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MAĽOVANIE

• hydroizolácie
plochých striech

KAMENÁRSTVO

KAMBEN
Jaslovské Bohunice
ZĽAVA

35%
0905 541 285

Stredná zdravotnícka
škola v Trnave

požičovňa náradia
Búracie kladivá
Vibračné dosky
Tepovače
Priemyselné vysávače
Tepovanie u vás doma
Stavebné práce
0949 379 644
www.rentos.sk

01-0 TT24

Zakrývanie interiéru GRÁTIS

poskytne

do prenájmu

REKONŠTRUKCIE
0949 319 336

Info: www.szstt.edupage.org

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

PRIJMEME ČAŠNÍČKU

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
Bučany motorest 21. 6.
Vlčkovce 21. 6.
Hrnčiarovce n. Parn. 21. 6.
Drahovce 21. 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

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

01-0006 TT01

08-0001 TT01

01-0 TT24

75-15

01-0 TT24

Mesačná mzda v čistom: 700€.
Pracovná doba: pon - pia: 8:00 - 15:00.
V Trnave.

0 9 05 749 538

bufetu
08-0 TT24

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

nebytový priestor
na prevádzkovanie
39-0007 TT01

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

s. r. o.

39-0043 TT17

0903 783 800
01-0 TT20

fb: Hydroizolacie
plochych striech R.V

08-0037 TT12

• spodné izolácie

08-0004 TT01

STIERKOVANIE

s možnosťou zateplenia

0902 842 539

Týždenne do 46 550 domácností
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INZERCIA
0905 534 595

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

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

S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

INZERCIA
0905 534 595

ZHÁŇAM BYT V TRNAVE
platba možná v hotovosti,
vopred ďakujem za Vaše ponuky. T. č.: 0951 474 379

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

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

www.la c ko v a .e u • 0905 445 668

Potraviny Euro-Diskont Slovakia s.r.o. Veľ. Kostoľany prijmú

brigádničku
na zastupovanie počas letnej dovolenky
Náplň práce:
- obsluha zákazníkov
- dokladanie tovaru
- kontrola záručnej doby, kontrola cenoviek
- ostatné pomocné práce na predajni
Mzdové podmienky: 3,50€/hod. - netto
Práca vhodná aj pre študentky

Info: kostolany@merkfood.com, 0908/465 548

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

63-79

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA

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

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

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

• elektroinštalácie

výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
vypínačov, • el. prípojky
zásuviek... • opravy

0949 188 961

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

na doplnky k oknám!
...sieťky, žalúzie a iné
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V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-07

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

Nechcem hodnotiť prezidenta Beneša, ktorý bol opätovne zvolený do úradu
prezidenta Československa 19. júna 1946.
Teda, pred 75 rokmi. Iba pripomínam, že
aj vtedy sa naši predkovia tešili, že už je
„po“, že všetko zlo sa skončilo, máme
prezidenta, pamätáme sa, ako bolo počas prvej republiky a teda, „bude fajn“.
Fajn bolo veľmi krátko. Iba do komunistického prevratu v roku 1948. Pražský
Václavák bol do posledného miesta plný
nadšených budovateľov povojnovej republiky. Bez výčitiek nadšených. Túžili
po zmene, túžili po spravodlivosti, pokoji, práci a slušnom živote. Spomienky
na prvú republiku boli ešte celkom živé.
Až prišiel jeden rečník a plamenným prejavom davu oznámil: „Práve sa vraciam
z Hradu od prezidenta republiky. Dnes
ráno som pánovi prezidentovi republiky
podal návrh na prijatie demisie ministrov, ktorí odstúpili 20. februára tohto
roku. A súčasne som pánovi prezidentovi navrhol zoznam osôb, ktorými má byť
vláda doplnená a rekonštruovaná. Môžem vám povedať, že pán prezident všet-

KAMENÁRSTVO
01-0 TT17

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

ky moje návrhy, presne tak ako boli podané, prijal.“ Citácia z prejavu Klementa
Gottwalda na Václavskom námestí 25.
februára 1948. Z prejavu hlupáka so silným sklonom k alkoholizmu. Z prejavu,
po ktorom sfanatizovaný dav takmer na
pleciach vyniesol hlupáka so sklonom k
alkoholizmu, notorického klamára a zakladateľa „našizmu“ v našich končinách
až na Hradčany.
Povojnová polodemokracia v Československu sa skončila. Komunisti ,
ich pohrobkovia a plagiátori ich mocenských metód (a čohokoľvek, čo sa oplatí
plagiovať) dokonale využívajú chyby
svojich politických rivalov a konečný
zápas presúvajú na ulicu. Nájde sa sila,
ktorá by dokázala čeliť nastupujúcej totalite? Koľko rokov sa hľadala a či sa vôbec našla, na to odpoveď poznáme.
Stojí za to si pripomenúť nástup a
pád Beneša. Nádej na demokraciu a pád demokracie.
Pretože všetko je tak veľmi
nápadne podobné!
Pekný týždeň, už fakt
letný, vážení čitatelia.

63-100

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

A to najmä a hlavne vtedy, ak sa spoľahneme iba na nádej. Ak si myslíme,
že stačí, že už to „asi máme“. Už sme
sa toho „asi dožili“. Nie, iba to nestačí.

01-0001 TT01

Redakcia:

Nádej zvykne trvať iba krátko

01-0 TT22

TRNAVSKO
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SLUŽBY, STAVBA, NEHNUTEĽNOSTI

TRNAVSKO
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Oznam pre členov ČZ Trnava
Dozorný výbor Členskej základne Trnava pri COOP
Jednota Trnava SD, pozýva všetkých svojich členov na

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

Dozorný výbor, Členská základňa Trnava
pri COOP Jednote Trnava, SD

0904 237 414

01-0075 TT20

ŽALÚZIE
ROLETY

0948 667 507

01-0 TT24

výroba
oprava

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ -

Vyrieši vám
ho kvalitný
slovenský matrac.
01-0 TT19

0910 364 002

ánkom?

Máte problém so sp

75-49

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

39-0 TT20

Na Vašu účasť sa teší

01-0 TT24

ktorá sa uskutoční dňa 23. júna 2021 (streda) o 16,00 hod.
v priestoroch jedálne spoločnosti Lefrox group s.r.o.,
Obchodný dom Jednota na 3. poschodí,
Trojičné námestie 9, Trnava, za dodržania všetkých
hygienických opatrení vzhľadom k súčasnej situácii.

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

TT21-24-strana
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08-0002 TT15
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Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

SPOLOČNOSŤ / ZAMESTNANIE

Šecko je tam, nyšt sa
nedá nájst
O čem budem pýsat? No šak o dámskej kabelke.
Na nu som si spomenula ket som v Trnave, stretla kamarátku kerá behala po obchodoch a zhánala malý,
kabelkový obuvák. Čo šecko nosíme v kabelke, to
vám skúsim vymenuvat. Šak je taká tažká, že hu móžeme použit jako zbran. Jak s nú ovalýme drzého „
nápadnýka“, tak sa len tažko spamatá. Čo je v tej tažkej taške? Klúče, doklady, budelár, aj ket nékedy len
na okrasu, dóležité veci jako okuláre, zápisnýk, pero.
Čúl podla najnovšej módy rúško, alebo respyrátor,
gumové rukavice, dezinfekcija a očkuvací preukaz.
V kabelke je též kozmetická taščička a v nej hreben, krém, kolínska, zrkadlo, rúž. Šitíčko, obuvák,
levkoplast, to je dóležité pri nehode. Nutná vec je
parazól, baterka, nožík, kapesník, voda a pirule. Pre
spomýnku fotka najblyších. Na obranu pret dotýravcáma slzný plyn, ten si dá do kabelky žena, kerá mosí
ícit v noci tmavýma ulicáma. Potrebné je mat po ruke
sirky, alebo zapaluvač, nepoučitelný nyčitelé svojeho zdravá aj cigaretle. Pre čistý dych je dobrá žuvačka, alebo tuhý cukrík.
Bez telefónu any na krok, aj pre
ten sa nájde v kabelke mýsto.
K temu skladacá nákupná taška
a meter, lebo v nékerém obchode ho nemajú, alebo nescú požíčat. Aj ket je tam šecko, nékedy
sa v nej nedá nyšt nájst. Najvác
hladáme klúče. Aby zme nemosely
pret dveráma vysypat celú kabelku
treba uvázat na klúče šnórku a tú uvázat na ucho kabelky a hotovo.

Najčítanejšie regionálne noviny


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

01-0005 TT23
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» bapka Blašková

Možno je to tak
Cyklisti v ohrození
Formula 1 zavítala do Trnavy
a cyklisti si lámu hlavy, čo to
s popularitou cyklistiky spraví.
Krach automobiliek
Ekonomickú prosperitu
treba urýchlene riešiť,
ohrozujú ju cyklisti
a ľudia čo chodia peši.
Bývali na stromoch
Robíme pre históriu všetko,
zachraňujeme staré stromy,
ako bývanie našich predkov.
Dobrá škola
Vtáčia matka je už raz taká
nepýta sa detí, či to chcú jesť
a strčí im jedlo do zobáka.

Euro fondy
EU zase vybabrala s nami,
postavili nám zadarmo most
a rieku si máme nájsť sami.

08-0 TT24

Včera bolo neskoro
Keď v štáte, miesto autority,
nastúpi vojenská sila,
krajina na to vždy doplatí,
alebo už aj doplatila.

» Eva Jarábková

TT21-24-strana
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY

TRNAVSKO
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V - ALFATEC, s. r. o. je jeden z najvýznamnejších slovenských
výrobcov odlučovacích zariadení pre čistenie povrchových vôd.
Na posilnenie svojho tímu hľadáme:

Pracovník do výroby (brutto 950 €)
Majster vo výrobe (brutto 1 150 €)

V - Alfatec, s. r. o. Kátlovce 303, 919 55 Kátlovce
(prevádzka Niklová ulica, SEREĎ)
V prípade záujmu tel.: 0905 750 893 alebo osobne.

HĽADÁME VODIČA MKD

Prijmeme do zamestnania

Jazdí sa pondelok – piatok. Víkend voľno.
Mzda 739 € + odmeny + diéty.

Mzda: 855 Eur
- vzdelanie v odbore asistent výživy podmienkou,
- vhodné aj pre absolventov
- 12 hod. zmeny / krátky, dlhý týždeň
Ponúkame beneﬁty:
- príplatky: So, Ne, sviatky
- zvýhodnené stravovanie
- istota dlhodobej práce
Do prevádzky vo Fakultnej nemocnici Trnava

Na prepravy
SK (Malacky) – DE,
SK (Trnava) – (DE) Chemnitz.
Jedná sa o krátke jazdy (kolečká).
Mzda v čistom 1700 €.

Tel.: 0904 679 519

príjme strážnikov na
administratívne budovy

v Trnave

0948 101 332

175/65 R 15 84 T
r. v. 2020/2019

60,72 €

33,90 €

v pneuservise alebo online

w w w. miko na.s k
ROAD
PERFORMANCE TL

36-0003

Nástup 1.7.2021
POS nutný!
900 € brutto/ mesiac

Bližšie info na osobnom stretnutí • 0918 506 478

37-0080

VÝPR EDA J

SBS
LAMA SK

39-0037 TT24

ASISTENT/KA VÝŽIVY

INZERCIA
0905 534 595

TT21-24-strana
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16-0135

S NÁSTUPOM IHNEĎ

08-0 TT23

zamestnanec / živnostník
Požiadavky: - organizovanie a plánovanie práce,
- technická gramotnosť,
- strojno - technické myslenie
- komunikácia s ľudmi, bezúhonosť.
Ponúkame: - zaškolenie, slušné platové ohodnotenie,
13. mes. platov, zamestnanecké akcie

ZAMESTNANIE, SLUŽBY, STAVBA

01-0 TT24

Najčítanejšie regionálne noviny

85_0269

SK, s.r.o.

VÝKOPOVÉ PRÁCE | POŽIČOVŇA

0905 497 437 | www.jotoma.sk

08-0 TT22

minibager
minidamper
vibračná doska
kolísková píla
stavebné stroje
pôdna ryhovacia fréza...

16-0001

6
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SLUŽBY, STAVBA, GASTRO

TRNAVSKO

101
Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

AUTO-MOTO
202
Auto
moto/iné / iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA
0908205521
» KÚPIM STARÝ PIONIER
MUSTANG STADION SIMSON
BABETA AJ POKAZENÉ NEKOMPLETNÉ 0915215406

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta
My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

801210006

Občianska
riadková
inzercia

7

BYTY / predaj
303
Byty/predaj

DOMY / predaj
505
DOMY/predaj
» Predám radový 5-izb.
RD v Hrnčiarovciach/P.,
dvojpodlažný, podpivničený,
ÚP 245 m2, záhradka 150 m2.
0905222944
POZEMKY / predaj
606
POZEMKY/predaj
REALITY / iné
707
REALITY/iné
» Garsonku kúpim.
0902570685
» Predám ornú pôdu
30000m2 v KÚ Trnava a Modranka, tel: 0917568549

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
349 €

399 €

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

520 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-05

BYTY / prenájom
404
Byty/prenájom

STAVBA
808
STAVBA
22 121 0107

DOMÁCNOSŤ
909
DOMÁCNOSŤ
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
HOBBY
A ŠPORT
1111HOBBY
a ŠPORT
» Kúpim akordeón, heligónku,
husle, saxafón 0915876860
12DEŤOM
DEŤOM
12
13RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
» Hľadám starobnú dôchodkyňu z TT na sprevádzanie
0902419756
» Garážový výpredaj dňa 26.a
27.06. Sadová 8 Trnava
» Predám bicykel AUTHOR
CROSS-700X38, 40-622C, cena
dohodou, pozrieť si ho môžete na Zelenečskej 99, Trnava,
tel: 0910619128 doobeda.

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

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

EUROOKNÁ A DVERE

Hviezdoslavova 3, Trnava

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

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

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

Skvelé
ceny na

garancia
eny!!!
najnižšej c

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

TT21-24-strana
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01-0004 TT01

Chcete si
podať
inzerát?

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

16-0084

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

2-0002-6

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

16 ZOZNAMKA
ZOZNAMKA

TRADÍCIE / SLUŽBY, STAVBA, OPLATÍSA.SK

8
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie

www.hotbuilding.sk

Montážne práce v Rakúsku
a v Nemecku
PRIJMEME PRACOVNÍKOV DO
POZÍCIE MONTÁŽNY PRACOVNÍK.
Realizujeme:

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0125
25

52-0062

0800 162 162

VODIČ

presklenné fassády I odvetrané fasády
sendvičové fasády a haly
montáž okien a dverí I priemyselná izolácia
zámočnícke práce
MZDA:
kovovýrobu

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku
BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Práca
v Nemecku

3000€ - 3500€ brutto
Garancia od 2000€ netto

PONÚKAME PRÁCU V ČR

HĽADÁME

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

SADROKARTONISTOV

Základná znalosť nemeckého,
alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva
Vybavíme všetko
potrebné pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA
A FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP ALEBO
NA ŽIVNOSŤ

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV
(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

www.simon-fleisch.de

0800 500 091

85_0268

85_0444

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

TEL.: +421 950 301 301

KAMIÓNA

job@simon-fleisch.de
+421 944 995 400

85 0437

stoličkového výťahu peňažný príspevok
 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

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

TT21-24-strana
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87-0026

farba
ANTRACIT

,
mete.tam
a
i
v
a
t
S e potrebuje

Č. 24 / 18. JÚN 2021 / 25. ROČNÍK

TRNAVSKO

01-0088 TT23

Týždenne do 46 550 domácností

41-39
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KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

REZANIE BETÓNU

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY

porez guľatiny
predaj agátových kolov - od 0,60€/bm

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com

01-0222 TT22

0908 447 006

Mikovíniho 7 • Trnava

0917 102 255
wood

39-0013 TT01

BEMAT, spol. s r. o. AKCIOVÉ CENY!

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

39-1200003 TT01

39-0008 TT01

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

•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

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

TTzel21-24-strana 1

39-0 TT11

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

08-0033 TT13

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

SPRAVODAJSTVO

2
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Na rozvoj
kraja rozdelili
300 tisíc eur
Trnavská župa vyhodnotila prvé
kolo premiérového ročníka výzvy
na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Z celkového objemu 450
tisíc eur, ktoré sú vyčlenené na
túto výzvu, rozdelili v prvom kole
300 tisíc eur. Podporu získalo spolu 12 projektov v sume od 12 do 60
tisíc eur.
„Vyhodnotili sme prvých 72 žiadostí
o grant,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič. „Ponúkajú riešenia zlepšujúce kvalitu života a turizmu v jednotlivých regiónoch. Podporená bude
aj práca s mládežou a spoločnosťou,
ale aj adaptácia na zmeny klímy. V
druhom kole, ktoré je otvorené do
konca augusta, je pripravených ešte
150 tisíc eur,“ objasnil župan. Úspešné projekty sú verejnoprospešné a
inovatívne, pričom sa týkajú všeobecného rozvoja regiónu, zlepšenia
podnikateľských zručností, udržania
zamestnanosti alebo rekonštrukcie
infraštruktúry. Ide napríklad o rekonštrukciu synagógy v Šaštíne-Strážach,
rozvoj vzdelávania žiakov s poruchou
autistického spektra v Trnave, realizáciu vodozádržných opatrení v parku
v Kráľovom Brode, či projekt neformálneho vzdelávania stredoškolákov.
Finančné prostriedky získala aj obec
Chtelnica na vybudovanie Skateparku či obec Trakovice na dobudovanie
amfiteátra.
Zoznam posúdených žiadostí v prvom kole, ako aj elektronický formulár
na podanie žiadosti v druhom kole, je
dostupný na web stránke https://www.
trnava-vuc.sk/13475-sk/2021. Termín
ukončenia druhého kola zberu žiadostí je 31. august 2021. Minimálna výška
grantu je 10 tisíc eur. Oprávnenými
žiadateľmi sú mestá a obce, právnické
a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré
majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia
na území Trnavského kraja, respektíve
poskytujú služby obyvateľom Trnavského kraja.
ren
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Zastávky presunú na iné miesto

Situácia na Zelenom kríčku
je alarmujúca
Ak chcete na trnavskom Zelenom
kríčku nastúpiť do autobusu, musíte
najskôr prekročiť približne pol metra vysokú burinu, prípadne aj zopár
dlažobných kociek či zaparkovaných
kolobežiek. Taký je aktuálny stav na
autobusovom nástupišti v lokalite, v
ktorej mesto pred pár dňami začalo s
celkovou rekonštrukciou.
Nielen my v redakcii nášho týždenníka
sme si všimli, ale tiež mnohí občania postrehli či dokonca pocítili na vlastnej koži,
že situácia na autobusovom nástupišti na
Zelenom kríčku je priam alarmujúca.

Nástup do autobusu
len cez prekážky
V súvislosti s obnovou Zeleného kríčka
vznikol oplotením stavby koridor, ktorý má
slúžiť nielen ako chodník, ale najmä ako
nástupište pre ľudí čakajúcich na autobus.
Problém spočíva v tom, že už aj tak úzky
priestor, využívajú na svoj presun mestom
aj cyklisti či kolobežkári, rovnako slúži ako
odstavisko pre kolobežky, nehovoriac o tom,
že plocha, ktorá má slúžiť ako nástupište autobusových zastávok je na viacerých
miestach porastená práve v miestach nástupu do autobusov burinou vysokou aj pol
metra. Chýba tiež prístrešok, čím cestujúci
nemajú žiadnu šancu ukryť sa pred nepriazňou počasia, či už ide o dni veterné, daždivé,
sychravé alebo blížiace sa tropické horúčavy, nehovoriac o tom, že práce na celkovej
rekonštrukcii Zeleného kríčka by mali podľa
predpokladov trvať deväť mesiacov. Situácia
je neúnosná, obrátili sme sa preto s otázkami na trnavskú radnicu. Zaujímalo nás, či
si je vedomá toho stavu, prípadne či sa bol
niekto z kompetentných na mieste pozrieť.
Tiež sme chceli vedieť, či plánuje mesto túto
problematiku riešiť, ak áno, aké konkrétne
kroky podnikne a kedy?

Zastávky presunú na iné miesto
„Je nám veľmi ľúto, že na Zelenom kríč-

Takto vyzerá nástupište k autobusom na Zelenom kríčku. autor foto jozef belica
ku pretrváva taká nepríjemná situácia,“
uviedla k aktuálnemu stavu Elena Ursínyová z Kancelária prednostu Mestského úradu v Trnave. Zdržanie prác podľa jej slov
zapríčiňuje neplánovaná, ale nevyhnutná
výmena vodovodného potrubia aj elektrických káblov, ktorú realizujú už tri týždne
Trnavská vodárenská spoločnosť a Západoslovenská distribučná spoločnosť. „Po
kontrole pri výkopových prácach totiž obe
spoločnosti konštatovali, že stav vedení je
havarijný,“ objasnila Ursínyová a dodala,
že taký stav určite nebude trvať do ukončenia obnovy Zeleného kríčka. „Mesto bude
tento problém riešiť, ale až po ukončení
výmeny potrubí a káblov. Prosíme občanov, aby ešte vydržali do začiatku letných
prázdnin, keď budeme môcť začať realizovať rekonštrukciu autobusových zastávok
aj chodníka a súčasné zastávky presunieme na iné miesto. Pokiaľ ide o cyklistov,
tento chodník bol vždy len pre chodcov a
presun cyklistov naň sme neplánovali ani
na čas výstavby. Uvítali by sme preto, keby
boli cyklisti voči chodcom a čakajúcim na

autobus ohľaduplní, a podľa možnosti si
zvolili inú trasu alebo zostúpili z bicykla,“
uzavrela E. Ursínyová.

Postavia lávku cez Trnávku,
pribudnú lavičky aj toalety
Ako sme už na stránkach našich novín
informovali, v rámci celkovej obnovy lokality Zelený kríčok má dôjsť ku kompletnej
rekonštrukcii cesty a chodníkov, obnova sa
dotkne tiež plôch nástupišťa autobusových
zastávok. Stavebnou úpravou prejdú aj priechody pre chodcov, či vedľajšia časť miestnej
komunikácie vedená popri budovách smerom ku Galérii Jána Koniarka. Vybudujú tiež
novú lávku cez Trnávku. V celej lokalite rozmiestnia lavičky, odpadkové koše, označníky autobusových zastávok aj cyklostojany.
Plánujú aj prestavbu jestvujúceho objektu
verejného WC a prístavbu prevádzkových
priestorov kiosku. V rámci vodných prvkov
budú súčasťou lokality okrasná a pitná fontána. Pribudnú nové zastávkové prístrešky a
ráta sa tiež s výsadbou zelene.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Lustre odborníci vyrobia podľa dobových fotiek

Župa začína s rekonštrukciou Zrkadlovej sály
Trnavský samosprávny kraj avizoval v
týchto dňoch spustenie rekonštrukcie
Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika
v Trnave. Náklady by mali dosiahnuť
sumu 502 tisíc eur.
Práce na rekonštrukcii Zrkadlovej sály by
sa mali začať v druhej polovici júna 2021.
„Ukončili sme verejné obstarávanie na rekonštrukciu Zrkadlovej sály a vedľajšieho
salónika na prvom poschodí Divadla Jána
Palárika v Trnave. Do pokračovania komplexnej obnovy tejto historickej perly mesta
investujeme ďalšieho pol milióna eur. Obnovená bude cenná výzdoba stien a stropov.
Pribudnú nové lustre, ktoré odborníci vyro-

bia podľa dobových fotografií,“ uviedol tr- jej štukovú výzdobu v klasicistickom výraze. ných žalúzií, ktoré sú neodmysliteľnou súnavský župan Jozef Viskupič. Doplnil tiež, že Osadili tiež historické repliky okien a dreve- časťou trnavského divadla.
ren
štukovú výzdobu stien a stropov obnovia v
zmysle primárnej povrchovej úpravy z obdobia svojho vzniku. Pôvodný drevený obklad
odborne zrenovujú a v miestach poškodenia
opravia. Obnoviť plánujú aj vstupný portál,
pričom po oboch stranách budú umiestnené zrkadlá. V divadelnom salóne sa opráv
dočká aj podlaha, vynovia šatne a sociálne
zariadenia. Súčasťou rekonštrukcie je aj vybudovanie vzduchotechniky.
Obnovou a kompletnou výmenou okien
prešla v roku 2019 čelná fasáda divadla a v
tomto roku zasa zrenovovali časť fasády dizdroj foto TTSK
vadla zo strany Divadelnej ulice a obnovili aj Župa spúšťa rekonštrukciu Zrkadlovej sály.
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DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

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

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2350 € • 1-hrob od 1650 €

ZADARMO:

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

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

Výročia a udalosti
Edvard Beneš bol jednomyseľne zvolený
za prezidenta ČSR

19. júna 1946

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

ZĽAVAEZ
ER

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

10-0007

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

komínov

781210004-1

1-hrob od 1250€ •2-hrob od 1550 €

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA JÚN 2021

0918 623 064

Frézovanie

63-0018

AKCIA na farebné zákryty

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

www.promontglass.sk

87-0011

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

Výročia a udalosti
bolo založené Slovenské hemofilické združenie

21. júna 1990

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

Pomôžeme Vám

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

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

NON - STOP 0905 351 406

TTzel21-24-strana 3

www.krtkovaniezsk.sk

01-0003 TT01

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

SPOLOČNOSŤ
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Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812 záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

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

Káva Popradská
Štandard klasik
250g

j.c. 7,560 €/l

3,30
Cena po zľave:

1,89€

INZERCIA PLATÍ OD 21.6.2021 DO 4.7.2021
1.5. a 8.5. SVIATOK - ZATVORENÉ

Debrecínska pečienka
Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
21.6.2021 do 4.7.2021.

137161

Dettol spray
citrón
500ml

Kupón

j.c. 4,380 €/l

3,69
Cena po zľave:

2,

19

€

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
21.6.2021 do 4.7.2021.

7,90€
Tester alkoholu Momert
duálny displej pre ‰ a mg/L
podsvietenie automatické vypnutie
a indikácia vybitia batérie

26,90
Cena po zľave:

19,90€
j.c. 0,996 €/kg

kg

49

€

Kačica
mrazená
1kg

3,99

4,

Bravčové stehno bez kosti
kg

5,59

59

€

Mlieko trvanlivé
bezlaktózové 1,5%,
3,5%
1l Rajo

1,79

ilustračný obrázok

3,99€
Nanuk Zmrzka

jahoda, čučoriedka, mango, malina
mliečna,biela čokoláda
50ml
j.c. 9,800 €/l

0,69

2,99€

1,15€

0,49€

Ryža

Kečup Hamé

Cukor želírujúci

j.c. 2,633 €/kg

j.c. 2,780 €/kg

guľatá
Bask
1kg

1,49

1,15€

ostrý, jemný, sladký, baby
300g

0,95

0,79€

Oetker 2:1
500g

1,79

1,39€

Pivo Veľkopopovický kozel Vodka extra jemná Football Kofola
0,7l

j.c. 9,842 €/l

2l

j.c. 0,345 €/l

j.c. 0,980 €/l

150939

0,69

Kupón

Cena po zľave:

6,

Klobása laborecká

5,99

7,39

10%
0,5l

Mop rotačný Eva

13,90

kg

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
21.6.2021 do 4.7.2021.

169934

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
21.6.2021 do 4.7.2021.

71073

7,90

1,09

0,49€

6,89€

0,69€

Lenor

Softlan aviváž

Toaletný papier

3.9kg/60 PD color, spring
j.c. 0,165 €/PD

1l/34 PD

Zewa DeLuxe
8ks
j.c. 0,306 €/ks

11,90

2,49

3,69

9,90€

1,99€

2,45€

Savo na riad

Savo WC

Pasca solárna

1l

750ml

j.c. 1,587 €/l

proti hmyzu so svetlom

2,39

1,89

4,90

1,59€

1,19€

7,90€

Pekáč s pokrievkou

Bazén

Nafukovačka

+ lyžica a kliešte

26,90

nafukovací obdĺžnik
262x175x51cm

29,90

183x69cm

5,50

19,90€ 24,90€ 3,90€
TTzel21-24-strana 4

BÝVANIE
INZERCIA PLATÍSLUŽBY,
OD 21.6.2021
DO 4.7.2021

TRNAVSKO

Reproduktor Vivax

Rádio Camry

Bluetooth FM tuner, USB slot
bezdrôtový mikrofón
LED osvetlenie
diaľkový ovladač

napájanie elektrinou
alebo vstavanou batériou

399,00

Klimatizácia mobilná Orava Ventilátor stojanový
3 režimy chladenie, sušenie
Strend Pro
čistenie okolitého vzduchu

príkon 15W v prevedení s klipom
priemer 15cm

40 cm
príkon 42W

časovač, energ.trieda A
chladiaci výkon 2,05kW

24,90

Ventilátor Adler

339,00

21,90

5

Mixér Orava

nádoba 1,5l
Nerezový 4 -čepeľový nôž
500W

44,90

34,90

139,00€ 25,90€ 319,00€ 15,90€ 13,99€ 34,90€
Gril el. Vivax

Sporák Vivax

Pračka Vivax

59,90

219,00

209,00

kombinovaný, elektrická rúra
plynové horáky
el. Iskra
Stop GAS,
Príkon: 850W

sklený poklop
teflonový povrch
2000W

Pračka Whirlpool

Chladnička Hyundai

1000ot./5kg,
energ. trieda D (A++)

náplň 5kg/1000ot/min
energ.trieda A+

energ.trieda A+
objem 46L

279,00

539,00

Chladnička Orava
objem chl 184L/mr. 84L
energ. trieda F

329,00

45,90€ 179,00€ 179,00€ 259,00€ 99,00€ 299,00€
Keď na splátky,
ho
tak jednoduc

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

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Kosačka mot.46.0 SP-B Comfort

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

349,00

+ 12 pív 0.5l zdarma

327, €
00

349,00

327,

€

Kosačka el.3.25E Classic Alko

139,00

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

+ 6 pív 0.5l zdarma

Motor: Briggs & Stratton 450E
Záber: 46cm
Objem koša: 65l

+ 6 pív 0.5l zdarma

249, €
00

519,00

00

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

Kosačka ALKO Classic 4.66
P-B,
29,00

84, €
90

Kosačka aku ALKO Moweo 3.85 Li Kosačka robotická ALKO
Robolinho
29,00

29,00

Akumulátor: 40V (4,0Ah)
Záber: 38cm
Objem koša:45l

299, €
00

+ 6 pív 0.5l zdarma

519,00

450W, Záber: 20cm
Pre plochy do 450m2

669,00€

519,00

499, € 499, € 499,
00

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

Vyžínač aku ALKO GT 2025
53,90
Akumulátor: 20V (2,5Ah)

00

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

129, €
00

00

Krovinorez ALKO BC 400
B
205,00
Motor: 2-takt, Výkon: 1,25kW

159, €
00

€

Čerpadlo ALKO BMP 14001
519,00
Výkon: 1,7kW, Max. výtlak: 36m

179,00€

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

104,90

99
,00€
104,90

99,

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

85,90

00

€

Bicykel
DEMA LUGO LADY
29,00

245,00

129,

00

€

Bicykel
DEMA TIGRA 1
189,00

299,99€

409,99€

519,00

235,00

499, € 199,
00

159,

519,00

00

Bicykel
DEMA PEGAS 5
205,00

550,00€

€

179,

00

€

Elektrobicykel
159,90 Dema IMPERIA 5

2149,99€

139,00

00

€

119,

00

€

Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD
market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.
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Navštívte hrad Beckov a spoznajte jeho
bohatú históriu

objektoch sa nachádza Expozícia archeológie a stavebného vývoja opráv na hrade, v ktorej nájdete zbierkové predmety
od Trenčianskeho múzea v Trenčíne,
ako aj fotodokumentáciu prebiehajúcich
stavebných prác. Tešiť sa môžete aj na
drevenú sochu draka menom Blundus,
ktorý stráži hradnú studňu, a v kaplnke
K hradu Beckov vedie asfaltová ces- môžete obdivovať kópiu zázračnej sochy
ta s bezbariérovým prístupom priamo známej ako Beckovská madona. V horz obce Beckov. Začína na východnom nom hrade sa môžete tešiť na výstavu
konci námestia so súsoším Najsvätejšej stredovekej hygieny a kúpeľníctva a obTrojice, vedie popri kostole sv. Štefana javíte tu aj obrazy Ladislava Mednyánszkráľa a dovedie vás až ku križovatke. keho, beckovského rodáka a najznámejOdbočením vľavo sa po vydláždenej šieho uhorského maliara.
ceste dostanete k hradu. Od obecného
Pre záujemcov majú na hrade Beckov
námestia tam prídete pešo za približne 5 nachystané aj špeciálne prehliadky so
minút a cesta je vhodná pre všetky veko- sprievodcom a počas celej sezóny privé kategórie a zvládnu ju aj cyklisti. Svo- pravujú pre návštevníkov množstvo púje bicykle môžu odložiť pri pokladni, ich tavých podujatí.
vjazd do areálu hradu nie je povolený.

V malebnom prostredí stredného
Považia, severovýchodne od Nového Mesta nad Váhom sa na vápencovom brale vypína hrad Beckov.
Jeho studňu stráži drak menom
Blundus a v hradnej kaplnke prebýva zázračná Beckovská madona.

Zaujme katapult, kováčska
vyhňa aj Beckovská madona
Hrad Beckov ponúka v rámci svojho
areálu jeden turistický okruh. Na dolnom nádvorí isto zaujme obliehací stroj
– katapult aj jedinečné kováčske rekordy. Objavíte tu dobovú kováčsku vyhňu,
kde uvidíte ukážky tradičných techník,
no môžete si tu vyraziť aj pamätnú mincu s beckovským motívom. V priľahlých

zdroj foto hrad Beckov, autor foto Ľuboš Balažovič

ské vákuum uhorský veľmož Matúš Čák
Trenčiansky. „Pána Tatier a Váhu“ zaujal
aj hrad Beckov, ktorý sa dočkal rozsiahlej prestavby. V roku 1388 sa majiteľom
hradu stal veľmož poľského pôvodu Stibor zo Stiboríc a hrad si vyvolil za svoje
rodové sídlo. Svoje rozprávkové bohatHrad Beckov sa môže pýšiť stvo zároveň investoval do majestátnej
prestavby. Až do 19. storočia boli ešte
bohatou históriou
Hrad Beckov je národnou kultúrnou zreteľné pôvodné fresky. Figurálne mopamiatkou a prvé písomné zmienky o tívy vyobrazovali sv. Juraja, archanjela
ňom pochádzajú z čias vlády uhorského Michaela a Jána Krstiteľa. Medzi skvostkráľa Bela III. Na prelome 11. a 12. sto- ný inventár kaplnky patrila predovšetročia boli vybudované najmä priestory kým socha Madony, vyrobená zo vzáchorného hradu a severný palác a na neho limbového dreva. Rod Stiborovcov
sklonku 13. storočia bola v juhovýchod- však spravoval hrad iba do roku 1434,
nej časti horného hradu postavená úto- keď zomrel Stiborov syn Stibor mladší.
čisková veža. V 14. storočí využil mocen- Jeho smrťou vymrela mužská línia tohto

významného rodu. O tri roky neskôr daroval kráľ Žigmund celé panstvo Pavlovi, synovi Bána z Dolnej Lendavy. Tento
rod spravoval hrad viac ako 200 rokov
až kým ich nepostretol rovnaký osud
ako rod Stiborovcov, pretože tiež vymreli
po meči. V roku 1729 sa na hrad preniesol požiar z mestečka a hrad ako obytné
sídlo nadobro zanikol. Prvé amatérske
záchranné práce prebehli už v roku
1935, keď bola na kaplnke vybudovaná
strecha v snahe zachrániť zbytky murovanej výzdoby. Rozsiahla prestavba, no
najmä archeologický výskum, prebehli v
70. rokoch minulého storočia, čo umožnilo hrad sprístupniť širokej verejnosti.
Informácie poskytol hrad Beckov
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Letné pandemické desatoro pre naše zdravie
Slovenskí vedci a odborníci združení v iniciatíve Veda pomáha –
COVID-19 zverejnili verejnú výzvu,
v ktorej upozorňujú na pravidlá,
ktoré by sme mali všetci počas leta
dodržiavať, takzvané letné pandemické desatoro.

3. Objavujte krásy Slovenska a vyu5. Na svadbu alebo oslavu choďte, ak
žívajte naše služby. Podporíte tak našu ste zaočkovaní alebo ak máte čerstvý
ekonomiku a kultúru.
negatívny test – prinesie to šťastie mladomanželom, svadobčanom, osláven4. Do zahraničia cestujte, pokiaľ je com aj oslávenkyniam.
to možné, iba zaočkovaní, kedže cestovanie zvyšuje riziko nákazy. Ak už
6. Aj na akékoľvek iné veľké stretnucestujete, tak radšej iba do zelených tia (festivaly, diskotéky, športové podu-

Epidemická situácia na Slovensku
sa v posledných mesiacoch zlepšuje a
podľa odborníkov nás pravdepodobne
čaká príjemné leto s veľmi miernymi
epidemickými opatreniami. „Avšak riziko príchodu ďalšej pandemickej vlny
na jeho konci alebo na jeseň nemožno
úplne vylúčiť. Môžeme ho znížiť a príchod vlny tak oddialiť, či vlnu zmenšiť.
Vyzývame preto všetkých, aby dodržiavali letné pandemické desatoro,“
uvádzajú vedci na svojom webe. „Slovensko má šancu zvíťaziť nad pandémiou, musíme mu však pomôcť všetci,“
apelujú.

10. Ak ste z nejakého dôvodu nezaočkovaní, správajte sa obozretne (ruky–
odstup–rúška–vetranie), aby ste sa
vyhli infekcii a nešírili ju.

ilustračné foto

zdroj jhraskon pixabay

2. Zaočkujte sa. Naozaj a presvedčte krajín. Vyhnite sa výletným lodiam, jatia, púte …) choďte, iba ak ste zaočkosvojich ešte nezaočkovaných príbuzných, priateľov a známych, aby sa zaočkovali. Nie všade na svete majú ľudia
túto možnosť.

8. Športujte, a to najmä vonku, je to
zdravšie, príjemnejšie aj bezpečnejšie.
Aj šport, dobrá kondícia a veľa ovocia
a zeleniny sú dôležité pre správne fungovanie imunitného systému. Teraz je
ten správny čas doplniť zásoby.
9. Vyhýbajte sa sociálnym mediám
a portálom s neoverenými informáciami, je tam veľa lží a negatívnych emócií, ktoré vám neprospejú. Starajte sa o
svoje duševné, mentálne ako aj fyzické
zdravie.

Letné pandemické desatoro:
1. Zaočkujte sa, aby ste mali pekné
leto a aj zvyšok roka. Očkovanie vás
ochráni pred ťažkou chorobou aj jej vážnymi následkami.

vnútri, je to oveľa bezpečnejšie. Navyše,
slnko podporuje tvorbu vitamínu D, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu
imunitného systému.

plným rezortom s množstvami ľudí,
pred leteckou dopravou uprednostnite
cestu autom. Prežijete tak dovolenku
bez obáv.

vaní alebo máte negatívny test nie starší
ako 24 hodín.

7. Stretávajte sa radšej vonku ako
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Veda pomáha je neformálna iniciatíva slovenských vedcov a odborníkov s
cieľom pomôcť slovenskej spoločnosti
prekonať epidémiu koronavírusu. Spája
vedcov z oblastí epidemiológie, medicíny, infektológie, matematiky, dátovej
vedy, ekonómie, sociológie, psychológie, práva, ako aj komunikácie a krízového riadenia.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
ilustračné foto zdroj pixabay
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zimné záhrady

zasklievanie zádverí

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

6.
30.

ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 50%

VYHRAJTE 400 €
hydinárska farma topoLnica
Ponúka na predaj:

(pri galante)

• 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

Zavarský

pokládka: • zámkovej dlažby
• strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
• závlah
39-0 TT08

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

p
ul. 3
03

ECO-BIO
POHÁRE

na
4 4 va
8

ww

veľko
o

0905 534 595

markb
wo.d obalových materiálova

k
l.aspapiera

INZERCIA
63-06

ROZVOZ
e
Zabezpečím

36-0006

Zámková dlažba

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

63-36

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

bch

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

splátky od 99 €

39-0011 TT23

splátky od 98 €

1
202

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

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

Upečiem i zabezpečím

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

01-000 TT17

47-022

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

LETNÁ AKCIA

kfkservis1@zoznam.sk

0948 155 452 • 0903 033 862
TTzel21-24-strana 7

www.kfkservis.sk

16-0103

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky
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Recyklácia vozidiel

POZVÁNKA

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

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

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Občianske združenie „MACKO-UŠKO“

ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

Vás srdečne pozýva na

801210006

PLATÍME

50 €/1 TONA

„DIVADELNÉ POPOLUDNIE V SMOLENICKOM ZÁMKU“,
ktoré sa uskutoční 27. 6. 2021 a 25. 7. 2021, o 14.00h

POLIENKA BUK, HRAB

Pripravené je pre Vás divadelné predstavenie
„Malý Princ“, podľa Antoina de Saint-Exupéryho.
Čarovný príbeh Malého Princa,
dieťaťa, ktoré žije v každom z nás.

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

V ďalšom programe sme pre Vás pripravili:
- výborné zámocké pohostenie
- zaujímavú prehliadku zámku spojenú s výstupom do veže
- zámocký „MINIJUNIÁLES a MINIJULIÁLES“
VSTUPNÉ: 7,- Eur / osoba

0902 047 516
ZEMNEPRACETRNAVA.SK

16-0115

PALIVOVÉ
DREVO

08-0006 TT10

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

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PROSÍME O NAHLÁSENIE VAŠEJ ÚČASTI na uvedenú mailovú adresu,
pretože počet miest je obmedzený. TEŠÍME SA NA VÁS!
Mgr. Zuzana Bartovičová
predsedníčka občianskeho združenia
„MACKO-UŠKO“
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0915 261 120
0907 793 056

Hlavná č. 43-45, 917 00 TRNAVA
IČO: 42163528
Tel. č.: 0948 315 155,
mail: divadlopodhviezdami@gmail.com
www.macko-usko.sk

08-0130 TT24

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

Občianske združenie „MACKO-UŠKO“

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.

ZADARMO

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

