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Práca vhodná aj
doprava z Trnav
eny. Bezplatná
625,- Eur + odm
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ry: 8:00-14:00
Osobné pohovo

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

Hľadáme zamestnancov
z Trnavy a blízkeho okolia
pre práce v oblasti Deratizácie, dezinsekcie, dezinfekcie.
Pracovný pomer na dohodu.

39-1200003 TT01

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

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

39-0 TT08

k

39-0062 TT18

129

oint.s
www.chillp

01-112 TT28

08-0001 TT01

POINT TÁBORA

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

Mikovíniho 7 • Trnava

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

DINOM
, KDE JE KA ŽDÝ HR

0917 102 255

BEMAT, spol. s r. o.

Zavarský

R
LETNÝ TÁB7 doO15 rokov
od
e tábor pre deti
Letný laser gam 2021

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

Zámková dlažba

Suchovská
a va
cesta 12, Trn

VSTÚP DO CHILL

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

Môžu byť i dôchodcovia.
Vodičský preukaz skupiny B potrebný.
Plat 4,50€/ 1 hod. netto.

0905 596 205

hod. Info: 09

39-0063 TT26

E
BALIČ/-KA plSnoUletŠých študentov. Mesačná mzda

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

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

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

ZĽAVA

SADENIE
TRÁVNIKOV
ME

35%

KO S Í
V Š E T KO

0905 541 285

TT21-28-strana

1

úprava terénu
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08-0 TT28

KAMBEN
Jaslovské Bohunice

08-0037 TT12

KAMENÁRSTVO

08-0033 TT13

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
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Krajina neobmedzených
možnoscí

Diktát zloby
– o čas, náladu a často aj ilúzie. A vlastne,
ja si diskusiu nepredstavujem ako diktát.
Ani vlastnému psovi neprikazujem, ja
mu proste hovorím. Tak isto mu nič nezakazujem, ja ho iba odhováram, ako ho od
Už dlhšie podliehame na Slovensku niečoho odhovoriť treba.
Prestali sme sa rozprávať, mať radi,
atmosfére diktátu. Nie, tentoraz naozaj
nechám politikov s ich politikami, často pekné chvíle spomedzi nás vytratila neaj zvrátenými, bokom. Mám na mysli návisť iba pre to, že neprijímame diktát.
diktát tých, ktorí nedopustia, že niečo A preto, že diktujeme. Je to takto a inak
môže byť aj inak, ako sú oni presvedčení. nie! Ja nikde nikdy nebudem robit toto,
Zlobný, agresívny diktát. Nepriateľský až lebo JA!
Nechali sme si zničiť medziľudské
nenávistný, dokonca aj v prostredí rodín.
Vyhýbam sa diktátorom. Takýmto vzťahy, často sme k tomu aj prispeli, lebo
diktátorom. Nemám chuť argumentovať my máme svoje JA a nič iné na svete nea už vôbec nie hádať sa s nimi. Argumen- existuje. Páchame zločin na ľudskosti a
ty na nich neplatia a hádkami si akurát ešte sme na to hrdí.
Nie, to je cesta do pekla. Dá sa jej
človek robí zo života každodenný hnus.
Keby aspoň „ja si myslím, že“, ale nie – však vyhnúť, ak sa vyhneme tým, ktorí
čoraz častejšie z ich strany zaznieva - „nie sa po nej vybrali. Ak ich vytlačíme z naje to tak, je to takto“. A basta, koniec. Žiad- šich životov, nech si diktujú sami sebe
na diskusia, iba vyhlásenie, zlostné o to čo len chcú. Život v nenávisti
viac, o čo menej je druhými akceptované. sa často končí nenávisťou
Diktátori sú vlastne smiešni a určite aj na voči sebe samému. A to je
poľutovanie. A hlavne, svojou verbálnou začiatok umierania. Cintovojnou za svoje videnie sveta, jeho pravi- rín človečenstva.
diel, respektíve sveta bez pravidiel, lebo
Nech sa vám darí
tie „obmedzujú“, sa prezentujú sami ako uhýbať z tejto cesty
obmedzení. Dokonale obmedzení.
pútnikov – diktátoNerád komunikujem s obmedzený- rov!
mi, lebo mi nič nedávajú, iba ma oberajú
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
Diktát, okrem toho, ktorý si pamätáme zo školy, je predriekanie tvrdení,
ktoré má niekto prijať za svoje myslenie, vnútenie niečoho niekomu.

Kerá to je? No preca Amerika. Tá nám dala krumple, aj mandelínky, koka kolu, žuvačky, papriku, rajčiny, kukuricu, hamburger, z neho aj tučnotu a jejéj
opčan sa korzuval po mesáci. Čo bolo nové, zaujímavé, pre nás neokukané a neznáme, zme jako dzeci volaly americké - svetové. Ona dala našim dzedom a pradzedom robotu, za kerú tam odešla v minulosci kopa
Slovákov, ket u nás bol hlat a nevedzely uživyt svoje
rodziny. Aj mój dzedo odešól za velkú barinu. Posílal
doláre, aj balíky. Ja som bola vtedy malá, ale pamatám
si to. Jak zme balík otvorily šeckému zme sa čuduvaly.
Boly tam silonky - sklenky, krásne pančuchy, čokoláda, káva, kakavo, žuvačky. K temu pekné látky
a záclony. V každém dopise my slubuval, že ma do
Ameriky zebere. Nestalo sa, dzetko sa po čase v tej dalekej krajine stracil a bolo po výlete. Aj čúl si hu ludé
berú za vzor. Prebýrajú od nej to dobré, ale bohužál aj
to zlé. Nékerý tam posílajú študuvat svoje dzeci, chodzá na dovolenky, alebo za lepším životom a opuscá
našu krásnu krajinu. Žije tam moc Slovákov, nékerý
dobre, nékerý horší.
Jak sledujem telku, nékedy sa
čudujem čeho sú tý Američané
schopný. Minule dávaly na konci
televíznych novín rarytu. Osemročná slečna, drobná, len také
pýžatko dvíhala 80 kilovú činku.
Ukazuvala aj hŕbu metálov, keré
mala zavesené na krku. Nevým či tá
činka bola gumová, alebo papírová,
lebo ja temu neverým. Ale
v krajine neobmedzených
možnoscí je šecko možné.

» bapka Blašková

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

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

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

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

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Ešte sa zíde
V truhlici mám ukrytý
svoj svadobný vienok,
keď nevyžijem z dôchodku,
budem živá zo spomienok.

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

Klasická otázka
Byť či nebyť očkovaný
spýtal som sa mojej ženy,
čo má už týždeň na mále
a s pandémiou leží na áre.

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

Veľké gamby
Krásavice chcú dnes mať
čo najväčšie gamby
a nejeden Habsburgovec
sa za svoju spodnú hanbil.
V lyžičke vody
Medzi politikmi to tak chodí,
že by sa navzájom utopili,
len čo keď tomu druhému
nedoprajú ani lyžičku vody.

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

Re-use v Trnave
Chápem, že si zvedavý,
čo majú v centre Re-use,
ale čajník po babičke
si tam zaniesť nemusel.

39-0007 TT01

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

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

Všetci sme v klietke
Už sa nedostaneme
ani z bodu A do bodu C,
klietkový chov bol zrušený,
ale zas zatvárajú hranice.

» Eva Jarábková

TT21-28-strana
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SK, s.r.o.

VÝKOPOVÉ PRÁCE | POŽIČOVŇA

39-0 TT11

0905 497 437 | www.jotoma.sk

08-0 TT22

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

63-06

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

s. r. o.

01-0 TT22

ZHÁŇAM BYT V TRNAVE

AKCIOVÉ CENY!
0908 447 006

39-0013 TT01

REZANIE BETÓNU

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

39-0043 TT17

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

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

TT21-28-strana
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08-0002 TT15

Z
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Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
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HLAVU HORE / SLUŽBY, AUTO-MOTO
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AKCIA na farebné zákryty

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

DOPRAVA A ČERPANIE
BETÓNOV
na kľúč
Základové dosky ny!
za výhodné ce

AKCIA JÚL 2021
1-hrob od 1290€ •2-hrob od 1590€
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2390 € • 1-hrob od 1690 €

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

63-0018

Keď ľudia dúfajú v lepšiu budúcnosť deji. Sú to tri sestry a piliere nášho života.
„Pane, urob ma nástrojom tvojho
hovoríme o nádeji. Veriaci definujú
nádej ako túžbu po šťastí, ktorú nám pokoja. Tam, kde je nenávisť, daj nech
prinášam lásku; tam, kde je urážka,
Boh vložil do srdca.
nech prinášam odpustenie; tam, kde je
Má nás inšpirovať a ochraňovať od pochybnosť, vieru; tam, kde je zúfalstvo,
opustenosti, a malomyseľnosti. Niekto nádej; tam, kde je tma, svetlo; tam, kde
hovorí, že nádej je darom pre optimistov. je smútok, radosť. Takto sa modlieval sv.
Myslím si, že nádej môže byť aj prejavom František z Assisi. Takto by sme sa dnes
viery. Ak verím iba sebe tak dávam náde- mali modliť na Slovensku a premieňať
ji svoje vlastné limity. Nádej však nemá slová modlitby na skutky. Šíriť pokoj,
prejavovať si lásku, odpúšťať, posilňovať
hranice, ak sa otvoríme Bohu.
Stretol som nedávno muža. Vyža- vieru a prinášať nádej.
Ten Dávid, o ktorom hovorím sa v skuroval pokoj a nádej. Rozprával, že chodí
po krajine, stretáva sa s ľuďmi a pokúša točnosti volá Edo. Má v sebe vieru, lásku
sa v nich zapaľovať nádej. Nehrá sa na aj nádej. A bude silnejší, ak mu pomôžemesiáša, zatiaľ je skôr v pozícii Dávida. me aj my. Našou modlitbou a prácou. Aj
Má proti sebe Goliáša zla, pochybností, on mohol sedieť doma so svojou manžellží, intríg, pretvárok, zlodejstva, pasivity kou a deťmi. Obetuje seba a svoj čas a poa hlúposti. On sa nevzdáva. Verí v zmenu kúša sa zmeniť veci k lepšiemu. Nadávak lepšiemu a každý deň sa učí. Poznáva jú mu a hovoria, že to
problémy obyčajných ľudí a snaží sa ich nedokáže. Dajme mu
premeniť na príležitosti. Vie, že je to zme- šancu a pomôžme
na obrovského a zotrvačného kolosu. mu s krížom, ktorý si
Buď trpezlivý, povedal mi. Dal mi nádej zobral na seba. Naša
a uveril som mu. Niekedy sa mi zdá, že krajina potrebuje viežijeme vo svete, kde nikto neverí nikomu ru, lásku a nádej
a ničomu. Hovoríme, že čas sú peniaze viac ako rast
a naháňame sa za nimi. Namiesto toho, HDP.
aby sme náš vymedzený čas premenili na
lásku. Viera a láska nás privádzajú k ná» Ján Košturiak

www.kamenarstvo-bocan.sk

Nádej

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN
0948 144 844

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

01-0006 TT27

P R EDA J
ES Í
B ET Ó N OV ÝCH ZM
96-0003

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

TT21-28-strana

4
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Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové rolety,
sklá, tesnenia, parapety, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parkety, ploty, podlahy a iné.

TRNAVSKO

RADÍME / ZAMESTNANIE, SLUŽBY

5

Rada pre dovolenkárov s deťmi

01-0 TT26

» red

Občianska
riadková inzercia

ŽALÚZIE
ROLETY
0904 237 414

01-0075 TT20

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 -

/ iné
202
AutoAUTO-MOTO
moto/iné
» Odkúpim továrenský traktor alebo
malotraktor aj v zlom stave alebo nepojazdný. 0949 350 195
» KÚPIM STARÝ PIONIER MUSTANG
STADION SIMSON BABETA AJ POKAZENÉ
NEKOMPLETNÉ 0915 215 406
» Kúpim motocykle Jawa/ ČZ/ Babetta/ Stadion/ Simson aj iné 0949 371 361
BYTY / predaj
303
Byty/predaj
Predám 3 izbový byt v Trnave, 111 000,
0917 435 026
REALITY / iné
707
REALITY/iné
» Garsonku kúpim. 0902570685
» Kúpim ornú pôdu aj podiely v okolí Trnavy. Platba v hotovosti. 0910 600 525
RÔZNE / predaj
1313RÔZNE/predaj
» Predám-darujem oblečenie, topánky, kabelky. 0905 754 838
RÔZNE / iné
1414RÔZNE/iné
» Hľadám starobnú dôchodkyňu z TT
na sprevádzanie 0902 419 756

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.

0915 261 120

TT21-28-strana
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Platí to aj v prípade detí v sprievode
pendlerov či zahraničných Slovákov
do 100 km, pričom v takomto prípade
nemusia mať ani negatívny test. Osoby
od 12 do 18 rokov sa registrovať musia.
Stačí tak však spraviť jedenkrát, registrácia im platí do 9. augusta. Negatívny výsledok PCR testu nie je potrebný.
TASR o tom informovala hovorkyňa
ÚVZ Daša Račková.
Ak osoby do 18 rokov prechádzajú
cez hranice výlučne so zaočkovanými
členmi spoločnej domácnosti (alebo
členmi spoločnej domácnosti na ktorých sa vzťahuje iná výnimka z karantény), povinnosť karantény sa na ne
nevzťahuje.
Ak deti do 12 rokov prechádzajú
hranice s nezaočkovanými členmi
spoločnej domácnosti, nemusia sa dať
po príchode na územie SR testovať na
ochorenie COVID-19. Karanténa im
skončí vtedy, keď ostatným členom
spoločnej domácnosti. V prípade, ak
deti do 12 rokov prechádzajú hranice
s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je napríklad zaočkovaný a
ďalší nezaočkovaný, deti zostávajú v
karanténe s nezaočkovanými osobami.
„Ak sú osoby od 12 do 18 rokov
zaočkované aspoň prvou dávkou vak-

cíny, hľadí sa na ne ako na zaočkované osoby a po príchode na Slovensko
nemusia ísť do karantény,“ podotýka
Račková.
Ak osoby od 12 do 18 rokov nie
sú zaočkované a prechádzajú hranice s členmi spoločnej domácnosti, z
ktorých jeden je zaočkovaný a druhý
nezaočkovaný, osoby zostávajú v karanténe s nezaočkovanými osobami.
Ak prechádzajú cez hranice deti do 18
rokov bez sprievodu členov spoločnej
domácnosti (napríklad rodičov), nie je
pre ne povinná domáca karanténa. Karanténa nie je povinná ani pre členov
spoločnej domácnosti.
Ak deti do 12 rokov prichádzajú na
územie SR letecky z krajín, ktoré nie
sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od
starších spolucestujúcich sa nemusia
preukazovať negatívnym výsledkom
PCR testu.

96-0085

Deti do 12 rokov sa do webovej aplikácie eHranica registrovať nemusia. Pripomína to Úrad verejného
zdravotníctva (ÚVZ) SR.

16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» 6 ročný ženatý hľadá kamarátku aj
staršiu 0907 328 041
» Zdravím hľadám priateľku do 50
rokov som 47 ročný vdovec s dvomi
teenegermi žene by som mohol poskytnúť aj bývanie u nás v rodinnom
dome 0940 107 605
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATEĽA NA
ZOZNÁMENIE 0944 724 181

ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny


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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

01-0005 TT23

•vodičov •dispečera/-ku
HĽADÁME do nášho tímu

ZAMESTNANIE

▪ Pozícia: lešenár, pomocný lešenár
▪ Druh pracovného pomeru: živnosť
▪ Mzdové ohodnotenie: od 8 do 11 eur/hod v závislosti od skúseností
▪ Podmienky: živnostenské oprávnenie, lešenársky preukaz, zdravotná
spôsobilosť na prácu vo výškach
Výhodou je vodičský preukaz sk. C
▪ Miesto výkonu práce: Slovnaft,a.s. ,Bratislava

Kontak: Miroslav Červený – výkonný riaditeľ ,
t.č.: 0908 716 916, mail: assa@nextra.sk

52-0117

▪ Firma sa špecializuje: na stavbu a prenájom lešenia – systémové
pozinkované a priestorové lešenie a hliníkové pojazdné plošiny

plat od 925 eur/mes. + výkonnostný bonus
od 125 eur/mes. priem. po SD + príplatok
za prácu v sobotu 1,79 eura/hod., v nedeľu
3,58 eura/hod., vo sviatok (100 %) a iné
zákonné príplatky

plat 4,30 eura/hod. + 0,40 eura/hod. priem.
výkonnostný bonus po SD + príplatok
za prácu v sobotu 1,79 eura/hod., v nedeľu
3,58 eura/hod., vo sviatok (100 %) a iné
zákonné príplatky

plat 3,80 eura/hod. + príplatok za prácu v
sobotu 1,79 eura/hod., v nedeľu 3,58 eura/hod.,
vo sviatok (100 %) a iné zákonné príplatky
+ možnosť získať výkonnostný bonus
01-0 TT27

6
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HĽADÁM PRACOVNÍKA
na čiastočný pracovný pomer

NA PRÁCU S TRAKTOROM
v poľnohospodárskej výrobe.
Prax vítaná. Mzda 7,- eur / hod.

01-0 TT27

Volajte na t. č.: 0917 520 100

39-0 TT26

TRNAVSKO

TT21-28-strana
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Stavebná spoločnosť
HOT BUILDING s.r.o.
www.hotbuilding.sk

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

85_0509

PONÚKAME
PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

87-0012

94-0062

0908 914 180

85_0342

2000€/ MES. + PRÉMIE

0910 134 567 I office@hotbuilding.sk

61_0142
42

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

TT21-28-strana
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Č. 28 / 16. JÚL 2021 / 25. ROČNÍK

TRNAVSKO
Týždenne do 46 550 domácností

-40%

požičovňa náradia

www.mamix.sk Najväčší výber poťahových látok!
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

-40%

AK

TERAZ CENY
ŽŠIE
I
N
J
A
N

-40%

0949 379 644
www.rentos.sk

Dovoz, vykládka

A
a montáž novej
TOP KVALIT
IU
Š
sedačky
ZDARMA
P
d
E
re
L
p
o
volať v
ZA NAJ
+ možnosť odvozu
CENU 033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!
01-0 TT28

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

POLSYSTEMS

KAMENÁRSTVO

www.polsystems.sk

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

EUROOKNÁ A DVERE

ZNOVUOTVORENÁ PREDAJŇA V TAZ-ke

PRACOVNÉ ODEVY

markb
wo.d obalových materiálova

p
ul. 3
03

Suchovská 5, Trnava

ECO-BIO
POHÁRE

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

39-0011 TT23

veľko
o

0911 421 691

k
l.aspapiera

ww

01-0 TT26

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

39-0008 TT01

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

A OCHRANNÉ POMÔCKY

Upečiem i zabezpečím
39-0006 TT01

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

TTzel21-28-strana 1

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

01-000 TT17

0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

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

16-0084

w ww. l a ck o v a . e u • 0 9 0 5 4 4 5 6 6 8

baranovicroman@gmail.com • 0911 810 830

01-0 TT17

AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA

hydroizolačné
materiály
a izolácie
striech

na
4 4 va
8

-40%

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

bch

-40%

Á
N
T
E
L
Á
K
Ľ
E
V
CIA

Búracie kladivá
Vibračné dosky
Tepovače
Priemyselné vysávače
Tepovanie u vás doma
Stavebné práce
01-0 TT24

Domáci trnavský predajca

01/113 TT28

Najčítanejšie regionálne noviny
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TRNAVSKO
ZELENE 1-12
ZDRAVIE
SPOLOČNOSŤ

RU BR IK A

Najčítanejšie regionálne
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POTULKY SLOVENSKOM

Obdivujte majestátne hrady Pohronskej
hradnej cesty
Vydajte sa na potulky do prekrásneho prostredia stredného Pohronia
a preskúmajte pozostatky hradov
Revište a Šášov. Oba sú súčasťou
Pohronskej hradnej cesty, na ktorej
môžete obdivovať množstvo ďalších
hradov, hrádkov, strážnych veží,
opevnených miest či kláštorov.

ktorom je osadených osem informačných tabúľ. Z delovej bašty hradu a zo
severnej veže hradu sú v prípade priaznivého počasia vždy cez víkend od 10.00
h do 16.00 h. pre záujemcov sprístupnené vyhliadky ponúkajúce pôsobivé
výhľady na rieku Hron a jej údolie, na
okolité kopce a tiež na Štiavnické vrchy.

Hrad kedysi...

Hrad Revište

Hrad Revište postavili začiatkom 14.
storočia a jeho podobu určoval úzky
skalný hrebeň, ktorý v najužšom mieste
z obranných dôvodov prerušili mohutnou priekopou. Nad ňou sa nachádzala hranolová obytná veža. Z juhu sa na
vežu napájal hradbový múr vymedzujú- Hrad Revište.
Ako sa tam dostať...
foto poskytla OOCR Región Gron, autor foto Pavel Ovsík
Svoju výpravu k hradu Revište začni- ci úzke pozdĺžne nádvorie. Zrejme už od
te v obci Revištské Podzámčie. Cesta k začiatku bola súčasťou nádvoria cister- sami slovenských hradov ešte nechcete kanceláriu, ktorú tam v jednom z domov
ukončiť, vydajte sa na len približne 15 zriadilo Združenie na záchranu hradu
zrúcanine vedie nenáročným terénom, na, ktorá sa zachovala dodnes.
kilometrov vzdialený hrad Šášov, vypí- Šášov. „Návštevníci hradu si môžu v
trvá asi 15 minút od vrchného parkovisnajúci sa na strmom, ľavobrežnom brale našej expozícii pod hradom prezrieť
ka a bez problémov ju zvládnu aj menšie
Hrad Šášov
deti. Povedie vás náučným chodníkom
Ak sa dostatočne nabažíte výhľadov priamo nad dolinou rieky Hron. Z hradu 3D model hradu Šášov z čias, keď bol
pod názvom Majitelia hradu Revište, na z hradu Revište, ale svoju cestu za krá- sa zachovala pomerne veľká a rozľahlá ešte zastrešený a nájdu u nás aj knihy s
časť, plná zaujímavých architektonic- hradnou tematikou, či pamätnú izbu,“
kých detailov. Ak budete mať šťastie, hovorí Rastislav Uhrovič zo Združenie
ako prvé vás na mieste privítajú kozy, na záchranu hradu Šášov. Turistická
kancelária býva v prípade priaznivého
ktoré tam našli svoj domov.
počasia otvorená počas víkendov.

Hrad Revište sa vypína na skalnatom
brale na pravom brehu Hrona a postavili ho začiatkom 14. storočia ako súčasť
ochrany stredoslovenských banských
miest.

Ako sa tam dostať...

Hrad Šášov.

foto poskytla OOCR Región Gron, autor foto Peter Čákovský

Na Šášovský hrad môžete vyraziť
priamo z obce Šášovské Podhradie, odkiaľ vás k zrúcanine privedie zeleno značená turistická trasa. Počítajte s tým, že
výstup k hradu je o čosi náročnejší, no
nepotrvá viac ako 20 minút. Na začiatku
turistického chodníka je osadená informačná tabuľa, ktorá informuje o histórií
hradu. Pri vstupnej ceste na hrad Šášov
zároveň nájdete informačnú turistickú

Hrad kedysi...
Podľa dávnej povesti dal hrad svojmu
Šašovi z vďačnosti postaviť Zvolenský
hradný pán, pretože mu vraj dvorný
blázon počas poľovačky na medvede
zachránil život.
zdroj informácií OOCR Región Gron,
hrady-zamky.sk, Oz Združenie
na záchranu hradu Šášov
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Zubria zvernica ponúka príjemnú
vychádzku plnú poznania
V pohorí Tribeč, asi 10 km od To- Zubry môžete
poľčianok sa nachádza miesto, kde pozorovať celoročne
môžete popri príjemnej vychádzZubria zvernica je v súčasnosti príke tiež nerušene pozorovať zubra. stupná verejnosti celoročne. Trasa pre
Chránený areál Zubrej zvernice v
Topoľčiankach je jediným zariadením, ktoré sa na Slovensku špecializuje na chov tohto najväčšieho
európskeho cicavca.

všetky dopravné prostriedky je vyznačená z centra obce Topoľčianky, až po
záchytné parkovisko v blízkosti vonkajšieho oplotenia zvernice. Po asi 500

Vôkol obory, v ktorej zvieratá žijú,
vedie 2,5 km dlhý okružný lesnícky
náučný chodník Zubria zvernica. Počas vychádzky sa vďaka 10 panelom
oboznámite s históriou chovu zubra v
Topoľčiankach, s príbuznými druhmi
a so živočíchmi a rastlinami, ktoré sa
vyskytujú v Zubrej zvernici a v jej bezprostrednom okolí. Trasa chodníka
vedie nenáročným terénom, s veľmi
malým výškovým prevýšením, takže
ho môžu pohodlne absolvovať aj menej
zdatní návštevníci a deti.

TTzel21-28-strana 2

m pešej chôdze sa dostanete k chovateľskému jadru, kde sa môžete stretnúť
so zubrami. „Tie majú v rámci zvernice
svoje obľúbené stanovištia, ktoré nie sú
vždy prístupné ľudským očiam. Pri kŕmnych zariadeniach, kde si ich môžu návštevníci prezrieť, sa zdržujú väčšinou
iba v čase kŕmenia, ktoré sa vykonáva
dvakrát denne a to v dopoludňajších
hodinách o 9,00 h a popoludní o 14,00
h,“ hovorí Marína Debnárová, vedúca
odboru komunikácie Lesov SR.
Zubriu zvernicu obhospodarujú Lesy
SR štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky. Prvoradou úlohou Zubrej
zvernice je chov zubra hrivnatého horskej línie. Počas dlhoročnej histórie sa
v Zubrej zvernici už narodilo množstvo
mláďat.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Zdroj informácií a foto: Lesy SR štátny
podnik Banská Bystrica,
Odštepný závod Topoľčianky

SLUŽBY, BÝVANIE, ZVERINEC

• Hroby
• Pomníky
• Graffiti
• Dlažby
• Fasády
• Strechy

3

801210103

TRNAVSKO

Wellness & SPA

(pri galante)
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
• Mulard kačice a káčere
na výkrm

krmivo pre nosnice rastová a znášková

na predaj:

ROZVOZ
e
Zabezpečím

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

36-0006

Košolná 161, 0911 497 556

hydinárska farma topoLnica
39-0 TT14

Salónna úprava psov do 10 kg
(kúpanie, strihanie srsti a pazúrikov,
čistenie očí a uší), dentálna hygiena bez
narkózy, SPA liečebné a relaxačné kúpele
s ozónom. Svetríky na mieru. Po-Pi. po
17.oo (dohody). Víkendy a sviatky podľa
dohody. Agresívnych psíkov nestrihám.

59-132

WWW.REGIONPRESS.SK

Výročia a udalosti
Miloš Jakeš predniesol v plzeňskom kultúrnom dome Červený Hrádek
svoj legendárny prejav odsudzujúci požiadavky demokratizácie

17. júla 1989

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
www.krtkovaniezsk.sk

01-0003 TT01

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

LETNÁ AKCIA

kfkservis1@zoznam.sk

0948 155 452 • 0903 033 862
TTzel21-28-strana 3

www.kfkservis.sk

16-0151

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky

RELAX

4
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Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812 záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

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

INZERCIA PLATÍ OD 19.7.2021 DO 1.8.2021
1.5. a 8.5. SVIATOK - ZATVORENÉ

Krkovička bez kosti

Moscato DeLuxe
bianco
0,75l

Kupón

j.c. 1,987€/l

1,99
Cena po zľave:

1,49€

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
19.7.2021 do 1.8.2021.

46893

Krezosan
950ml

Kupón

j.c. 3,674 €/l

5,19
Cena po zľave:

3,

49

€

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
19.7.2021 do 1.8.2021.

Cena po zľave:

29,90€
Konvica Botti
cestovná 0,6l
650w

14,90
Cena po zľave:

8,90€
j.c. 0,996 €/kg

kg

kg

6,90

49

€

Klobásy údené
kg

5,90

7,

49

€

ilustračný obrázok

Miniberner
380g

j.c. 6,289 €/kg

2,90

4,69€
Heik pitvaný
kg
Nautic

5,39

4,99€

2,39€

Mlieko

Čokoláda študentská pečať Cukor želírovací

trvanlivé 1,5%
1l

0,59

višňa/vanilka, slaný karamel, marhuľa
170g
j.c. 6,357 €/kg

1,89

4,79€
Oetker 3:1
500g
j.c. 3,380 €/kg

2,19

0,45€

0,89€

1,69€

Drobček

Pivo Kelt 1.5%

Borovička Borec 38%

1l

0,7l aj citrus
j.c. 9,834 €/l

j.c. 0,145 €/l

18093

0,59

Kupón

39,90

4,

Šunka Mecom

Saláma Flamenco

10,90

5,50

dojčenská voda
2l

Hrniec tlakový Adagio
6l

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
19.7.2021 do 1.8.2021.

153555

1,39

8,90

0,29€

1,00€

6,88€

Jar

Cif 750 ml

citrón
900ml

MR, viac druhov

Bref WC guličky

j.c. 3,720 €/l

j.c. 1,878 €/l

viac druhov
50g

2,29

3,49

2,20

1,69€

2,79€

1,09€

Surf 3l/60PD

Kuschelweich aviváž

Lehátko plážové Jamaica

Surf 2,7l/54PD

j.c. 1,900 €/l

j.c. 0,115 €/PD

1l rôzne druhy

farba: zelená, červená

j.c. 0,128 €/PD

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
19.7.2021 do 1.8.2021.

149457

8,90

2,49

219,00

6,89€

1,90€

23,90€

Poháre Faceta

Súprava obedová

Korčule kolieskové

720ml/12ks
j.c. 0,290 €/ks

Midnight
18dielna
farba: čierna, červená

nastaviteľná veľkosť 31-34
farba: zelená, červená

4,68

34,99

3,48€

27,99€ 14,90€
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SLUŽBY, ZDRAVIE
INZERCIAZAMESTNANIE,
PLATÍ OD 19.7.2021
DO 1.8.2021

TRNAVSKO

Autochladnička Hyundai Ventilátor stojanový
24l, funkcia chladenia
Strend Pro
aj ohrievania

Dvojplatnička Botti
5 stupňov regulácie

40 cm
príkon 42W

230V/12V

66,90

Mlynček na mäso
Concept

Mikrovlnná rúra ECG
1100W

Odsávač MORA

5

+ lys na ovocie

28,90

21,90

69,90

69,90

69,90

55,90€ 15,90€ 19,90€ 49,90€ 54,90€ 69,90€
Sporák Mora komb.

Pračka Elektrolux

4 plynové horáky, Stop gas, el.
iskra, multifunkčná rúra 70L,

Mraznička ECG

náplň 8kg /1200ot.min
energ trieda E

+ darček plech zdarma

299,00

Chladnička ECG

+ 18 pív 0.5l zdarma

+ 18 pív 0.5l zdarma

objem 204L/84L, energ.trieda F

299,00

199,00

387,00

Chladnička ECG

objem 184/84L, energ.trieda F

energ.trieda A+
objem 99L

Chladnička Indesit
objem 228L/111L
energ.trieda A++

+ 18 pív 0.5l zdarma

309,00

379,00

269,00€ 319,00€ 179,00€ 269,00€ 279,00€ 349,00€
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

Traktor Cub Cadet LT1 NR92

Kosačka robotická ALKO Robolinho

Výrobca motora: Cub Cadet OHV
Objem zberného koša: 240l
šírka záberu: 92cm

450W, Záber: 20cm, Pre plochy do 450m2

299,00

5Ah batéria+ nabíjačka v cene

+ 12 pív 0.5l zdarma

669,00€

+529,00
vlečka v cene 229,00€ zdarma

Kosačka aku 46.0 LiSP Moveo

499,00€

1769,00€
stierací
získajtevyhrajte
žreb a 000€
.
až 200

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

245,00
Kosačka ALKO Classic 4.66
P-A
Motor: AL-KO Pro 125, Záber: 46cm

+ 6 pív 0.5l zdarma

199, €
90

Kosačka ALKO Classic 4.66 SP-A PLUS 4v1
Motor: AL-KO Pro 125, Záber 46cm, pojazd

+ 6 pív 0.5l zdarma
stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

299,00

279, €
90

Valec záhradný AL-KO GW50

84,90

79,90€

Bicykel DEMA DROBEC

159,99€

519,00

Kosačka ALKO Classic 3.25 E
Príkon: 1000W, Záber: 32cm,
Objem koša: 30l

84,90

79, €
Kosačka ALKO Classic 3.85 E
90

+ 6 pív 0.5l zdarma

Príkon: 1300W, Záber: 38cm,
Objem koša: 40l

+ 6 pív 0.5l zdarma

Vyžínač aku ALKO GT 2000

Kosačka AL-KO 5.18 VS-B+
Motor: Briggs&Stratton,
záber:32cm, Objem koša:30l,
5rokov záruka

+ 12 pív 0.5l zdarma

529,00

109,90

99,90€
84,90

85,00€

Bicykel
DEMA LUGO LADY
159,90

299,99€

299,00

89,90€

428, €
90

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

Čerpadlo kalové ALKO DRAIN 12000 Čerpadlo ALKO BMP 14001
Príkon: 850W
Max. výtlak: 10m

+ nabíjačka batérie v cene

Výkon: 1,7kW
Max. výtlak: 36m

Bicykel
DEMA TIGRA 1
159,90

409,99€

189,00

179,90€

Krbové kachle keramické
84,90
Flama Melita
7kW, en.tr. A
slon.kosť, oliva

589,00€

E-bike
DEMA RELAY
159,90

2089,99€

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

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

2-0002-7

Poznáte základné vybavenie lekár- prenosnými chorobami.
Trojcípa šatka. Slúži na fixáciu poničky pre poskytnutie prvej pomoci
ranenej ruky.
v prírode aždo príchodu lekára?
Resuscitačné rúško. Odporúča sa
Takáto lekárnička by mala obsa- ho použíť pri umelom dýchaní, zvlášť
hovať obväzový materiál, kompresy pri poskytovaní pomoci cudzím osoz gázy, cievkové náplaste, náplasť s bám.
vankúšikom, ovínadlo, obväzy, mastSpínací špendlík. Slúži na rôzne
ný tyl, trojcípu šatku, gumové škrtiace prichytenie obväzov, apod.
ovínadlo, resuscitačné rúško, gumové
Ostatné lieky odporúčame vybrať
rukavice, pinzetu, nožnice, lekársky po porade s lekárom alebo lekárnikom.
teplomer a izotermickou fóliu.
Alergici a diabetici by nemali zabudNáplasť. Na určité zranenia sa hodí núť na svoju špecializovanú výbavu na
skôr vankúšiková. Ale niekedy si vysta- výlety a pravidelné dávky napríklad
číme aj s klasickou bez vankúšika.
inzulínu.
Obväz. Skontrolujte si či nemá
Ak idete vo väčšej skupine, je dobuplyntú lehotu použiteľnosti, ak áno, ré, aby každý mal svoju malú lekárničnie je to už sterilný obväz ale iba klasic- ku s najdôležitejším materiálom a jeden
ký obväz.
človek zo skupiny, najlepšie ten dobre
Škrtidlo. Používa sa pri poranení ovládajúci prvú pomoc, niesol veľkú leciev a pod. treba si však vo voľnom čase kárničku s materiálom, ktorý nie je zas
preventívne naštudovať odborné rady až tak často potrebný.
na jeho aplikáciu, laické použitie totiž
môže spôsobiť neraz viac škody ako
účinku.
Nožnice. Slúžia na odstrihnutie
obväzu, kusu oblečenia ak je to nutné, aby sme sa dostali k rane, alebo
potrebujeme chcete zastaviť krvácanie
či urobiť šatku na podperu poranenej
ruky. Pinzetu použijeme určite na vyťahovanie kliešťov či nečistôt z rany.
Sterilné rukavice. V prípade snahy
pomôcť človeku s krvácajúcim poranením je dobré ich použiť, aby ste sami
seba chránili pred prípadnými krvou
» red

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

75-49

Lekárnička na voľný čas a turistiku

Najčítanejšie regionálne noviny

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-07

6

Väzníky v top kvalite
od

z Trnavy
SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

0905 263 196

800

PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

1500

449 €

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

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

01-066 TT18

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY

10% ZĽAVA
2300

www.strechyedi.sk

1500

1500

399 €

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

www.promontglass.sk
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0918 623 064

87-0011

Promont Glass sro
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Už máme aj turistický semafor

7

TRNAVSKO

Frézovanie

Ministerstvo životného prostredia Ako používať mapu?
Na mape vidíte hranicu chránených
SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a Slovenskou agentú- území a turistických oblastí s farebným
rou životného prostredia spustilo v označením návštevnosti. Jednotlivé
sobotu 10.7.2021 webovú aplikáciu s farby ikony turistovi ukazujú, ako je na
názvom Turistický semafor.
tom daná lokalita z pohľadu množstva
návštevníkov. Po kliknutí na ikonu
Tá pomôže turistom získať informá- nájdete potrebné informácie o vyťažecie o husto navštevovaných lokalitách nosti zvolenej lokality a jej názve.
národných parkov a chránených kraMapa Turistického semaforu je prajinných oblastiach.
videlne aktualizovaná každý deň o
10.00 hodine.
Čo je turistický semafor?
Červená farba: Na tomto mieste je
Turistický semafor je pomocník pri aktuálne veľa turistov. Odporúčame
vašej návšteve v oblasti chránených vám zvoliť si inú oblasť.
území. Zistíte v ňom, ktoré lokality
Oranžová farba: V tejto lokalite sa
majú v aktuálnom čase zvýšenú náv- momentálne nachádza väčšie množštevnosť a v ktorých sa naopak nachá- stvo turistov. Myslite na to, alebo si pre
dza turistov menej. Podľa toho si mô- váš pobyt v prírode vyberte inú lokaližete naplánovať výlet a vychutnať si tu.
komfort a oddych v prírode naplno. ZáZelená farba: Táto lokalita je akturoveň tým pomôžete zachovať v prírode álne voľná, počet návštevníkov je minirovnováhu s ohľadom na faunu a flóru. málny. Prajeme vám príjemný pobyt v
Vďaka turistickému semaforu máte prírode.
aktuálne informácie o vyťaženosti jednotlivých lokalít v národných parkoch
a chránených krajinných oblastiach
vždy po ruke.
Turistickým semaforom chcú jeho
prevádzkovatelia zabezpečiť pohodovú návštevu prírody s dôrazom na
komfort návštevníkov, ale aj ochranu
a zachovanie prírody. Pohybovať sa
mimo vyznačeného turistického chodníka je v chránených oblastiach 3., 4. a
5.stupňa ochrany zakázané.
» red

komínov

Redakcia:

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma
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Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0142

POLIENKA BUK, HRAB

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

033/55 13 185

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

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

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

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

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

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Východné Slovensko

01-0004 TT01

Skvelé
ceny na

SLUŽBY

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

SLUŽBY, BÝVANIE
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PREDANÉ

PREDAN

Alexandra Lehutová
0903 474 503

MAXIS REAL
R E A L I T N Á

K A N C E L Á R I A
01-000 TT28

Potrebujete rýchly, zodpovedný
a bezpečný predaj alebo
prenájom Vašej nehnuteľnosti?
Zavolajte mi ešte dnes
a pridajte sa k mojim
spokojným klientom!

PRENAJATÉ
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