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KAMENÁRSTVO

KAMBEN
Jaslovské Bohunice

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

ZĽAVA

08-0037 TT12

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m
• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kameňa
• Búracie práce
s odvozom odpadu
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35%
•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

39-1200003 TT01

0905 541 285

0917 102 255

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk
08-0001 TT01

Termíny 2021
19. 7. - 23. 7.
5. 7. - 9. 7.
16. 8. - 20. 8.
2. 8. - 6. 8.

129

k

oint.s
www.chillp

POŽIČOVŇA TEPOVAČOV
0949 379 644
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MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800

01-0 TT01
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Letný lase

NOM

E JE KA ŽDÝ HRDI

POINT TÁBORA, KD

39-0062 TT18

VSTÚP DO CHILL

Zakrývanie interiéru GRÁTIS

08-0004 TT01

R
LETNÝ TÁti odB7 doO15 rokov

01-0003 TT01

kanalizácie • čistenie lapačov tuku
Suchovská
a va
cesta 12, Trn
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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

Vánoce v apríly

Svet okolo nás je plný spasiteľov.
Chcú zachraňovať všetko a každého,
bez ohľadu na jeho vôľu. Chcú páchať
dobro bez ohľadu na spoločenskú
škodlivosť toho, o čom si myslia, že
to dobre je.

Ket my koncom apríla páta suseda zabúchala na
okno a podala zalepenú obálku dze svícilo moje
meno, čuduvala som sa. Našla hu v nepoužívanej
počtovej schránke, kerú otvýra až ket z nej trčá letáky. Okrem letákov vybrala z nej aj ten dopis pre mna.
Jak sa tam dostal? Nebola na vyne počta, ale pysatelka, moja kamarátka, kerá napýsala špatnú adresu.
Pany počtárka ho dala podla čísla domu a tak sa dostal do cudzej schránky. Jak som dopis zala do ruky,
hnet som vedzela podla pýsma, do my ho poslal. Po
otvorený obálky som bola velice prekvapená, bol
v nej vánočný pozdrav. Najprv som nevedzela či to je
vynš k bývalým, alebo budúcim Vánocám.
Šak ona my už roky pýše jako prvá, hnet prvý
decembrový týden. Po prečítaný som bola v obraze,
bolo tam P.F. 2021. Tak to bolo k Vánocám, keré už
boly a pozdrav smutno ležal skoro pet mesácov v cudzej schránke, kerú nugdo neotvíral. Ja som sa tak
silno tešila, že som si spravyla Vánoce. Kartu som
nalepyla na ladnyčku a zapályla svíčku. Vysmažila
rybu, spravyla vánočný šalát a kapusnycu. Aj koláčky a koledy boly. Mad som donésla ze špajze, len
oplatky, stromček a darčeky chýbaly.
Šak to my any velice nevadzilo,
šecko nemosím mat. Moje heslo
je, že čo potrebujem, to mám
a čo nemám, to nepotrebujem.
A pri vonavém orgováne, rozkvytnutých stromoch, tulipánoch a narcisoch som vánocuvala. Vydzíte, jak málo chýba ludom
ge ščascú a čo zapríčiný zatúlaná
pohladnica.

vodcovi. Stačí vyčleniť z vlastného slovníka slovo nie, stačí nemať žiaden názor
a tváriť sa, že si myslím to, čo vodca diktátor. Odmenou za to sú posty pre „našich“, miesta na kandidátkach, vplyvné
pozície a dobrý biznis. Celkom slušný
profit z toho, že zo seba robím verejnú
Stačí im na to moc. Nerobia nič iné, nulu. Čo tam po vlastnej tvári a dehoako to, že sa neustále snažia dostať k nestovaní mena vlastných predkov.
Žijeme hnusnú dobu, trúfam si namoci, aby tých bezmocných zahŕňali
„dobrom“. Aby im vnucovali svet podľa písať s ohľadom na prežité roky. Jednu
ich predstáv, veľmi často zvrátených, z najhnusnejších. V popredí samovyvochorých, nebezpečných. Predstáv, lení vždy flexibilní, popierajúci aj sami
ktorých realizácia ich utvrdzuje v ich seba, hlavne, že majú moc. Nad štátom,
moci. Nenávidia a píšu o láske. Mstia nad všetkými. A keď im táto moc nestasa a kreslia srdiečka na svoje statusy na čí, tak si ju ešte podčiarknu vyhlásení
sociálnych sieťach. Hovoria nám „bude núdzového stavu, ktorý im dáva dodobre“, ale už nedodajú, komu a kedy, datkové práva obmedzovať. Diktátori
„novej demokracie“. Reinkarnovaní
za akých okolností bude dobre.
Fanatiszmus, politický, miešajú s Pinochetovia.
Je čas, aby sme my zmenili ich. Navlastným sadizmom a opierajú to o barličku moci, o ktorú neustále bojujú, aj najvýš jednoducho – vymenili. Máme na to právo.
medzi sebou.
Bez nej sú to nuly. Neschopné bez- Slovensko je štát, ktorý
významné nuly. Zakomplexované, ne- patrí nám. Nie im.
Pekný týždeň, zdá sa,
docenené nuly. Ľudské, odborné, nuly
bez autority. Doslova sa chce napísať, že už takmer letný, vážeže ak spolupracujú dve nuly, je z toho..., ní čitatelia!
no, veď viete čo.
Lenže, ich o tú svoju moc bojuje oveľa viac. Bez názoru, stačí submisívnosť k
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

REKONŠTRUKCIE
- 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

» bapka Blašková

PREDÁM BUDOVU PRE OBCHOD A SLUŽBY
(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.

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

0908 768 519

Nehovoria z cesty
Ťažko vymerať vodičom
primerané tresty,
aj opití hovoria
iba z auta a nie z cesty.

Určite zvíťazí
Konkurentom nasadil
na konkurze tvrdú ranu,
zapísal sa do Guinnessovej
fixkou, na tridsiatu
stranu.

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

66-0030

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Ktovie čo nám prinesú
Budú nové mutácie,
vedci už na poplach bijú,
vrátili sa vtáci z Afriky
a ďalší leteli cez Indiu.

Demokracia je utópia
Aká tam demokracia,
keď už tradične,
sú lukratívne funkcie
stranícke, alebo dedičné.

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

Možno je to tak

Našiel sa jeden
čo nezískal z politiky
ani majetok, ani zlato,
nie že by bol poctivý,
len nevedel ako nato.

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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Diktátori „novej demokracie“

39-0007 TT01

TRNAVSKO

08-0 TT18
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» Eva Jarábková

SLUŽBY, POLITICKÁ INZERCIA

TRNAVSKO
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ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
� Vynikajúca kvalita prevedenia
� Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
� Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
� Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

�

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

52-0064-1

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

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
A
AD

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

TT21-19-strana
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Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
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SPOMÍNAME / SLUŽBY, OKNÁ - DVERE
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ZAMESTNANIE, STAVBA, SLUŽBY

6
PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU
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- Hľadám skupinu elektrikárov, alebo
aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

Hľadám
KRAJČÍRKU
a pomocnú silu
0948 081 090
Prijmeme do TPP
✔odborný

AUTO - IMPEX spol. s r.o.

PRIJMEME

čašník / čašníčka

Hľadá do tímu

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

08-0 TT08

85_0351

24-0068

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 20. 5. • U nás vek nerozhoduje! • S nami sa covidu vyhnete na 100%. • Viac na 0948 880 673
(stačí prezvoniť, zavoláme naspäť, aj cez víkend).

- tradičné zárobky u tradičných partnerov.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 943 528

REZANIE BETÓNU

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

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

800 € / 2 TÝŽDNE
ZAVÁDZANIE CHMEĽA

AKCIOVÉ CENY!
0908 447 006

TT21-19-strana
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39-0013 TT01

KONTAJNERY

Častá Papiernička
e-mail: castapapiernicka@nrsr.sk
tel.: 033/6495182 - 83

Výročia a udalosti
Hubblov vesmírny ďalekohľad poslal na
Zem prvé snímky

20. mája 1990

08-0 TT19

Trstínska cesta 28, Trnava

3000 EUR/
mesačne Brutto

Kontakt: ÚZ K NR SR

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

Miesto výkonu
práce:

(Rakúsko)

(hrubá mzda 850 €)

32-0054

Požiadavky:

Mäsiara

(hrubá mzda 840-950 €)

✔chyžná
(pomocná sila)

AUTOMECHANIKA

08-0023 TT18

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

01-0005 TT01

•vodičov •dispečera/-ku

85_0321

TEL.: 0950 301 301

TRNAVSKO

ZAMESTNANIE

TT21-19-strana
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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
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

85_0196

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tNÈNFstále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
t-dňPWÏUVSOVTy SBLÞTLBäJWOPTť
tTNFQBSUOFSPNSBLÞTLFIPƎFSWFOÏIPLSÓäB

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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

Facebook: aiwsk

32-001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodite si pohovor.

ZĽAVA

25%
DO 31.5.
2021

0944 113 140

TT21-19-strana
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Týždenne do 46 550 domácností

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

JARNÁ AKCIA - kontrola vozidla

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

Objednávky:

0948 02 77 55

39-0014 TT01

V pohodlí
Vášho domova!

Upečiem i zabezpečím

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

AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

www.la c ko v a .e u • 0905 445 668

SADENIE

01-000 TT17

TRÁVNIKOV
E
Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

09 4 4 0 0 7 9 6 8

08-0 TT16

úprava terénu

39-0008 TT01

EXTRA

KO S Í M
V Š E T KO

08-0006 TT01

01-0006 TT01

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

KAMENÁRSTVO
01-0 TT17

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
08-0011 TT01

19,-Eur

- osvetlenie vozidla
- akumulátor
- prevádzkové kvapaliny
- pneumatiky

39-0 TT12

- brzdový systém
- podvozok
- tlmiče
- výfukové potrubie

POKLÁDKA

RASTAR spol. s r.o.

0905 651 584

TTzel21-19-strana 1

08-0 TT19

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

39-0005 TT01

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

2
2

SPRAVODAJSTVO

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Župa otvorila
Pôvodné plechové predajné stoly vymenia za nové
v Trnave ďalšie
očkovacie centrum
Trnavská župa otvorila už svoje štvrté veľkokapacitné očkovacie centrum. Nachádza sa v športovej hale
Družba v Trnave. Priestory poskytlo
mesto Trnava, župa centrum zabezpečuje organizačne.
Konzultácie a samotné podávanie
vakcín bude i v novom centre v réžii ambulantných lekárov a sestier. „V športovej
hale na Rybníkovej sme tento víkend očkovali vakcínami Pfizer a premiérovo aj Modernou. Kapacita v Strednej zdravotníckej

Veľkokapacitné očkovacie centrum v
športovej hale Družba v Trnave.
zdroj foto TTSK
škole bola určená pre druhú dávku vakcíny od AstraZeneca,“ skonštatoval trnavský
župan Jozef Viskupič.
Vzhľadom k vyššiemu počtu dostupných vakcín a rozširovaniu kapacity očkovania hľadá župa dobrovoľníkov s vekom
nad 18 rokov. „V župných očkovacích centrách sú vítaní všetci záujemcovia s chuťou
pomôcť, a tak prispieť k skorému návratu k
bežnému životu,“ informovala župa. ren

Otvorili Ambulanciu
pre cudzokrajné
choroby
Fakultná nemocnica (FN) Trnava otvorila v uplynulých dňoch vlastnú Ambulanciu pre cudzokrajné choroby a cestovnú
medicínu. Nachádza sa v priestoroch
Kliniky infektológie FN Trnava. Slúžiť
bude nielen občanom SR, ale aj cudzincom, ktorí potrebujú vyšetrenie pre povolenie pobytu na Slovensku.
„Ambulancia slúži pre ľudí, ktorí cestujú do zahraničia a potrebujú špeciálne očkovanie alebo konzultáciu. Ide o
očkovanie vakcínami proti ochoreniam,
akými sú hepatitída A, B, brušný týfus,
žltá zimnica, japonská encefalitída, besnota, profylaxia malárie a iné,“ objasnila
primárka Kliniky infektológie FN Trnava
Mária Soľavová. Ambulancia taktiež potvrdzuje medzinárodné očkovacie preukazy hneď po očkovaní.

Ambulancia slúži aj cudzincom
Ambulancia je určená aj cudzincom
mimo krajín EÚ, ktorí potrebujú vstupné
vyšetrenie potrebné pre povolenie pobytu
na území SR. Vyšetrenie zahŕňa kompletnú
diagnostiku nebezpečných chorôb, ktoré
môžu ohroziť verejné zdravie občanov SR.
Ambulancia má vyčlenené ordinačné
hodiny v pondelok, štvrtok a piatok od
8.30 hod. do 15.30 hod. Pacienti sa môžu
na vyšetrenie objednať na telefónnom čísle 033 59 38 724 alebo 033 59 38 728. ren

Mestské trhovisko plánujú
presťahovať

Trnavská radnica plánuje presťahovať mestské trhovisko zo Spartakovskej ulice do centra mesta.
Termín zatiaľ nie je známy, pracuje
sa však už na skúšobnej verzii nových predajných stánkov.
„Aktuálna verzia trhu pri zimnom štadióne končí,“ informoval na sociálnej sieti
primátor Trnavy Peter Bročka. „Dopoludňajší trh chceme postupne vrátiť do centra a pridať mu na atmosfére a celkovom
zážitku, podobne ako to bývalo zvykom
v minulosti,“ doplnil. Trhovisko by malo
byť umiestnené v centre mesta, do úvahy
prichádza Trojičné námestie, Hviezdoslavova a Štefánikova ulica, potvrdila pre
Trnavsko Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta a vedúca úseku komunikácie a
marketingu. Dodala, že nepôjde o stále trhovisko, ale len o sezónny trh. „Istý čas by
pritom fungovali obe trhoviská paralelne
a predaj by sa postupne presunul do centra. Všetko je však ešte v štádiu zvažovania, preto je predčasné hovoriť o presnom
termíne,“ uzavrela hovorkyňa.

Plechové stánky
by mali nahradiť drevené
Zelené plechové stánky, ktoré aktu-

Výroba prototypu nového stánku je v plnom prúde.
zdroj foto Facebook / Peter Bročka
álne predajcovia na trhovisku využívajú na predaj svojich výrobkov, by mali
nahradiť nové, ktorých návrh vychádza
z historickej podoby stánkov, ktoré sa
kedysi v meste používali. V časoch, keď
bolo trhovisko na Paulínskej ulici, boli
na ňom podobné drevené konštrukcie.
„Už nejaký piatok pracujeme na sete,
ktorý bude jednoduchý, skladný, flexibilne kombinovateľný a ľahko presúvateľný,“ uviedol Peter Bročka. Keďže

s predajom sa ráta iba v ranných a
dopoludňajších hodinách, prestrešenie bude podľa jeho vyjadrenia vecou
samotného predajcu a nebude teda jednotné. „Úplne striktná uniformita nie je
podľa mňa ani žiaduca ani dosiahnuteľná,“ vyjadril sa primátor. Podobné
jednoduché konštrukcie sú podľa jeho
slov bežné pri pop up trhoviskách v
iných európskych mestách.
TEXT RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ako správne používať elektrickú kolobežku

Sťažnosti na kolobežkárov sa množia
V uliciach mesta pribúdajú nielen
cyklisti, ale aj ľudia jazdiaci na
elektrických kolobežkách. Polícia
Trnavského kraja eviduje v poslednom období zvýšený počet sťažností od občanov súvisiacich práve
s jazdou na elektrických kolobežkách. Situácia sa zhoršila najmä
s nástupom teplejšieho počasia a
možnosťou využitia zdieľaných zelených kolobežiek.
Najviac sťažností sa v prípade používania elektrických kolobežiek týka arogantnej a rýchlej jazdy kolobežkárov po
chodníkoch, parkovania kolobežiek a
tiež spôsobu jazdy v páre, ktorú nepraktizuje len mládež, ale na kolobežkách je
často vidieť aj rodičov s deťmi. Informovala o tom Zlatica Antalová, hovorkyňa
Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave. Jazda na elektrických kolobežkách sa pritom riadi istými pravidlami. „V prípade nedodržania uvedených
pravidiel sú policajti oprávnení uložiť
kolobežkárovi blokovú pokutu,“ upozornila krajská policajná hovorkyňa.
„Každý vodič, či už motorového, alebo
nemotorového vozidla, zodpovedá za
svoju jazdu a tým aj za prípadné spôsobené zranenia seba a iných osôb. Majitelia zdieľaných kolobežiek si stanovujú, okrem zákonných pravidiel, aj svoje

vlastné, s ktorými každý užívateľ musí
pred ich použitím vopred súhlasiť. V
prípade porušenia týchto pravidiel nesie zodpovednosť sám vodič elektrickej
kolobežky,“ objasnila Z. Antalová a dodala, že začiatočníkom na elektrických
kolobežkách odporúča polícia, aby si
svoje zručnosti najskôr otestovali mimo
frekventovaných miest a rýchlosť zvolili
podľa svojich schopností.

Pravidlá pri jazde
na elektrickej kolobežke

zmenu smeru jazdy. Počas jazdy nikdy nesmiete používať mobil alebo iné
zariadenie, nemôžete viesť psa ani iné
zviera. Pokiaľ jazdíte v meste, obci alebo na cestičke pre cyklistov, hladina alkoholu vo vašom dychu nesmie prekročiť 0,5 promile. Na iných miestach je
tolerancia alkoholu nulová. Elektrickú
kolobežku zaparkujte tak, aby netvorila
prekážku pre ostatných.
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Medzi základné pravidlá patrí dodržanie veku, pričom zelené kolobežky
môžu používať ľudia nad 18 rokov, v prípade elektrických kolobežiek je to vek
nad 15 rokov a deti mladšie ako 15 rokov
smú jazdiť na elektrických kolobežkách
len po cestičkách pre cyklistov, poľných
a lesných cestách, či v obytnej zóne.

Ostatné pravidlá:
Pokiaľ jazdíte po chodníku, vaša
rýchlosť nesmie prekročiť rýchlosť
chôdze. Jazdiť musíte vpravo, pričom
nemôžete ohroziť ani obmedziť chodcov či cyklistov. Na kolobežke sa smie
viezť človek vždy len sám. Ak idú viacerí
kolobežkári, môžu ísť len jednotlivo za
sebou, nie vedľa seba. Riadidlá musia
držať oboma rukami, jednu ruku môžu
uvoľniť len v prípade, ak s ňou ukazujú
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Dodržiavajte pravidlá jazdy na elektrických kolobežkách.
Zdroj foto KR PZ v Trnave
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Neuveriteľná premena!
Z torza liehovaru elegantný bytový dom
Ešte pred rokom to bol schátraný
areál, v minulosti využívaný na
poľnohospodársku výrobu. Lokalitu na okraji Špačiniec, ktorá je v
tesnom dotyku s prírodou, dnes
mení domáci investor na miesto,
kde sa oplatí žiť.

ktorého zostalo len torzo, stojí po roku
moderný bytový dom, ktorý zapadá do
okolitého prostredia. „Keď sme ako noví
vlastníci prebrali areál, nebolo tu toho
veľa na obdiv. Zrúcané budovy zarastené náletovými drevinami, hrdzavé ploty
a komín s narušenou statikou. Takto
vyzerala lokalita, ktorá bola už dlhší čas
Stavia citlivo a dodržiava pritom mŕtva,“ hovorí konateľ a investor Martin
stanovené termíny. Prináša eleganciu Junas. Netrvalo dlho a verejnosť spoznaa zároveň myslí na hodnotu pre obec. la ambiciózny plán, vdýchnuť tejto lokaNa mieste schátraného liehovaru, z lite nový život, premeniť ju na miesto,

kde sa oplatí bývať a zároveň zachovať
hodnotu, ktorú mala v minulosti.

Citlivo a pre ľudí

Dnes na tomto mieste stojí elegantný bytový dom.

Prvou etapou projektu Pálenica Špačince je výstavba bytového domu s 22
bytovými jednotkami. Po roku a niekoľkých mesiacoch na ňom stavebná
firma ukončuje posledné práce a je pred
kolaudáciou. Má tri poschodia a nepresahuje tak výšku pôvodného objektu.
Fasáda dostala elegantný symbol, tehličku, ktorá odkazuje na pôvodné vyu-

žitie. Aj vďaka jedinečnému vzhľadu a
polohe v blízkosti prírody, si už 80 percent bytov našlo svojich majiteľov. Ide o
mladé rodiny alebo ľudí, ktorí hľadajú
pokoj. „O tejto lokalite máme ako rodinná firma zo Špačiniec jasnú predstavu.
Vážime si hodnotu, ktorú v tomto areáli
zanechali tunajší ľudia, bývalí zamestnanci. Aj k výstavbe preto pristupujeme
s týmto vedomím a veľmi zodpovedne.
To, čo sa dá, chceme zachovať a to nové
postaviť s prihliadnutím na okolie a pre
ľudí,“ dodáva Martin Junas.
red
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VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ
PRÍPRAVA

pre všetky deti od 8 do 11 rokov
Cieľom je rozvíjať a zdokonaľovať celkovú pohybovú kultúru Vašich detí.
Koordinačné, motorické, teamové a kondičné schopnosti.

info: 0911 247 694
c11trnava@gmail.com
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Budova niekdajšieho liehovaru bola schátraná a zostalo z nej len torzo.
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Doprajte si prekrásne výhľady
z rozhľadne na Marháte
V pohorí Považský Inovec severne
od obce Nitrianska Blatnica sa týči
vrch Marhát. Na jeho vrchole sa nachádza 17 metrov vysoká rozhľadňa ponúkajúca prekrásne výhľady
na široké okolie. Cestou vás pod
úbočím Kozieho chrbta očarí útulný kostolík s vežou a pustovňou.
Výstup na Marhát môžete podniknúť
z obce Nitrianska Blatnica. Jeho vrchol
je od dediny vzdialený približne 5 kilometrov. Vydajte sa naň zelenou značkou, ktorá začína na námestí. Zhruba
po dvoch kilometroch sa asfaltka mení
na štrkovú cestu a ponára sa do lesa.

Očarí vás Rotunda sv. Juraja
Cesta na vrch Marhát vedie Náučným
chodníkom Považský Inovec a tak počas
trasy natrafíte na viacero informačných
panelov. Vďaka prvým dvom z nich sa
môžete bližšie zoznámiť s históriou i
súčasnosťou obce Nitrianska Blatnica.
Ďalší infopanel umiestnený pri poľovníckej chatke prezrádza veľa o živote sv.
Huberta, patróna poľovníkov. Pri najbližšom turistickom rázcestníku opustíte zelenú značku a budete pokračovať
po žltej ku Rotunde sv. Juraja. Cez bránu
sa dostanete do malého útulného kostolíka s vežou a pustovňou. Táto národná
kultúrna pamiatka sa nachádza na ma-

V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.
Z rozhľadne sa núkajú prekrásne výhľady.
lom skalnom ostrohu severne od obce
nad lesíkom zvaným Háje a pod úbočím
Kozieho chrbta. Aj tu je pre návštevníkov
pripravený informačný panel. Prezrádza, že kostolík pochádza z prvej polovice 9.storočia, a dnešnú podobu získal
po obnove v 16. storočí a prestavbe v 17.
storočí. Asi dvesto metrov od rotundy
je možné doplniť si z prameňa zachyteného v betónovej šachte zásoby vody.
Potom už nasleduje strmé stúpanie vedúce dubovo-hrabovým lesom, až kým
sa nedostanete do sedla Marhát, kde je
umiestnený posledný informačný panel
náučného chodníka Považský Inovec,
ktorý vás zoznámi s osídlením tohto historického hradiska.

Železný kríž i rozhľadňa
na Marháte

Rozhľadňa na Marháte.

Nasleduje cesta na samotný vrchol po

Predaj majetku obce priamym predajom

Podmienky predaja
Obec Horná Krupá ponúka uvedený majetok - pozemok o celkovej výmere 153 m2 na predaj, minimálna cena je 3.000,- Eur.
Termín a miesto podania ponuky
Ponuky doručte v lehote do 2.6.2021 do 12,00 hod. na adresu : Obec Horná Krupá č. 186, 919 65 Horná Krupá v zalepenom obale s označením:
„NEOTVÁRAŤ – ponuka na odpredaj pozemku 3520“.
Podmienky priameho predaja
1) Ponuka musí obsahovať:
a) identiﬁkačné údaje záujemcu
b) ponúkanú kúpnu cenu, obec nie je platcom DPH
c) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, odst.6, alebo právnickou osobou podľa § 9a, odst. 7 zákona
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2) Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené
do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.
3) Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.
4) Majetok obce bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne v porovnaní s ostatnými ponukami najvyššiu kúpnu cenu. Cenová ponuka nesmie
byť nižšia ako 3.000, eur.
5) Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode 1), alebo ponuková cena bude menšia ako je cena uvedená v bode 4), budú
z vyhodnotenia ponúk vylúčené.
6) Úspešný uchádzač je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevodom
na účet obce, alebo do pokladne obce najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou na prevod
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.
7) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade v Hornej Krupej, tel. číslo: 033/557 03 27. Luboš Hačko v. r., starosta obce.

39-0 TT19

Obec Horná Krupá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Hornej Krupej č. 16/2021 zo dňa 29.04.2021 z v e r e j ň u j e z á m e r predať prebytočný
majetok obce priamym predajom.
Obec Horná Krupá je vlastníkom pozemkov:
Pozemok par.č. 3520 o výmere 153 m2, druh pozemku orná pôda

Obec Horná Krupá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Hornej Krupej č. 1/2021 zo dňa 4.02.2021 z v e r e j ň u j e z á m e r predať prebytočný
majetok obce priamym predajom.
OObec Horná Krupá je vlastníkom pozemkov:
Pozemok par.č. 1417/1 o výmere 15 408 m2, druh pozemku trvalý trávny porast
Pozemok par.č. 1419 o výmere 1 856 m2, druh pozemku ostatná plocha
Podmienky predaja
Obec Horná Krupá ponúka uvedený majetok - pozemky o celkovej výmere 17 264 m2 na predaj, minimálna cena je 10.000,- Eur.
Termín a miesto podania ponuky
Ponuky doručte v lehote do 2.6.2021 do 12,00 hod. na adresu : Obec Horná Krupá č. 186, 919 65 Horná Krupá v zalepenom obale s označením:
„NEOTVÁRAŤ – ponuka na odpredaj lesných pozemkov“.
Podmienky priameho predaja
1) Ponuka musí obsahovať:
a) identiﬁkačné údaje záujemcu
b) ponúkanú kúpnu cenu, obec nie je platcom DPH
c) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, odst.6, alebo právnickou osobou podľa § 9a, odst. 7 zákona
č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2) Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené
do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.
3) Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.
4) Majetok obce bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne v porovnaní s ostatnými ponukami najvyššiu kúpnu cenu. Cenová ponuka nesmie
byť nižšia ako 10.000, eur.
5) Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode 1), alebo ponuková cena bude menšia ako je cena uvedená v bode 4), budú
z vyhodnotenia ponúk vylúčené.
6) Úspešný uchádzač je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevodom
na účet obce, alebo do pokladne obce najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou na prevod
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.
7) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade v Hornej Krupej, tel. číslo: 033/557 03 27. Luboš Hačko v. r., starosta obce.
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Predaj majetku obce priamym predajom

červenej značke a potom výstup na 17 m
vysokú rozhľadňu, ktorá vám poskytne
výhľad na pohorie Tribeč, Považský Inovec, Vtáčnik a Biele Karpaty od Beckova
až po Devín a na druhej strane od Galanty až po Nováky. Vedľa rozhľadne
stojí desať metrov vysoký kríž. Postavili
ho tam v roku 1947 občania Nitrianskej
Blatnice ako symbol vďaky, že obec nepostihli materiálne hrôzy druhej svetovej vojny. Na kríži je umiestnená tabuľka
s nápisom „Bože, ochraňuj turistov!“
Potom ako si vychutnáte prekrásne
výhľady z rozhľadne a pokocháte sa
okolím, môžete si oddýchnuť a posilniť
sa na odpočívadlách a následne sa rovnakou cestou vrátiť späť do Nitrianskej
Blatnice.
zdroj informácií a foto
obec Nitrianska Blatnica
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Väzníky v top kvalite
z Trnavy
ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

0905 263 196
Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

01-066 TT18

www.strechyedi.sk

INZERCIA
0905 943 528
ánkom?

Máte problém so sp

Vyrieši vám
ho kvalitný
slovenský matrac.

0948 667 507

01-0 TT19

od

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

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

01-0004 TT01

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

TTzel21-19-strana 5

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY
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KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Skvelé
ceny na
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Viac ako 1 000 ton odpadu
sme nenechali plávať
Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému.
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už o 1 000 ton odpadu.
mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom
nenechá svojich zákazníkov samých, a preto sa
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu
za vrecká zdvojnásobí, a tá poputuje na pomoc
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri
odstraňovaní odpadu a najmä plastov z našich
riek a vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil
dizajn a výrobu mikroténových vrecúšok - sú
z tenšieho igelitu a nemajú ušká, čím sa zníži
množstvo plastu až o 20%.
„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto
neľahkým časom môžeme spustiť projekt,
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí
trávi čas v prírode si uvedomia význam potreby
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny
riaditeľ SVP.

Pri ekologickom probléme je potrebné
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi.

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký
dosah má ich bežné, každodenné správanie,
iba to je totiž cesta k skutočnej udržateľnosti,“
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl
Slovenská republika.

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú
najčastejšou zložkou odpadu v našich riekach
a vodných nádržiach. Používame ich len
chvíľu, no v prírode, kde častokrát končia, sa
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov.
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých
sa taktiež nachádza množstvo plastového
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom
rade o tom, že každý z nás má na výber a môže
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie
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Minulý rok Lidl a SVP predstavili iniciatívu
Slovensku v obci Margecany. Zamestnanci
diskontu a vodohospodári spoločne čistili
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie
a upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú
pieseň.
Zber odpadu z brehov v spolupráci s SVP,
dobrovoľníkmi, mestami a školami začal
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz
sa podarilo vyzbierať z našich riek a brehov
vyše 1000 ton odpadu a plastov. Najnovším
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava
a Liptovská Mara, z ktorých ubudlo niekoľko
stoviek ton odpadu. O jednotlivých etapách
a ďalších úspešne vyčistených riek a vodných
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať
prostredníctvom sociálnych sietí a vlastného
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto
budete môcť priamo sledovať postup čistenia
slovenských riek.
Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej
prírody a vôd. Použite recyklovateľnú sieťku
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv
na nás všetkých.

SLUŽBY, BÝVANIE

TRNAVSKO
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI
 OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

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

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

kde po

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

RÁMOVÉ ZASKLENIE

87-0007

farba
ANTRACIT

tam,
e
m
a
i
v
Sta trebujete.

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

Výročia a udalosti
Prvá arabsko-izraelská vojna: Egypt, Jordánsko, Libanon, Sýria,
Irak a Saudská Arábia zaútočili na Izrael

0918 623 064

Výročia a udalosti
Akadémia filmových umení a vied po prvýkrát udelila ceny za zásluhy, známejšie pod menom Oscar

16. mája 1929

08-0034 TT19

15. mája 1948

www.promontglass.sk

87-0011

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

PALIVOVÉ
DREVO

39-0006 TT01
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781210004-1

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

Suchovská 5, Trnava

16-0090

POLIENKA BUK, HRAB

0911 421 691

SLUŽBY, BÝVANIE, ZVERINEC
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M-Unit
STAVEBNÁ FIRMA
ZMENÍME VAŠU
STAVBU NA DOMOV

0948 155 452 • 0903 033 862

www.kfkservis.sk

0905 621 441

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

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

01-0 TT17

63-79

ZEMNÉ PRÁCE BOBCAT

08-0 TT08

kfkservis1@zoznam.sk

16-0082

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky

- 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

0907 703 167

hydinárska farma topoLnica
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

36-0006

(pri galante)

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Frézovanie

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

komínov

Bučany motorest 17. 5.
Vlčkovce
17. 5.
Hrnčiarovce n. Parnou 17. 5.

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

75-15

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

7.15 - 7.30 h.
8.00 - 8.15 h.
8.45 - 9.00 h.

ZĽAVAEZ
ER

Recyklácia vozidiel

ZADARMO

10-0007

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

pre Nitru, Zlaté Moravce,
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel
Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

0915 261 120
0907 793 056

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk
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ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

801210006

59-132

pevná linka: 033/381 81 34

01-0024 TT07

mobil: 0905 699 066

PLATÍME

50 €/1 TONA

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO
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BEMAT, spol. s r. o.
Mikovíniho 7 • Trnava

•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

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.

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

TTzel21-19-strana 9

63-36

splátky od 98 €

021

5. 2

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky
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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:

41-08

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 ...

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
349 €

399 €
520 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

16-0001

41-05

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

ELEKTRIKÁR
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

01-0001 TT01

Juraj Jamrich

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
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16-0084

39-0 TT11

EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

SLUŽBY, BÝVANIE

TRNAVSKO
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Občianska
riadková
inzercia

MATERIÁL PRE FARMY
A DROBNOCHOV

AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj

Pri
nákupe nad
100 € poštovné
zdarma!

AUTO-MOTO
/ iné
202Auto
moto/iné
» KÚPIM STARÝ PIONIER MUSTANG
SIMSON BABETA AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 0915 215 406
» Odkúpim továrenský traktor
alebo malotraktor, aj v zlom stave
alebo nepojazdný. 0949 350 195

10-0018

www.agromaterial.sk
0908 30 99 05 // info@agromaterial.sk

DOMÁCNOSŤ
909
DOMÁCNOSŤ
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
» Ponúkam za tretinu kmeňový,
alebo kríkový oleander, v 210cm,
prímorská rašelina, biely Zeus, alebo kríkový ružovofialový Carmen,
ciklamen, 220cm, Flamengo 200cm,
výborne sedenie pod nimi, pôv. cena
660, teraz 230 + dohoda istá, prip.
odborne ostrihám, možný dovoz po
dohode, TT-Smolenice, 0905 501 376
HOBBY
A ŠPORT
1111HOBBY
a ŠPORT
» Kúpim staré mince hodinky odznaky starožitnosti 0903 753 758
12DEŤOM
DEŤOM
12
RÔZNE / predaj
1313RÔZNE/predaj
14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14

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

63-06

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

OPRAVA
•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

033/5549 016
0915 756 849

KAMENÁRSTVO 0910 444 002, 0944 707 746
MÁJ - JÚN

AKCIA -35 %

na kompletné žulové pomníky

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,
konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,
obnova písma.
BEZ ZÁLOHY

15HĽADÁM
HĽADÁM
15
PRÁCUPRÁCU
16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944 724 181
» 46 ročný ženatý hľadá kamarátku aj staršiu 0907 328 041

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

Výročia a udalosti
Tridsaťročná vojna: švédske vojsko pod vedením Lennarta Torstenssona dobylo Mníchov

17. mája 1632
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10-0079

STAVBA
808
STAVBA
» Kúpim reťazový kontajner v akejkoľvek veľkosti. 0908 103 434

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

63-0018

REALITY / iné
707REALITY/iné
» Garsonku kúpim. 0902 570 685

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €

08-0 TT19

POZEMKY / predaj
606
POZEMKY/predaj

AKCIA MÁJ 2021

08-0003 TT01

DOMY / predaj
505DOMY/predaj

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA na farebné zákryty

BYTY / prenájom
404
Byty/prenájom
» Dám do prenájmu 3 izbový byt v
Trnave na Prednádraží 2 zariadený,
cena 640 eur aj s energiami voľný
od 1. júna 2021 telefón 0905 502 123

www.kamenarstvo-bocan.sk

BYTY / predaj
303Byty/predaj
» Predám 3 izb. byt v Seredi. 0908 119 154

REALITY
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Západné Slovensko
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

0907 599 777

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

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
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

39-0 TT17

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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