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Týždenne do 46 550 domácností
, spol. s r.o.,
Vetter Slovakia
Priemyselná 2,
kovo
Hlohovec – Šule
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NÉHO OVOCIA.
pre
y a späť
Práca vhodná aj
doprava z Trnav
eny. Bezplatná
625,- Eur + odm
11 666 057

ry: 8:00-14:00
Osobné pohovo

hod. Info: 09

39-0063 TT26

E
BALIČ/-KA plSnoUletŠých študentov. Mesačná mzda

7

3,80 € / ks
OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

801210005

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m
PRENÁJOM
0951 163 495
ČISTIACEJ pozicovna.promaster.sk
TECHNIKY
Suchovská 12, Trnava

39-0053 TT31

0917 102 255

39-1200003 TT01

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

08-0 TT19

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

033/5549 016
0915 756 849

08-0001 TT01

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

08-0003 TT01

OPRAVA

Objednávky:

0948 02 77 55

36-0095

V pohodlí
Vášho domova!

08-0011 TT01

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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TRNAVSKO

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

86.750
87.350
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

1,38€

vrátane
DPH.

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

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

POKLÁDKA

INZERCIA

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 943 528

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

0905 651 584

KAMENÁRSTVO 0910 444 002

AKCIA -35 %
na kompletné žulové pomníky

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
32.750

Zakrývanie interiéru GRÁTIS

Možno je to tak
Stabilná cena
Zdraželo ozaj všetko,
počujem vravieť ženu,
už iba nákupné košíky
si stabilne držia cenu.
Policajti aj armáda
Pomáhali a chránili nás
ako sa najlepšie dá,
s láskou na karanténu
spomína rómska osada.

LAMPÁŠ A VÁZA ZDARMA
pri objednaní kompletného pomníka

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

Inak bez rúška
Tešíme sa všetci
na ten božský pocit,
kradnú už iba zlodeji
skrytí pod rúškom noci.
Protest song
Keď je toho na nás veľa,
treba sa ozvať, len to
neriešme na schodoch,
ani pred parlamentom.

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

Stále menej detí
Raz sa bude na zemi
rodiť tak málo detí,
že nám bude jedno
akú majú farbu pleti.

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

STIERKOVANIE
0903 783 800

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

MAĽOVANIE

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

Keď nezaprší
Rozprávať o ekológii
každému sa hodí,
ale kto vyleje pod okno
stromom kýbeľ vody?

» Eva Jarábková
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08-0004 TT01

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

za 1 kg

01-0060 TT33

INZERCIA
Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832

živé brojlerové
kurèatá
Cena

08-0006 TT01

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

odpredá dòa 27. 8. 2021 t. j. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod.

39-0007 TT01

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

919 51, tel.: 0902 956 501

10-0133

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

a.s. Špačince

39-0005 TT01

Redakcia:
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AUTO - MOTO, SLUŽBY, STAVBA

Upečiem i zabezpečím

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

63-06

01-000 TT17

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

www.autojj.sk

75-49

AUTO

J&J

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

39-0013 TT01

0908 447 006

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek
- servisné prehliadky so zápisom do elektronickej servisnej knižky - pre zn. FORD
- údržba a opravy vozidiel
- klimatizácia - oprava, plnenie, dezinfekcia
- ťažné zariadenie - dodanie, montáž
- poistné udalosti - obhliadky, oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/
- oprava karosérie, lakovanie
- originálne náhradné diely FORD
- náhradné diely - všetky značky vozidiel
22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!

3

39-0 TT30

TRNAVSKO

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...

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
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08-0002 TT15

Z
A
V
A
OPR

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

ZAMESTNANIE
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HELLA Slovakia Lighting s.r.o.
WK^<zdh:EKs<Z/ZEWZ1>/dK^d/DKEK^e^Z>//WZ/hKsE1
EdZ^dZd'/<,KE<hWhWZ^dZEjs|,KEjhZMWhsdZE1E

,űĂĚĄŵĞƓƉĞĐŝĂůŝƐƚŽǀ
ƉƌĞŶĂƐůĞĚŽǀŶĠƉŽǌşĐŝĞ͗
^YaW/>/^dƉƌĞŬŽŵŽĚŝƚǇ͗
ƉůĂƐƚǇ͕ŬŽǀǇ͕ŬĄďůŽǀĠǌǀćǌŬǇĂƉůŽƓŶĠƐƉŽũĞ
DdZ/>'ZKhWaW/>/^d
ƉƌĞŬŽŵŽĚŝƚǇ͗ŽƉƚŝŬĂ͕ƉůĂƐƚǇ͕ƉůŽƓŶĠƐƉŽũĞ
KWZd1sEzE<hW
Ponúkame: ĚǇŶĂŵŝĐŬƷĂƌŽǌŵĂŶŝƚƷƉƌĄĐƵ͕ŵŽǎŶŽƐƛĐĞƐƚŽǀĂƛĂǀǇƵǎşǀĂƛũĂǌǇŬŽǀĠǌŶĂůŽƐƚŝ͕
ǌĂƵũşŵĂǀĠĨŝŶĂŶēŶĠŽŚŽĚŶŽƚĞŶŝĞ

Hľadáme
KRAJČÍRKY

801210123

0948 081 090

08-0023 TT33

silvia.minichovatrstanova@hella.com

08-0 TT33

461210151

andrea.sandorova@hella.com

zvýšenie

TT21-33-strana
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ZAMESTNANIE, SLUŽBY

TRNAVSKO

Hľadáme
upratovačku/ča
do objektu
v Jaslovských Bohuniciach


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

NáSTUP MOžNý IHNEď

0908 189 925

52-0139

V prípade záujmu volajte

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

01-0005 TT23

Mzdové ohodnotenie : 623€ brutto + odmeny
Pracovná doba : ranná /poobedná

na tel. č.

5

SBS
LAMA SK
príjme pracovníkov
na fyzickú ochranu
obchodných prevádzok

v Trnave
0948 066 491

36-0003

900€ brutto/ mesiac
Nástup IHNEĎ!
POS nutný!

Výročia a udalosti
21. augusta
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska
v roku 1968

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

ZHÁŇAM BYT V TRNAVE

Frézovanie

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

komínov

01-0 TT22

Podmienky
prijatia: vyhl.č.
508/2009,
min.§ 22, riadenia
prax privýrobného
opravách
Práca:
V jednozmennej
prevádzke
operatívneho
elektrických
aj elektronických
častí výrobných zariadení, VP sk. B, ďalej
procesu
a vnútropodnikovej
evidencie;
požadujeme riadenie
zodpovednosť,
bezúhonnosť,
dobrú pracovnú
morálku,
plánovanie,
a koordinácia
činností oddelení
výroby (miešareň,
dodržiavanie
hygienických
predpisov.
plniareň, sklad surovín a obalov, disponovanie surovín a obalov) s cieľom
Práca je optimálneho
v 2-zmennejpriebehu
prevádzke.
Vybraných
uchádzačov prijmeme
zaistenia
výrobného
procesu;
na dobu určitú,
po osvedčenítýkajúca
sa zmenísenavýrobného
dobu neurčitú.
aktualizácia
dokumentácie
procesu pre systémy
Cieľový
pozície
je 8,64
€/hod
brutto, nástupný
plat je 8,17 €/hod
ISO
9001plat
QMS,
ISO 14001
EMS,
ISO 22000,
HACCP, Alergenmanagement;
brutto. Ďaľšie majstrov
ponúkané
beneﬁty: stravné
zastupovanie
a manažéra
výroby. lístky, nápoje na pracovisku
zdarma,podmienky:
práca v príjemnej
atmosfére.
Mzdové
od 1.200
€/mesiac
Žiadosti oŽiadosti
prijatieo do
so stručným
životopisomCVzasielajte
tútozamestnania
pracovnú pozíciu
so štruktúrovaným
na adresu: jobs@oetker.sk
zasielejte na jobs@oetker.sk

01-0 TT32

Špecialista výrobných
procesov
ELEKTRIKÁR
– Elektromechanik
Požiadavky: VŠ technického smeru, minimálne 1 rok praxe vo výrobnej
ﬁrme, Angličtina
na úrovni B2 stredne
pokročilý, MS Oﬃce pokročilý,
výrobných
zariadení
VP sk. B, komunikačné a organizačné schopnosti.

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

ZĽAVAEZ

Mzdové ohodnotenie : 623€ brutto + odmeny
Pracovná doba : ranná /poobedná

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

NáSTUP MOžNý IHNEď

V prípade záujmu volajte

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

TT21-33-strana

16-0084

10-0007

NA NER

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

Hľadáme
upratovačku/ča
do objektu v Trnave

5

na tel. č.

0907 795 150

52-0139

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

ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

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 31.08.2021! 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

01-0 TT33

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

39-0 TT26

6
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OZDRAVNÁ
REKREÁCIA

Oravský Podzámok č. 396,
www.oravskahoraren.sk

37-0096

Návrat k zdraviu
po ľahkej forme COVID-19
Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou
penziou a bohatým programom
iba za 195,- EUR/ 1 osoba a pobyt
Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci,
ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.
Pobyt i pre seniorov, cena s polpenziou
iba 177,- EUR/ 1 os.
Voľné termíny: 20.9.-25.9., 27.9.-2.10.,
4.10.-9.10., 11.10.-16.10., 18.10.-23.10.,
25.10.-30.10.
Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár,
0918 591 942, 0918 494 494,
recepcia@oravskahoraren.sk

PRÁCA V ČR
PRE KAŽDÉHO

KŠX-DELTA, s.r.o. prijme

OPERÁTOROV
VÝROBY

do Mikulova, Opavy a Ostravy.

65-012

Ubytovanie ZDARMA
Kontakt: 0911 478 509
Mail:nabor.idelta@gmail.com

85_0617

Mzda: 20.000 - 25.000 Kč netto/mes.
dlhodobá práca, týždenné zálohy,
mim. odmena 2 000 Kč
po odpracovaní 1. mesiaca

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

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

87-0012

0800 500 091

85_0343

8
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TRNAVSKO
Týždenne do 46 550 domácností

-40%

Domáci trnavský predajca

požičovňa náradia

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

-40%

Á
N
T
E
L
Á
K
Ľ
E
V
CIA
AK

-40%

Búracie kladivá
Vibračné dosky
Tepovače
Priemyselné vysávače
Tepovanie u vás doma
Stavebné práce

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

-40%

TERAZ CENY
ŽŠIE
I
N
J
A
N

-40%

0949 379 644
www.rentos.sk

01-0 TT24

Najčítanejšie regionálne noviny

Dovoz, vykládka

01-0114 TT30

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA BUK, HRAB
Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

39-0008 TT01

veľko
o

bch

markb
wo.d obalových materiálova

p
ul. 3
03

Suchovská 5, Trnava

ECO-BIO
POHÁRE

na
4 4 va
8

0911 421 691

k
l.aspapiera

ww

GRAFIKA TLAČ LEPENIE FÓLIÍ
GRAFIKA CNC - FRÉZOVANIE

01-0132 TT33

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0164

REKLAMNÁ AGENTÚRA
HĽADÁ 2 KOLEGOV

39-0006 TT01

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

TTzel21-33-strana 1

39-0011 TT23

PRAX V ODBORE

781210004-1

0905 295 920

01-0 TT33

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

01-0 TT28

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!

2
2

SPRAVODAJSTVO

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

„Bapka Blašková“ Obnovy sa dočká aj školský areál Spartakovská
predstaví novú
knihu
Humoristka Janka Blašková o pár
dní predstaví svoju novú, v poradí
už piatu knihu Bapkine Blaškoviny. Jej glosy si zamilovali aj čitatelia nášho týždenníka, pre ktorých
už roky píše ako Bapka Blašková.
Janku Blaškovú čitatelia poznajú
ako autorku píšucu po trnavfsky, alebo
inak v trnavskom nárečí. A ako sama
hovorí, inšpiráciu hľadá v každodennom živote. „Ale mám aj svojich donášačov,“ usmeje sa Janka potmehúdsky
a dodáva „ľudia mi porozprávajú svoje
príbehy a ja ich spracujem.“

Krst bude v trnavskej knižnici
Ak chcete spoznať túto vtipnú dámu
na vlastné oči, dozvedieť sa viac o jej
novej knihe a tiež sa dobre zabaviť,
príjmite jej pozvanie. „Moji milý, týmto
Vás scem srdečne pozvat na krst mojej
pátej knihy. Ten sa bude konat ve štvrtek 2.9. 2021 v Knyžnyci Juraja Fandlyho
v Trnave. Začátek tejto slávy je o pátej
hodzine. Šak ket sa to otbavý v záhrade
knyžnyce, nepretpysujem žádnú róbu,

Humoristka Janka Blašková predstaví svoju novú knihu.
autor foto renáta kopáčová
žádné štekle. Tancuvat sa nebude!
Stačá Vám tepláky, tenysky, alebo papuče. Pribalte si dobrú náladu a hurá
na krščiny. Teším sa na Vás, teším sa, že
sa uvydzíme. Verte, bude veselo.“ ren

Výstava Ján Bena
– výber z tvorby
Trnavské osvetové stredisko v
spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom sprístupnili v
priestoroch úradu TTSK autorskú výstavu výtvarných diel Jána
Benu pod názvom Výber z tvorby.
Trnavčan Ján Bena sa vo svojej tvorbe venuje abstraktnej maľbe a plastickosť obrazov vytvára pomocou rôznych štruktúr. V kompozíciách využíva
vo veľkej miere geometrické tvary a
štylizované krajinárske i figurálne motívy ohraničené čiernymi líniami. Rád
pritom používa metalické farby vytvárajúce zaujímavý efekt, vďaka ktorému
má obraz inú atmosféru či náladu ráno
a inú popoludní, podľa toho ako naň
dopadá slnko či svetlo.
Výstava je súčasťou projektu „KreaTiviTa 2021“, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu umenia a návštevníci úradu TTSK ju majú možnosť
vzhliadnuť do 2. 11. 2021.
ren

Radnica chystá revitalizáciu
Agátky
Mesto Trnava chce ešte v tomto roku
začať s revitalizáciou sídliskového
dvora Agátka nachádzajúceho sa medzi Hlbokou ulicou a Ulicou Vladimíra Clementisa. V susedstve Agátky
plánuje radnica tiež úplnú obnovu
školského areálu Spartakovská.
Skôr ako mesto spustí revitalizáciu Agátky, musí získať dodávateľa prác, čo sa mu
zatiaľ nepodarilo. Začiatkom augusta preto
radnica vypísala nové verejné obstarávanie.
„V prvom kole súťaže sa prihlásil len jeden
uchádzač,“ uviedol v tejto súvislosti primátor Trnavy Peter Bročka. „Aby sme vytvorili
lepšie súťažné prostredie, tak súťaž opakujeme,“ vysvetlil. Predpokladaná hodnota
zákazky je 1,25 milióna eur bez DPH.

Na sídliskovom dvore chcú vybudovať umelý potok.

potom mesto zapracovalo do podkladov zvýraznený použitím oplotenia vo forme
farebných pasteliek,“ píše sa v podmienarchitektonickej súťaže.
kach súťaže. „Severný dvor v tvare U medzi budovami školy dostane nové funkcie,
Vynovia športoviská
vznikne trieda v exteriéri, na súčasnej
i priestor na relax
V uplynulých dňoch vypísala trnavská spevnenej ploche vznikne nová výsadba
radnica aj verejné obstarávanie na zho- vo forme vyvýšeného záhonu, pribudnú
Pribudne potok
aj komunitná záhrada
toviteľa prác týkajúcich sa rekonštruk- možnosti na sedenie. Umiestnené tu budú
V rámci revitalizácie sídliskového dvo- cie školského areálu Základnej školy s aj viacstupňové oblúkové sedenia vhodné
ra Agátka medzi Hlbokou ulicou a Ulicou Materskou školou Spartakovská, ktorý na hru i vyučovanie,“ uvádza sa ďalej v
Vladimíra Clementisa by mal vzniknúť sa nachádza v susedstve Agátky. Pred- podmienkach súťaže. V rámci rekonštrukpriestor na oddych a relax detí i dospelých pokladaná hodnota tejto zákazky je 1,21 cie plánujú tiež v areáli školy vynoviť a
obyvateľov tejto časti mesta. Projekt počíta milióna eur bez DPH. Projekt počíta s vy- zmodernizovať všetky povrchy hracích
s opatreniami zameranými na adaptáciu na novením športovísk a priestoru na relax. ihrísk. „Bežecký ovál, ktorý patrí medzi
zmenu klímy a manažment dažďovej vody, Školský areál na športovanie a oddych najväčšie v Trnave, počíta s novým tartateda na jej zadržiavanie priamo v území, bude môcť využívať mimo školského vy- nom a osvetlením. K nohám a kĺbom detí
kde zrážky spadli. Aj preto plánuje radni- učovania na rôzne voľnočasové aktivity a rekreačných športovcov bude šetrnejší
ca vybudovať v tejto oblasti umelý potok, aj široká verejnosť. Realizácia stavebných i nový hrací podklad na volejbalovom a
ktorý bude ústiť v jazierku. Aby bol potok prác bude pozostávať z revitalizácie celé- basketbalovom ihrisku. Na multifunkčbezpečný aj pre najmenšie deti, široký by ho areálu, aby mohlo vzniknúť športové nom ihrisku si zase prídu na svoje hráči
mal byť jeden meter a hlboký od 10 do 20 zázemie pre športové aktivity vhodné pre malého futbalu, hádzanej či tenisu. Škôlcentimetrov. Voda pritom bude tiecť pozdĺž výučbu žiakov základnej i materskej školy, kari sa môžu tešiť na nové ihrisko,“ opisuje trnavská radnica na svojom webe. Návštevníci areálu si tiež budú môcť posedieť
na nových lavičkách medzi pavilónmi. K
spríjemneniu tohto miesta prispeje tiež výsadba ďalších stromov a projekt počíta aj
v tomto prípade s manažmentom dažďovej
vody a jej vsakovaním do územia. Rekonštrukcie sa dočkajú aj chodníky, pribudnúť by mali tiež nové parkovacie miesta. V
areáli pribudnú dve pitné fontánky, ktoré
Pri bytových domoch má vzniknúť komunitná záhrada.
budú napájané priamo z vodovodu školy.
celého parku. V komunitnej záhrade, ktorá pre oddych detí počas prestávok ako aj v
Novú podobu areálu plánovalo mesto
vznikne pri bytových domoch, budú môcť školskom klube. Dôjde tiež k obnoveniu a spoločne s občanmi pôvodne ako súčasť
obyvatelia tejto lokality pestovať vlastnú rozšíreniu hlavného vstupného priestoru revitalizácie celého územia vnútrobloku
zeleninu a ovocie. „Výnimočný projekt po- do areálu od Spartakovskej ulice tak, aby Agátky. Verejnosť tak mala možnosť pričíta s trampolínovou zónou na ihrisku na bol vnímaný ako funkčný reprezentatívny spieť svojimi nápadmi a pripomienkami
kopci za sociálnou poisťovňou, rozmani- priestor, s dostatkom miesta na sedenie, na verejných stretnutiach i v dotazníkoch.
tými vodnými prvkami ako napríklad mor- pričom pribudne tiež stojisko na bicykSPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ,
skou hviezdicou s tryskou, petangovým le. „Tento hlavný vstup bude zároveň aj
zdroj foto mesto Trnava
ihriskom či unikátnou rotačnou šmykľavkou aj pre dospelých. Pribudnú tiež verejné
toalety so zázemím. V rámci revitalizácie sa
doplnia drevené herné prvky a vysadia sa
ďalšie stromy na celej ploche parku,“ informuje trnavská radnica na svojom webe. Obnovy sa dočkajú tiež chodníky a mesto počíta i s napojením Agátky na sieť cyklotrás.
Projekt revitalizácie Agátky pripravuje
trnavská samospráva spolu s obyvateľmi,
s ktorými na verejných stretnutiach diskutovala o novej podobe tohto priestoru. Ľudia mali možnosť vyjadriť svoje návrhy a
pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky V priestoroch školského areálu Spartakovská vynovia športoviská i priestor na relax.
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SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

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

0948 144 844
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.

garancia
eny!!!
najnižšej c

01-0006 TT27

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk
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Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-0004 TT01

TRNAVSKO

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY

wood

predaj agátových kolov - od 0,60€/bm

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com

01-0222 TT22

porez guľatiny

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

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

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

KÚPIM

Výročia a udalosti
23. augusta
celoeurópsky deň spomienky na obete totalitných a autoritatívnych režimov

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

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

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
TTzel21-33-strana 3

801210006

0903 360 600

zdenek79@orangemail.sk

94-0082

Ponuky posielajte
na E-MAIL alebo cez SMS
! Volať po 15:00 hod !

08-0033 TT13

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

ORNÚ PÔDU V TRNAVE
A OKOLÍ

SPOLOČNOSŤ

4
4
Pripravte si studené polievky na
horúce letné dni
Nemáte počas horúcich dní chuť
na teplé jedlo? Pripravte si studenú polievku. Príjemne osvieži,
nasýti a ešte aj dodá telu potrebné vitamíny.
Studená uhorková polievka
Suroviny: 2 šalátové uhorky, 1
strúčik cesnaku, 250 g bieleho jogurtu
alebo pochúťkovej smotany, 50 ml
studeného zeleninového vývaru alebo
vody na zriedenie, čerstvú kôprovú
vňať, soľ, mleté čierne korenie
Postup: Uhorky umyte, osušte,
očistite a odstráňte z nich semiačka.
Následne nahrubo nastrúhajte do
misky. Potom pridajte jogurt, pretla-

Príklad servírovania studenej uhorkovej polievky.
zdroj foto lovini pixabay
čený cesnak, posekaný kôpor a všetko
spolu vymiešajte. Aby ste získali
požadovanú hustotu, môžete zriediť
zeleninovým vývarom alebo vodou.
Osoľte, okoreňte a dajte vychladiť
do chladničky. Polievku rozdeľte do
tanierov, ozdobte kopčekom bieleho
jogurtu a posypte kôprom. Podávajte s nasucho opečeným toastovým
chlebom.

Gazpacho
Suroviny: 1 šalátovú uhorku, 1
červenú papriku, 1 cibuľu, 5 mäsitých
paradajok, 2 strúčiky cesnaku, 250
ml studeného zeleninového vývaru
alebo vody, citrónovú šťavu, toastový
chlieb, soľ, štipku mletého rímskeho
kmínu, mleté čierne korenie, bazalku,
olivový olej

Gazpacho môžete ozdobiť aj lístkami
rukoly.
autor foto tortic84 pixabay

Postup: Zeleninu umyte, nakrájajte
na kocky a vložte do mixéra. Pridajte
celé strúčiky cesnaku, citrónovú šťavu, zeleninový vývar, osoľte, okoreňte
a všetko rozmixujte. Na zahustenie
môžete pridať striedku z toastového
chleba. Polievku dajte vychladiť.
Polievku rozdeľte do tanierov, pokvapkajte olivovým olejom a ozdobte
bazalkou.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk
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Gardské jazero a Sirmione
ponúkajú očarujúce zážitky
Či už obľubujete vylihovanie na
pláži, alebo ste milovníkom vodných športov, či už holdujete cyklistike, alebo vás skôr láka obdivovanie historických pamiatok,
talianske jazero Lago di Garda naplní všetky vaše očakávania a výlet
na toto miesto sa pre vás stane skutočným zážitkom.
Jazero Lago di Garda sa rozprestiera
na severe Talianska medzi Alpami a
Pádskou nížinou a svojou rozlohou 370
štvorcových kilometrov je najväčším
jazerom v krajine. Obklopujú ho impozantné hory, no zároveň je známe svojim stredomorským podnebím. Rastú
tam citrusy, olivovníky cédre aj palmy a
tak sa najmä v jeho južnej časti budete
cítiť ako pri mori. V okolí jazera vyrástlo
mnoho historických skvostov, spomedzi ktorých je najznámejším čarovné
mestečko Sirmione.

Výlet k jazeru Lago di Garda je skutočným zážitkom.
zasahuje priamo do jazera. Vstupnou chať pohľadom na malé lode kotviace
bránou do mesta je očarujúci stredove- pod hradbami, prípadne sa jednou z
ký hrad Rocca Scaligera z 13.storočia. nich vypraviť na okružnú plavbu jazePo prechode jeho kamennou bránou rom.
Sirmione je však známe aj
na
návštevníkov
čakajú
dláždené
V Malých
Karpatoch
pribudli
nové uličturistickéMestečko
trasy.
ky zdobené kvetmi. Atmosféru miesta vďaka rímskym kúpeľom, kde si môžete
umocňujú tradičné domy hýriace paste- vychutnať spa a wellness. Od termálnych kúpeľov premáva vláčik, ktorý vás
zavezie k vile rímskeho básnika Catulla,
nachádzajúcej sa na konci tohto úzkeho polostrova. Vydať sa k vile môžete
aj pešo, rátajte s prechádzkou vedúcou
príjemným prostredím.

Ako sa tam dostať?
Slováci vyrážajú k jazeru Lago di
Garda zväčša autom, prípadne karavanom. Od nášho hlavného mesta je jazero vzdialené približne 800 kilometrov
a prevažná časť cesty sa dá absolvovať
po diaľnici. Ak sa zavčas rána vydáte
na cestu, tak ste tam aj s prestávkami
už v podvečer. Ubytovať sa môžete v
hoteloch, na súkromí alebo v kempoch.
Tie ponúkajú miesta pre karavany a pre
obytné autá, ale aj nocľah v bungaloVstupnou bránou do mestečka Sirmione je očarujúci stredoveký hrad Rocca Scavoch, chatkách, vlastných stanoch, moligera z 13.storočia.
bilných domoch či apartmánoch. Dobrý
lovými farbami, ktoré ukrývajú obcho- kemp nájdete aj priamo v Sirmione a z
Voda, pláže, vodné športy,
díky či menšie reštaurácie. Vychutnať si kempu je centrum mesta vzdialené asi
pešia aj cykloturistika
Užívať si slnko a vodu môžete na ne- tam môžete skvelú talianskou kuchyňu tri kilometre, čo zvládnete aj pešo.
spočetnom množstve pláží lemujúcich s lokálnym vínom a osviežiť sa chutným
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ,
toto prekrásne jazero. Nájdete tam veľ- gelatom. Romantické duše sa môžu koautor foto 1, 2, 3 matúš kopáč
ké a široké pláže ako aj úzke ale dobre
dostupné malé pláže, či krásne a pokojné zátoky. Väčšina z nich je štrková, ale
naďabíte tiež na pláže s piesočnatými
úsekmi. Vyskúšať si tu môžete aj vodné
športy či už windsurfing, kiting, jachting, vodné lyžovanie alebo potápanie,
prípadne sa povoziť na vodných bicykloch. Ak ste milovníkom turistiky či cykloturistiky, tak si tiež prídete na svoje,
pretože jazero ponúka množstvo turistických chodníkov a cyklotrás, pričom
si tu môžete vychutnať nielen cestnú,
ale aj horskú cyklistiku.

Sirmione okúzli
milovníkov histórie
V južnej časti jazera Lago di Garda sa
nachádza prekrásne idylické mestečko
Sirmione umiestnené na výbežku, ktorý

V Sirmione vás očaria dláždené uličky zdobené kvetmi. Atmosféru miesta umocňujú tradičné domy hýriace pastelovými farbami.
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1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

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

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

0910 902 635•0905 323 022

Super CENY

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

47-022

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

PRÍĎTE SI PRE

09-07

AKCIA August 2021

www.kamenarstvo-bocan.sk

AKCIA na farebné zákryty

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
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63-0018

TRNAVSKO

KAMENÁRSTVO
AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA
w w w. l a c ko v a .e u • 0 9 0 5 4 4 5 6 6 8

01-0 TT17

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

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

29.

splátky od 99 €

LETNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček| Možnosť splátok s 0% úrokom
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splátky od 98 €
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ssplátky
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d49€€€
splátky

SLUŽBY, BÝVANIE, ZVERINEC
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hydinárska farma topoLnica

Väzníky v top kvalite

na predaj:

ROZVOZ
e
Zabezpečím

krmivo pre nosnice rastová a znášková

od

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

z Trnavy

36-0006

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

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

2300

www.strechyedi.sk

1500

1500

399 €

10% ZĽAVA

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

www.promontglass.sk
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Promont Glass sro
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SLUŽBY, AUTO-MOTO

7

Občianska
riadková inzercia

AUTO-MOTO
202Auto
moto/iné / iné
» Kúpim starý Traktor Zetor 15, 25,
Super 50 , 3011, Skoda 30, Slávia,
Svoboda, staré auto, Jawa - Pionier - Babeta- Bolgar, Ostrowek.
Náhradné diely. 0908 146 946
» Kúpim motocykle Jawa/ CZ/
Babetta/ Stadion/ Simson aj iné
0949 371 361
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AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
» Predám auto SUV Toyota RAV 4
diesel 1995 cm3, šedá metalíza,
286 000km, letné a zimné pneumatiky na elektrónoch, NEZÁVISLÉ
KÚRENIE, ťažné, auto je udržiavané a pekné. Možný odpočet DPH.
cena 4800€. Skalica 0903 232 072
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BYTY / predaj
303
Byty/predaj
BYTY / prenájom
404
Byty/prenájom
» Prenajmem 2i byt TT pri Maxe,
550€ 0910 685 246

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

DOMY / predaj
505DOMY/predaj
POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predaj
REALITY / iné
707REALITY/iné
» Kúpim stavebný pozemok - aj
starý dom na zbúranie. 0908
146 946
STAVBA
808STAVBA
DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
HOBBY
A ŠPORT
1111HOBBY
a ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje 0902 708 047

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

12DEŤOM
DEŤOM
12

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

13RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
» Predám hodinky Prim 3ks 0915
748 534

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

14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
» Kúpim starú zváračku k-200
súrne 0944 634 153
15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU

16-0001

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

Chcete si
podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RP medzera TT medzera Číslo
rubriky medzera Text inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.

86.750
87.350
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
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
48.090
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, RELAX

Najčítanejšie regionálne noviny

39-0014 TT01

8

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

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

Vyskúšať ho môžete vo forme oleja, používa sa aj v kozmetike. Za posledných desať rokov na trh dorazili produkty s látkou
kanabidiol, alebo CBD. Svetová zdravotnícka organizácia spomína klinicky overené
účinky proti epilepsii, základný výskum potvrdzuje účinky proti nespavosti či bolesti.
CBD je u ľudí čoraz obľúbenejšie. Prieskum
firmy Brightfield predpokladá, že v Európe
do roku 2024 trh s CBD expanduje o 400%.
Odkiaľ sa berie? CBD je extrakt z listov
a kvetov rastliny konopy siatej. Táto technická plodina zažívala na Slovensku svoje zlaté
časy v 19. storočí, rástla až na 20-tisícoch
hektárov ornej pôdy. Naši prarodičia vyrábali z jej stonky vlákna na plátno a laná, z pazderia napríklad izolačný materiál, listami
a kvetmi kŕmili domáce zvieratá. Konopu
siatu poznali už v starovekej Číne. V roku
2737 p.n.l. čínsky cisár Shen Nung uznal jej
liečivé vlastnosti pri reumatizme a malárii.
V 20. storočí pestovanie konope ustúpilo kvôli zámene technického konope
s indickým, z ktorého je možné vyrábať
marihuanu. Technické konope však nemá
nič spoločné s marihuanou, pretože obsahuje len zanedbateľné a neškodné množstvo psychotropnej látky THC. Za to sa však
v rastline nachádza spomínané CBD, ktoré

nemá vplyv na psychiku, ale za to blahodarne vplýva na naše telo. Preto rastlina našich
predkov zažíva veľké obrodenie. K overenej
tradícii sa už pripája moderná veda.
Na začiatku je pestovanie a zber konopy
siatej. „Farmárov máme napríklad v Taliansku, Litve alebo Česku,“ hovorí Michal

Niektoré CBD výrobky však aj po spracovaní obsahujú malé množstvo THC na hranici
0,0005%. „To je úplne neškodné množstvo,“
hovorí Tőzsér. Všetky výrobky na trhu preto
musia spĺňať prísne pravidlá bezpečnosti
a sú certifikované pre svoju neškodnosť.

Škála výrobkov s CBD je široká. Využívajú
sa v kozmetike, výťažkom konope sa darí aj
vo farmaceutickom priemysle a čoraz obľúbenejšie sú oleje s obsahom 5, 10 a 20 %
CBD, ktoré sa kvapkajú pod jazyk. Séria pravidiel, v akej forme sa môže CBD predávať
sa stále vyvíja, pretože vedci objavujú stále
nové a nové potenciálne možnosti tejto látky pre ľudský organizmus. Preto možno očakávať, že v budúcnosti sa pre CBD produkty
vytvoria ešte priaznivejšie podmienky. Už teraz sa úspešne používa proti nespavosti, pri
úzkostných stavoch, kožných problémoch,
ale aj pri neurodegeneratívných ochoreTőzsér, marketingový riaditeľ firmy CB- niach ako Alzheimerova, Parkinsonova
Depot, ktorá CBD dodáva na svetový trh. choroba, roztrúsenej skleróze a chronických
„Jedno kilo biomasy obsahuje približne bolestiach kĺbov a svalov.
dvadsať gramov CBD.“ Listy a zvyšky kvetov
sa transportujú do laboratória, kde sa CBD
Pre stúpajúci dopyt dnes CBD molekulu
vyextrahuje vedecky overenou metódou. vyrábajú aj synteticky, no výrazná väčšina
„Vytvoríme tak izolovaný CBD kryštál v 98 substancií je stále organického pôvodu. Aj
percentnej čistote. Vo svete sa vyprodukujú z tohto dôvodu sa o CBD hovorí ako o prídesiatky až stovky ton CBD izolátu ročne,“ rodnej alternatíve alebo doplnku k chemictvrdí M. Tőzsér.
» red.
ky vyrobeným liekom.
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CBDexpert

5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
si môžete objednať na:

www.cbdexpert.sk
Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé
podmienky

+421 907 907 520
objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne
aj na predajni.

33-0060

Z konope sme kedysi robili
plátno, dnes najmä CBD

01-0 TT26

A OCHRANNÉ POMÔCKY
01-0003 TT01

www.krtkovaniezsk.sk

0949 188 961

ZNOVUOTVORENÁ PREDAJŇA V TAZ-ke

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy
01-0001 TT01

08-0 TT33

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

