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KAMBEN
Jaslovské Bohunice

ZĽAVA

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
08-0037 TT12

KAMENÁRSTVO

Týždenne do 46 550 domácností

35%
0905 541 285

0948 02 77 55

0902 047 516
ZEMNEPRACETRNAVA.SK

39-0008 TT01

08-0006 TT10

Objednávky:

08-0011 TT01

V pohodlí
Vášho domova!

08-0001 TT01

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

hľadá do mladého tímu
nového kolegu na pozíciu:

CNC OPERÁTOR
laserového rezania: Trumpf Fiber 3030
ohraňovacieho lisu: Trumpf 5085, 5130, 7036

práca len s najmodernejšou technológiou za nadštandartný príjem
08-0 TT20

prevádzka: Vadonská 183, 925 21 Malá Mača, tel. 031 788 4801-03,
email: tzbglobal@tzbglobal.sk, www.tzbglobal.sk

má zámer prenajať
nebytové priestory
a dielňu

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

39-0004 TT21

SOŠ obchodu a služieb Trnava

od 10,-€/hod. podľa znalostí a praxe

M-Unit
STAVEBNÁ FIRMA
ZMENÍME VAŠU
STAVBU NA DOMOV
- 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

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

08-0 TT08

08-0 TT19

0905 621 441

REDAKČNÉ SLOVO / STAVBA, SLUŽBY

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA
Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

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

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

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

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

033/55 13 185

0949 188 961

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com 0905 575 191
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
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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

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Skvelé
ceny na

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

POŽIČOVŇA TEPOVAČOV
0949 379 644

01-0004 TT01

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

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

Upečiem i zabezpečím

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

01-0006 TT01

• hydroizolácie

KAMENÁRSTVO

plochých striech

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

s možnosťou zateplenia

AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA

0902 842 539

ww w. l a c k o v a . e u • 0 9 0 5 44 5 6 6 8

• spodné izolácie
fb: Hydroizolacie
plochych striech R.V
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01-0 TT20

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

ánkom?

Máte problém so sp

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

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

01-0 TT17

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

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

• elektroinštalácie

výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
,
v
• el. prípojky
vypínačo
zásuviek... • opravy

01-0001 TT01

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Nikto ani na súčasnom Slovensku nemá právo žiadať od nás, aby
sme myšlienkovo a názorovo nedospievali a nedospeli. Ani vládna
moc, oháňajúca sa grandióznym
voličským mandátom spred viac ako
roka, z ktorého však už zostal iba
smutný, ak nie výsmešný fragment.
Nikto nemá právo nás poučovať o
potrebe menej či viac objektívnosti.
Postaviť sa indoktrinácii moci je
Zdá sa, že sa vracajú časy, v kto- občianskou povinnosťou. Je to zálerých sú vopred mantinely „objekti- žitosť práva na vlastnú svojstojnosť,
vity“ až priveľmi politicky zúžené. osobnú hrdosť.
Žijeme si tu na Slovensku tak
Stanovené. Odtiaľ potiaľ ešte možno,
tam však už nemožno.. Nie je žiadú- nejak divne. Tvárime sa, že sme zmece sa vyjadrovať k veci, k téme. „Byť nili systém, že moc sa správa inak.
objektívny, používať svoj rozum je Ale všetko to, čo pomáhalo pred
možné len vtedy, keď človek dospe- Novembrom 1989 udržať sa moci pri
je k pokore, keď sa zbaví detinských moci, si aj tá súčasná moc prevzala
snov o vševedúcnosti a všemohúc- za svoju politiku moci. Máme tu síce
nosti.“ Túto myšlienku nielen vy- ústavu, áno, demokratickú ústavu,
slovil, ale aj v praktickom živote ale nemáme politiku, ktorá by ju rešpresadzoval Erich Fromm, nemec- pektovala. Kompetenčné zákony sa
ko-americký psychoanalytik, socio- jej netýkajú. Napríklad. Ale, ak moc
lóg a filozof, dialektický humanista, môže ignorovať zákony, zakotvené
ktorý sa zameral na človeka bojujú- už priamo v ústave, prečo
ceho za slobodu a ľudskú dôstojnosť. by to nemohli robiť aj
Sloboda a dôstojnosť nemô- občania, ktorí si tú moc
že existovať bez objektivity. Inak financujú? Že by to bola
osobnostne nikdy nikam nedospe- cesta k anarchii? Nie, to
jeme. „Nedospelosť je neschopnosť už je anarchia.
So želaním aspoužívať svoj rozum bez cudzieho
vedenia.“ Prikladám zas výrok Im- poň toho relatívmanuela Kanta, nemeckého filozofa, ne dobrého
tvorcu kriticizmu.
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Objektívnosť buď je, alebo nie
je. Nemôže byť ani väčššia, ani
menšia. Objektivita je snaha čo
najviac priblížiť sa podstate, a
teda čo najviac obmedziť vplyv
osobný. Je žiaduca práve preto, že
nezávisí na osobách. A ich chcení
či nechcení, sympatiách či antipatiách, odmietaní či naopak zbožňovaní.

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

01-0003 TT01

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

Vyrieši vám
ho kvalitný
slovenský matrac.

0948 667 507

01-0 TT19

Redakcia:

Objektívnosť nemožno nariadiť

01-000 TT17
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Prepáčte nám ľudia!

INZERCIA
0905 333 832

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

�

» Ján Košturiak

TRÁPIA VÁS DLHY A EXEKÚCIE?
Poradíme ako sa ich zbaviť!
0910 364 002

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*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

Dali ste nám obrovskú dôveru a moc.
Ale my sme do funkcií obsadili ľudí bez
odbornosti a manažérskych schopností.
Ľudí, ktorí nám chceli poradiť a pomôcť,
sme ignorovali a označovali ich za múdrosráčov. Ničili sme malých farmárov
a podnikateľov a pomáhali korporáciám.
Úradníci šikanovali obyčajných ľudí viac
ako predtým.
Svojou pýchou a neschopnosťou sme
spôsobili obrovský chaos v celej krajine.
Namiesto toho, aby sme sa zamerali na
dôležité problémy, vyvolávali sme medzi sebou malicherné konflikty a hádky,
predbiehali sa v sebaprezentáciách a statusoch na internete. Náš šéf začal riadiť
krajinu ako keby mu patrila. Ľudia tŕpli,
akú ďalšiu hlúposť zase vymyslí, koľko
škôd napácha a akú hanbu nám urobí
v zahraničí. Nebol schopný prijať spätnú
väzbu a kritikov označoval za nepriateľov.
Ani ľudia okolo neho nenašli odvahu po-

5

ZÁRUKA

vedať mu pravdu. Boli mu vďační za teplé
miestečka a funkcie. Za rok sa takto v krajine prehajdákali stovky miliónov eur na
marketingové show jedného človeka.
S ľuďmi sa hrali nedôstojné hry a oni
trpezlivo stáli v radoch na strkanie tyčiniek do nosa. Súťažilo sa v tom, kto má
rýchle prsty a zaregistruje starkú na očkovanie. Nakoniec bežala súťaž pre mladých – nájdi si svojho starčeka. Možno
by to bolo aj úsmevné, keby zbytočne nezomreli tisíce ľudí. Štát kolabuje pre našu
neschopnosť. Prepáčte nám občania, hrali sme sa na všemocných a nadávali vám
za veci, za ktoré ste nemohli. Správali sme
sa ako hlupáci. Zachutila nám moc a sláva, naučili sme sa viesť prázdne reči a sľubovať veci, ktoré sa nikdy nestanú. Pošliapali sme ideály, pre ktoré ste nás volili.
Milí občania, možno by ste očakávali
takéto vyhlásenie od
víťazov volieb 2020.
Nedočkáte sa. Stali
sa politikmi. Napísal
som to za nich ja. Začnime si krajinu spravovať sami – bez
politikov.

39-0 TT20

Presviedčali sme vás, že sme obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti. Nebola
to pravda. Mali sme heslo - úprimne,
odvážne a pre ľudí. Po voľbách sme to
zmenili. Prebrali sme od našich predchodcov to, čo sme na nich odsudzovali – klamstvo, aroganciu, papalášstvo,
túžbu po moci a službu „našim“ ľuďom.

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

TT21-21-strana
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08-0002 TT15

Z
A
V
A
OPR

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

SPOLOČNOSŤ / STAVBA, SLUŽBY
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Genyjálne dzeci

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
01-0024 TT07

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

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

Väzníky v top kvalite

Roztočila som anketu medzi dzecúrencama svojích známych. Hodnocily svoje dzeci a vnúčatá, a ziscila som, že sú asi „zanedbané“, lebo majú „len“ takúto
slovnú zásobu: Dvojročný drobec používa len pár slov,
kerým nerozumý any jeho matka, lebo
sú asi v japončine. O pól roka staršá slečna používa len obyčajné,
jednoduché skomolené vety. Ten
trojročný sa pokúša spojovat
slová do vety a pový aj lahšú rýmovačku. Jako vydzíte, ja som také
výnymečné dzeci jako novynáry
nenašla. Možná maly zázračný mykrofón a tý dzeci sú budúci
novynáry. No a tý „zanedbané“ sa to doučá.

od

z Trnavy

0905 263 196
www.strechyedi.sk

01-066 TT18

Novynáry z jedného slávneho denníka objavyly genyjálne dzeci. Robyly anketu, čo vynšujú ratolesci svojím mamám ge dnu maték. Tu sú unykátne výsletky.
Dvojročná slečna: Mamke želám, aby bola najšťastnejšia mama na svete a aby nám bolo spolu stále
rovnako dobre ako teraz.
Slečna dva a pól roka: Ja svojej milovanej mamičke prajem len to najlepšie, nech sa stále usmieva
a nech sa na mňa nikdy nehnevá, aj keď ju občas neposlúcham. Prajem jej, aby mala dobré nožičky a stíhala
za mnou bežať, keď jej utečiem.
Mládenec try roky: Moja mama je super, venuje sa
mi najviac ako sa len dá. Učí ma nové veci, chodíme
spolu na výlety a kupuje mi veľa hračiek, preto ju tak
veľmi ľúbim. Prajem jej, aby mala stále úsmev na tvári.
Keď je šťastná moja mama, tak som aj ja!
To som cituvala výroky 2-3- ročných drobcov. No
čo povíte, sú to genijálne dzeci?

» bapka Blašková

Kvitla bez obmedzenia
Aj tento rok mrzlo v máji,
úroda ovocia je v háji
a že iba hlúposť kvitla ,
to nám včely nezachráni.

SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava zverejňuje

Zámer prenechať majetok do nájmu
formou priameho nájmu č. 3/2021
Bližšie inf.: 033/599 1898
www.sose-trnava.edupage.sk

39-00 TT21

Možno je to tak

Bude to drahé
Dobré zmeny po referende
stáli by za zmienku,
len keby sme nemuseli
zaplatiť zaň drahú zmenku.

markb
wo.d obalových materiálova

bch

k
l.aspapiera

Očkovanie v Trnave
Očkujú na psychiatrii,
tak to sa veru dám
a po dlhom čakaní v daždi
zostanem už rovno tam.

09-56

na
4 4 va
8

p
ul. 3
03

stretch
potravinárske

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

39-0011 TT18

FÓLIE

veľko
o

Neviem čo je horšie
Nezostalo mi nič po predkoch,
komunisti ma obrali o fabriku
a kapitalisti o všetko.

ww

To bude jazda
V bravúrnej jazde
mi už nič nestojí v ceste,
smerovku som vyhodila
na prvej križovatke v meste.

PALIVOVÉ
DREVO
Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

» Eva Jarábková

TT21-21-strana
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16-0090

POLIENKA BUK, HRAB

STAVBA, SLUŽBY

TRNAVSKO

5
DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

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

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

www.promontglass.sk

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
349 €

399 €
520 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-05

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

Frézovanie

komínov

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

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

ZĽAVAEZ

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

POKLÁDKA

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
01-0 TT17

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

0905 651 584

TT21-21-strana
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39-0005 TT01

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

63-06

0907 703 167

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

16-0084

10-0007

ER

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

0918 623 064

87-0011

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

6

ZAMESTNANIE

TT21-21-strana
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ZAMESTNANIE, DOMÁCNOSŤ
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08-0 TT21

TRNAVSKO

Kto chce zarobiť
robí v poľno...!
Už stovky spokojných pracovníkov!

41-39

Obľúbená práca s priemerným zárobkom cca 1.100 € /
mes. čistého. Výplata v hotovosti, zálohy každý
týždeň. Pracovná zmena 10 hod. (možnosť nadčasov).
Ubytovanie a cestovné zdarma. Poskytujeme diéty. Práca
nie je ťažká (aj pre ŠTUDENTOV), ale hľadáme prednostne
ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca je vhodná pre ženy,
mužov aj páry. Nástupy od 4. 6. alebo dohodou. U nás vek
nerozhoduje. Istota aj celoročnej práce, dôchodku aj
na HPP. Každý kto s nami chodí, vie, že držíme sľuby.
Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

85_0321

- 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

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV
(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE


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

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT21-21-strana
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01-0005 TT20

0800 500 091

85_03478

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

TRADÍCIE / SLUŽBY, STAVBA, OPLATÍSA.SK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

85_0187

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

FIRST MOMENT POBYT
LETNÝ RELAX

d

na o

Ce
Platné od 1. 7. do 30. 9. 2021
Ubytovanie na 4 noci
noci
s. / 4
Plná penzia
na o
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť objednať pobyt len do 15.6.2021

260 €

LIEČEBNÝ POBYT
JARNÝ RELAX

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

021
1. 6. 2 ME
RA

OTVÁ HOTEL
EĽNÝ
O
KUB

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

KÚP
Cena

od

€
240

Platné od 1. 5. do 30. 6. 2021
Ubytovanie na 4 noci
noci
s. / 4
na o
Plná penzia
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť predĺženia pobytu

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

www.kupele-lucky.sk
Realizované s ﬁnančnou
podporou Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.

TT21-21-strana

85 0377

Recepcia: +421 44 43 75 111 | recepcia@kupele-lucky.sk
Obchodné oddelenie: +421 44 43 75 561 | kupele@kupele-lucky.sk
Kúpeľná liečba: +421 44 43 75 657 | liecba@kupele-lucky.sk
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Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-3

Nepremeškajte letné akcie v kúpeľoch lúčky

Č. 21 / 28. MÁJ 2021 / 25. ROČNÍK

TRNAVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 46 550 domácností

Revolučné Bio pokrytie nechtov už aj v Trnave

75-49

Mikovíniho 7 • Trnava

- 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

odpredá dòa 4. júna 2021 t. j. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod.

Prijmeme
predavačku
do predajne textilu
v Trnave na TPP,
mzda 750 € brutto
+ prémie

živé brojlerové
kurèatá
Cena

36-0006

ROZVOZ
e
Zabezpečím

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

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

MAĽOVANIE

033/5549 016
0915 756 849

Recyklácia vozidiel
pre Nitru, Zlaté Moravce,
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
08-0004 TT01

0903 783 800
Zakrývanie interiéru GRÁTIS

REZANIE BETÓNU

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

0915 261 120
0907 793 056

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

50 €/1 TONA
ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

801210006

0908 447 006

PLATÍME

39-0013 TT01

AKCIOVÉ CENY!

0917 102 255

Spoločnosť Dr.Oetker, s.r.o.,
hľadá do svojho tímu vo výrobnom závode Boleráz
nového kolegu na pozíciu

ELEKTRIKÁR – Elektromechanik
výrobných zariadení

ZADARMO

STIERKOVANIE

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

Podmienky prijatia: vyhl.č. 508/2009, min.§ 22, prax pri opravách
elektrických aj elektronických častí výrobných zariadení, VP sk. B, ďalej
požadujeme zodpovednosť, bezúhonnosť, dobrú pracovnú morálku,
dodržiavanie hygienických predpisov.
Práca je v 2-zmennej prevádzke. Vybraných uchádzačov prijmeme
na dobu určitú, po osvedčení sa zmení na dobu neurčitú.
Cieľový plat pozície je 8,64
8,77 €/hod brutto, nástupný plat je 8,17 €/hod
brutto. Ďaľšie
Ďaľšie ponúkané
ponúkanébeneﬁty:
beneﬁty:stravné,
stravnénápoje
lístky, na
nápoje
pracovisku
na pracovisku
zdarma,
zdarma,
práca
v príjemnej
práca v príjemnej
atmosfére.
atmosfére.
Žiadosti o prijatie do zamestnania so stručným životopisom zasielajte
na adresu: jobs@oetker.sk
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01-0 TT16

Ponúka na predaj:

• 8-15 týždňové Nosnice
• 1-14 dňové Brojlerové kačice
• 1-14 dňové Mulard kačice
• 1-14 dňové Káčere Mulard
• Brojlerové kačice na výkrm
• Mulard kačice a káčere na výkrm
krmivo pre nosnice rastová a znášková

01-0 TT21

OPRAVA

hydinárska farma topoLnica

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m
• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kameňa
• Búracie práce
s odvozom odpadu

01-0060 TT21

vrátane
DPH.

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,34 Eur vrátane DPH

(pri galante)

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

0908 120 859

08-0003 TT01

1,38€

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

08-0033 TT13

919 51, tel.: 0902 956 501

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

39-1200003 TT01

781210004-1

a.s. Špačince

za 1 kg

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

32-0073

info@studiokrasytrnava.sk, www.studiokrasytrnava.sk

BEMAT, spol. s r. o.

24-0030
24-0003

Chcete mať zdravé, krásne a pevné nechty bez nanesenia umelého materiálu?
Vyskúšajte živé BIO pokrytie nechtov, ktoré je ochranné, posilňujúce a pevné pokrytie
pre prirodzené nechty.
Obsahuje jedinečné zloženie so špeciálnou väzbou, ktoré nespôsobuje stenčenie nechtovej platničky, pocity bolesti pri odstraňovaní ani alergické reakcie, navyše zvyšuje regeneráciu keratínových štruktúr nechta. Neobsahuje kyseliny, lúhy, toluén ani formaldehyd.
Bio pokrytie nechtov spraví z Vašich slabých, poškodených a krátkych nechtov dokonalé
umelé dielo.
Navštívte nás v Štúdiu krásy na Jeruzalemskej 33 v Trnave a uvidíte, že tento spôsob manikúry si jednoducho zamilujete. Ste jedinečná/ý a zaslúžite si to najlepšie ...
Po-Pia: 10:00-20:00, so: 9:00-14:00, tel.: 0917 378 512
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Výročie narodenia
Prednosť pred autami dostali cyklisti
Mikuláša Schneidera
Trnavského
V týchto dňoch uplynulo 140. rokov od narodenia významného
hudobného skladateľa, dirigenta,
hudobného pedagóga a rodeného
Trnavčana Mikuláša Schneidera
Trnavského. Trnavské osvetové
stredisko chystá pri tejto príležitosti koncert „Zo srdca“.
Tvorba Mikuláša Schneidera Trnavského je bohatá a rozmanitá a zapísal
sa ňou nielen do dejín slovenskej hudobnej tvorby, ale jeho dielo presahuje
aj kvality európskeho formátu. Jeho
najvýznamnejším hudobným počinom
je zostavenie Jednotného katolíckeho
spevníka, ktorý zhotovil na požiadanie Spolku sv. Vojtecha, a ktorý nemá
v Strednej Európe obdobu. Komponoval tiež zbierky piesní ako napríklad
Drobné kvety, Slzy a úsmevy, Zo srdca,
Piesne o matke, Nad kolískou, Slovenské ľudové piesne alebo jedinú operetu Bellarosa. „Pri príležitosti výročia
narodenia tohto hudobného velikána
chystá Trnavské osvetové stredisko
koncert Zo srdca, ktorý sa uskutoční v
mesiaci júl, na dvore Domu hudby, v
Trnavskom osvetovom stredisku,“ hovorí Veronika Behúlová z oddelenia záujmovej umeleckej činnosti Trnavského osvetového strediska. „Zaznejú na
ňom najznámejšie Shneiderove piesne
ako Ružičky, Keby som bol vtáčkom,
Nesedaj sláviček a iné, v podaní zboru,
orchestra a operných sólistov,“ približuje V. Behúlová a dodáva, že koncert
bude venovaný Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému z úcty a vďaky za celoživotné dielo a aby Dom hudby opäť
ožil hudbou.

Na Študentskej už nezaparkujete
Na Študentskej ulici v Trnave už nie
je možné parkovať. Zákaz tam platí od stredy 26. mája 2021. Autá tak
ustúpili cyklistom, ktorí budú môcť
využívať uvoľnený jazdný pruh.

Mestská samospráva v tejto súvislosti
uviedla, že k zmene pristúpila v záujme
bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, jednak cyklistov, ale tiež
vodičov vychádzajúcich z bočných ulíc
a v neposlednom rade chodcov, ktorých
cyklisti ohrozovali na chodníkoch. „Celý
koridor bol miestom nespočetného
množstva kolízií od búračiek pre autami neprehľadné vjazdy na Študentskú,
cez nebezpečné situácie, kedy sa ľudia
na bicykli dostávali do stretu s autami
blokujúcimi jazdný pruh a zvyškom
premávky až po kolízie s chodcami na
chodníkoch, kam sa zo strachu z cesty
presúvali ľudia na kolobežkách a bicykloch. A to už nemá zmysel hovoriť
o fatálnom nebezpečenstve pri náhlom
otvorení dverí auta blokujúceho jazdný
pruh,“ popisuje na sociálnej sieti doterajšiu situáciu na Študentskej primátor
Trnavy Peter Bročka.

Na Študentskej ulici v Trnave je už parkovanie zakázané.
autor foto renáta kopáčová

úseku komunikácie a marketingu. Po
úprave, ktorú schválil Okresný dopravný inšpektorát v Trnave sa tak uvoľnil
pravý jazdný pruh a ten bude určený
práve pre cyklistov. Medzi cyklochodník
a cestu plánuje samospráva v najbližších
dňoch nainštalovať takzvané oddeľovače
dopravy, ktoré vytvoria bariéru medzi
cyklistami a autami. Okrem zvýšenia
bezpečnosti cyklistov i chodcov by malo
Bezpečná pre cyklistov i vodičov podľa samosprávy zrušenie parkovania
„Frekventovaná Študentská ulica už v pravom pruhu tiež sprehľadniť uličný
viac nebude pre cyklistov postrachom. priestor pri vychádzaní z bočných uličiek
Hoci je táto štvorpruhová komunikácia Špíglsálu či vjazd autobusov na zastávky
tvorená dvojpruhovými jednosmerka- mestskej autobusovej dopravy. „Stávalo
mi, pravý pruh prakticky po celej dĺž- sa, že priestor blokovali zaparkované
ke doteraz zaberali zaparkované autá. alebo pristavené vozidlá vodičov, ktorí
Mnohí cyklisti preto z obavy pred úzkym nerešpektovali dopravné značenie a aupriestorom jazdili radšej po chodníku, tobus nemohol vojsť na zastávku,“ objasnež by mali ísť po ceste,“ hovorí Veronika ňuje zámer V. Majtánová. „Na cyklotrasu
Majtánová, hovorkyňa mesta a vedúca Študentská tento rok nadviaže aj výstav-

ba jednej z hlavných mestských spojníc
Bottova - Moyzesova, ktorá pomôže prepojiť zelezničnú a autobusovú stanicu s
príjazdmi z Ružindola, Zvončína a Suchej,“ informoval primátor Bročka.

Autá budú parkovať
v bočných uličkách
Na Študentskej doposiaľ denne parkovali desiatky áut. Rezidenti Študentskej
ulice môžu podľa hovorkyne aktuálne
využiť na parkovanie bočné ulice. „Parkovacie miesta budú na nich čoskoro vyznačené a ulice budú v blízkej dobe zjednosmernené,“ uzatvára V. Majtánová.
Dané riešenie je podľa trnavskej radnice
medzikrokom medzi aktuálnym nevyhovujúcim stavom a komplexným dopravným riešením celého územia, na ktorom
samospráva v súčasnosti pracuje.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zapojte sa do čistenia vodnej nádrže
autor foto anncapictures pixabay

„Slováčisko ako repa“
Svoje prímenie „Trnavský“ dostal
Mikuláš Schneider od spisovateľa Svetozára Hurbana Vajanského so slovami že „slováčisko ako repa“ nebude
predsa po svete chodiť s nemeckým
menom. Mikuláša Schneidera Trnavského spájalo aj priateľstvo s ďalšou
významnou osobnosťou, s Milanom
Rastislavom Štefánikom. Stretli sa v
Prahe v slovenskom akademickom
spolku Detvan, ktorý tam prispieval k
rozvoju národného povedomia slovenských študentov. Okrem iného, oboch
pánov očarila jedna dáma Ida Kossaczká, ktorej srdce napokon získal práve
hudobný skladateľ.
Rodné mesto zostane navždy späté s
Mikulášom Schneiderom Trnavským.
Jeho meno nesie Základná umelecká
škola, ulica od Baziliky sv. Mikuláša,
kde dlhé roky pôsobil, Dom hudby, v
ktorom žil a tvoril a ktorý je momentálne sídlom Trnavského osvetového
strediska.
ren

Zaži čisté rieky v Trnave
Brehom, vodným tokom či nádržiam sa na Slovensku 5. júna 2021 v
rámci podujatia Zaži čisté rieky dostane zvýšenej starostlivosti. Mesto
Trnava sa zapojí už po tretí raz.

ktorá vodu do nádrže privádza. Ak zvýši
čas, dobrovoľníci sa presunú do parku
v blízkosti Bellušovho vodojemu, ktorý
je tiež symbolom životodarnej vody,“
objasňuje hovorkyňa. Mesto Trnava zabezpečí podľa jej slov ochranné rukaviPodujatie pod názvom Zaži čisté rie- ce, vrecia na odpad a postará sa aj o odky sa uskutoční v Svetový deň životné- voz odpadu. „Z hygienických dôvodov a
ho prostredia. Skupiny dobrovoľníkov
z rôznych regiónov Slovenska sa pridajú k 150 národom, ktoré budú čistiť
okolie vodných tokov počas 36 hodín,
začínajúc na Novom Zélande a končiac na Havaji. „Mesto Trnava sa po
tretí raz pripája k tejto aktivite s cieľom
podporiť ochranu vzácneho prírodného bohatstva – vody,“ hovorí Veronika
Majtánová, hovorkyňa mesta a vedúca
úseku komunikácie a marketingu. „Organizátori z Human Health Institute
n. o. - Inštitút pre ľudské zdravie budú
čakať dobrovoľníkov v sobotu 5. júna o
14.00 h pri Relax parku na Novomestskej ulici. Tentokrát sa vyčistí malá vodná nádrž, ktorá slúži na zachytávanie
dažďovej vody pod cestným obchvatom
pri parku, a taktiež zberná priekopa, Miesta, kde bude prebiehať čistenie.
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kvôli zníženiu množstva odpadu je však
možné si priniesť aj vlastné rukavice a
nezabudnite tiež na fľašu vody,“ dodáva
V. Majtánová.
Zúčastniť sa aktivity je možné bez registrácie, stačí prísť v stanovený termín
na dané miesto.
ren

zdroj foto mesto Trnava

STAVBA, SLUZBY, BÝVANIE

TRNAVSKO
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Špačince ponúknu bývanie
pre skutočných fajnšmekrov
Bytový dom Pálenica Špačince
je po kolaudácii a z 22 bytov zostali na predaj posledné tri. Lokálni
investori však už dnes hovoria o
druhej etape tohto ambiciózneho
projektu. Vznikne tu bývanie pre
fajnšmekrov.

druhý dych. Po úspešnej výstavbe bytového domu prichádza s myšlienkou
premeny niekdajších maštalí. Neplánuje ich však búrať. Práve naopak. Sú
to zdravé stavby, ktoré, navyše, majú
historickú hodnotu a dodávajú tejto lokalite nefalšovaný pôvab.

Názov Pálenica vznikol podľa liehovaru, ktorý roky fungoval v tejto časti
obce. Domáca spoločnosť J-STAVING
odkúpila pozemky pod bývalým priemyselným areálom a teraz mu dáva

Skutočné bohatstvo
Investor si zvolil náročnejšiu cestu,
zachovať túto hodnotu. „V maštaliach
sú úžasné pôvodné krovy, ktoré plánujeme priznať ako okrasný prvok. Na-

Z niekdajších maštalí vznikne priestranné bývanie pre fajnšmekrov.
šou predstavou je vytvoriť industriálne
bývanie určené pre náročnejších ľudí
alebo fajnšmekrov,“ hovorí konateľ a investor Martin Junas. „Maštale ukrývajú
kamenné obklady, z ktorých cítiť remeselnú zručnosť niekdajších majstrov. O
takejto práci by sme dnes mohli len snívať, a práve preto sa oplatí ochrániť ju,“
objasňuje Martin Junas.

kde stoja, je výnimočné. Vyznačuje sa
absolútnym pokojom, kontaktom s pestrofarebnou krajinou, v ktorej je radosť
načerpať nové sily. „Uvedomujeme si,
aký význam mal kedysi tento areál pre
obec, preto ho obnovujeme s citom a
myšlienkou,“ dodáva investor. Okrem
bytov by tu mala vzniknúť aj pekáreň,
kaviareň a ďalšie služby pre obyvateľov.
Okolie potoka sa už dnes premieňa na
zelenú zónu s parkovou výsadbou. Ľudí
Príroda za dverami
Obnovené objekty ponúknu skutoč- ňou prevedie chodník, pri ktorom nene priestranné bývanie, no aj miesto, smú chýbať lavičky.
red

Krovy plánuje stavebník priznať ako okrasný prvok.

STRECHY

predávame
montujeme

Zlavayž do

na krytiny

- 50%

577 222
tel.: 0905
0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk

- 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

39-0007 TT01

REKONŠTRUKCIE
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

10-0079

KAMENÁRSTVO 0910 444 002, 0944 707 746
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klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy
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Miesta v okolí Novej Bane,
ktoré sa oplatí vidieť
Na východnom okraji Pohronského Inovca leží mesto Nová Baňa. Jej
okolie ponúka mnoho príležitostí
na vychádzky do prírody. Výletníci
tak môžu obdivovať prekrásnu faunu i flóru, navštíviť vodopád, opevnené hradisko či pútnicke miesto.

viac času, môžete pokračovať ďalej Náučným chodníkom Vojšín. Je dlhý 12 km
a končí v obci Malá Lehota a absolvovať
ho trvá asi 5 hodín. Vrátiť sa môžete
autobusom zo zastávky pri Kamennom
mori smerom do Novej Bane.

Zámčisko - Nová Baňa

Veľký Inovec je najvyšším vrchom
Pohronského Inovca a obľúbeným
vyhliadkovým bodom. Vrchol tvorí
zvetrané bralo andezitového pôvodu.
Je dostupný z rôznych bodov. Ak sa
tam vypravíte zo Starej Huty, cestou na krátkej odbočke môžete obdivovať
Starohutský vodopád. Cesta vedie po
zelenej značke k Loksovej lúke a míňať
budete tiež bývalé opevnené hradisko
Zámčisko. Najkratšia a najjednoduchšia
je trasa z areálu Drozdovo, ktorú tvorí
približne 7 km dlhý okruh.

Archeologická lokalita Zámčisko sa
rozprestiera na strmom kopci pod Veľkým Inovcom. Nájdete tam zemný val,
dlhý 430 metrov a prechádzajúci miestami na väčších úsekoch do kamennej
konštrukcie. Mohutný val zabezpečoval
ochranu celého areálu hradiska so zvlneným terénom, zaberajúceho plochu
asi 7 hektárov. V západnej časti hradiska v bezprostrednej blízkosti valu sa
zachovali zvyšky 40 až 45cm hrubých a
110 cm vysokých múrov stavby takmer
štvorcového pôdorysu s rozmermi 250 x
260 cm, ktoré sú postavené z plochých
úlomkov andezitu kladených nasucho
Starohutský vodopád
Národná prírodná pamiatka Staro- z miestneho skalného útvaru. Opevnehutský vodopád s výškou 5 metrov sa né hradisko zrejme slúžilo obyvateľom
nachádza 300 metrov severne od osa- okolitých osád ako útočisko v nepokojdy Stará Huta - časť Novej Bane. Od ných dobách.
smerovníka na konci osady ste pri vodopáde za pár minút. Na mieste sa naZvonička, Kaplnka
chádza posedenie a informačná tabuľa.
Kohútovo i rozhľadňa
Vodopád je najkrajší na jar. Pokiaľ máte
Z Novej Bane sa môžete vydať aj na

vychádzku Náučným chodníkom Zvo- rom na Háj odbočíte z chodníka kúsok
nička. Ide o celoročne voľne prístupný k šachte Klingsbitner. Trasa sa potom
obojsmerný, okružný chodník v dĺžke 6 pripája na lesnú cestu. Z tohto miesta
233 metrov a celý okruh prejdete za pri- vás cesta miernym stúpaním zavedie na
Háj,trasy.
kde si môžete prezrieť kameňolom
bližne
2,5 až
3 hodiny,pribudli
pričomnové
to zvládV Malých
Karpatoch
turistické
nu aj rodiny s deťmi či seniori. Obdivo- vytvárajúci pôsobivý skalný amfiteáter.
vať môžete areál Zvoničky, ktorá bola Na mieste tohto bývalého kameňolomu
pristavená ku kaplnke v Kohútove. Ide o stojí rozhľadňa ponúkajúca úchvatné
prekrásne pútnické miesto, ktoré svoju výhľady na široké okolie.
históriu začalo písať v roku 1863. Cesta
Informácie a foto poskytla
ďalej vedie okolo Červenej a Havranej
OOCR Región Gron,
skaly. Obe ponúkajú prekrásne výhľady
autor foto (vodopád) Peter Čákovský
do údolia Hrona. Neďaleko skál smePRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Je čas zberať púpavu
– pripravte si z nej med alebo šalát
Lúky sú už posiate žltými kvetmi púpavy. Pri pohľade na túto krásu si väčšina z nás spomenie na detstvo a časy,
keď sme si z nich plietli vence. Púpava - celým názvom púpava lekárska je
však zároveň veľmi liečivá rastlinka.
Nazbierajte si ju pri potulkách slovenskou prírodou a pripravte si zdravý
med alebo vitamínmi nabitý šalát.

to mesiace október a november, pretože
práve v tom čase sú korene rastliny veľmi bohaté na liečivé látky.

Použitie

Z kvetov púpavy si môžeme pripraviť
púpavový med, ktorý sa užíva ako prevencia najmä v chrípkovom období, ale
aj pri liečbe ochorení dýchacích ciest.
Mladé čerstvé listy si môžeme pridávať
do šalátov a obohatiť ich tak o cenné viLiečivé účinky
Púpava má veľa priaznivých účinkov na tamíny. Púpavový čaj z koreňa rastliny ka nakrájané citróny vložte do hrnca.
náš organizmus, pričom jedlá je celá rast- zasa pomáha pri tráviacich ťažkostiach, Zalejte dvoma litrami vody a varte na
lina. Jej listy obsahujú vitamín C, vitamíny ale aj reume, dne a problémoch s kĺbmi. miernom ohni 15 minút. Následne preložte hrniec na chladnejšie miesto a neskupiny B a tiež provitamín A, rovnako
chajte všetko lúhovať do ďalšieho dňa.
aj množstvo minerálov – draslík, sodík, Púpavový med
hliník, meď, železo, vápnik, kremík, síru
Budeme potrebovať: 400 kusov púpa- Na druhý deň zmes preceďte cez sitko
alebo plátno, tekutinu vlejte späť do
a fosfor. Púpava má močopudné účinky,
hrnca a pridajte cukor. Varte 10 minút a
podporuje tvorbu žlče a žalúdočnej kyselinechajte vychladnúť. Potom opäť varte
ny a pomáha upravovať trávenie. Povzbuaž do požadovanej hustoty. Med nalejte
dzuje činnosť pečene, žlčníka, obličiek a
do sklených zaváracích pohárov, ktoré
čriev, podporuje rast červených krviniek,
po uzatvorení prevráťte hore dnom.
znižuje krvný tlak. V ľudovom liečiteľstve
sa púpava využíva pri liečbe močových
kameňov, cukrovky, lymfatických uzlín
Šalát z listov púpavy
ako aj pri chronickej únave.
Budeme potrebovať: za hrsť čerstvých
mladých
púpavových listov, listový šafoto zdroj pixel2013 pixabay
lát, uvarený väčší zemiak, vajíčko uvaZber
Z púpavy môžeme využiť kvety, listy vových kvetov bez stoniek, 2 umyté che- rené na tvrdo, jarnú cibuľku, viazaničku
a najmä koreň. Listy a kvety zbierame micky neošetrené citróny, 2 l vody, 2 kg reďkovky, PL olivového oleja, PL citrónovej šťavy, ČL medu, soľ na dochutenie
na čistých lúkach, ďalej od komuniká- kryštálového cukru
cií, najlepšie po daždi. Koreň zbierame
zväčša na jeseň, pričom ideálne sú na
Postup: Kvety púpavy a na koliesPostup: Listy púpavy a šalátu umyte
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foto zdroj Dagny Walter pixabay
a potrhajte na menšie kúsky. Cibuľku a
zemiak nakrájajte na kolieska, reďkovky
na štvrtiny. Vložte do misky a jemne premiešajte. Následne ozdobte na osminky
nakrájaným na tvrdo uvareným vajíčkom a prelejte zálievkou. Tú vymiešajte
z olivového oleja, citrónovej šťavy, medu
a soli. Ozdobiť môžete kvetmi púpavy.

Pozor!
Prípravky s obsahom púpavy nie je
vhodné užívať ak máte vážnejšie ťažkosti s obličkami či užívate diuretiká, pretože rastlina je výrazne močopudná. Liečba pomocou púpavy nie je vhodná pre
pacientov s vážnymi alebo akútnymi
chorobami žlčníka, pri nepriechodnosti
žlčovodov a pri žalúdočných vredoch.
U niektorých ľudí môže púpava vyvolať
alergickú reakciu. Ak nie ste si istí, vždy
sa radšej poraďte s lekárom.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

STAVBA, ČUJTE.SK

TRNAVSKO

5
Predaj hydiny
na ďalší chov

Senica

Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225, milanzburin@gmail.com
09
facebook.com/Krokodíl Čáčov

www.hydina.eu
w

V ponuke máme stále
mládky Dominant v rôznych farbách.
Po dohode možnosť dovozu. Predávame
aj kŕmne zmesi od belgického
výrobcu Versele Laga.

41-0030

39-0 TT11

Dovezieme až do vášho kurníka!

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

kd

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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87-0007

farba
ANTRACIT

,
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Prinášame informácie k novému prihlasovaniu sa na očkovanie

Ako sa zaregistrovať na očkovanie proti
koronavírusu, kde hľadať pomoc
Prihlasovanie sa na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 sa v uplynulých dňoch zmenilo. Štát spustil
Čakáreň a spolu s ňou je záujemcom o očkovanie k dispozícii aj
nový registračný formulár. Dobrou
správou je, že registrácia na očkovanie prebieha už aj telefonicky.
Po registrácii sa na očkovanie budete
zaradení do Čakárne, teda do zoznamu
čakateľov na voľný termín.

Kde sa môžete zaregistrovať?
Zaregistrovať sa na očkovanie proti
ochoreniu Covid-19 môžete na stránke
vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Telefonická registrácia
Registrácia na očkovanie už prebieha
aj telefonicky a to na čísle 0800 174 174.
Vzhľadom k očakávanému náporu plánuje ministerstvo zdravotníctva navýšiť
počet operátorov.

Ako sa prideľujú termíny?
Termíny budú priraďované podľa
veku. To znamená, že o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas vašej
registrácie.

Výber miesta očkovania
V procese registrácie si budete vedieť vybrať vami preferované očkovacie
miesta, teda obec, či mesto, kde môžete
za očkovaním cestovať.

movaní SMS a e-mailom najneskôr dva
dni vopred. Budete tak mať dosť času sa
pripraviť.

Možnosť zmeny údajov
Svoje údaje máte možnosť zmeniť v
záverečnej rekapitulácii, prípadne ich
môžete zmeniť aj po už odoslanej registrácii do čakárne alebo môžete registráciu v čakárni zrušiť.

Pomoc pri registrácii ponúka
mesto i charita
Pre ľudí, ktorí potrebujú pomôcť s
registráciou na očkovanie, zriadilo
mesto Trnava telefonické linky.
Služba funguje na číslach 033/32
36 360 a 033/32 36 361 medzi 8.00 a
14.00 hod. Linky sú určené prioritne
občanom Trnavy. Telefonická služba
Mesta Trnava pomáha tým, ktorí
sa na webe korona.gov.sk nevedia
zaregistrovať sami, oproti iným
záujemcom však nie je nijako
zvýhodnená.
Pomoc seniorom s registráciou
na očkovanie ponúka aj Trnavská
arcidiecézna charita a v nutných
prípadoch ich môžu jej zamestnanci na očkovanie do nemocnice aj
sprevádzať.
Seniori môžu zamestnancov
charity kontaktovať v pracovné dni
od 8. do 16. hodiny na telefónnom
čísle: 0948 887486.

Výber očkovacej vakcíny

Aktuálne sú k dispozícii nasledovné Čo sa deje po registrácii
vakcíny:
Po registrácii vám pridelia PIN kód,
–pre obyvateľov nad 70 rokov je určené teda identifikačný údaj, ktorý obdržíte
očkovanie vakcínou od spoločností Pfi- aj na uvedené kontaktné údaje zadané
zer a Moderna,
počas registrácie. PIN kód slúži na všet–pre obyvateľov od 55 do 69 rokov je ur- ky zmeny, ktoré môžete realizovať, stačené očkovanie vakcínou od spoločnos- rostlivo si ho preto uschovajte.
ti AstraZeneca.

Ako získať informáciu o očkovaní

Pripravte si nasledovné údaje:

Pred vyplnením registračného forPo zaradení do čakárne budete o muláru si pripravte:
pridelenom termíne očkovania infor- -meno a priezvisko prihlasovanej osoby,

zdroj foto kfuhlert pixabay
-rodné číslo bez lomky, BIČ alebo iný fázy – špeciálna skupina obyvateľov“ a
Váš vek je menej ako 85 rokov, priamo
identifikačný údaj,
pred očkovaním sa preukážte potreb-názov poisťovne,
-kontaktné údaje: číslo mobilného tele- ným dokladom (napríklad pracovnou
zmluvou, služobným preukazom, potvrfónu a e-mailová adresa,
-zadajte mobilné telefónne číslo a e-ma- dením od lekára a iné), ktorý uvádza, že
il, prostredníctvom ktorého s Vami patríte do zoznamu špeciálnych skupín
budú komunikovať ohľadne potvrdení a obyvateľov.
termínov. Môžete zadať aj číslo a e-mail
blízkej osoby, ktorej dôverujete.
Dokumenty potrebné
-adresa bydliska: ulica, popisné číslo, pri očkovaní:
PSČ a obec/mesto.
Dokumenty potrebné pri očkovaní
nájdete na odkazoch Poučenie a Dotazník. Ak máte možnosť vyplniť uvePostup pred očkovaním:
-nevystavujte sa riziku nákazy, príďte dené dokumenty aj doma, urýchlite tak
najskôr 10 minút pred plánovaným oč- proces očkovania. Nepodpisujte ich,
podpisujete ich až priamo na mieste očkovaním,
-identifikujte sa preukazom poisten- kovania. Ak takú možnosť nemáte, doca (očkovanie je naviazané na povinné kumenty sú dostupné priamo na mieste
verejné zdravotné poistenie) a preuka- očkovania.
zom totožnosti,
Zdroj informácií korona.gov.sk
-ak pri registrácii zadáte výber „1.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Výzva Trnavskej charity
Ak máte nižšie uvedené pomôcky v dobrom technickom stave a
viete ich darovať, prosíme kontaktujte nás na čísle 0948 634
320 alebo kedykoľvek mailom
na pomoc@charitatt.sk. Radi sa
s vami dohodneme na ďalšom
postupe.

plienkové nohavičky, podložky)
- invalidný vozík

Pre potreby Domu pokojnej
staroby Cífer hľadáme:

- umývačku riadu
- rohový kancelársky stôl (do L)
- stojany na dezinfekciu rúk
- toaletný sprchovací vozík
- mobilnú sprchovaciu stoličku (na koPre potreby
lieskach s otvorom na nočník)
trnavskej charity hľadáme:
- drogériu (šampóny, sprchové gély, - dávkovač dezinfekčného roztoku
saponáty, zubné pasty a kefky, toaletný - podnos do postele
- paraván (zástena) – 4 dielny
papier…)
- inkontinenčné pomôcky (vložky, - overbalové lopty

- cvičiace stroje pre seniorov (rotoped)
- riad do kuchyne, hrnce
- kreslá (ľahké na údržbu)
- inkontinenčné pomôcky (nepremokaPre potreby
vé plachty)
nízkoprahového denného

Pre potreby projektu
Dostupný domov hľadáme:
- jednolôžkovú posteľ
- komodu na oblečenie
- šatníkovú skriňu
- menší kuchynský stôl + stoličky
- rýchlovarnú kanvicu
- smetný kôš
- malé kreslo
- konferenčný stolík
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centra v Trnave hľadáme:

- pivný set
- vešiak na stenu a samostatne stojací
vešiak
- kancelársku stoličku
- kreslá (ľahké na údržbu)
- gauč (ľahký na údržbu)
- kuchynskú linku

Do odvolania šatstvo neprijímame, ďakujeme za pochopenie.

TRNAVSKO

TRADÍCIE / STAVBA, ZAMESTNANIE, SLUŽBY

7
Občianska
riadková
inzercia

Deň otvárania studničiek
Deň otvárania studničiek (31. 5.) je by bol totiž podľa prastarých predstáv
prastarý slovanský zvyk, ktorý sa postihnutý nedostatkom vlahy. Vo Važpripomína v období Turíc, sviatku ci sa pri otváraní studničiek tancuje
vstupu do letného obdobia a v kres- prastarý tanec zvaný chorovod a spieťanskej tradícii sviatku zoslania Du- va sa pieseň Omilienci. Na Morave a v
cha Svätého na apoštolov zhromaž- Čechách si po otvorení všetkých studdených v Jeruzaleme.
ničiek dievčatá spomedzi seba zvolili
kráľovnú (králevničku, králenku).
Počas tohto dňa ľudia vyčistením Malo to byť malé, dobré a pekné dievča,
otvárajú studničky v chotári. Ak by ktoré ozdobili kvetinami a spoločne šli
tak nevykonali, podľa povier by boli po kolede - od domu k domu vyberali
postihnutí nedostatkom vlahy. Ľudia drobné príspevky na oslavu (majáles,
tiež veria, že kto otvorí aspoň jednu resp. juniáles).
studničku, bude počas nasledujúceho
Tradíciu otvárania studničiek dnes
roka zdravý.
okrem folkórnych skupín prevzali aj
Dedinčania v tento deň prinášali mimovládne ekologické zoskupenia
dary ku studničkám a obetovali du- či turistické oddiely. Tým, že vyčistia
chom zvieratá, ktoré zabíjali. Aj sloven- svoju lesnú studničku a okolité turisticský názov sviatku - Turíce - sa zvyčaj- ké chodníčky nielen oživujú staré trane odvodzuje od jedného z kultových dície, ale aj zvyčajne odštartujú letnú
zvierat Slovanov, dnes už takmer vyhu- turistickú sezónu.
beného tura.
Na niektorých miestach, napríklad
na Liptove a na Morave, sa ešte stále
zachováva tradícia otvárania studničiek. Na hornom Liptove, konkrétne
vo Važci, sa tento prastarý zvyk, keď
ľudia (najmä však dievčatá) vyčistením
otvárajú studničky v chotári, pestuje
dodnes pričinením miestneho folklórneho súboru. Druhotne sa však z horného Liptova rozšíril aj na iné miesta.
V skutočnosti sa na Liptove pôvodne
studničky čistili počas celého obdobia
medzi Veľkou Nocou a Turícami. Chotár, v ktorom by studničky nevyčistili,
» red

Super CENY

UPRATOVAČOV
A UPRATOVAČKY
Sereď
TPP - 4,00 € / SZČO - 5,50 €
e-mail: nabor@slovclean.sk

94-0048

Bezplatná linka: 0800 555 777

» ČZ-JAWA Odkúpim
Motocykel/Diely- SERIÓZNA
DOHODA 0908205521
» Odkúpim továrenský
traktor alebo malotraktor,
aj v zlom stave alebo nepojazdný. 0949350195
» KÚPIM STARÝ PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON
BABETA AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 0915215406
404Byty/prenájom
BYTY / prenájom
» Dám do prenájmu 3
izbový byt v Trnave na
Prednádraží 2 zariadený ,
cena 560 eur aj s energiami
voľný od 1. júla 2021 telefón
0905502123
707REALITY/iné
REALITY / iné
» Garsonku kúpim.
0902570685
10
10 ZÁHRADA
ZÁHRADAa ZVERINEC
A ZVERINEC
» Predám 2 zánovné mikrovlnky a 3 zachovalé skrine
0940262142
» Hľadám záhradníka pre
starostlivosť o stromky, kríky, kvety pri RD Hrnčiarovce.
0905222944
1111 HOBBY
HOBBYa AŠPORT
ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
13
13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-07

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

01 AUTO-MOTO / predaj

202Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO

39-0014 TT01

PRÍĎTE SI PRE

1 Auto-moto/predaj

hľadá:

PRIJMEM
vodičov MKD

16-0001

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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» Darujem neotypovaný
prívesný vozík 0903664023
» KÚPIM STARŠIU VZDUCHOVKU VZ-35,47, SLAVIA
0910419469
16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
46 ročný ženatý hľadá
kamarátku aj staršiu
0907328041

01-0080 TT21

C, E (+ karta vodiča),
kolečková robota,
platové podmienky
po osobnom kontakte,
mzda od 1600 €
v čistom - vec dohodou.

0905 655 750

» Predám pre postihnutých
ľudí, stoličku na potrebu
plus zdarma plienkové nohavičky veľ. L 0907 261 532
14
14 RÔZNE/iné
RÔZNE / iné

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.

STAVBA, SLUŽBY

8

Najčítanejšie regionálne noviny

TRNAVSKO
Redakcia:

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

39-0006 TT01

Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

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

Západné Slovensko
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

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

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2350 € • 1-hrob od 1650 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
Bučany motorest 7. 6.
Vlčkovce 7. 6.
Hrnčiarovce n. Parnou 7. 6.
Drahovce 7. 6.

7.15 - 7.30 h.
8.00 - 8.15 h.
8.45 - 9.00 h.
12.45 - 13.00 h.

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

75-15

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

AKCIA JÚN 2021

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
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0910 902 635•0905 323 022

63-0018

AKCIA na farebné zákryty

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

47-022

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

