,
štitúcie, ale do nich aj investovať. Slovenské národ- a je dôležité aby aj Slovensko si pred seba postavilo
né múzeum dokázalo za posledný rok nielen trikrát
zavrieť svoje brány, ale trikrát v priebehu pár dní ich
aj otvoriť. Som veľmi rád, že sa nám aj počas zatvorených mesiacov podarilo pripraviť nové expozície, napr. úplne novú expozíciu M. R. Štefánikovi
na Košariskách alebo novú expozíciu antropológie, ktorú sprístupnime verejnosti v priebehu mája
2021. Pracovalo sa na obnovách Spišského hradu
a Krásnej Hôrky. Osobne som veľmi rád, že bude
pokračovať najmä obnova Spišského hradu, ktorého
stav je alarmujúci. Osobne sa veľmi teším aj na otvorenie výstavy v observatóriu v Meudone (Paríž)
venovanej astronómovi M. R. Štefánikovi, alebo
Štefánikovo múzeum na Košariskách.
Foto: wikimedia.org
novej expozícii vo francúzskom meste Darney, ktorá
sa venuje československým légiám. Myslím, že pro- takýto náročný cieľ. Na druhej strane my na Slovjekty a programy slovenských múzeí sú nevyužitým ensku Múzeum 20. storočia naozaj potrebujeme.
pokladom slovenskej diplomacie. Zo svojej skúse- Nielen preto, že nám chýba expozícia 20. storočia,
nosti môžem povedať, že sú to jedny z najlepšie in- ale najmä preto, aby sme spoznali našu minulosť.
Toto múzeum by malo byť miestom nielen stálej hisvestovaných finančných prostriedkov.
torickej expozície, ale aj miestom pre audiovizuálne
● V najbližších rokoch by sa počet špecializovaných programy, prepracované vzdelávacie programy.
múzeí SNM mal rozrásť o Múzeum 20.storočia. Za Najmä by sa však malo stať miestom, na ktorom sa
ideou jeho vzniku stojíte práve vy ako generálny ria- nebude pravda kriviť, ale vysvetľovať.
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Upečiem i zabezpečím

KONTAJNERY

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

01-000 TT17

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

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

TRNAVSKO

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336
Občianska
riadková
inzercia
9*********
09 DOMÁCNOSŤ

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY
• osadenie obrubníkov,
žľabov, palisád
• spevnenie lôžka
0911 051 189

» Predám mladé holuby
na polievku, grilovat aj na
chov, lacno. 0948014213
» Predám napárenú
samicu zajaca na chov.
0948014213
1111 HOBBY
HOBBYa AŠPORT
ŠPORT
08-0 TT06

32-0055-1

10
10ZÁHRADA
ZÁHRADAa ZVERINEC
A ZVERINEC

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
Zakrývanie interiéru GRÁTIS

13
13RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
08-0004 TT01

0903 783 800

» Kúpim ľudové kroje
0902708047
» Kúpim rôzne starožitnosti
0903753758
12*********
12 DEŤOM

» Predám pre postihnutých
ľudí, stoličku na potrebu
plus zdarma plienkové
nohavičky veľ. L 0907 261
532
» Predám dám. oblečenie
2-5 eur, topánky, kabelky
aj nové. 0905754838
14
14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
» Hľadám doučovanie pre
písanie seminárnych prác
obor sociálna práca pri
pomoci so štruktúrou prác.
Môže to byť i dôchodca
+421949329931
15***********
15 HĽADÁM PRÁCU

Zákusky od Zuzky
Trnava

ZOZNAMKA
16 ZOZNAMKA

torty, štrúdle, koláče

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
» 46 ročný ženatý hľadá
kamarátku aj staršiu
0907328041

Maličká cukrárska výroba v Trnave.
Výroba poctivých domácich zákuskov,
ťahaných štrúdlí, toriet, koláčov
a slaného pečiva z kvalitných surovín.
Chute starých dobrých časov,
aj moderné dezerty.

Objednávky: 0911 593 811 |Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava
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REKONŠTRUKCIE

GASTRO
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PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV
(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY I ZÁLOHY
UYBOTVANIE

85_0187

0800 500 091

85_0196

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
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Č. 18 / 7. MÁJ 2021 / 25. ROČNÍK

TRNAVSKO
KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

Suchovská
a va
cesta 12, Trn

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

R
LETNÝ TÁti odB7 doO15 rokov
e tábor pre de
Letný laser gamy 2021
Termín
19. 7. - 23. 7.
5. 7. - 9. 7.
16. 8. - 20. 8.
2. 8. - 6. 8.

oint.sk

39-0043 TT17

www.chillp

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Doprava bez obmedzení
- malé rozmery auta s hydraulickou rukou
• najlepšie ceny
• preprava tovaru v rámci celej SR
• preprava sypkých materiálov
• vykládka presne kam potrebujete
• preprava stavebného
a iného tovaru
• vykládka hydraulickou
rukou do 1,5t
• maximálna kapacita
až 8 euro paliet

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

0917 102 255

KAMENÁRSTVO

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

KAM-LA s. r. o. vzorková predajňa
Kátlovce v budove pošty

NON - STOP 0905 351 406

AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA
www.la c ko v a .e u • 0905 445 668

0902 047 516
ZEMNEPRACETRNAVA.SK

ZMENÍME VAŠU
STAVBU NA DOMOV

01-0006 TT01

M-Unit
STAVEBNÁ FIRMA

08-0006 TT10

01-0 TT17

www.krtkovaniezsk.sk

0907 703 167

Domáci trnavský predajca

www.mamix.sk Najväčší výber poťahových látok!

- 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

Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

MÁME
É!
OTzVnaOjväRčšEie N
zľavy!

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

Tera

ZEMNÉ PRÁCE BOBCAT

Dovoz, vykládka

08-0 TT08

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

TTzel21-18-strana 1

01-0 TT16

A
a montáž novej
TOP KVALIT
IU
Š
sedačky
ZDARMA
P
d
E
re
volať vop
ZA NAJL
+ možnosť odvozu
CENU 033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!

0905 621 441
• zrovnávanie pozemkov
• navážanie kameniva
• presun materiálov
• doprava: štrky, piesky, kameň

129

01-0003 TT01

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

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

ŽDÝ HRDINOM

39-0062 TT18

VSTÚP

BORA, KDE JE KA
DO CHILL POINT TÁ

39-1200003 TT01

s. r. o.

Týždenne do 46 550 domácností

01-0 TT17
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Nápis #TRNAVA
„Vezieme sa v tom spolu!“
sa vrátil do centra
mesta
Trnavská pešia zóna po dlhom
čase opäť ožíva. Otvorené sú terasy a na svoje miesto sa vrátil aj obľúbený hashtag či nápis #TRNAVA,
tentokrát aj s novinkou.
Nápis #TRNAVA po roku zaujal svoje
miesto na Hlavnej ulici a Trnavčanom i
návštevníkom Malého Ríma sa opäť predstavil v novom šate. Tentokrát však nejde

Trnavčania i návštevníci mesta sa už
môžu opäť fotiť pri obľúbenom a vynovenom nápise.
len o nové ilustrácie. Okoloidúci sa môžu
tešiť aj na básne. „Každý z maliarov sa
spojil so svojim kolegom básnikom a spolu vytvorili kreatívne dvojice. Výsledok
ich spolupráce je navzájom korešpondujúca ilustrácia na jednej strane písmena
a báseň na tej druhej,“ prezradil Peter
Cagala, dočasný menovaný riaditeľ Zaži
v Trnave – Mestské kultúrne stredisko.
Text a foto: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Kvetinový trh
nahradí tento rok
Májový kvet
Medzi Trnavčanmi hojne navštevované podujatie Májový kvet, ako ho
poznáme, sa tento rok neuskutoční. O možnosť zaobstarať si kvety a
priesady však Trnavčania neprídu.
V centre mesta si ich budú môcť
zakúpiť od štvrtka 13. do nedele 16.
mája 2021.
Pre opatrenia súvisiace s koronavírusom nie je zatiaľ možné organizovať
hromadné podujatia a to je dôvod, prečo
sa podujatie Májový kvet nebude konať.
Záhradkári, pestovatelia aj milovníci
kvetov si však budú môcť napriek tomu v
centre mesta nakúpiť priesady, dreviny a
rastliny od výmyslu sveta. Predajné stánky budú umiestnené na Trojičnom námestí, na pešej zóne pred radnicou a na
Hviezdoslavovej ulici. Nájdete v nich pestrofarebné muškáty, nespočetný výber
letničiek, voňavých byliniek, ovocných
stromov, sukulentov i záhradkárskych
potrieb, keramiky, hračiek a folklórnych
ozdôb.„Hľadali sme spôsob, ako Trnavčanov neukrátiť o možnosť zaobstarať si
do záhrady či na balkón to, čo potrebujú,
a rešpektovať pritom platné preventívne
nariadenia. Namiesto tradičného podujatia Májový kvet sme sa preto rozhodli pre
ambulantný predaj v stánkoch. Nemožno
hovoriť o podujatí, vzdali sme sa aj hudby a sprievodného programu, pointa kvetinového trhu však ostáva,“ informoval
viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík. ren

Vyrazte do práce na bicykli
Aj tento rok môžu Trnavčania podporiť myšlienku ekologickej, zdravej a finančne výhodnej dopravy a
jazdiť do práce na dvoch kolesách.
Začína sa ďalší ročník národnej
kampane Do práce na bicykli s
mottom Vezieme sa v tom spolu.
Registrácia do súťaže je možná do
7. júna.
Celoslovenská kampaň vyzýva zamestnancov firiem, aby aspoň na mesiac vymenili štyri kolesá za dve a jazdili do práce na bicykli. Podmienkou je
vytvorenie dvoj až štvor členných tímov,
ktoré môžu záujemcovia vytvárať podľa
vlastného uváženia spolu s kolegami.
Tento ročník sa bude jazdiť v júni a
účastníci budú súťažiť o viaceré ceny.
„Pozývame trnavské firmy, aby do súťaže zapájali svojich zamestnancov. V predošlom roku najazdili účastníci za naše
mesto 46 843 kilometrov, urobili vyše 5
700 jázd a ušetrili tak niečo cez 13 000
kg CO2. Veríme, že aj tento rok bude veľký záujem zapojiť sa a urobiť tak niečo
pre svoje zdravie i udržateľnú mobilitu
v našom meste,“ hovorí Ľubica Miksádová, koordinátorka kampane za Mesto
Trnava. Napriek tomu, že je súťaž najmä
o bicyklovaní, môžu sa do nej zapojiť
aj zamestnanci dochádzajúci do práce
verejnou dopravou, na kolobežke alebo
pešo. Tí takisto zabojujú o zaujímavé
ceny a zistia, koľko CO2 svojím ekolo-

zdroj pixabay

ilustračné foto
gickým spôsobom dopravy do práce v
porovnaní s cestou autom ušetrili.

Zapojiť sa môžu aj študenti
a ľudia na home office
Kampaň však nie je určená len pre
zamestnancov, ale zúčastniť sa jej môžu
tiež tímy študentov z rovnakej školy,
ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tak
potvrdia, že budú v období od 1. do 30.
júna 2021 dochádzať do školy na bicykli
a budú si o tom zapisovať výsledky do
registračného systému na stránke dopracenabicykli.eu. Títo študenti musia

v deň začiatku kampane, teda 1. 6. 2021,
dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. Rovnako sa do súťaže môžu zapojiť aj súťažiaci pracujúci z domu, na takzvanom
home office. Títo súťažiaci si vytvoria a
ako jazdy budú zapisovať ich obvyklé
cesty do práce, ktoré by absolvovali
v prípade, že by pracovali na svojom
bežnom pracovisku. Súťažiaci môžu
odjazdiť aj inú trasu, nielen do práce a
naspäť. V tom prípade si absolvovanú
jazdu zaevidujú len v dĺžke, ktorá nepresiahne obvyklú cestu do práce.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Pripravili výstavy, puzzle pre deti aj súťaž

Noc múzeí v Nyáryovskej kúrii
Kultúrno-spoločenské centrum Bučany si v týchto dňoch pripomína 5.
výročie svojej činnosti. V reprezentačných priestoroch zrekonštruovanej Nyáryovskej kúrie v Bučanoch,
kde centrum sídli, si pre návštevníkov pripravili pútavý program.
„Pri príležitosti celoslovenského
podujatia Noc múzeí a galérií by sme
radi oslávili päť rokov našej činnosti
a pozvali návštevníkov na prehliadku
nášho sídla. V sobotu 15. mája v čase
od 17.30 do 20.30 h bude možné navštíviť naše stále expozície, ale aj aktuálne
výstavy a prezentácie,“ pozýva Dagmar
Nováková z Kultúrno – spoločenského
centra Bučany. „V galérii je od septembra minulého roku sprístupnená výstava Povedz mi otec... venovaná hercovi,
spevákovi a konferencierovi Michalovi
Belákovi, rodákovi z Bučian pri príležitosti jeho nedožitej storočnice. V stredovekej pivnici bude možné obdivovať
dočasnú výstavu (Nielen) sedem smrteľných hriechov, ktorá je výberom z tvorby maliara a tatéra Tomáša Kasala žijúceho v Bučanoch. V spoločenskej sále
bude prebiehať prezentácia fotografií
nazvaná Päť rokov kultúry z bohatej
činnosti Kultúrno-spoločenského centra Bučany,“ prezrádza D. Nováková.

Mysleli aj na deti a súťaž o ceny
Organizátori však nezabudli ani na
deti a pripravili pre ne puzzle pod názvom Poskladaná kúria. Vstup na podujatie je zdarma a každý záujemca bude
môcť vyplniť zlosovateľný kupón. „Spomedzi všetkých potom vyžrebujeme
jedného detského a jedného dospelého
návštevníka, ktorý od nás získa narodeninový darček,“ hovorí D. Nováková a
dodáva, že ak nestihnete avizované podujatie, srdečne všetkých záujemcov pozývajú do priestorov Nyáryovskej kúrie
kedykoľvek v čase otváracích hodín, teda
v utorok a vo štvrtok od 9.00 do 12.00

h, v stredu od 14.00 do 17.00 h a každú
poslednú nedeľu v mesiaci od 14.00 do
18.00 h. Viac informácií nájdete na www.
nyaryovska-kuria.sk alebo facebookovej
stránke KSC Bučany – Nyáryovská kúria.
Inštitúcia sa za päť rokov svojej
existencie vyprofilovala na úspešnú
kultúrnu ustanovizeň, ktorej obsahom
činnosti je nielen organizovanie kultúrnych podujatí s akcentom na regionálnu históriu, miestne osobnosti, umelcov a témy, ale aj výskum a budovanie
zbierkového fondu.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Nyáryovská kúria v Bučanoch. zdroj foto Kultúrno-spoločenské centrum Bučany
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BEMAT, spol. s r. o. OBKLADY-DLAŽBY
Mikovíniho 7 • Trnava

0940 359 951

01-0 TT17

TRNAVSKO

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave
•PREDAJ KAMENIVA
- riečne:

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

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

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

08-0033 TT13

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

41-17

39-0008 TT01

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

KAMENÁRSTVO
NAJŠŤÝLOVEJŠIE PREDAJNE
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Bíňovce

pri hlavnej ceste
Po - Pia 9:30 - 16:30
Sobota 9:00 - 13:00

Trnava

O
M
R
ADA

Stretnutie na tejto predajni
si dohodnite telefonicky

0905 333 339

D
30
1991-2021

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991
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E
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Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
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ZDRAVIE Z HERBÁRA

Strávte víkend v prírode

Pestrec mariánsky
uľaví pečeni

Vydajte sa na výlet po nových
turistických trasách

Pestrec mariánsky je liečivá bylinka
svojim vzhľadom pripomínajúca bodliak. Z jeho semien sa získava extrakt
silymarín, ktorý má vysoký ochranný
účinok pre naše pečeňové bunky. Pomôcť môže čaj ale aj priama konzumácia podrvených semiačok.
Pestrec mariánsky je silný antioxidant,
obsahuje látku silymarín, ktorá jednak
chráni pečeň pred škodlivými vplyvmi a
tiež napomáha obnove už poškodených
buniek, čím našu pečeň regeneruje.

V Malých Karpatoch predĺžili značkári dve žlté turistické trasy. Výletníci sa tak teraz bez problémov
dostanú pešo zo Smolenického
zámku až na Havraniu skalu, či z
Katarínky na Planinku.

Pestrec mariánsky má veľa priaznivých
účinkov na náš organizmus, najmä na
správnu funkciu pečene. Používa sa však
aj pri liečbe žltačky, mononukleózy, stukovatenej pečene a rôznych otravách. Táto
bylinka tiež podporuje imunitu či tvorbu a
distribúciu žlče. Má priaznivý vplyv na naše
trávenie a harmonizuje tráviaci systém.

V Malých Karpatoch je pomerne
hustá sieť turistických značkovaných
trás. Chýbali však spojnice medzi Havraňou skalou a Smolenickým zámkom
a tiež medzi Katarínkou a Planinkou.
Obe lokality sú hojne navštevované,
turisti však často blúdili, keď si chceli
skrátiť cestu. Klub slovenských turistov
tak prostredníctvom Komisie značenia
regiónu Trnava zabezpečil v teréne vyznačenie nových trás, vrátane montáže
nových tabuliek a smeroviek.

Použitie

Úsek Havrania skala - Klauža

Medzi najúčinnejšie formy užívania
tejto bylinky patrí pitie odvaru a konzumácia semien rastliny. Ich liečivá sila sa
však prejaví iba v prípade, že ich pred
užitím podrvíme.

Ak sa chystáte podniknúť výlet na
Havraniu skalu, tak isto nebudete ľutovať. V prípade priaznivého počasia sa
vám naskytne prekrásny výhľad z výšky
554 m na okolie Smoleníc, Smolenický
zámok aj Podunajskú nížinu. Vydať sa
tam môžete z viacerých bodov. Dobrou
správou pre turistov však je, že značkári predĺžili v tejto lokalite žltú trasu.
Tá teraz vedie od Havranej skaly až po
Klaužu. Tu žltá značka končí. Turisti
odtiaľ môžu ďalej pokračovať po modrej
značke až ku Smolenickému zámku.

Liečivé účinky

Konzumujte semiačka
Drvený plod pestreca mariánskeho
konzumujte priamo, 2x denne 1 čajovú
lyžičku, teda 3 až 4 g, alebo jedenkrát
denne 7 gramov. Drvinu v ústach premiešajte so slinami a pre uľahčenie prehĺtania priebežne zapíjajte dostatočným
množstvom vody.

Pripravte si čaj: Ak vám nevyhovuje
priama konzumácia semiačok pestreca
mariánskeho, môžete si z nich pripraviť čaj. Pije sa jeden až 2x denne. Jednu
čajovú lyžičku rozdrvených semien rastliny, teda 4 až 5 g zalejte vriacou vodou
a nechajte vylúhovať v prikrytej nádobe
asi 10 až 15 minút. Čaj si pripravujte vždy
čerstvý, bezprostredne pred použitím a
pite ho teplý.
Náš tip: Ak nemáte možnosť si semená doma podrviť, môžete si ich zakúpiť
už podrvené.

Pozor!
Pestrec mariánsky sa neodporúča podávať deťom do 5 rokov, tehotným a dojčiacim ženám. Ešte než sa rozhodnete užívať tento doplnok, uistite sa, či neužívate
liek so silymarínom, ktorý vám predpísal
váš lekár. Rovnako by ste počas užívania
tejto liečivej bylinky nemali piť alkohol.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ,
zdroj foto RitaE pixabay

V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.

Úsek Katarínka – Planinka
Turisti, ktorí sa chystajú navštíviť
tajomný kláštor v Malých Karpatoch a
objaviť tak magickú atmosféru Katarínky, môžu teraz vo svojej vychádzke
pokračovať až na Planinku. Úsekom
Katarínka rázcestie – Katarínka, kde bol
súbeh modrej a žltej značky vedie teraz
už len modrá. Od Katarínky rázcestia
ide spoločne modrá a žltá značka popri
trase lesnej železničky až po Katarínka
prameň. Tam žltá trasa odbočuje a po

zvážnici ide na Planinku. Táto príjemná
rekreačná oblasť je vyhľadávaná najmä
rodinami s deťmi. Od Planinky po autobusovú zastávku Dechtice - Planinka
pokračuje trasa po asfaltke. Celková
dĺžka žltej trasy je 8 km, prepojenie Katarínka – Planinka, autobusová zastávka má 2,5 km.
Informácie a foto poskytol Vladimír
Chrapčiak, predseda komisie značenia
regiónu Trnava
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Podniknite nenáročnú vychádzku
na hradisko Molpír
Obec Smolenice ležiaca na úpätí Malých Karpát je výborným východiskom viacerých turistických trás. My
sme sa tentokrát rozhodli preskúmať
miesto, ktoré patrí k najvzácnejším a
najvýznamnejším pamiatkam našej
dávnej minulosti - hradisko Molpír.
Výlet k hradisku Molpír, ktoré bolo
vybudované na kopci s rovnakým názvom, je príjemnou a nenáročnou prechádzkou, ktorú zvládnu bez ťažkostí aj
rodiny s deťmi. Svoju cestu za poznaním
začnite v obci pri kostole, kde môžete
tiež zaparkovať svoje auto. Nechoďte
však po asfaltke, tá by vás priviedla na
zámok, ale vykročte vľavo od cintorína
do kopca a náučný chodník vás zavedie
až na hradisko Molpír. Počas nenáročnej vychádzky uvidíte pozostatky pevnostného opevnenia, obydlí, tavných
pecí, veží, opevnených brán, obetísk
alebo vodných nádrží vytesaných do
skaly. Všetko dôležité o jednotlivých objektoch či osídlení tohto územia, ako aj
o živote obyvateľov hradiska si môžete
prečítať cestou na tabuliach tvoriacich
súčasť náučného chodníka. A keď vás

história už omrzí, užite si prekrásne
výhľady na krasovú dolinu Hlboča, na
Smolenický zámok, na Smolenice a Trnavu a tiež na vrch Záruby či Havranicu.
Od hradiska sa môžete vrátiť späť ku
kostolu trasou, ktorá vedie okolo jazierka a Smolenického zámku.

miestnu faru. Tam sa nachádza Múzeum Molpír. Otvorené je však zvyčajne
len počas letných mesiacov. Práve tam
našli svoje miesto archeologické nálezy
z hradiska Molpír. Milovníkov histórie
nadchnú tiež vzácne knihy z farskej
knižnice. Za obdiv stoja skameneliny z
obdobia druhohôr a treťohôr, ktoré sa
našli v okolí Smoleníc. Zaujímavosťou
Múzeum Molpír ukrýva
je miestnosť venovaná smolenickému
archeologické nálezy
Návratom z vrchu Molpír ku kostolu rodákovi, vynálezcovi padáka Štefanov obci sa však cesta za poznaním ešte vi Baničovi. Okúzli i prekrásna zbierka
nekončí. Odtiaľ je to len pár krokov na motýľov.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Hradisko Molpír patrí k najvýznamnejším pamiatkam našej dávnej minulosti.
autor foto jozef belica
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UVAŽUJETE NAD PREDAJOM SVOJEJ NEHNUTEĽNOSTI?
Predávate svoj dom alebo byt a premýšľate, či bude lepšie nehnuteľnosť predávať sám aby ste nemuseli
platiť províziu realitke, alebo bude výhodnejšie za určitý poplatok zveriť všetky starosti do rúk realitného
odborníka?
To, že predajom svojej nehnuteľnosti bez realitky ušetríte svoje peniaze, je vo veľkej väčšine prípadov iba
mýtus. Predstavte si hodiny strávené tým, že musíte zostaviť účinný marketingový plán predaja, riešenie
desiatok a desiatok telefonátov, organizovanie obhliadok predávanej nehnuteľnosti a študovanie
právnych náležitostí. Sú to hodiny, ktoré sa šplhajú do závratných výšin a nehovoriac o tom, že tieto
hodiny ste mohli sústrediť na svoju prácu, na rodinu alebo iné osobné záležitostí, či oddych. Pripočítajte
k tomu riešenie problémov, ktoré sa pri predaji môžu objaviť a najskôr zistíte, že v konečnom dôsledku ste
možno prišli o viac, než keď by ste zaplatili províziu realitnému maklérovi a hodili tak všetku zodpovednosť a starosti na makléra. Bez absolútnych komplikácií prebehne totiž len zhruba 10-15% predajov.

Ak ste si aspoň na polovicu z týchto otázok odpovedanli "nie", kontaktujte ma. Som licencovaný realitný
maklér, odborník na predaj nehnuteľností v Trnave a okolí a rád Vám pomôžem s predajom aj Vašej
nehnuteľnosti.
Bc. Radovan Lehuta
lehuta@maxisreal.sk

01-0 TT18

Než sa pustíte do predaja svojej nehnuteľnosti, pokúste sa zodpovedať si na 8 nasledovných otázok:
1. Orientujete sa v právnych predpisoch a nariadeniach, v novom občianskom zákonníku,
stavebnom zákone, zákone o bankách a v katastrálnom zákone?
2. Viete aká je reálna tržná hodnota predávanej nehnuteľnosti
a aké faktory treba vziať v úvahu pri jej cenotvorbe?
3. Viete ako nehnuteľnosť správne pripraviť k inzercii, a máte nato čas a prostriedky?
4. Viete ako správne a efektívne inzerovať, kedy je najlepšie topovať inzeráty
a ktoré realitné portály majú najväčšiu návštevnosť?
5. Máte veľa času naviac?
6. Viete komunikovať?
7. Máte spoľahlivého advokáta alebo notára, ktorý Vám pripraví dobre naformulovanú
a vyváženú kúpnu zmluvu?
8. Viete, čo všetko je potrebné zariadiť pre úspešne dotiahnutý obchod?

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY

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

01-0222 TT12

wood

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk
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7.15 - 7.30 h.
8.00 - 8.15 h.
8.45 - 9.00 h.
75-15

Bučany motorest 17. 5.
Vlčkovce
17. 5.
Hrnčiarovce n. Parnou 17. 5.
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Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812 záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

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

INZERCIA PLATÍ OD 10.5.2021 DO 23.5.2021
1.5. a 8.5. SVIATOK - ZATVORENÉ

Saláma Nitran

Orion Ateliér
pralinky orieškové
161g
j.c. 10,496 €/kg

1,99
Cena po zľave:

1,69€

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
10.5.2021 do 23.5.2021.

174122

Ariel

6.75kg
90 pracích dávok Color
j.c. 0,135 €/PD

15,69
Cena po zľave:

12,

19

€

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
10.5.2021 do 23.5.2021.

12,90
Cena po zľave:

8,90€
Ventilátor Botti FS-16D
priemer 40cm
3 rýchlosti
45W

22,90
Cena po zľave:

15,90€
j.c. 0,996 €/kg

Bravčové plece bez kosti

Šunka pražská

kg

kg

5,39

9,49

8,19

7,

29

€

Mlieko

trvanlivé 1,5%
1L

8,

69

€

ilustračný obrázok

0,59

3,59€

Bryndza

Šošovica červená

j.c. 6,320 €/kg

j.c. 1,980 €/kg

125g
Nika

500g
Lagris

0,95

1,59

0,49€

0,79€

0,99€

Marináda

Tortička zmrzlina

Sirup Oravan

tekutá na kura, krkovičku pikant
cesnak bylinky
80g Vitana

250g
mix

j.c. 2,360 €/kg

j.c. 7,375 €/kg

0,89

pomaranč, ananás malina, lesná zmes
baza-citrón, baza-malina
0,7l
j.c. 1,271 €/l

0,69

1,19

0,59€

0,59€

0,89€

Pivo Gambrinus 10%

Vodka, borovička

Budiš

j.c. 8,380 €/l

j.c. 0,225 €/l

pl.0,5l

j.c. 0,980 €/l

jemná 40%
0,5l

perlivá, jemne perlivá
1,5l+0,5l

172086

0,69

Dóza na koláče
2 poschodia

kg

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
10.5.2021 do 23.5.2021.

52181

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
10.5.2021 do 23.5.2021.

166808

4,99

0,59

0,49€

4,19€

0,45€

Silan

Pronto

Duck Fresh Discs

j.c. 1,878 €/l

j.c. 9,633 €/l

j.c. 1,195 €/ks

900ml

300ml

2,19

4,50

1,

2,

69

€

NN 2ks

Duck WC gél

2, €

2,20

750ml

j.c. 1,587 €/l

89

€

Toaletný papier Q-Soft

Palmolive sprchový gél

j.c. 0,211 €/ks

j.c. 5,960 €/l

biely 8ks

2,89
39

250ml

11,,39€€
1,99
19

Hojdačka detská
drevená

2,39

2,59

9,90

1,69€

1,49€

6,90€

Kameň grilovací

Miska sklo s ušami

Súprava obedová

40x30cm

29,90

0,99

34,90€ 0,69€
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BÝVANIE DO 23.5.2021
INZERCIA PLATÍ SLUŽBY,
OD 10.5.2021

TRNAVSKO

Klimatizácia Orava

Metla elektrická Ariete Gril Vivax

chladenie, sušenie, čistenie
okolitého vzduchu
energ.trieda A
príkon: 808 W

otočná hlava, rotačná kefa
nádoba na nečistoty 0,4 l
Nikel batéria: 7.2V

339,00

Mikrovlnka ECG

výkon 2200W

49,00

objem 20l, výkon 700W

59,90

Rúra el. ORAVA

Sušička Concept

objem 43L, 6 programov pečenia
2 liatinové platne

12 sít,
8 stupňov nastavenia teploty
245W

59,90

7

149,00

64,90

299,00€ 34,90€ 44,90€ 49,90€ 57,90€ 139,00€
Sporák Vivax

Pračka Vivax

199,00

229,00

kombinovaný, el. rúra
poistky na sfúknutie plameňa
el. iskra

Mraznička Vivax

Chladnička Whirlpool

Chladnička Candy

objem 203L, energ.trieda A+

náplň 6kg/1000ot/min
energ.trieda A+
Slim

energ.trieda A+
objem 228/111L
LessFrost systém

objem 191/71L
energ.trieda A+
šírka 55cm

249,00

339,00

329,00

179,00€ 189,00€ 209,00€ 299,00€ 309,00€
Keď na splátky,
ho
tak jednoduc

už od 0 € v hotovosti
sami si zvolíte dĺžku splácania
Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

CKD MARKET
OSLAVUJE 30 ROKOV,
29,00
29,00OSLAVUJTE S NAMI

Traktor COMFORT T 13-93.7 HD
motor Briggs&Stratton, záber 93cm

2090,00€

+ PRÍVESNÝ VOZÍK ZDARMA alebo 7% zľava
+ stierací žreb TIPOS VEĽKÁ HRA výhra až 200 000
000€€

Traktor T 16-103.7 V2 Solo BY

2650,00€

motorBriggs&Stratton, objem 300l, záber 103cm

+ PRÍVESNÝ VOZÍK ZDARMA alebo 7% zľava
+ stierací žreb TIPOS VEĽKÁ HRA výhra až 200 000€
000€

Traktor SOLO by AL-KO T 15-93.7 HD-A

Traktor T22-105.1 HD-A V2 Solo

+ PRÍVESNÝ VOZÍK
ZDARMA
alebo 7% zľava
+ stierací žreb
TIPOS VEĽKÁ HRA
29,00
výhra
až 200 000
000€€

+ PRÍVESNÝ VOZÍK
ZDARMA
alebo 7% zľava
+ stierací žreb
TIPOS VEĽKÁ HRA
29,00
výhra
až 200 000
000€€

Motor: AL-KO Pro 450, Šírka záberu: 93 cm (2 nože), Objem koša: 220 l

8,49

+ 6 pív 0.5l zdarma

159,00€

Krovinorez Alko BC 500B

Výkon: 1.9 kW
Šírka záberu: Cievka 41 cm / Nôž 25 cm

17,90

1990,00€

1799,00

+ 6 pív 0.5l zdarma

179,

00

2690,00€

Motor: Briggs&Stratton Series 650 Exi,
Šírka záberu: 46 cm,
Objem koša: 70 l, záruka 5 rokov

+ 18 pív 0.5l zdarma

469, €
00

Výkon: 1.25 KW
Šírka záberu: Cievka 41 cm/Nôž 25 cm

motor AL-KO Pre 700 V2, záber 105cm, objem koša 310l

17,90

Kosačka mot.470 VS-B29,00
Premium

Krovinorez Ako BC 400B

Kosačka mot.4.65SP-B

Kosačka mot.Alko 4.66 P-A Classic Vertikutátor Alko 38E CombiCare

+ 3v1 Classic, motor Briggs & Stratton Series 500 E
záber 46 cm, Pohon kolies:1 rýchlosť,
Objem koša:65 l Záruka 5 rokov

329,00

309,00€

+ 12 pív 0.5l zdarma

Motor: AL-KO Pro 125, Šírka záberu: 46 cm,
Objem koša: 65 l záruka 5 rokov

205,00

+ 6 pív 0.5l zdarma

189,00€

Kosačka mot.520 VS Premium

Kosačka mot.46.0 SP-B Comfort

Kosačka mot. Alko 4.66 SP-A Edition

519,00

349,00

245,00

4v1 motor Briggs & Stratton Series 500 E, objem
60l, záber 46cm, s 1-rýchlostným pohonom kolies
Záruka 5 rokov + 12 pív 0.5l zdarma

Motor: Briggs&Stratton Series 675 Exi,
Šírka záberu: 51 cm, Objem koša: 70 l,
záruka 5 rokov + 18 pív 0.5l zdarma

519,00
499
,00€

349,00
327
,00€

499, € 327,
00

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

Kosačka el.40E Comfort
príkon 1400W, záber40cm,
objem koša 43l záruka 3roky

+ 12 pív 0.5l zdarma

159,90

149, €
90

Kosačka el.34E Comfort

príkon 1200W, záber 34cm, objem koša 37l
záruka 3roky + 12 pív 0.5l zdarma

139,00

119
,€
139,00

+ 6 pív 0.5l zdarma

Kosačka el.3.85E Classic Alko
Príkon: 1300 W, Šírka záberu: 38 cm,
Objem koša: 40 l + 6 pív 0.5l zdarma

104,90

00

€

€

99,

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

výkon 1,2 kW, hĺbka ponoru 6m

189,00

169, €
00

Čerpadlo mot.Alko BMP 30000

4-taktný motor AL-KO , výkon 4,1 kW, hĺbka až 6 m

235,00

199,00€

00

119,

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

84, €

99
,€
104,90

00

00

139,00 Čerpadlo mot.Alko BMP 14001
Kosačka el.3.25E Classic Alko
90

€

109,

00

€

Čerpadlo kal.Drain 7500 Clasic
Príkon: 450 W, Max. výtlak: 6 m,
max. výkon: 7500 l/hod,
hĺbka ponoru: 5 m

53,90

49,90€

Čerpadlo kal.Drain 12000
Príkon: 850 W max. výtlak: 10 m,
max. výkon: 12000 l/hod,
hĺbka ponoru: 5 m

85,90

235,00

00

+ 6 pív 0.5l zdarma

119,90

229,

stierac
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

€

Príkon 1300W, šírka záberu 38cm
objem koša 55l

Motor: AL-KO Pro 125, Šírka záberu: 46 cm,
Objem koša: 65 l s pohonom
záruka 5 rokov + 6 pív 0.5l zdarma

245,00
229
,00€í

00

Príkon 1000 W, Šírka záberu: 32 cm,
Objem koša: 30 l

€

199,

00

€

85,90
79
,90€

79,

90

€

Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD
market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.
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Zažite jedinečnú dovolenku vo Vysokých Tatrách

www.hotel-hubert.sk

AKCIA do 15. 5. 2021
1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
Gravírovaný ornament do 15. 5. ZDARMA

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

0910 902 635•0905 323 022

63-0018

AKCIA na farebné zákryty

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

41-39

recepcia@hotel-hubert.sk

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

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

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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St otrebujete.

TRNAVSKO

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

9

Vtipy
týždňa
Murár - od základov
Cukrár - sladko
Záhradník - kvetnato
Knihár - neviazane
Letec - prelietavo
Slepý - nevídane
Hluchý - neslýchane
Mechanik - jemne
Účtovník - vypočítavo
Riaditeľ - direktívne
Lekárnik - po kvapkách
Kapelník - od podlahy

Hľadám
KRAJČÍRKU
a pomocnú silu
0948 081 090

» Postup lásky

Postup láskyAký je postup
lásky?
Najskôr ti žena lezie do
postele, potom do peňaženky a nakoniec na nervy.

Ponuka práce:

Viete, aký je matematický
vzorec nevery?
Hop na druhú.

(hrubá mzda 850 €)
Kontakt: ÚZ K NR SR
e-mail: castapapiernicka@nrsr.sk
tel.: 033/6495182 - 83

12€ - 18€

Súkromná spoločnosť prijme

ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce,
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC

na skrátený pracovný úväzok do novinového stánku v Zavare,
minimálny zárobok 615 eur brutto + zákonom stanovené príplatky

BRUTTO NA HODINU
PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

BRIGÁDNIKOV

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel
Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

do novinových stánkov v Trnave, vo Vlčkovciach, v Trstíne
a v Smoleniciach, minimálny zárobok 3,60 eur/hod. brutto + zákonom
stanovené príplatky (vysokoškolák, MD, dôchodkyňa)

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

0915 261 120
0907 793 056

BRIGÁDNIKOV

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

do trafík v Trnave, minimálny zárobok 4,10 eur/hod. brutto
+ zákonom stanovené príplatky (vysokoškolák, MD, dôchodkyňa)

www.simon-ﬂeisch.de I job@simon-ﬂeisch.de

+421 944 995 400

Recyklácia vozidiel

PREDAVAČKU

PODĽA KVALIFIKÁCIE

Bližšie informácie poskytneme
v čase od 8:00 do 15:00 hod. (pondelok - piatok)
na tel. číslach 0902 953 066, 0911 068 443.
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24-0068

Častá Papiernička

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

PLATÍME

50 €/1 TONA
ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

801210006

» Nevera

čašník / čašníčka
(hrubá mzda 840-950 €)

01-0004 TT18

„Tak starká, konečne sa
ti splní želanie: budeme
bývať v drahšom byte...“
-“Áno? A kedy sa budeme
sťahovať?“
-“Nikdy. Tu len prišlo, že
zasa zdvihli nájomné.“

Prijmeme do TPP
✔odborný
✔chyžná
(pomocná sila)

85_00334

» Drahší byt

39-0011 TT18

SLUŽBY

» Otrava hríbami

Počúvaj Karol, na čo
zomrela Steinova tretia
žena?
- Otrava hríbami.
- A druhá?
- Tiež otrava hríbami.
- A prvá tiež na otravu
hubami?
- Nie, prerazená lebka.
- To je divné.
- Ani nie, nechcela jesť
hríby.

na
4 4 va
8

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

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

bch

stretch
potravinárske

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

FÓLIE

veľko
o



01-0005 TT01

Vieš, čo som zistil, Milan?”
rozpráva Fero. ”Že je veľmi
nezdravé piť z cudzieho
pohára
”A prečo, dostal si nejaké
vyrážky?”
”Nie, ale facku ako hrom!”

k
l.aspapiera

» Zistenie

markb
wo.d obalových materiálova

p
ul. 3
03

Keď niekoho ľúbiš,
prestať nemôžeš,
ak sa ľúbite,
či milujete,
nikdy sa neopustíte,
láska je proste vec ktorú
nemôžeš sklamať.

ww

Miesto výkonu práce: Trnava
Životopis posielajte na yzamer@yzamer.sk

Príde mladík do cukrárne a
pýta sa predavačky:
- Máte perníkové srdce s
nápisom SI MOJA JEDINÁ?
- Áno, mame.
- Tak si vezmem päť kusov.

08-0 TT17

INŠTALATÉR/ZÁMOČNÍK

» Perníkové srdce

» Láska je veľká vec

08-0023 TT18

» Kto ako miluje

10

ZAMESTNANIE
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800 € / 2 TÝŽDNE
ZAVÁDZANIE CHMEĽA

Obľúbená brigáda v ČR. • Priemerný zárobok cca 800 €/2 týždne.
• Môžete pracovať aj dlhšie, ak chcete (a zarobiť ešte viac). • Výplata
v hotovosti, zálohy každý týždeň. • Prac. zmena 10 hod, pracuje
sa na úkol! • Ubytovanie a cestovné zdarma. • Celodenná strava
za symbolický príspevok. • Nástupy ihneď alebo dohodou. • U nás
vek nerozhoduje! • S nami sa covidu vyhnete na 100%.
• Viac na 0948 950 067 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť, aj cez víkend).

Obľúbená brigáda v ČR. • Priemerný zárobok cca 800 €/2 týždne.
• Môžete pracovať aj dlhšie, ak chcete (a zarobiť ešte viac). • Výplata
v hotovosti, zálohy každý týždeň. • Prac. zmena 10 hod, pracuje
sa na úkol! • Ubytovanie a cestovné zdarma. • Celodenná strava
za symbolický príspevok. • Nástupy od 13. 5. • U nás vek nerozhoduje!
• S nami sa covidu vyhnete na 100%.
• Viac na 0948 719 530 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť, aj cez víkend).

- tradičné zárobky u tradičných partnerov.

08-0 TT18

800 € / 2 TÝŽDNE
ZAPICHOVANIE NA CHMEĽNICI

- tradičné zárobky u tradičných partnerov.

9. mája 1974

08-0 TT18

TRNAVSKO

Výročia a udalosti

bolo otvorené pražské metro

HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
a TESÁROV

PALIVOVÉ
DREVO

AUTOMECHANIKA

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Výučný list v odbore automechanik
Prax výhodou
Vodičský preukaz sk. B

Pracovná náplň:

Kontrola technického stavu vozidiel
Vykonávanie servisných prehliadok
a opráv podľa opravárenských manuálov
Pneuservis
Diagnostikovanie závad a ich odstránenie

Nástupný plat:

1 200 € (brutto) / mesiac

Zamest. výhody,
beneﬁty:

Práca v stabilnej a prosperujúcej slovenskej
spoločnosti
Možnosť osobného rozvoja a profesijného rastu
Široký vzdelávací program a možnosť
zvyšovania kvaliﬁkácii
Sociálny program a zľavy pre zamestnancov
Špičkové technické vybavenie dielní
Motivujúce platové ohodnotenie podľa výkonov

Kontakt: personalne@auto-impex.sk, 0911 954 014

Obec Žlkovce

vyhlasuje výberové konanie
na riaditeľa ZŠ 1.-4. ročník.
Info: www.zlkovce.sk

PRIJMEME
SERVISNÉHO TECHNIKA
DO TPP
termín nástupu dohodou, práca vhodná aj pre absolventa – zaškolíme,
mzda 1100 € + odmeny a beneﬁty
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0905 777 192
www.hanes-slovakia.sk

01-0064 TT14

Trstínska cesta 28, Trnava

32-0054

Miesto výkonu
práce:

TEL.: +421 948 652 622

85_0321

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0090

POLIENKA BUK, HRAB

Hľadá do tímu
Požiadavky:

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 15 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA a
FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP

01-0 TT18

AUTO - IMPEX spol. s r.o.

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

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

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Ponúka na predaj:

• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky
krmivo pre nosnice rastová a znášková

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány
VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

Výročia a udalosti
korunovácia britského kráľa Juraja VI. vo
Westminsterskom opátstve

12. mája 1937

01-0069 TT18

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

(pri galante)

36-0006

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

hydinárska farma topoLnica

16-0084

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

39-0006 TT01

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

Východné Slovensko
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

47-022

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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