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TRNAVSKO

Č. 29 / 23. JÚL 2021 / 25. ROČNÍK

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk

0907 600 895 • 033 5514 623

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,
BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka
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Súkromná spoločnosť
prijme

Bližšie informácie poskytneme na tel. č.:

0911 068 443

PREDAVAČKU
(40 hod. pracovný úväzok)

do trafiky v Bille

na ul. Spartakovská,

minimálny zárobok 745,- Eur

brutto + zákonom 

stanovené príplatky.

0
8
-0
 T
T
19

3
6
-0
0
9
5

0944 007 968

TRÁVNIKOV
úprava terénu
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SADENIE

KOSÍME

VŠETKO
KOSÍME

VŠETKO

Suchovská

cesta 12, Trnava

www.chillpoint.s
k
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LETNÝ TÁBOR

Letný laser game tábor pre deti od 7 do 15 rokov
VSTÚP DO CHILL POINT TÁBORA, KDE JE KAŽDÝ HRDINOM

Termíny 2021

5. 7. - 9. 7. 19. 7. - 23. 7.

2. 8. - 6. 8. 16. 8. - 20. 8.
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V prípade, 
že máte podozrenie 

na koronavírus, konajte!

Pre verejnosť je dostupná 
infolinka pod taktovkou NCZI. 

Odborníci na čísle 0800 221 234 
odpovedajú na otázky 24 hodín 

denne, 7 dní v týždni.

K dispozícii sú aj - 
Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky – 0917 222 
682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícií 
call centrum:

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Trnave - 0905 903 053

Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme zvláštna krajina. Každý vie všet-
ko, rozumie sa všetkému a tak isto 
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je 
to tak“.

O všetkom vieme všetko. S takou ma-
lou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo 
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda 
o nás samých. To, že rodičia iba máloke-
dy aspoň tušia niečo o vnútornom živote 
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál do-
spievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá 
dospievania by mali zostať tajomstvami. 
To, že rodičia často neovládajú ani učivo 
základnej školy svojich detí, no zasvätene 
pred nimi hodnotia, analyzujú a prebera-
jú globálne problémy ľudstva, voči tým 
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú, 
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj 
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne, 
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.

Každý deň pracujem s informáciami. 
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na 
tie sa príliš nespolieham, aj zahranič-
ných. Z tých si vyberám tie naozaj dôvery-
hodné, overené, nestranné a nestranícke. 
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, ne-
rozdeľujúce.

Aj napriek tomu napríklad s očko-
vaním váham. Pritom nie som proti oč-
kovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“. 

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem 
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km 
od môjho obvodného lekára. Nemám čas 
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem), 
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovka-
mi záujemcov. Registrovať sa (áno, viem, 
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel, 
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo 
moje vedomosti nestačia na to, aby som si 
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú 
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich, 
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí 
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.

Keby tak mohol aj mňa zaočkovať 
doktor v zdravotnom stredisku u nás. 
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová 
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľ-
vek kampane, o ktorej dumajú hlupáci. 
Netreba kampaní, treba príležitosť. Mož-
nosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa 
všetkému, poznajú všetko.

Akurát o ľuďoch neve-
dia absolútne nič. Nechcú. 
Politici, médiá a väčšina z 
nás všetkých.

Pekný týždeň, vážení 
poslucháči, s pozdra-
vom

KAMENÁRSTVO
KAM-LA s. r. o. vzorková predajňa

Kátlovce v budove pošty

AKCIA -30%AKCIA -30%
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DOVOZ ZDARMA

www.lackova.eu �  0905 445 668
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SERVIS OKIEN &

RENOVÁCIA EUROOKIEN

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

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové role�,

sklá, tesnenia, parape�, kovania a iné.

RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parke�, plo�, podlahy a iné.

0948 144 844
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%

KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

Upečiem i zabezpečím 

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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platba možná v hotovosti,
vopred ďakujem za Vaše ponuky. T. č.: 0951 474 379

ZHÁŇAM BYT V TRNAVE
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,

víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +

bonusy, spolu 1400–2000 €.

0948 534 542

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
0903 783 800
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Zakrývanie interiéru GRÁTISZakrývanie interiéru GRÁTIS
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny

svietidiel,

vypínačov,

zásuviek...
24. júla 1847  
po 17 mesiacoch cesty dorazila skupina 148 mormónov do údolia 
Veľkého soľného jazera a založili tam Salt Lake City

Výročia a udalosti
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
Stretnutie na tejto predajni

si dohodnite telefonicky

NAJŠŤÝLOVEJŠIE PREDAJNE
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Najväčší výrobca a predajca žuly
za dostupné ceny na Slovensku od roku 1991

DOPRAVA ZADARMO

ČASOVO 

OBMEDZENÁ AKCIA

ZĽAVY PRE SENIOROV

30
1991-2021 -40%

Po - Pia 9:30 - 16:30
Sobota 9:00 - 13:00

BEMAT, spol. s r. o.

�LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
   A VÝKOPOVEJ ZEMINY
   - skládka priamo v Trnave

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

�PREDAJ KAMENIVA

�PREDAJ PIESKU
�DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

OPRAVA
�automatické

práèky
�elektrospotrebièe
�plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849

SK, s.r.o.

VÝKOPOVÉ PRÁCE | POŽIČOVŇAVÝKOPOVÉ PRÁCE | POŽIČOVŇA
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0905 497 437 | www.jotoma.sk

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

0905 333 832

hydroizolačné 
materiály 
a izolácie 

striech

www.polsystems.sk
baranovicroman@gmail.com • 0911 810 830 0
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Prijmeme 
predavačku 

do predajne textilu

 v Trnave na TPP,
(možnosť aj dôchodkyňa)  

mzda 750 € brutto 

+ prémie

0948 544 523
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE:  

0800 500 0910800 500 091

MZDY MZDY OD 900 € DO 1300 €OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE / MESAČNE

25. júla 1897  
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zla-
tej horúčke; tu napísal svoje prvé úspešné príbehy

Výročia a udalosti

26. júla 1922  
sa narodil Albert Marenčin, slovenský prozaik, básnik, esejista, 
scenárista, výtvarník, prekladateľ a kritik († 2019)

Výročia a udalosti
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Konečne zme sa dočkaly, konečne sa u nás va-
ryl guláš, konečne to vypuklo druhú júlovú sobotu. 
Konečne zme sa mohly stretnút na 10. ročnýku gu-
lášovej pohody v  Jaslovských Bohunicách. A  bolo 
to veselé stretnucí kamarádov a zároven súperov. 
Aj ket sa táto sútaž koná od roku 2010 pravydelne, 
vlony nám to korona zrušila, tak zme sa dva roky 
nevydzely a veselo zme sa výtaly. Bolo maso, boly 
krumple, cibula, chlebík, kotel aj drevo a šecko čo 
do porádneho guláša patrý. Bolo aj krásne počasí 
o keré zme sa, vlasne ja, postarali. 

Šak na druhý den od rána do večera pršalo. A tak 
zme varyly, sútažily, aj si navzájom pomáhaly. Či už 
nabrúsit nóž, podkúryt, ket sa nedarilo, otvorit kon-
zervu, alebo zaváranynový pohár, posekat drevo. Aj 
ket zme boly súpery, vládla pohoda. Boly aj sútaže, 
aj sa športuvalo, bola aj žívá muzyka, teda šecko čo 
na žúrke má byt. Z našej starostky sa stala „pendlér-
ka“. Ona mala rodzinú  oslavu tak pendluvala medzi 
parkom, dze sa varyl guláš a  svojim domom, dze 
mala oslavu. Silno zme varyly, až dovaryly a došlo 
vyhodnocený. 

Naše „babské“ drušstvo sa na výtaznú bednu 
nedostalo, nevyhraly zme, ale ne-
vadzí, aj tak zme maly najkrajšé 
fertuchy. A pykoška? Mój ka-
marát, šikovný chlapec, bol 
na roztrháný, varyl guláš, hral 
v kapele a natáčal naše výkony. 
Nakonec zme sa my, šeci sútažá-
ci, rozhodly a  štartovné zme ve-
nuvaly rodzine, kerej v  našej opci 
vyhorel dom. Takto zme 
gulášuvaly.

Konečne

» bapka Blašková

Budúcnosť vo hviezdach
Veštica pre väzňa

nemá dobrú správu, 
ale na vyveštenie 

spravila mu zľavu.

Viditeľné obťažovanie
Za obťažovanie ho udajte
skôr než vlezie do vody,

lebo potom, 
už nie je vidieť dôvody.

Nič ich nezastaví 
Pre ľudí prísne zákazy,

u zvierat je to iné,
práve preto cez hranice 

prejdú už iba divé svine.

Láme rekordy
Také horko nás 

toto leto opäť morí,
že možno mi v dome
aj klimatizácia zhorí.

Zaočkovanosť stúpne
Iba dobrú reklamu by to 

chcelo
a počet zaočkovaných, 
bude vyšší ako počet 

obyvateľov.

Trasovanie
Nevedela som sa dočkať,
kým mi dajú občiansky
a teraz pýtajú len PCR

a kde som bola a s kým.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

PB
wood

PÍLA DOLNÉ OREŠANY

porez guľatiny

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com
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2predaj agátových kolov - od 0,60€/bm

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

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34
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OKNÁ�DVERE�PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

Do nášho tímu prijmeme:



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

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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PREDAJ • MONTÁŽ • DOPRAVA

0905 263 196
www.strechyedi.sk

U NÁS

ZA NAJNIŽŠIE 

CENY
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Nástupný bonus: 500 Eur do 31.07.2021! Plat od 1100 
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

Nástupný bonus 150,-Eur do 31.07.2021! 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 výkonnos-
tný bonus
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

399 € 449 €

599 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk

1
5
0
0

1
5
0
0

1
5
0
0

800

2
3
0
0



TT21-29-strana 6

DEŤOM, SLUŽBY, ZAMESTNANIE Najčítanejšie regionálne noviny
6

Vás srdečne pozýva na

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

Pripravené je pre Vás divadelné predstavenie

„Malý Princ“, podľa Antoina de Saint-Exupéryho.
Čarovný príbeh Malého Princa,

dieťaťa, ktoré žije v každom z nás.
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

  

PROSÍME O NAHLÁSENIE VAŠEJ ÚČASTI na uvedenú mailovú adresu,
pretože počet miest je obmedzený. TEŠÍME SA NA VÁS!

Občianske združenie „MACKO-UŠKO“

Mgr. Zuzana Bartovičová
predsedníčka občianskeho združenia
„MACKO-UŠKO“

POZVÁNKA

Hlavná č. 43-45, 917 00 TRNAVA
IČO: 42163528

Tel. č.: 0948 315 155,
mail: divadlopodhviezdami@gmail.com

www.macko-usko.sk

Občianske združenie „MACKO-UŠKO“
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na doplnky k oknám!
Super CENY
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...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKEV  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ
AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNYBRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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Práca vhodná aj pre plnoletých študentov. Mesačná mzda

625,- Eur + odmeny. Bezplatná doprava z Trnavy a späť

Osobné pohovory: 8:00-14:00 hod. Info: 0911 666 057

Ve�er Slovakia, spol. s r.o.,

Priemyselná 2,

Hlohovec – Šulekovo

HĽADÁ ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU

BALIČ/-KA SUŠENÉHO OVOCIA.
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INZERCIA
0905 333 832
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

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

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

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV
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Milan Lasica bol obľúbenec teraz 
možno už troch generácií. A verím, 
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro 
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás 
opustil, potom druhý Julo Satinský 
a teraz... zostalo prázdno. Moje spo-
mínanie bude možno osobné a určite 
nebude oficiálnym nekrológom.

Pán Lasica bol v mojich očiach vždy 
pán. Nie v zmysle panský, ale – nobles-
ný pán. Elegancia, šarm, vybrané sprá-
vanie, kultivovaná reč. V rámci môjho 
niekdajšieho, svojvôľou mocných aro-
gantne prerušeného povolania som mal 
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovo-
rov pre Slovenský aj Československý roz-
hlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž 
neznášal „typické“ novinárske otázky a 
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo 
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patri-
lo to klasické klišé, či má rád humor, či je 
veselý, aké vtipy má rád a podobne.

Proste, na pána Lasicu sa bolo treba 
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal 
o rozhovor pri príležitosti výstavy kni-
žiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii 
jedného vydavateľstva už na prvý po-
hľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa 
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako 
exponát.

Hlavou mi v tejto chvíli behajú ob-
razy z legendárneho „Véčka“, klubu vy-
sokoškolákov v Bratislave, kde bolo na 
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm, 
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice 

V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š 
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som 
nezabudol na našich – H+K, páni Hla-
váček a Krajíček, tiež skvelá herecká 
komická dvojica. Klobúk dolu pred všet-
kými týmito velikánmi.

Boli to časy inteligentného, veselé-
ho humoru, poukazujúceho, nasmeru-
júceho, napĺňajúceho a povznášajúce-
ho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou 
prvoplánovou a často až primitívnou a 
diváka urážajúcou komerčnou ponukou 
„zábavy“, ktorá má k humoru tak ďale-
ko, ako kapela za rakvou nebožtíka k 
promenádnemu koncertu.

Milan Lasica bol skvelý herec, naj-
mä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa 
dnes stále pozerajú ako skvelé komédie. 
Jedno z prvých predstavení, ktoré som 
ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká 
peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré 
dialógy. Nuž – text napísal pán Milan 
Lasica. A zahral skvelo aj postavu Alfré-
da Cicáka, holiča.

Česť Vašej pamiatke, majstre!

Za majstrom Lasicom

» red - Ivan Brožík
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▪ 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
▪ Firma sa špecializuje: na stavbu a prenájom lešenia – systémové  
   pozinkované a priestorové lešenie a hliníkové pojazdné plošiny

HĽADÁME do nášho tímu

Kontak: Miroslav Červený – výkonný riaditeľ ,
t.č.: 0908 716 916, mail: assa@nextra.sk
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

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

REKONŠTRUKCIE

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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1AKCIOVÉ CENY!

1 Auto-moto/predaj

» Predám Babettu 210 v 
dobrom zachovalom stave, 
pojazdná, tel: 0944367347

2 Auto moto/iné

3 Byty/predaj

» Predám 3 izbový byt v 
Trnave, 111 000 0917435026

4 Byty/prenájom

» Prenajmem 2i byt TT pri 
Maxe, 550e 0910685246 
» Dám do prenájmu garson-
ku v rodinnom dome pre 2 
osoby. cena pre 1osobu 175? 
0902618021
» Dám do prenajmu 3 izb. 
byt skupelnou a wc,nealko-
holi a nefajciar 0948014213 

5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

7 REALITY/iné

8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

» Domáce vajíčka. 
0949243674 
» Predám mlade ho-
luby,chovne pary a aj na 
polievku a na grilovanie 
0948014213 

11 HOBBY a ŠPORT

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

14 RÔZNE/iné

» Predám bicykel AUTHOR 
CROSS-700X38, 40-622C, 
cena dohodou, pozrieť si 
ho môžete na Zelenečskej 
99, Trnava, tel: 0910619128 
doobeda.

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA

» 46 ročný ženatý hľadá 
kamarátku aj staršiu 
0907328041 

Občianska
riadková
inzercia

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.

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
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 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov 

do Nemecka na pozíciu 

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“ 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 

PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.

- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne 
�����������������������������������
������������������������������������������

- Práca vhodná len pre chlapov 

- �������������������������
����������������������������������
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- �������������������� - ��������������������
���������������������������������������������

�����������������������������

����������������������������

de@personalnyservis.sk
0902123555  I  0911614263
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
Brigáda(Nemecko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )

14-dňo y, r ť

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

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

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

0949 379 644
www.rentos.sk

Tepovanie u vás doma

Stavebné práce

Búracie kladivá

Vibračné dosky

Tepovače

Priemyselné vysávače

požičovňa náradia
Búracie kladivá

Vibračné dosky

Tepovače

Priemyselné vysávače

Tepovanie u vás doma

Stavebné práce
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MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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29.júla 1965  
premiéru má druhý celovečerný film Beat-
les, Help!

Výročia a udalosti
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PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ
POMÔCKY

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

ZNOVUOTVORENÁ

PREDAJŇA V TAZ
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Trnavský samosprávny kraj začne už 
začiatkom augusta s rekonštrukciou 
meštianskeho domu na Hlavnej 17 v 
Trnave. V budove, ktorá je národnou 
kultúrnou pamiatkou, vznikne Kre-
atívne centrum Trnava. O priebehu 
projektu prišla v utorok do Trnavy 
informovať aj ministerka kultúry Slo-
venskej republiky Natália Milanová.

„Na ministerstve kultúry sa nám po-
darilo rozhýbať nezvládnutú decentrali-
zovanú a centralizovanú výzvu, ktorých 
súčasťou bola aj výzva na kultúrno-kre-
atívne centrá,“ povedala na tlačovej 
konferencii v Trnave ministerka kultúry 
Natália Milanová a dodala, že do kultúry 
sa jednoznačne investovať oplatí. „Dú-
fam, že keď sa do tohto priestoru vrátim, 
bude centrum hotové a dodá mu punc, 
aký si zaslúži,” uviedla ministerka.

Celkový rozpočet projektu je viac 
ako 8 miliónov eur. Až 7,7 milióna eur 
župa získala z eurofondov. Finančné 
prostriedky z Integrovaného regionál-
neho operačného programu by mali 
byť preinvestované do konca roka 2023. 
Župa ešte začiatkom júna 2021 podpísa-
la zmluvu so zhotoviteľom rekonštruk-
cie v hodnote necelých 4,4 milióna eur, 
pričom stavebné práce by nemali trvať 
dlhšie ako 17 mesiacov.

Zelená pre kreatívny priemysel
Trnavský župan Jozef Viskupič infor-

moval, že pri vzniku Kreatívneho centra 
Trnava sa župa zameria na vytvorenie 
priaznivého prostredia na rozvoj kre-
atívneho talentu a netechnologických 
inovácií. „To znamená, že silnej ko-
munite kreatívcov v našom regióne 

vytvoríme adekvátne podmienky na 
profesionálny rast. Budeme podporovať 
predovšetkým rozvoj ich podnikateľ-
ských zručností v rôznych oblastiach 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu,“ 
objasnil trnavský župan.

Rekonštrukciou 
prejde exteriér aj interiér

Komplexná rekonštrukcia sa týka ex-
teriéru aj interiéru budovy od suterénu 
až po strechu. Úplne nová bude elektro-
inštalácia či vzduchotechnika a pribud-
nú aj výťahy. Vo vynovených priesto-
roch vzniknú ateliéry, profesionálne 
grafické štúdiá, dielne na prácu s dre-

vom a kovom, ako aj hudobné skúšob-
ne a koncertné priestory či prednášková 
sála. Navrhnuté sú aj oddychové zóny, 
kancelárie a obchodné priestory.

„Počas rekonštrukcie bude župa zá-
roveň intenzívne pripravovať progra-
movú časť činnosti kreatívneho centra 
zameranú na rozvoj kreatívneho a pod-
nikateľského potenciálu aktérov v re-
gióne. V rámci tejto virtuálnej fázy chys-
tá niekoľko verejných výziev, do ktorých 
sa budú môcť prihlásiť záujemcovia o 
pôsobenie v centre. Následne sa budú 
analyzovať a hodnotiť ich podnikateľ-
ské zámery, plány a prínosy,“ povedal 
Jozef Viskupič, trnavský župan.          ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Pribudnú ateliéry, ale aj prednášková sála či hudobná skúšobňa

Župa začne stavať kreatívne 
centrum

SPRAVODAJSTVO Najčítanejšie regionálne noviny
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Takáto by mala byť podoba nádvoria budovy po jej rekonštrukcii.   zdroj foto TTSK

Trnavská samospráva ponúka svo-
jim obyvateľom možnosť adopto-
vať si od mesta svoj strom. Záujem-
covia môžu vyberať z viacerých 
druhov drevín.

Zámerom trnavskej radnice je predo-
všetkým zvýšiť počet stromov v meste a 
zároveň ich rozmiestňovať rovnomer-
nejšie, čo nie je vždy možné či už pre 
uložené podzemné inžinierske siete, 
dopravnú situáciu alebo to neumož-
ňuje šírka uličného profilu. „V tých-
to dňoch zisťujeme záujem a presnú 
skladbu stromov, aby sme počas leta 
mohli pripraviť verejné obstarávanie. 
Samotná výsadba je naplánovaná na 
október – november,“ hovorí vedúci 
odboru územného rozvoja a koncepcií 
mestského úradu Ondrej Horváth. O 
svoj strom môžete požiadať vyplnením 
dotazníka.

V ponuke 
je viacero druhov stromov

Záujemcovia si môžu vyberať z 26 
druhov stromov od malých cez stredné 
až po veľké, pričom v každej kategórii je 
na výber viacero okrasných i ovocných 
drevín s jedlými aj nejedlými plodmi. 
„Zo strany žiadateľov je potrebné, aby 
na svojom pozemku pripravili jamu na 
výsadbu, ostatné veci či už dovoz drevi-
ny, samotná výsadba, ukotvenie, vytvo-
renie závlahovej misy a prípadné drob-
né úpravy rezom zabezpečí mesto,“ 
informuje trnavská radnica. Noví ma-
jitelia so stromom dostanú aj stručný 
manuál, ako sa oň starať. Ich hlavnou 
povinnosťou však bude najmä zalieva-
nie. O odbornú starostlivosť sa postará 
raz ročne a v prípade potreby samosprá-
va prostredníctvom dodávateľských 
firiem. Prvých sto záujemcov, ktorí vy-
plnia dotazník, vyberú si drevinu podľa 

svojich predstáv a zároveň jej budú ve-
dieť poskytnúť vhodné podmienky na 
rast, dostane svojho nového zeleného 
priateľa na jeseň tohto roka.   ren

Aj vy môžete urobiť Trnavu zelenšou
Trnavčania si môžu adoptovať strom

ilustračné foto 
zdroj analogicus pixabay

zdroj foto Zaži v Trnave

Zažite Trnavský 
Jazzyk 2021
Milovníci hudby si už o pár dní 
prídu na svoje. Mesto Trnava v 
spolupráci s Nádvorím - priesto-
rom súčasnej kultúry pripravilo v 
poradí už 18. ročník open-air fes-
tivalu Trnavský Jazzyk. Uskutoční 
sa v dňoch 26. až 30. júla a náv-
števníkom ponúkne široké spek-
trum žánrov, od klasického ma-
instreamu cez fusion, funk, soul, 
world music po súčasný jazz.

Festivalový týždeň štartuje 26. júla 
a jeho súčasťou sú vystúpenia umel-
cov na Trnavskom korze a na Nádvorí. 
„Medzi nimi nájdete silné zostavy, ako 
Andrej Šeban, Lukáš Oravec quartet, 
Peter Adamov & BonBonBand, Tariš-
ka & Hodek Our world. Okrem toho 
sa každý podvečer predstavia na tr-
navskom korze ďalší umelci,“ hovorí 
Matej Juran z trnavského mestského 
kultúrneho strediska. „Festival bude 
gradovať v mestskom amfiteátri 30. 
júla intenzívnym vystúpením Sisi Fe-
her & Vladka Mikláša a ich projektom 
s názvom BARDO, ktorý v sebe spája 
rôzne dynamiky jazzu. Horúci letný ve-
čer v amfiteátri vyvrcholí vystúpením 
Adama Baldycha, ktorý svojou hrou 
dokazuje, že aj husle môžu priniesť 
moderné prvky do súčasného jazzu a 
obohatiť ho,“ dodáva M. Juran.

Program: TRNAVSKÝ JAZZYK

Jazzyk na Nádvorí 
- Priestor súčasnej kultúry

pondelok 26.7.
20.00 h Tariška & Hodek: Our world
21.30 h DJ Adam Kvasnica

utorok 27.7.
20.00 h Peter Adamov & BonBonBand
21.30 h DJ Foolk

streda 28.7.
20.00 h Lukáš Oravec Quartet
21.30 h DJ Spinhandz

štvrtok 29.7.
20.00 h Andrej Šeban
21.30 h DJ Pufaz (CZ)

Jazzyk v mestskom amfiteátri
piatok 30.7., 19.00 h
Sisa Feher & Vladko Mikláš: Bardo
Adam Baldych Quartet (PL)

Festival organizuje Mesto Trnava 
s finančnou podporou Nádvoria – 
priestoru súčasnej kultúry, Trnavské-
ho Samosprávneho kraja a Poľského 
Inštitútu v Bratislave. Vstup na festival 
je zdarma.                                                   ren
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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 ...

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

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.
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ZDRAVIE Z HERBÁRA Užite si 
Leto na korze
Aj v nasledujúcom týždni je pre Tr-
navčanov i návštevníkov Malého 
Ríma pripravená zábava v rámci už 
tradičného podujatia Leto na kor-
ze. Každý deň podvečer pre nich 
mesto nachystalo program. Vďaka 
divadelným predstaveniam a hu-
dobným koncertom rôznych žán-
rov si na svoje prídu deti i dospelí.

Program:
26. 7. 19.00 h 
JR&crw ft. DoubleD
27. 7. 19.00 h 
Peter Letovanec Trio + špeciálny hosť 
Tomáš Baroš  
28. 7. 18.00 h 
Teater Komika - Klaun hudobníkom - 
divadlo pre deti 
29. 7. 19.00 h 
Miloš Biháry & Vanessa Šarközi Gypsy 
Jazz Project  
30. 7. 18.00 h 
Rytmika / hudobný workshop nielen 
pre deti 
31.7. 21.00 h
Túlavé divadlo - Štvrtá tretina - divadlo
1. 8. 18.00 h 
Kyselí Krastafci - Show drsňošou - 
show pre deti

Za športom 
na školské dvory
Ak máte chuť si zašportovať, záj-
dite na niektorý z trnavských 
školských dvorov. Vonkajšie are-
ály trnavských základných škôl 
sú aj tento rok počas prázdnin pre 
verejnosť otvorené každý deň od 
10. do 20. hodiny.

Školské areály 
otvorené pre verejnosť:

ZŠ na Atómovej 1, ZŠ na Andreja 
Kubinu 34, ZŠ na Jána Bottu 27, ZŠ na 
Kornela Mahra 11, ZŠ na Námestí SUT 
15, ZŠ na Spartakovskej 5, ZŠ na Van-
čurovej 38

Niektoré areály sa počas obedovej 
pauzy správcov zatvárajú, táto infor-
mácia je zverejná na vstupoch, prípad-
ne na webových stránkach jednotli-
vých škôl.

Potešia Koncerty 
dychových hudieb
Mesto Trnava a Zaži v Trnave pri-
pravili aj tento rok pre záujemcov 
pestrú paletu hudobných predsta-
vení, medzi ktoré patria aj Koncerty 
dychových hudieb 2021.

1. august, 17.00 h, mestský amfiteáter 
Dychová hudba Modračanka 
8. august, 17.00 h, mestský amfiteáter  
Dychová hudba Hradišťanka 
22. augusta, 17.00 h, mestský amfiteáter 
Dychová hudba Šúrovanka 
29. augusta, 17.00 h, mestský amfiteáter 
Dychová hudba Drahovčanka           ren

Levanduľa je pre svoju príjemnú až 
omamnú vôňu veľmi obľúbená aj 
v našich záhradách. Táto rastlin-
ka s charakteristickými fialovými 
kvietkami má v našich domácnos-
tiach mnohoraké využitie a osoží 
aj nášmu zdraviu.

Levanduľa nielenže skrášli a prevo-
nia náš príbytok, či ochráni šatstvo pred 
moľami, ale pomôže aj pri nespavosti a 
uľaví pri viacerých zdravotných problé-
moch. Jej kvety sa využívajú dokonca aj 
v kuchyni na ochutenie omáčok a dre-
singov či na dekorovanie zákuskov.

Liečivé účinky
V ľudovom liečiteľstve sa využívala 

levanduľa úzkolistá už od pradávna. Na 
náš organizmus má táto rastlinka upo-
kojujúce aj dezinfenkčné účinky. Po-
máha pri dne, reumatizme či zápaloch 
nervov. Využíva sa aj pri migréne, búše-
ní srdca a pri žalúdočných ťažkostiach.

Pestovanie
Levanduľa obľubuje slnečné stano-

vište. V záhradníctve zakúpené prie-
sady vysádzajte do vzdialenosti pri-
bližne 30 centimetrov, pretože sa ešte 
rozrastú.

Zber a sušenie
Levanduľa kvitne od júna až do sep-

tembra. Zberajte ju na začiatku kvitnu-
tia počas slnečných dní. Pri jej zbere 
vám dobre poslúžia nožnice – strihajte 
ju do kytice a sušte v menších trsoch za-
vesených na tmavom vzdušnom mieste. 
To, že je už bylinka suchá a pripravená 
na uskladnenie zistíte tak, že sa jej ston-
ky ľahko lámu. V takom prípade stiah-
nite prstami kvietky a vložte do dobre 
uzatvárateľnej nádoby. Skladujte na 
suchom a tmavom mieste.

Levanduľový olej
Levanduľový olej môžete užívať po 

kvapkách – 4 až 5 kvapiek denne pri 
plynatosti, migréne či strate chuti do 
jedla. Vtierať môžete olej na bolestivé 

miesta pri dne, reumatizme či zápaloch 
nervov, ale aj do spánkov pri bolestiach 
hlavy.

Budeme potrebovať: 50g sušenej le-
vandule úzkolistej, 1/2 litra oleja  - môže 

byť kvalitný olivový, mandľový alebo 
slnečnicový, sklený uzatvárateľný po-
hár, sklenú fľašu z tmavého skla, lievik, 
plátno alebo sitko

Postup: Levanduľu vložte do pohára s 
olejom tak, aby boli bylinky úplne po-

norené. Pohár dobre uzatvorte a nechaj-
te päť týždňov odstáť na tmavom mies-
te. Každý deň zmes pretrepte. Následne 
môžete scediť cez plátno alebo sitko do 
fľaše z tmavého skla. Skladujte pri izbo-
vej teplote.

Levanduľový kúpeľ
Ak si pridáte do kúpeľa za hrsť levan-

dule, upokojí nielen vašu myseľ ale aj 
pokožku.

Levanduľové vrecúška
Vrecúška plnené sušenými kvetmi 

levandule sa vkladajú pod vankúš pre 
dobrý spánok ale účinne tiež odpudia 
mole v šatníku.

Levanduľový čaj
Levanduľový čaj vás zbaví napätia. 

Piť ho môžete dva až trikrát denne. Ča-
jovú lyžičku sušenej levandule úzkolis-
tej zalejte 250 ml vriacej vody a nechajte 
prikryté lúhovať 10 minút. Následne 
preceďte cez sitko a môžete popíjať.

Pozor!
Tak ako v prípade iných byliniek, aj 

levanduľu úzkolistú používajte s mie-
rou a čaj nepite dlhodobo.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Levanduľa upokojí myseľ aj 
pokožku, zmierni bolesti

Za prekrásne rozvoniavajúcimi fialovými levanduľovými poliami nemusíte cesto-
vať až do Provensálska, nájdete ich aj na Slovensku. 

zdroj foto No-longer-here pixabay

Levanduľu pri zbere strihajte do kytice a sušte v menších trsoch zavesených na 
tmavom vzdušnom mieste.                                                              zdroj foto Hans pixabay

Z levandule si môžete vyrobiť liečivý olej.                            zdroj foto Couleur pixabay



TTzel21-29-strana 5

SLUŽBY, STAVBATRNAVSKO
5

8
7
-0
0
1
1

RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

2424
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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Našou vizitkou je spokojnosťNašou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.zákazníkov po celom Slovensku.

 

obnova:   eternitových
plechových    
plochých                 

Obnova strechyObnova strechy v najlepšej cene v najlepšej cene
STRECHACENTRUM plus STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0905 555 2220905 555 222

Zameranie, odborné poradenstvoZameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !a cenová ponuka ZADARMO !
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA  JÚL 2021

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

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

1-hrob od 1390 € •2-hrob od 1690 €

0910 902 635•0905 323 022AK
CI
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na
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kr

yt
y

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w
.k

am
en

ar
st

vo
-b

oc
an

.s
k

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2590 € • 1-hrob od 1790 €
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE

Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026
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HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 534 595

0905 333 832

0905 943 528

SLUŽBY
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INZERCIA

TRNAVSKO

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

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:

ROZVOZ

Zabezpečíme

• 8-15 týždňové  Nosnice
• Brojlerové kačice
   na výkrm
• Mulard kačice a káčere
   na výkrm
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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

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,80 € / ks
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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od obalových materiálov a papieraECO-BIO
POHÁRE

Vtipy 
týždňa

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

» Postup lásky
Postup láskyAký je postup 
lásky?
Najskôr ti žena lezie do 
postele, potom do peňa-
ženky a nakoniec na nervy.

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

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

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

»
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