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Týždenne do 46 550 domácností
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PRACUJEME

Real Estate Consultant
+421 908 315 410

Svižne

Rýchlo
Automatizovane

trnava@adrireal.sk
www.adrireal.sk

Upečiem i zabezpečím

Predám polodrahokam

AMETYST

08-0001 TT01

0905 937 333

Komplexné rekonštrukcie
a izolácie plochých striech

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave
prenajme nebytový priestor na prevádzkovanie:

npress.sk
www.regio

NÁPOJOVÉHO AUTOMATU
AUTOMATU NA BAGETY

ZSS SVETLO
Domov pre seniorov

Info: www.spsdtt.sk

Františkánska 2, 917 01, Trnava

- izolácie spodných stavieb
- izolácie balkónov a jazierok

POSKYTUJE CELOROČNÚ
SOCIÁLNU SLUŽBU

SVAROG \ hydroizolácie

Tel.: 033/554 54 33, 0903 450 944 • Email: svetlo.no@gmail.com
Web: www.svetlotrnava.sk • Facebook: PATRIK SVETLO
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08-074 TT41

v.
Voľné miesta pre kliento
39-0 TT39

e-mail: svarog@svarog.eu
mobil: 0948 63 84 48
web: www.svarog.eu

08-0 TT41

z Brazílie

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

08-0 TT41

BEZPEČNÝ
PRÁVNY SERVIS

Marek Pivka

0902 047 516
ZEMNEPRACETRNAVA.SK

08-0006 TT10

AUTOMATIZÁCIA
APLIKÁCIA
VÝSTUPY
ONLINE
KOMUNIKÁCIA

ČO PRINÁŠAME?
Prinášame systém, ktorý Vám umožní jedným kliknutím
sledovať proces celého predaja, v akom štádiu sa práve
práca s Vašou nehnuteľnosťou nachádza a môžete sa
online zapojiť do celého priebehu. A to vždy vtedy, keď
máte čas Vy. Práve vtedy, keď to zaujíma Vás.

01-000 TT17

PRIPRAVENÝ NA PREDAJ/PRENÁJOM

BUĎTE NAŠIM ZÁKAZNÍKOM / PARTNEROM A UŽÍVAJTE SI NAŠE SLUŽBY ADRID REAL PREMIUM
Realitná spoločnosť ADRID REAL drží tempo s najnovšími trendami a najmä inováciami,
ktoré sa práve počas tejto doby dostávajú do popredia

01-0 TT41

MARKETING
VIACJAZYČNOSŤ
SOCIÁLNE SIETE
VLASTNÝ WEB

01-0 TT38

MARKETINGOVO
ORIENTOVANÁ
CENOVÁ ANALÝZA

REDAKČNÉ SLOVO / STAVBA, ZAMESTNANIE

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk
DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

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

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

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

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
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

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje

Zámer prenechať majetok
do nájmu formou
priameho nájmu č. 4/2021
033/599 1898, www.sose-trnava.edupage.sk
Hľadáme

VODIČOV NA VZV,
EMPRES-IN

miesto: Brandys

práca v skladoch

nad Labem, ČR

plat: od 30 000 Kč.
možnosť nadčasov
týždenné zálohy
nástupný bonus 5 000 Kč
ubytovanie a doprava zabezpečená
možnosť zabezpečiť alebo obnoviť preukaz na VZV

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek
- poistné udalosti – obhliadky, oprava
- náhradné diely – všetky značky vozidel

Tel: 0919 496 491 I Mail: info@empres.sk

SEZÓNNE PREZUTIE PNEUMATÍK
PREDAJ PNEUMATÍK

www.autojj.sk

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO

J&J

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

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

Electronic Systems s. r. o., Priemyselná 1, 917 01 Trnava
pri jme

OPERÁTORKY MONTÁŽE SVIETIDIEL
Náplň práce:

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

0949 188 961

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

jednoduchá montáž
balenie setov pre inštaláciu svietidiel

Práca na 1 zmenu. Pre matky po MD možnosť
dohodnúť iný pracovný čas, prípadne skrátený úväzok.
Kontakt: p. Petráš 0903 419 289, fp@elsystems.sk

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

KAMENÁRSTVO
VŠETKY PRÁCE
DO VŠETKÝCH SVÄTÝCH

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

39-0043 TT17

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

01-0001 TT01

INZERCIA

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

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

39-0 TT42

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

Juraj Jamrich

85_0820

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

ELEKTRIKÁR

Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní zostalo dielo pre všetkých a nie iba
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet- vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý
breh zobrať nemôže.
kých svätých. Je to úplne jedno.
Zasvieťme tým vracajúcim sa dušičSú to dni, počas ktorých viac ako kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke- im naše srdcia. Venujme im koncentrodysi na tomto svete boli, bojovali s jeho vanú spomienku a spomeňme si na ich
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy,
vľúdnosti.
Samozrejme, nemyslím teraz na sú- ktoré tu oni nestihli dokončiť. Neprežiťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí me nadchádzajúce sviatky iba tak, premiesta posledného odpočinku, ani na sunom od cintorína k cintorínu, „lebo
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu- sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie
tými rukami ohovárajú prítomných, sú- sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to
sviatky spomínania, radosti z toho, že
či nie.
Vychádzam aj zo starých „povier“, nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra- ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospracajú do domovov duše tých, ktorí ich vedlniteľne smutných spomienok. A
už dávno nechtiac opustili. Niektorí nezabúdajme počas nich na tých žipredčasne, iní prirodzene, na „staro- vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza okolo nás a najviac im chýba
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj pohladenie a dobré slovo.
Prosím, aj keď sú to
po rokoch. (Platí aj pre milované domáce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, dni už zomrelých, myslido našej blízkosti akoby sa natláčali ich me počas nich aj či najmä
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, na živých!
bezcitne.
Krásne sviatočAj preto je dôležité pripomenúť si né dni vám želá
tých, po ktorých tu na zemi zostalo posolstvo dobra, lásky, citu, po ktorých
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov
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39-0099 TT40

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

0910 444 002

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

10-0178

Redakcia:

Víkend či dva pred
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39-0 TT41

TRNAVSKO

01-0 TT22

2

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

3

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

R

STAVBYVEDÚCEHO / PRÍPRAVÁRA STAVIEB
MAJSTRA / MONTÁŽNIKA OKIEN
VODOINŠTALATÉRA / ŽELEZIARA
TESÁRA / ŽERIAVNIKA / STROJNÍKA

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta

0915 261 120

Cena práce v závislosti od pozície: od 10,-€ / hod. brutto

801210006

My vaše auto odvezieme zadarmo
a odhlásime ho u vás doma.

Prijmeme
do zamestnania
alebo na živnosť:

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

321210145

TRNAVSKO

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

0800 500 091

+420 702 193 121

85_0655

66-240

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

porez guľatiny
0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com

01-0222 TT22

predaj agátových kolov - od 0,60€/bm

Predaj z pekárne:
utorok: 15:00 - 19:00
piatok: 15:00 - 19:00
0949 840 785

www.dubovskapekaren.sk

Dolné Dubové 247

08-0 TT37

KVÁSKOVÝ CHLIEB
PEČENÝ NA DREVE

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY

wood

KAMENÁRSTVO

NAJŠŤÝLOVEJŠIE PREDAJNE
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Bíňovce

pri hlavnej ceste

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

Trnava

O
M
R
A
AD

Stretnutie na tejto predajni
si dohodnite telefonicky

0905 333 339

D
30
1991-2021

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

TT21-42-strana
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08-0002 TT39

Z
A
V
A
OPR

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

SPOLOČNOSŤ / STAVBA, ZAMESTNANIE, SLUŽBY

Čo budeme
potrebovať na prácu s drevom

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.

Hľadám partiu živnostníkov aj jednotlivcov
na renováciu okien. 0948 144 844

POKLÁDKA

ZÁMKOVEJ DLAŽBY
Komplexná realizácia
Vašich predstáv
maliarske práce v exteriéri
stierkovanie
sádrokartóny
0918 425 978

» red

realizujeme.sk

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

39-0007 TT01

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

01-0006 TT27

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

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 -

TT21-42-strana
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RASTAR spol. s r.o.

0905 651 584

39-0005 TT01

Ak sme si ich nanovo inštalovali,
prípadne ich iba už inštalované, no roky
nepoužívané opäť chceme vrátiť do prevádzky, najskôr si musíme vypočuť ortieľ
odborníka – kominára. Ak náš klasický
vykurovací systém (kachle/komín) u tohto
odborníka prešiel, potom sa treba postarať o palivo. Drevo vo väčšine prípadov už
v tomto čase nezoženiete, ale mnohí majú
roky staré drevo uložené, vysušené. A to je
na spracovanie mimoriadne náročné.
Určite sa nezaobídeme bez píl, ručných či motorových, kvalitných sekier
a štiepačiek. Ručné píly musia mať kvalitný „šrank“, teda ich zuby musia byť v
dvoch rovnobežných priamkach. Ak sú
v „zástupe“ za sebou, pílou nenarežeme
nič. Motorové píly zas potrebujú kvalitnú
údržbu reťaze. Najskôr ju treba vyprať v
špecializovanom zariadení a potom nabrúsiť. Podmienkou kvalitnej práce je aj
dostatočná zásoba oleja. A samozrejme,
funkčné primazávanie reťaze. Štiepačky
nám nahrádzajú tvrdú prácu so sekerou.
Avšak ak ste zvyknutí na prácu so sekerou, tá musí byť dobre „zapučaná“ v porisku, prípadne upevnená dodatočnými

0948 144 844

klinmi. To, že sekera musí byť krásne vybrúsená, netreba vari ani spomínať.
Na kúrenie pripravené drevo do domácnosti treba aj nejak priblížiť. Na to sú
vhodné od najobyčajnejších „fúrikov“ až
po moderné záhradné vozíky všetky zariadenia, určené na transport záhradného
nákladu. V obchodnej sieti je naozaj široký
výber týchto pomocníkov. Zostáva už len
doriešiť bezpečné ukladanie zásoby dreva
v blízkosti kachiel a – podkurovanie. Hoci
suché drevo chytá pomerne dobre, vždy
sa vám zíde pevný liehový podpaľač. A ak
máte správny ťah v komíne, potom treba
zaželať už len príjemné teplo.
Mimochodom, čo tak myslieť aj na
bezpečnosť: Nikto nikdy neprerobí na
tom, ak si do miestnosti, v ktorej vykuruje ohňom, umiestni hasiaci pístroj, alebo
trebárs vedro s pieskom. Istota je istota.

781210004-1

Sezóna kúrenia už sa dávno začala a
zdá sa, že tento rok pridáme k bežným
zdrojom tepla, ako je ústredné kúrenie s výrobou tepla vo vlastnom kotli, aj nárazové zdroje. Teda – kachle,
krby, piecky.
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SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

08-0024 TT07

4

AUTO - MOTO

5

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

PLASTOVÉ DOSKY IHNEĎ K ODBERU

tel.: 055/728 91 24

Občianska
riadková
inzercia

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406

4
€
/1m-ks

www.krtkovaniezsk.sk

101
Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj
01-0003 TT01

TRNAVSKO

M-Unit
STAVEBNÁ FIRMA

» Garsonku kúpim.0902570685
8 STAVBA

- profizatepľovanie budov a domov
(certifikát tsus)
- rekonštrukcie budov RD a bytov
- zámkové dlažby a výstavba
betónových plotov
- sadrokartónové konštrukcie a maľovky
obhliadky: 0903 233 423 / všetky
informácie nájdete aj na www.m-unit.sk

PIESKOVISKÁ
pre škôlky
S DOVOZOM po SR

08 STAVBA
09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA a ZVERINEC
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
9 DOMÁCNOSŤ

» Predám dospelé zajace-samice,aj samcov,zároveň predám hurmikaki,odber priamo zo stromu,
cena dohodou.0948014213
» Hľadám školeného záhradníka
pre starostlivosť o stromky, kríky,
kvety pri RD Hrnčiarovce. 0905
222 944
11 HOBBY a ŠPORT

ZEMNÉ PRÁCE BOBCAT

11 HOBBY A ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje 0902708047
12 DEŤOM

0905 621 441

66-160

Toplast Košice  mobil: 0908 989 410

www.toplast.com

707
REALITY/iné
REALITY / iné

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

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE/iné
14 RÔZNE / iné
13 RÔZNE/predaj

08-0 TT08

pre firmy

pre mestá

606
POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj

» Predám šrotovník domacej vyroby,kladivkový a cirkulár stolový
0908 582 353
15 HĽADÁM PRÁCU

15 HĽADÁM PRÁCU
ZOZNAMKA
16
ZOZNAMKA

» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944724181
» 38 r dvoverčivý hľadá dievča do
40 r na vážny vzťah okolie TT HC
PN 0949 449 436
» 38 r hľadá dievča na vážny
vzťah 0915 479 897
» 46 ročný Ženatý hľadá Kamarátku aj staršiu 0907 328 041

Chcete si
podať
inzerát?

PALIVOVÉ
DREVO

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

39-0 TT11

POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

47-022

Tel:0905 267 750 TRNAVA

TT21-42-strana
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16-0196

TERASY

05 DOMY / predaj

68-72

pre ľudí

404
Byty/prenájom
BYTY / prenájom
» Predám RD obec Dolné Zelenice,
komplet rekonštrukcia - altánok,
krb.cena 155.000 Eur. Kontakt:0907 093 386

ZMENÍME VAŠU
STAVBU NA DOMOV

LAVIČKY

303
Byty/predaj
BYTY / predaj
5 DOMY/predaj

75-49

PLOTY

202
Auto
moto/iné
AUTO-MOTO
/ iné

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.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

•vodičov •dispečera/-ku
01-0005 TT23

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

O.C. City Park, Trnava, ul. Trstínska Cesta 3A
trnava@pacyga.sk, tel.: 033/533 10 81, 0917 984 278

PRIJMEME ZÁMOČNÍKA

LIKVIDÁCIA PRE

-50%

DAJNE
VÝPREDAJ

Práca na živnosť. Mzda 1 300 Eur (7,2 Eur/hod.)
Výkon práce: Bohdanovce nad Trnavou
Bližšie info na tel. č. 0903 223 848

ZĽAVA NA NOVÉ
OBJEDNÁVKY
01-0 TT42

-20%

TT21-42-strana
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0_-0 TT42

na prípravné a dokončovacie
práce v strojárskej výrobe.

ZAMESTNANIE

7

801210158

TRNAVSKO

AMAZON_SK_RIJEN_inzerce_207x137.indd 1

01.10.2021 12:56
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

���TO, RÝCHL���������������

 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

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

94-0110

34-0002-1

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

37-140

ONLINE!

TT21-42-strana
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TRNAVSKO
ZNOVUOTVORENÁ PREDAJŇA V
TAZ-ke
Najčítanejšie regionálne noviny
Týždenne
do 46 550 domácností

PRACOVNÉ ODEVY

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

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

08 TT35

0903 783 800

TOTÁLNY VÝPREDAJ

A OCHRANNÉ VORENÁ
T
ZNOVUO A V TAZ
POMÔCKY
DAJŇ
E
R
P
o
d
až

-50%

PREDAJ PNEU
0903 257 443

PRACOVNÉ ODEVY
K
O N TAJ NUOTE
RY
A OCHRANNÉ
RENÁ
O
V
ZNOV STAVEBNÉHO
V TAZ ODPADU
ODVOZ
POMÔCKY
EDAJŇA
PRNA
KONTAJNERY
PRISTAVENIE 5m/7m
39-0088 TT42

DOVOZ KAMEŇA, BETÓNU, HLINY 6/9/13 TON

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

0914 378 167

08-0 TT36
01-0 TT26

OD Jednota, Trnava, 2. poschodie

PREZUTIE PNEUMATÍK

ZNOVUOTVORENÁ PREDAJŇA V TAZ-ke

MALIARSKE PRÁCE

STIERKOVANIE PRACOVNÉ ODEVY

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

Domáci trnavský predajca

Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

-40%

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER

EŠTE MOŽ
NOSŤ VÝR
A
D
%
OBY
ODANIA D
-40
O VIANOC
A
IT
L
!
A
V
K
TOP

0917 102 255

-40%

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

Dovoz, vykládka
a montáž novej
IU
Š
sedačky
ZDARMA
P
E
NAJL
+ možnosť odvozu
CENU 033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!

volať vopred

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

TTzel21-42-strana 1

01-0 TT42

ZA

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3
• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kameňa
• Búracie práce
s odvozom odpadu

-40%

Najväčší výber poťahových látok!
-40%

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

39-0008 TT01

www.mamix.sk

01-0 TT26

09 0 4 92 8 681

A OCHRANNÉ POMÔCKY

08-0 TT42

PLÁVAJÚCE PODLAHY
OBKLADY A DLAŽBY

39-1200003 TT01

Dolné Orešany 393
10 min. od TT
Po-pi: 8:00 - 19:00, so: 8:00 - 16:00

01-0 TT26

Pneuservis VOLEK

ZĽAVY AJ
N
0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk A NOVÝ TOVAR

01-0 TT41

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

01-0 TT26

A OCHRANNÉ POMÔCKY

ŠKOLA,
STAVBA
SPOLOČNOSŤ
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Prihláste
Jozef Kudri miloval swing, rock and roll i jazz
svoje nápady
do participatívneho
rozpočtu
Zostáva už len zopár dní, počas
ktorých môžu obyvatelia kraja požiadať o finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu trnavskej
župy. Na realizáciu občianskych a
komunitných projektov je pripravených až 250-tisíc eur.
Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť
svoj nápad do 29. októbra 2021. Následne
prejdú projekty administratívnou kontrolou a potom budú hodnotené v rámci
verejných deliberatívnych fór, pričom sú
známe už aj kritériá, na základe ktorých
sa budú tohtoročné projekty hodnotiť.
Do úvahy sa bude brať ich udržateľnosť,
originalita, inkluzívnosť, životné prostredie, zapojenie do realizácie a šírka
respektíve veľkosť cieľovej skupiny. O
druhej polovici podpory nápadov rozhodnú obyvatelia Trnavského kraja v
elektronickom hlasovaní, ktoré prebehne na prelome decembra a januára.

Víťazné projekty
sa budú realizovať v roku 2022

Realizácia víťazných projektov je
naplánovaná na budúci rok s tým, že
maximálna výška podpory jedného
projektu je 5-tisíc eur. „Prostredníctvom

Víťazný projekt 2. ročníka Participatívneho rozpočtu pod názvom „Chráň
prírodu už doma“. Projekt bol zameraný na vzdelávanie o dôležitosti triedenia odpadu, ktoré je spracované formou spoločenskej hry. zdroj foto TTSK
participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia požiadať o finančné prostriedky,
respektíve rozhodovať o ich využití. Jeho
nový ročník sme koncipovali tak, aby
sme vytvorili čo najväčší priestor na realizáciu víťazných projektov,“ uviedol
koordinátor participatívneho rozpočtu
trnavskej župy Jakub Sejna. Minulý rok
bolo podľa jeho slov prihlásených 154
projektov, z nich 105 splnilo charakter
participatívneho rozpočtu a boli zaradené do procesu hodnotenia. Viac ako
21-tisíc hlasujúcich odovzdalo takmer
70-tisíc hlasov. „Podporených bolo napokon 57 projektov, z ktorých väčšina sa
aktuálne realizuje,“ potvrdil.
Všetky potrebné informácie o Participatívnom rozpočte trnavskej župy sú
spolu s elektronickým prihlasovacím
formulárom dostupné na https://tvorimekraj.sk/dokumenty/.
ren

Všestranný trnavský hudobník
vychoval mnoho skvelých muzikantov

V tomto roku si pripomíname 85.
výročie narodenia hudobníka,
hudobného pedagóga, dirigenta a
skladateľa Jozefa Kudriho, nositeľa Ceny mesta Trnava za rok 2001.
Tento všestranný hudobník pôsobil v mnohých hudobných zoskupeniach a vychoval desiatky šikovných muzikantov.
Jozef Kudri sa narodil 23.októbra 1936
v Trnave. Jeho vzťah k hudbe sa formoval už v detstve a k láske k nej ho priviedol jeho otec, ktorý bol spevákom v
trnavskom chrámovom zbore Dómu sv.
Mikuláša. Zbor vtedy viedol Mikuláš
Schneider-Trnavský a tak otec zveril
svojho syna do rúk práve tomuto Majstrovi. Neskôr Jozef Kudri vyštudoval
Štátne konzervatórium v Bratislave,
kde bol tiež členom Vojenského umeleckého súboru. Hoci dostal ponuku
účinkovať v košickej filharmónii, rozhodol sa napokon pre prácu hudobného
pedagóga a niekoľko desiatok rokov
vychovával mladé talenty v Základnej
umeleckej škole (ZUŠ) Mikuláša Schne-

Jozef Kudri. (1993)

zef Kudri a Rudolf Koššovič však v roku Potom založil Ľudovú hudbu, Westerno1968 Optidix opustili a založili novú ka- vú skupinu i Sláčikový orchester. Podľa
pelu Trnavský sextet. Okrem ich pravi- nástrojového obsadenia jednotlivých
delných vystúpení v trnavskom Kryme, súborov robil inštrumentácie a úpravy
pripravili spolu program výchovného známych skladieb a ľudových piesní.
koncertu pre žiakov trnavských základných škôl. Ako pedagóg na ZUŠ v Trnave Venoval sa aj komponovaniu
Počas dlhoročnej hudobnej kariéry
robil Jozef Kudri náročné, štýlovo čisté
džezové úpravy. Keďže veľmi rád komponoval, tak v kapelách, kde pôsobil,
častokrát realizoval aj vlastné nápady.
Z jeho skladieb môžeme spomenúť Džezovú suitu „V novej štvrti mesta“ (1967),
či Španielsku impresiu „Jedna malá, päť
veľkých“ (1968). K 100. výročiu narodenia Mikuláša Schneidera-Trnavského
skomponoval Jozef Kudri fantáziu pre
sláčikový orchester Dumka a tanec a
pre trnavské divadlo zložil scénickú
hudbu k divadelným predstaveniam
pre deti „Ako rozosmiať princeznú“, „Vo
veži straší“, „Čarodejnícka rozprávka“,
„Sneh na Mikuláša“ a mnoho ďalších.
Jozef Kudri a Malý zábavný orchester. (1977)

idera-Trnavského, kde pôsobil ako huslista a klavirista. Žiaci Jozefa Kudriho
sa aj vďaka jeho úsiliu stali známymi
doma i v zahraničí.

Pôsobil v mnohých
hudobných telesách

Jozef Kudri mal rád swing, rock and
roll i jazz. Bol činný v hudobných telesách vážnej ale i populárnej hudby a
pravidelne hrával aj v rozličných príležitostných zoskupeniach. Od roku 1949
účinkoval v Rímsko-katolíckom cirkevnom hudobnom spolku sv. Mikuláša v
Trnave ako huslista, neskôr ako violista
a hráč na kontrabas. Ako dirigent stál
aj pri vzniku Trnavského komorného
orchestra. Hrával v Trnavskom dixielande, potom s Optimistami a neskôr s
Optidixom pravidelne na čajoch vo vtedajšom Kovosmalte, ale aj na zábavách
či plesoch. Popri Optidixe účinkoval aj
s jazzovým kvintetom, s ktorým hrávali
najmä jazzové veci a improvizácie. Jo-

Skutočne všestranný hudobník Jozakladal Jozef Kudri postupne žiacke
súbory. V roku 1975 to bol Malý zábavný zef Kudri odišiel do hudobného neba v
orchester, ktorý interpretoval skladby roku 2007 vo veku 70 rokov.
majstrov v populárno-hudobnom prePRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
vedení, v úpravách vedúceho súboru.
zdroj foto: archív rodiny Kudriových

Jozef Kudri pri vystúpení so žiakmi ZUŠ. (1989)
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STAVBA, SLUŽBY, OKNÁ - DVERE

TRNAVSKO
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BEMAT, spol. s r. o.

2x DENNE

BRATISLAVA - TRNAVA - Nitra -

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

ODCHODY Z TRNAVY
DO BRATISLAVY:
13:40, 21:40

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
941210114

1500

10% ZĽAVA

449 €

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

0903 342 475

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

800

2300

bus.daka.sk

1500

1500

399 €

Mikovíniho 7 • Trnava

599 €

•PREDAJ KAMENIVA

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

- riečne:

41-05

Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota Rožňava - Košice - Michalovce - Humenné

Frézovanie

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

EUROOKNÁ A DVERE

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

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

ZĽAVAEZ

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

REZANIE BETÓNU

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

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

16-0084

10-0007

ER

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

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0013 TT01

komínov

08-0033 TT13

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

JESENNÁ AKCIA

kfkservis1@zoznam.sk

0948 155 452 • 0903 033 862
TTzel21-42-strana 3

www.kfkservis.sk

16-0204

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky

CBD,SPOLOČNOSŤ
STAVBA, SLUŽBY

4

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

ZDRAVIE Z HERBÁRA

Zasaďte si
muchovník – ker
vhodný do každej
záhrady
Muchovník (Amelanchier) je nenáročná rastlina. Pochádza zo
Severnej Ameriky a u nás sa zvyčajne pestuje ako ker. Jeho plody
pripomínajú čučoriedky a obsahujú
množstvo vitamínov a ďalších zdraviu prospešných látok.
Muchovník bude zdobiť vašu záhradu počas celého roka. V marci zakvitne
pôsobivými jemnými bielymi kvetmi.
Krásne sú však aj listy tohto kra, pretože neustále menia farbu, najskôr sú
zelené so striebristým nádychom, neskôr sa sfarbujú do zelených odtieňov
a na jeseň je ich farba výrazne červená.
Navyše vás v júli muchovník obdarí aj
šťavnatými a veľmi zdravými plodmi,
ktoré sa hodia na priamu konzumáciu
ale aj na spracovanie. Môžete ich sušiť,
zavárať aj mraziť.

Muchovník - pestovanie

Muchovník nie je náročný na pestovanie. Ide o mrazuvzdorný ker. Zasadiť
ho môžeme na slnečné stanovisko alebo do polotieňa a dokonca z neho vytvoriť aj jedlý živý plot. U nás sa pestuje najčastejšie Muchovník Lamarckov.
Táto odroda chuťou pripomína sladké

Muchovník.

Najčítanejšie regionálne noviny

zdroj foto pixabay

plody čučoriedky. Jeho výhodou však
je, že na rozdiel od čučoriedky nepotrebuje kyslú pôdu. Vysádzame ho do
priepustnej, skôr ľahkej pôdy. Ker dorastá do výšky troch metrov a široký
môže byť až šesť metrov, čo však dokážeme ovplyvniť rezom a získať tak
nižší tvar.

Plody plné zdravia

Plody muchovníka obsahujú vitamín A, C, E, K ale aj vitamíny skupiny
B a tiež množstvo minerálov ako napríklad draslík, horčík, mangán, sodík,
vápnik či železo. Pre vysoký obsah antioxidantov pomáhajú plody muchovníka pri prevencii mnohých ochorení
aj posilnení imunity. Odvar z plodov
sa používa pri zápaloch horných dýchacích ciest a ústnej dutiny. Odvar z
kvetov zasa posilňuje srdce a znižuje
krvný tlak. V muchovníku tiež možno
nájsť polyfenoly, ktoré spomaľujú proces starnutia a pôsobia ako prevencia
kardiovaskulárnych ale aj mnohých
ďalších ochorení.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

TIP NA VÝLET

Urobte si výlet k Čertovej peci
Pohorie Považský Inovec ukrýva
mnoho pekných miest. Takým je
aj 27 metrov dlhá obojstranne priechodná jaskyňa Čertova pec, ktorá je
zároveň najstarším doloženým jaskynným sídlom na území Slovenska.
Vydajte sa na miesto, ktoré vás vráti
v čase až hlboko do praveku a objavte
čaro krasovej jaskyne Čertova pec. Nachádza sa pri obci Radošina, trochu
bokom od cesty, pri horskom prechode
Havran. Ak sa k nej vydáte autom, zaparkovať môžete pohodlne kúsok od
obce pri motoreste, ktorý má rovnaký
názov ako jaskyňa. K Čertovej peci vás
potom povedie zelená turistická značka, ale pokojne k nej môžete kráčať aj
vyšliapaným chodníčkom, na ktorý
cestou natrafíte. Jaskyňa sa pred vami
objaví po pár minútach chôdze.

Jaskyňu obýval človek
neandertálskeho typu

Jaskyňa Čertova pec je jedinečná
aj tým, že sa tam našli dôkazy viacnásobného pravekého osídlenia, pričom
ide o najstaršie jaskynné osídlenie u
nás. Jaskyňu preskúmal v rokoch 1958
– 1961 Juraj Bárta z Archeologického
ústavu SAV v Nitre. Vtedy sa potvrdilo,

Jaskyňa Čertova pec.
autor foto Tatiana Nevolná
V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.
že Čertovu pec obýval človek neander- je vhodná aj pre menej zdatných výtálskeho typu, neskôr kultúra szeletien letníkov a rovnako ju zvládnu aj deti.
z obdobia mladšieho paleolitu. V roku Jaskyňa je verejnosti celoročne voľne
1981 bola jaskyňa vyhlásená za chráne- prístupná.
ný prírodný výtvor a v roku 1994 za príInformácie poskytla
rodnú pamiatku.
OOCR Rezort Piešťany
Vychádzka k jaskyni Čertova pec
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vyrazte na unikátny splav
Vydajte sa s lampášmi v ruke za
nevšedným zážitkom. Blíži sa
Dunajský svetlonos, podujatie,
ktoré sľubuje dobrodružstvo nielen pre vodákov, ale aj pre tých,
ktorí vyhľadávajú netradičné
trávenie spoločného času s rodinou či priateľmi. Vyrazte aj vy na
unikátny splav, ktorý sa uskutoční 30. októbra na mieste, kde sa
zvyčajne v tomto termíne rieky
nesplavujú.

budete mať šťastie, tak môžete na vode
spozorovať volavky popolavé, striebristé a purpurové, kormorána či stopy po
bobroch,“ približuje predseda Krajskej
organizácie cestovného ruchu Trnavský
kraj a trnavský vicežupan Pavol Kalman
a dodáva, že splav sa začína vo Vojke
nad Dunajom v katamaránoch s teplými dekami a trvá približne tri hodiny s
jednou krátkou prestávkou. Po vystúpení z lodí je pre všetkých pripravený teplý

nápoj na zahriatie.
Pripomíname, že v cene lístka je zahrnutá vodácka výstroj, teda turistické
kanoe, pádlo, certifikované plávacie
vesty, a tiež kurz pádlovania pre začiatočníkov, skúsení sprievodcovia, deka
a lampáš, sudy pre uchovávanie vašich
osobných vecí, teplý nápoj po splave.
Všetky dôležité informácie o podujatí
nájdete na https://www.krajzazitkov.sk
ren

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj pripravila podujatie
pre všetkých, ktorí sa neboja vyplávať za hranice vlastnej predstavivosti
a vyskúšať splav na hladine chladnej
jesennej vody. „Splav Dunajský svetlonos je netradičné podujatie termínom
a aj miestom, keďže bežne sa v období
jesene splavy po dunajských ramenách
už neorganizujú. Pridanou hodnotou je,
že skryté zákutia predstavia sprievodcovia. Dušičkový dátum dáva možnosť
spomaliť a dopriať si výnimočný, aktívne strávený voľný čas,“ hovorí trnavský
župan Jozef Viskupič.

S lampášom za zážitkami

Zaujímavým prvkom splavu Dunajský svetlonos sú lampáše, ktoré budú
dotvárať atmosféru prírodného prostredia. „Lokálni vodácki sprievodcovia
porozprávajú zaujímavé aj náučné informácie o tunajšom vodnom živote. Ak

Vyskúšajte netradičný splav.
zdroj foto Trnavský kraj zážitkov, autor: Balazs Szarka
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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 25.10.2021 DO 7.11.2021
1.11.2021 sviatok zatvorené
Saláma šalátová

Moscato bianco
0,75l

Kupón

j.c. 2,1200 €/l

1,99
Cena po zľave:

1,59€

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
25.10.2021 do 7.11.2021.

46893

Savo
2l

Kupón

j.c. 0,745 €/l

3,49
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
25.10.2021 do 7.11.2021.

82795

Čajník nerezový Acero
2.5l

Kupón

9,90
Cena po zľave:

6,90€

Hodiny spínacie mechan.
P5503

7,90
Cena po zľave:

3,90€
j.c. 0,996 €/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
25.10.2021 do 7.11.2021.

177811

kg Mecom
Cena platí
iba na celé
balenie

39

Kupón

€

Bravčové karé bez kosti
kg

5,

€

ilustračný obrázok

Kuracie pečienky

5,19€

Mlieko trvanlivé 1,5%

500g
mrazené

1L

j.c. 1,980 €/kg

6,29

1,50

0,59

3,79€

0,99€

0,49€

sezchuan 400g

guľatá
1kg

250g

Omáčka Uncle Bens
j.c. 4,975 €/kg

2,39

Ryža Bask

Káva Educho Mocca Grande
j.c. 7,560 €/kg

1,49

2,35

1,99€

1,19€

1,89€

ochutená pomaranč, citrón
1,5l

500ml fl.

27% ,38%
0,5L

Budiš

j.c. 0,433 €/l

0,79

Pivo Gambrinus 10%

Fernet Stock citrus

j.c. 0,780 €/l

j.c. 11,780 €/l

0,59

7,79

0,65€

0,39€

5,89€

2.64l/48 pracích dávok

j.c. 2,238 €/l

j.c. 2,424 €/l

Ariel

j.c. 0,173 €/PD

Jar 700ml

Silan 800ml

Jar 650ml

Silan 900ml

j.c. 2,600 €/l

j.c. 1,989 €/l

10,99

8,29€

Domestos WC Aroma
2ks

2,89

Váza na hrob
Roseta 12,90

9, €

1l

90

Váza
na hrob
16,90
Roseta 13,90

12

2,29

2,19

1,79€

1,69€

16m

red 18dielna

Sušiak na bielizeň Econ

9,90

2,29€
1.3l

70795

7,99

29

j.c. 1,145 €/ks

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
25.10.2021 do 7.11.2021.

kg

kg

7,79

2,99

1,

Saláma malokarpatská

Šunka zlatá

90,90€
10
,

€

7,90€

Kahanec NN WP1
100g j.c. 3,500 €/kg

Kahanec NN WP2

34,99

0,46

0,35€
0,59€

11,90€

0,35€

110g j.c. 3,182 €/kg

Kahanec NN OL240
200g j.c. 2,950 €/kg
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27,90€

Ikebana

rôzne veľkosti

0,75

200g j.c. 2,950 €/kg

19,90NN OL1
Kahanec

Súprava obedová Midnight

0,45

0,65

15,90

0, € od
59

4,90€

STAVBA,
OKNÁ - DVERE DO 7.11.2021
INZERCIA PLATÍ
OD 25.10.2021

TRNAVSKO

Tel. Orava

uhlopriečka 32“ (80cm)
energ.trieda F

Manikúra pedikúra
Baurer

Ventilátor tepl. Orava Konvektor Goodline
1000W a 2000W

10 nádstavcov
regulácia

259,00

69,90

nastaviteľný výkon
750 W/1250 W/2000 W
ventilátor

7

3 rýchlosti, umývateľné filtre,
energ.trieda C
el. napätie: 230 V
šírka: 60 cm

max. príkon 2900 W

69,90

39,90

24,90

Sporák Mora

Sporák Mora

19,90

Odsávač Mora

Varič indukčný ECG

239,00€ 59,90€ 15,90€ 29,90€ 89,90€ 79,90€
Sušička Candy
7kg náplň
energ.trieda A++
SLIM

Pračka so sušičkou
Candy

Pračka Electrolux
náplň 6kg,
počet otáčok 1000 ot./min
energ.trieda F

objem 6/4kg, 1300ot/min.
energ.trieda F/D

kombinovaný, plynové horáky
el iskra , Stop Gas,
multifunkčná rúra
energ.trieda A

+darček plech
na pečenie

369,00

449,00

349,00

elektrický, sklokeramická platňa
s 3 zónami a multifunkčnou rúrou
energ.trieda A, 220V

Mraznička Orava
objem 279L
energ.trieda F

+darček plech zadarmo

279,00

369,00

519,00

399,00€ 339,00€ 299,00€ 259,00€ 349,00€ 489,00€
Keď na splátky,
ho
c
u
d
o
n
d
e
j
k
a
t

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

Kultivátor ALKO MH 350-4

Kultivátor Hecht 796

Motor: Briggs Stratton 450E, Záber: 35cm motor OHV 208 cm3
2 rýchlosti vpred a 1 vzad
možnosť dokúpiť orebné kolesá a pluh

349,00

329, €
00

Kultivátor ALKO MH 5007 R

139,00

519, €
00

Traktor T 15-93.7 Comfort Solo Vysávač lístia/fukár SOLO
Motor: AL-KO Pro 450, výkon: 7,7 kW
by ALKO 442
šírka záberu: 93 cm, objem koša: 220 l

Motor: dvojtaktný
Typ postrekovača: motorový
Množstvo náplne:14 l

179,00

Motor: 2-taktný, Výkon: 0,8kW
Objem vaku: 55l

179,00

prevodovka: hydrostatická (T3)
ovládaná pedálom
PRÍVESNÝ VOZÍK ZDARMA

146,90€

189,00€

279,00

2149,00€

Briggs Stratton 625 EXI, Záber: 50cm
Rýchlosti: 1 vpred, 1 vzad

Rosič WPSR202 14L/256689

529,00

499,00€

Kachle Thorma Fiľakovo
Kerpen 2U4Pb čierny
výkon: 2,5 - 7,5 kW
dymové hrdlo: 120 mm
zadný vývod

179,00

159, €
90

Sporák ALFA 55

Výkon: 5kW, Priemer dymovodu: 120mm
biely, ľavý, pravý

84,90

349,00€

Bicykel
ALPINA STARTER 16"
159,90

189,00€

Kachle Thorma Fiľakovo Marburg
výkon: 3,5 - 10,5 kW
dymové hrdlo: 120 mm zadné

308,90

Krb Thorma Fiľakovo Filex Eurofen II
výkon: 2,5 - 7,5 kW
dymové hrdlo: 120 mm zadné

349,90

299, €

Výkon: 7,7 kW, Dymové hrdlo: 120 mm,
horný vývod

84,90

229,00€

289, €
00

00

Kachle krb.Tim Sistem Čarobná pec

Kachle krb.Magická pec
Výkon: 7,7 kW
Dymové hrdlo: 120 mm
horný vývod

84,90

299,00€
Sporák Thorma Fiľakovo Okonom
75 DeLuxe biely
Výkon: 3,5 až 10,5 kW
Dymové hrdlo: 120 mm
ľavý, pravý

349,90

599,00€

Bicykel DEMA TIGRA 1

409,99

369,90€

V ponuke
široký výber dymovodov
tenkostenné, hrubostenné

Elektrobicykel DEMA RELAY (pánsky)
a DEMA OMEGA (dámsky)

2089,99

1899,90€

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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29,90 €
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29,90 €

NAŠA BEZPEČNOSŤ / SLUŽBY, OKNÁ - DVERE, CBD

Každý piaty vodič ignoruje
nevidiacich na priechode

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

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

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

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

V predošlých článkoch sme sa venovali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu,
ktorý získavame z konopy siatej a využíva sa v súvislosti s rôznymi fyzickými
či psychickými problémami. Správne
dávkovanie tejto látky je však jednou
z najťažších úloh zistiť, aká dávka je
správna a v akej forme si ju podať.

na
4 4 va
8

krmivo pre nosnice Zabezpečíme
rastová a znášková

bch

ECO-BIO
POHÁRE

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

39-0011 TT23

» red

na predaj:

ww

(pri galante)
Ponúka
• 8-15 týždňové Nosnice
• Brojlerové kačice
na výkrm
ROZVOZ

k
l.aspapiera

markb
wo.d obalových materiálova

hydinárska farma topoLnica

Aká je správna dávka CBD?

CBDexpert

vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám,
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.
Ani príliš veľa, ani príliš málo

Foto: Canva.com

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťame pri užívaní akéhokoľvek výživového
doplnku je poddávkovanie svojej dennej
dávky. Každý metabolizmus máme nastavený na svoju dennú dávku, na základe ktorej si vstrebe potrebné živiny a začne pracovať vo vyživenom režime, preto
je veľmi dôležité dodržať svoju dennú
dávku (nešetriť) a radšej užiť trošku viac
(naše telo si vstrebe iba koľko reálne potrebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale
nie menej.

začať s malou dávkou a postupne ju zvyDlhodobé užívanie vysokých dávok
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je
začať užívať 20 až 40 miligramov a po však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších pre zdravých. Jedným z možných efektov látky je totiž modulácia funkcií imupäť miligramov.
nitného systému, vrátane potláčania.
Ako sme spomínali v predošlej časti,
Prepočet na kvapky
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prieVäčšina CBD olejov má 10 mililitrov. beh autoimunitných ochorení. Ľudia s
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že funkčným imunitným systémom však
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov jeho utlmenie nepotrebujú.
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne
Problémy môžu nastať aj v prípade, ak
200 kvapiek, takže jedna kvapka takéhoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. CBD kombinujete s inými liekmi. SpôsoSpomínaných štartovacích 20 miligra- biť to môže napríklad poškodenie pečemov CBD sa teda nachádza v približne ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá- lieky, pred užitím CBD odporúčame po» red.
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto- radiť sa s lekárom.
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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
sledujte nás aj na facebooku:
www.facebook.com/cbdexpert.sk

Ak sa chcete stať predajcom
aj Vy, kontaktujte nás
a získajte zaujímavé
podmienky

+421 904 552 345

objednávky@cbdexpert.sk

Možnosť predaja osobne
aj na predajni.

33-0086

Do hry vstupuje mnoho faktorov
Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť
a preto počas výskumov v oblasti konopnej medicíny vedci pracujú s rôznymi
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory
ako hmotnosť, druh zdravotného problému, časové rozmedzie a koncentrácia
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v
štúdiách užívajú približne 100 až 800
miligramov denne.
V štúdii pre medicínsky žurnál Pharmacotherapy, ktorá sledovala vplyv CBD
na ľudí s Parkinsonom a psychózou,
šesť pacientov zaznamenalo zlepšenie
symptómov iba s dávkou 150 miligramov
denne. V inom výskume zas pacient so
psychózou registroval zlepšenie stavu až
po užití 1 200 miligramov CBD za jeden
deň.
Ako si teda zvoliť správnu dávku? Na
túto otázku žiaľ neexistuje presná odpoveď. Portál zameraný na overené medicínske informácie Healthline uvádza
všeobecné odporúčania, podľa ktorých
sa možno orientovať. Prvým krokom je

32-0002-10

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

09-07

koordinátorka Dňa bielej palice Ivana
Frčová.
Deň bielej palice prebieha na vytypovaných priechodoch dve hodiny.
Počas nich prechádzajú figuranti cez
priechod pre chodcov a ďalší spolupracovník (zapisovateľ) si značí, ako na
jeho signalizáciu zareagovali vodiči.
„Nevidiaci dáva najavo svoj záujem prejsť cez cestu vodorovným zodvihnutím palice na niekoľko sekúnd.
Následne by mal vodič zastaviť a keď
nevidiaci či slabozraký vyhodnotí, že je
preňho situácia bezpečná, prechádza
cez priechod pre chodcov. Pri chôdzi po
priechode pre chodcov bielou palicou
systematicky pohybuje pred sebou po
povrchu vozovky,“ vysvetlila Frčová.
Blikanie či trúbenie na nevidiacich a
slabozrakých je podľa ÚNSS nevhodné.
Môže byť totiž pre nich varovným signálom, po ktorom treba ostať stáť.

p
ul. 3
03

Skonštatoval to organizátor akcie
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) s tým, že počas akcie
zaregistrovali 5188 áut, z toho figurantom 4170 vodičov zastavilo a 1018 nevidiaceho ignorovalo.
Sumárne čísla podľa únie ukazujú,
že na signál figuranta nezastavilo 19,6
percenta vodičov. Oproti roku 2019 ide
o mierne zhoršenie, v ňom totiž vodiči
dosiahli v celkových výsledkoch 18,8
percenta. „V Nitrianskom kraji nezastavilo nevidiacemu len 7,1 percenta
vodičov. Naopak, štatisticky najhorším
je Bratislavských kraj, v ktorom až 27,2
percenta vodičov odignorovalo signalizáciu figuranta,“ spresnila ÚNSS.
Kým v roku 2019 bolo do akcie zapojených 50 miest a 55 priechodov, do
tohto ročníka bolo spočiatku prihlásených 37 miest a 41 priechodov. „Žiaľ,
zhoršujúca sa situácia v regiónoch spôsobila, že naši figuranti spolu s hliadkami dopravnej polície boli napokon
v 33 mestách a na 38 priechodoch po
celom Slovensku,“ spresnila hlavná

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

veľko
o

Tohtoročná dopravno-preventívna
akcia Deň bielej palice v uliciach
slovenských miest potvrdila, že
väčšina vodičov signál bielou palicou zo strany nevidiaceho či slabozrakého chodca pozná a vie, že mu
treba zastaviť.

9

36-0006

TRNAVSKO

10

AUTO - MOTO
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ŠKOLOVEDA / ZAMESTNANIE, STAVBA, GASTRO

TRNAVSKO

Hlavne nemlčať
o problémoch v školách
Naposledy som písal o riaditeľoch,
ktorí chcú niečo meniť. Po čase to
vzdajú, sú odvolaní alebo sa z nich
stanú iba úradníci. Ukázal som to
na svojom príklade, keď som radšej
odišiel z pozície riaditeľa.
Len preto, že som menil zlé veci a verejne som kritizoval systém. Nešlo mi o
sebaľútosť. Chcel som na vlastnom príklade ukázať, ako to (ne-)funguje. Takýchto prípadov poznám veľa, dejú sa.
A budú sa diať. Preto je pre mňa dôležité hovoriť a písať o tom. Aby sa potom
ministerstvo nečudovalo, prečo nie je o
miesto riaditeľa školy záujem.
Určite sú aj veľmi dobrí riaditelia,
ktorí majú silnú pozíciu. Môžu mať
vlastnú školu alebo majú kontakty či
nejakú moc, alebo skrátka riešia len
školu a nekritizujú systém. Ale takýchto je málo. Veľká časť riaditeľov škôl rezignovala na pedagogiku a aktivizmus,
sú sluhami ministerstva, zriaďovateľa,
zamestnancov, ktorí si neželajú zmeny.
V systéme autokratického riadenia
škôl je viac-menej práve riaditeľ ten, čo
môže všetko zmeniť. Alebo nezmeniť.
Isto, má nejaké poradné orgány. No legislatíva je jasná - za všetko zodpovedá
riaditeľ. Preto v konečnom dôsledku
on rozhoduje, čo bude platiť. Môže sa
prikloniť k väčšine, nech by aj mala zlý
názor. Tým si zabezpečí sympatie. Ale

Hviezdoslavova 3, Trnava
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Hilfswerk - najväčšia firma zaoberajúca sa opatrovaním v domácnosti

HĽADÁ OPATROVATEĽKY/OPATROVATEĽOV

môže sa prikloniť k zmene, ktorú zastáva menšia časť školy. A potom môže
očakávať reakciu. Pozitívnu či negatívnu. Najhoršie je prikláňať sa na stranu
osôb, úradov, ktoré netušia, ako má vyzerať škola. Avšak, je to pohodlnejšie,
ako „cikať proti vetru“.
Občas mi je vyčítané, že veci zverejňujem. Keby ste však počuli príbehy,
ktoré mi ľudia hovoria. Sú desivé. Jednotlivec si sám nepomôže. A to sa deje
v školách, ktoré by mali byť symbolom
dobra, ľudskosti a empatie. Príbehy
týchto ľudí, nech sú to učitelia, rodičia
či riaditelia, sú plné bolesti, utrpenia a
nespravodlivosti. Záleží mi na tom, aby
sa zlé konanie dostávalo na verejnosť.
Mlčaním si síce nastolíme pokoj a vytvoríme ružovú predstavu o svete. Potom však zo škôl nikdy nevymiznú nadradenosť, totalita, rodinkárstvo, neúcta
k deťom a k rodičom, devalvácia pedagogiky, bossing či mobbing, prekonané
a zastarané postupy, nekomunikácia či
byrokratickosť. Mlčať by nemali hlavne
rodičia, ktorí majú neraz ako jediní moc
naprávať veci.
Na to, že ste nič nespravili, si spomeňte, keď budete riešiť niečo so školou
a narazíte. Mlčať sa rovná pochovaniu
ďalšej generácie. Generácie budúcich
občanov.

pre 24 - hodinové opatrovanie v Rakúsku.

Ponúkame
• denný honorár od 71,50 Eur – 114,00 Eur
brutto podľa náročnosti opatrovania
• príplatok 5,00 Eur denne za dodatočný výkon
• extra príplatky počas Vianoc a Silvestra
• pomoc pri úradných vybavovaniach:
poistenie, dane, živnosť, detské prídavky
• pravidelná pomoc u klienta skúsenými zdravotnými sestrami
• rýchle sprostredkovanie práce
• ponuky ďalšieho vzdelávania
• práca v dvojtýždňových turnusoch
Ak sa Vám naša ponuka páči, môžete sa uchádzať
o prácu mailom, alebo telefonicky DI Alena Slovak:
alena.slovak@hilfswerk.at, tel.: +43 1 522 48 47
Hilfswerk-Personaldienstleistungs-GmbH,
Schönbrunner Straße 297-307/4. OG, Top 3, 1120 Wien

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

(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

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

63-06

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-0004 TT01

Skvelé
ceny na

Zákusky od Zuzky
Trnava

torty, štrúdle, koláče
Maličká cukrárska výroba v Trnave.
Výroba poctivých domácich zákuskov,
ťahaných štrúdlí, toriet, koláčov a slaného
pečiva z kvalitných surovín. Chute
starých dobrých časov, aj moderné dezerty.

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava
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STAVBA, SLUŽBY, OKNÁ - DVERE
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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
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

Pri
nákupe nad
100 € poštovné
zdarma!

www.agromaterial.sk
0908 30 99 05 // info@agromaterial.sk

Zámková dlažba
Zavarský

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

V LOKALITE SENEC

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

recyklát frakcie 0/63, s dokladom
o zhodnotení. Ponuka je s nakládkou
a dopravou recyklátu. Cena v závislosti od
množstva a vzdialenosti (podľa dohody).
Kontakt: Zuzana Švecová,
tel. číslo: 0901 715 000,
mail: zuzana.svecova@pkptransport.sk

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

AKCIOAKTÓBER

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

R–
SEPTEMBE 021
2

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

●
●
●
●
●

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
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

Výročia a udalosti
uskutočnil sa prvý let Česko-slovenských aerolínií na trase Praha
– Bratislava

29. októbra 1923
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seriózne, kv
alitne,
bez zá

lohy
Nové pomníky - žula, terazzo
doprava ZD ,
ARMA
Krycie dosky, sekanie písma
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Rekonštrukcie starých hrobov, zakrývanie hrobov
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0039

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

A OKOLIE PREDÁM

801210162

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

10-0018

1-hrob od 1390€ •2-hrob od 1690€

MATERIÁL PRE FARMY
A DROBNOCHOV

39-0 TT08

AKCIA OKTÓBER 2021

63-0018

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA na farebné zákryty

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

www.kamenarstvo-bocan.sk

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

