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Rozíny Lehotskej - Bollovej

Dobrá Voda 217

TRNAVSKO

OBRAZOV

Týždenne do 46 550 domácností

TIP NA
DARČEK

0918 558 248

08-0 TT39

-50%

99 Eur

ZĽAVY AJ
NA NOVÝ TOVAR

OPATROVATEĽKY
Zverte vášho seniora
organizácii, ktorej
môžete dôverovať.

01-0 TT22

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

01-0 TT46

Staráme sa s láskou.

ZHÁŇAM BYT V TRNAVE

OD Jednota, Trnava, 2. poschodie

www.stara-trnava.sk

Autorizované organizácie zodpovednosti výrobcov
E-cycling s. r. o. a SLOVMAS, a. s. týmto informujú:

PRE TRNAVU A OKOLIE

Trnavská arcidiecézna charita,
0948 362 875, chsvr@charitatt.sk

01-0 TT49

OD Jednota, Trnava, 2. poschodie

01-0 TT47

TOTÁLNY VÝPREDAJ

750

199 Eur

• Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, neobalové výrobky, vozidlá a pneumatiky.
• Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený výrobok
uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného cyklu.
• Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného prúdu, znášajú
výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V prípade nedôsledného triedenia oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.
• Každý môže predchádzať vzniku odpadu už pri rozhodovaní o kúpe nového výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali výrobky, ktoré
majú čo najmenej obalov, pokiaľ možno z rozložiteľných materiálov, aby sme kupovali elektrozariadenia s najvyššou energetickou triedou, pretože šetríme prírodné
zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. V prípade batérií a akumulátorov sa snažíme o používanie batérií s dlhou životnosťou alebo využívame nabíjateľné
akumulátory.
• Zakazuje sa do voľnej prírody ukladať akýkoľvek odpad. Batérie a akumulátory, elektrozariadenia a odpadové pneumatiky sa nesmú vyhadzovať do komunálneho
odpadu.
• Konečný používateľ môže odovzdať elektrozariadenia, batérie a akumulátory na miestach spätného zberu a odpadové pneumatiky u distribútorov pneumatík.
Nakladanie s odpadom z obalov a neobalových výrobkov je určené vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach www.e-cycling.sk a www.slovmas.sk.
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01-0 TT49

ZIMNÉ BUNDY
KOŽENÉ BUNDY
až do

08-0 TT44

• IHNEĎ K ODBERU
• NA OBJEDNÁVKU

08-0006 TT01
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Teda, vraj. Čas adventný, z rádia už
zaznela aj stará klasika (v češtine
Rolničky, rolničky). Vraj čas pokoja,
stíšenia, vstúpenia do seba.
Už aj tá hnusná pandémia akosi
ustupuje - v Českej republike, podľa tamojšej hlavnej hygieničky.
Nejak mi do toho času nezapadajú
hrubé nadávky, urážky, ponižovanie sa
navzájom, ktorého sme svedkami v televíznom vysielaní. Za mojich detských
čias sa v tom čase vysielaval Kremienok
a Chocholúšik, zbojník Rumpeľ a ďalšie
podobné nezabudnuteľné skvosty.
Dnes počúvame primitívne nadávky
z úst primitívov. V advente. Pripomínam. A pripomínam to zámerne. Mnohí
z tých nadávajúcich totiž radi nad sebou
nosia veľké transparenty, majúce zdôrazniť, že ich v rukách držia tí najlepší,
najčistejší, najvyvolenejší. A veď – spoveď očistí všetko.
Nie, neočistí. Spoveď, na ktorú sa
mnohí z nás v tomto období chystajú, je
spoveďou iba vtedy, ak je úprimná. Ak
oľutovanie všetkého nesprávneho, čoho
sme sa dopustili, vychádza zo srdca a
nie z nejakej povinnosti, ktorá sa „patrí“.
Na internete je možné nájsť naozaj
takmer všetko. Často na ňom hľadám to,

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

GOLDEN RUŽINDOL
PREDÁVA

čo nájsť chcem. Našiel som i toto: „Božia
milosť nepôsobí len prostredníctvom
sviatostí Cirkvi, ale aj v kontexte Lásky:
Kto veľa miluje, tomu sa veľa odpúšťa,
kto menej miluje, tomu sa menej odpúšťa. Čokoľvek ste urobili jednému z mojich
najmenších bratov, mne ste to urobili.
Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím Otcom. Láska zakrýva
množstvo hriechov. Boh hľadá na zemi
ľudí, ktorí majú skrúšené a pokorné srdcia. Pyšné srdce sa protiví Bohu!“
Z toho mi logicky vyplýva, že z
človeka by nemala tiecť nenávisť voči
všetkému a každému, človek by nemal
milovať predovšetkým sám seba, človek
by nemal iným robiť to, čo sa nepáči,
ak sa deje jemu. Často spomínam slovo
„človek“. Nuž. Vytratilo sa akosi z našich slovníkov, vytlačil ho výraz straník,
stranícky šéf.
Ak nechcem byť nenávidený, musím skúsiť prestať
nenávidieť. Inak to naozaj
nejde. Aj keď si to daktorí
myslia.
Krásny
pokojný,
tichý a pokorný advent, vážení čitatelia

JABLKÁ
PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ
ORENÁ
POMÔCKY ZPNROEVDUAOJŇTVA V TAZ

na konzum, zimné uskladnenie a spracovanie
- areál firmy Golden
0911 793
707
| 0903
793 predaja:
704 Ružindol
| info@drozda.sk
pon-pia:
10oo
- 173o
hod miesto
sobota: 9oo - 12oo hod 0903 724 601, 0903 947 319

ZNOVUOTVORENÁ PREDAJŇA V TAZ-ke

PRACOVNÉ ODEVY

A OCHRANNÉ POMÔCKY
0911 793 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Slovenská republika vyhlásila vojnu Spojenému kráľovstvu a
Spojeným štátom

12. decembra 1941

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)
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Redakcia:

Iba taký tichý čas...

01-0 TT26

TRNAVSKO

0903 783 800

08 TT35
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01-0 TT26

PRACOVNÉ ODEVY
REDAKČNÉ SLOVO / STAVBA, DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY
Najčítanejšie regionálne noviny
A OCHRANNÉ
Á
TVOREN
POMÔCKY ZPNROEVDUAOJŇA V TAZ

033/55 13 185

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

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
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
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

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

• elektroinštalácie

výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
,
v
• el. prípojky
vypínačo
zásuviek... • opravy

0949 188 961

MONTÁŽ
INTERIÉROVÝCH
DVERÍ A PODLÁH
0905 141 167

01-0 TT39

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

01-0004 TT01

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

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

01-0001 TT01

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

Skvelé
ceny na

08-0 TT44

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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TRNAVSKO
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SPOLOČNOSŤ / STAVBA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

Možno je to tak
Krčah vody zadarmo
Možno raz aj my
budeme tak zle na tom,
že za krčah vody
radi zaplatíme zlatom.
Teraz môžem všetko
Doteraz som poslúchal,
ako u nás skoro všetci,
no odkedy to tu riadim,
robím iba zakázané veci.
Rodová rovnosť
Všetci vieme, že ženu
neudrieš ani ružou,
len kto sa zastane
nás, týraných mužov.
Vianočné balíčky
Cítime sa vtedy trochu vinní,
keď do zbierky pre chudobných
dávame pozáručné potraviny.

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

39-0007 TT01

0944 19 43 41

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

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

PLATÍME 50 €/T auta
Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120

Vyrábaj
s nami
súčiastky
pre autá
0917 465 632  0908 961 969
0917 839 697  0948 002 048

www.pracahned.eu

34-013

» bapka Blašková

REKONŠTRUKCIE

MAĽUJEME
STIERKUJEME
NATIERAME


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

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

01-0005 TT23

Máme na Slovensku fúru organizácijí, keré sa
zaobýrajú préskumom. Zastavá vás na ulici a dávajú nékedy nezmyselmé otázky. Aj takéto: „Kupujete
slovenské výrobky?“ Jak povýte že né, dalšá otázka
je, že prečo. Na to je medzi dóchodcama jednoduchá
otpovet. Preto, že máme malý dóchodek a nekukáme na to, do to vypestuval, kukáme len na cenu.
Takto zme dopadly po tažkej, celoživotnej robote, že domáci tovar je pre nás drahý. Další nezmysel:
„Bojíte sa očkuváná proci kovydu? Preto ste sa nedaly zaščepit?“ Šak v tej blbej otázke je hnet aj otpovet.
Samozrejme, že do sa bojí, nedá sa zaočkuvat. A je
též jasné, že ohrozuje seba, aj nás. Též považujem
za zbytečné sčítaný obyvatelstva, bytov a domov. Za
zbytečne vyhodzené penáze nás šeckých. Stálo to
milijóny a nakonec ziscily, že pol milijóna ludzí sa
nezarátalo.
Načo to robyly, ket dobre vedzá kolko nás je? Sú
matriky, keré evidujú narodzený aj smrt, sú bytové
podnyky, keré majú na starosci byty. Je kataster, dze
vedzá do má dom, pole, chatu, les, alebo rybnýk.
Nech sa spoja aj ket len cez počítač a ziscá šecko, nemosá nahánat ludzí. Šak úrady evidujú trvalý pobyt,
dze do robý, alebo nerobý, aj kolko
zarába. Kolko má dzecí, jaký má
majetek a dóchodek.
Ankety len zdržujú a k nyčemu to nevede. Ja to vydzím
takto a nebudem daleko ot pravdy.

Najčítanejšie regionálne noviny

80-0006

Anketa, préskum

08-0 TT46

4

Pandémia pokračuje
Jedinú prednosť to má,
že budeme na Vianoce
všetci pekne sedieť doma.

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

» Eva Jarábková

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34

TT21-49-strana
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01-0024 TT07

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

SLUŽBY

5

01-0197 TT49

TRNAVSKO

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

D
30
1991-2021

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

TT21-49-strana

Stretnutie na tejto predajni
si dohodnite telefonicky

0905 333 339
%
0
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ZĽAVY PRE SEN
5

08-0002 TT48

Z
A
V
A
OPR

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

OKNÁ - DVERE, SLUŽBY, STAVBA

6

Najčítanejšie regionálne noviny

ZIMNÁ AKCIA

0948 155 452 • 0903 033 862

kfkservis1@zoznam.sk

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

www.kfkservis.sk

16-0204

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky
Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

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

2-0002-10

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

39-0008 TT01

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0013 TT01

REZANIE BETÓNU

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022

781210004-1

DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

TT21-49-strana
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cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-05

449 €

Prevádzky:

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

63-06

Certifikát

www.kamenarstvo-bocan.sk

75-49

ZĽAVA až do 40%

63-0018

AKCIA december 2021

10% ZĽAVA
2300

Hviezdoslavova 309, Senica

1500

1500

Bocán s.r.o.,

399 €

800

1500

Výročia a udalosti
predstavenie nadzvukového dopravného
lietadla Concorde v Toulouse

11. decembra 1967

TRNAVSKO

ZAMESTNANIE

7

U nás si zarobíte !
Nielen pred Vianocami,
ale aj cez lockdown.
Najširšia ponuka práce a brigád.
Práca na TPP, dohodu aj živnosť.
Týždenné vyplácanie a ďalšie benefity ...
+421 903 702 333
www.proplusco.sk

benzoix - freepik.com

80-0195

Presvedčte
sa sami

32-0010-9

info@proplusco.sk

TT21-49-strana
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RELAX
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CBD, STAVBA

33-0101

9

Frézovanie

komínov

14. decembra 1503 Výročia a udalosti
narodil sa Nostradamus, francúzsky astrológ († 1566)

TT21-49-strana
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• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ZĽAVAEZ
ER

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

10-0007

TRNAVSKO

10

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

TT21-49-strana
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TRNAVSKO

STAVBA, SLUŽBY

TT21-49-strana
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GASTRO

12
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47-001

19 ROKOV NA TRHU

32-0128

e-mail: velcon@velcon.sk

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
t v decembri výrazná zľava z poplatku!
t 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
t zarobte si pred Vianocami alebo

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

dvojnásobne cez Vianoce!

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

+ TERMÍN DO SERVISU

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

www.aiw.sk

TT21-49-strana

0800 24 24 44
Facebook: aiwsk

12

32-001-9

37-178

ONLINE!
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Týždenne do 46 550 domácností

Upečiem i zabezpečím

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

V pohodlí
Vášho domova!
Objednávky:

www.autojj.sk

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO

J&J

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

39-0014 TT01

0948 02 77 55

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

39-0 TT47

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
08-0011 TT01

08-0001 TT01

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

01-000 TT17

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m
08-0 TT39

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

39-0011 TT23

p
ul. 3
03

Suchovská 5, Trnava

na
4 4 va
8

ECO-BIO
POHÁRE

veľko
o

0911 421 691

k
l.aspapiera

markb
wo.d obalových materiálova

bch

PALIVOVÉ
DREVO

39-0006 TT01

POLIENKA BUK, HRAB
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Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0196

0917 102 255

ww

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

39-1200003 TT01

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

ŠKOLA,
STAVBA
SPOLOČNOSŤ
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ZDRAVIE

Doprajte si zdravšie
Vianoce
Aké by to boli vianočné sviatky
bez stola plného všakovakých
dobrôt? No a odolať im, zvládne
asi málokto. Aby sme si mohli
dopriať všetky pochúťky bez výčitiek, môžeme si ich pripraviť aj
zdravšie a k oddychovaniu počas
sviatkov pridať prechádzku na
čerstvom vzduchu.
Vianoce sú obdobím, kedy zvykneme oveľa viac konzumovať rôzne
sladkosti, koláče, či mastnejšie jedlá a
máme sklony k prejedaniu sa. „Aj počas sviatkov však treba myslieť na to,
že ak trpíte chronickými ťažkosťami s
trávením, s vysokým krvným tlakom,
máte vysoké hodnoty cholesterolu,
cukrovku, či problémy so srdcom, môžete si Vianoce pokaziť a namiesto oddychu sa trápiť so žlčníkovým záchvatom alebo pokazeným žalúdkom,“
upozorňujú verejní zdravotníci. Aby
sme predišli takýmto ťažkostiam, stačí
podľa nich dodržiavať jednoduché pravidlo – jesť aj počas sviatkov s mierou,
dodržiavať pestrosť stravy a dopriať si
popri ťažších jedlách aj dostatok zeleniny a ovocia. „Je treba mať na mysli aj
skutočnosť, že veľkým zdrojom prázdnych kalórií je alkohol, preto zachovajte striedmosť aj pri jeho popíjaní,“
pripomínajú.

Pripravte si vianočné menu
s inými surovinami

Okrem zdravej miery v konzumovaní
lahôdok prospeje žalúdku aj ich zdravšia
príprava. „Rybu, alebo iné druhy mäsa
nemusíte vyprážať, skúste napríklad dusenie, či prípravu na pare a zemiakový
šalát zahustite namiesto majonézy bielym jogurtom. Pri pečení koláčov môžete
vymeniť bielu múku za celozrnnú, pridať
menej cukru, alebo ho nahradiť medom,
prípadne do koláčov pridajte prirodzene
sušené ovocie. Oriešky a semienka neopražte, pridajte ich do cesta surové. Ak
si predsa len doprajete vysmážané jedlo,
tak potravinu nepreprážajte do tmava,
ale smažte ju radšej pomalšie, na nižšej
teplote a iba do svetlo zlatista,“ odporúčajú odborníci.

Doprajte si pravidelný pohyb
aj počas sviatkov

Ak si počas vianočných sviatkov doprajete pohyb, urobíte dobre hneď z
viacerých dôvodov. Jednak ním vyvážite
sviatočné hodovanie a ešte sa aj budete lepšie cítiť. Hodinku na prechádzku
počas voľných dní si určite nájdite a to
podľa možnosti v každom počasí. „Počas
chôdze môžete na niekoľko minúť striedať aj ľahký beh prípadne strečing a ponaťahovať si chrbticu. Okrem toho, že pohyb pomôže tráveniu, organizmus sa na
čerstvom vzduchu otužuje a lepšie odoláva infekčným ochoreniam prenášaným
vzduchom,“ radia verejní zdravotníci.
Zdroj informácií:
Úrad verejného zdravotníctva SR
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

HISTÓRIA

„Vianočná“ bitka Rákociho
povstalcov v roku 1704

Hoci sú Vianoce pre nás symbolom
pokoja a lásky, nie vždy tomu tak
bolo. Na poliach medzi Hrnčiarovcami nad Parnou a Trnavou sa
pred viac ako tristo rokmi odohrala Trnavská, nazývaná tiež Vianočná bitka, pri ktorej prišlo o život
veľa statočných bojovníkov. Pripomienkou tejto významnej historickej udalosti je dodnes prícestný
kamenný kríž.

Na poliach na brehu potoka Parná
sa počas vianočných sviatkov 26. decembra 1704 stretli povstalecké oddiely
Františka II. Rákociho a cisárske vojská.
Toto povstanie bolo najväčším povsta- Pripomienkou významnej historickej udalosti je dodnes prícestný kamenný kríž.
autor foto: renáta kopáčová
ním proti cisárskej dynastii Habsburprvej polovici boja mali jasnú prevahu ústup a cisárske vojská zvíťazili.
govcov v dejinách Uhorska.
Rákociho oddiely a cisárskemu vojsku
V prípade počtu padlých bojovníkov
hrozila porážka.
sa údaje historikov líšia. Trnavskí rehoľV deň bitky husto snežilo
níci však podľa záznamov pochovali na
Zo začiatku povstanie podporovalo
poli vedľa potoka Parná pri ceste k hrnmnoho poddaných a ku kurucom sa Rozhodol protiútok aj zrada
pridávali príslušníci všetkých spoloKuruci mohli odísť z boja víťazne, av- čiarovskému mlynu 180 mŕtvych kuručenských vrstiev a tried, ktorí verili v šak generál Heister spozoroval medzeru cov. Na ich pamiatku tam boli postavezlepšenie ich životných podmienok. v kuruckej frontovej línii. Rákociho pe- né tri drevené kríže. O sto rokov neskôr
Na bojovom poli pri Hrnčiarovciach šiaci sa tak dostali do krízovej situácie. ich nahradil kamenný kríž, ku ktorému
viedlo boj za Františka Rákociho 12000 Úspešný protiútok Heisterovho jazdec- zasadili dva stromy – jaseň a dub. Stoja
jazdcov, 7800 pešiakov a používali 6 tva zaregistroval Scharudiho prápor, tam dodnes.
diel. Cisárske vojská mali v bitke pri- vztýčil bielu vlajku a vzdal sa. Následne
Zdroj informácií: www.hrnciarovce.
bližne rovnaký počet bojovníkov a po- Scharudi zradil Rákociho a po boku sk a publikácia Babirát, M., Dobrotková,
pri tom však oveľa viac diel. Velil im cisárskych plukov začal útočiť na vlastM., Moncmanová,Ľ. : Hrnčiarovce nad
generál Heister. V deň bitky husto sne- ných spolubojovníkov. To rozhodlo o
Parnou, 2003, s.41-49
žilo a na bojisku bola zlá viditeľnosť. V osude boja. Kuruci sa postupne dali na
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Trnava a okolie v staršej dobe rímskej
Vďaka geografickým danostiam
bola Trnava a jej okolie už od praveku mimoriadne vhodné na osídľovanie. Dôkazom toho sú aj mnohopočetné archeologické nálezy.
Rovnako tomu bolo aj v časoch,
keď svetu vládol Rím.
V závere mladšej doby železnej označovanej ako doba laténska, v období
veľkých geopolitických zmien okolo
prelomu letopočtov, prenikajú na územie juhozápadného Slovenska prví
Germáni. „Na strednom toku Dunaja sa
usadili dva kmene: Markomani a Kvádi,
ktorí patrili do kmeňového zväzu Svébov, pričom ako prvé osídlili Pomoravie
a úrodnú Trnavskú sprašovú tabuľu,“
hovorí archeológ Andrej Sabov zo Západoslovenského múzea v Trnave (ZSM) a
dodáva, že jeden z najstarších germánskych hrobov na území dnešného Slovenska bol objavený v Cíferi.

stotožňované s riekami Morava a Váh.
Za kráľa im dosadili kvádskeho Vannia
a spolu s Kvádmi vytvorili prvý politický
štát na území dnešného juhozápadného
Slovenska – Vanniovo kráľovstvo. Išlo o
klientsky štát, ktorý podliehal Rímskej
ríši a bol pod jej ochranou. „Osídlenie
počas 1. storočia po Kr. môžeme doložiť
aj v oblasti Trnavskej sprašovej tabule.
Jedno z najstarších sídlisk bolo odkryté vo Vlčkovciach. Stopy po osídlení z
tohto obdobia boli tiež objavené v Kátlovciach a na Molpíre v Smoleniciach.
Na význam tejto oblasti poukazuje tiež
skutočnosť, že sa tu nachádza najväčšia
koncentrácia hrobov z 1. storočia, či už
ide o rozsiahle pohrebiská v Abraháme,
Kostolnej pri Dunaji a Sládkovičove,
ale významné sú tiež ojedinelé hrobové nálezy z Vlčkoviec, Žlkoviec a Rece.
Nedávno sa podarilo doložiť prítomnosť
Germánov v 1. storočí tiež v oblasti Malých Karpát, konkrétne v Trstíne, Prievaloch a Bukovej,“ približuje archeológ.

ne zahusťuje a vzniká celý rad nových
sídlisk v Ponitrí a Pohroní. „V tomto
období prebiehal vývoj na strednom

Germánsky žiarový hrob z Abrahámu.
zdroj foto ZSM

Dunaji v podstate v pokoji. Podľa antických autorov v tomto období síce
dochádzalo k menším vojenským stretom, avšak klientsky pomer Kvádov
voči Rímskej ríši pretrváva. Toto nám
dokazuje napríklad razba Antonina
Pia (vládol 138-161) REX QVADIS DATVS – Kráľ daný Kvádom, ktorá odkaVanniovo kráľovstvo
zuje na rímske dosadenie náčelníka do
Po vojenských akciách Rimanov proti Rozmach sídlisk v okolí Trnavy
Marobudovej ríši a jej zániku v 1. storočí
V závere 1. a v 2. storočí dochádza k čela kmeňa. V tomto období dochádza
po Kr. boli Marobud a Katvalda donúte- rozmachu germánskeho osídlenia na tiež k rozmachu väčšiny sídlisk v okolí
ní odísť do exilu v Rímskej ríši. Rimania juhozápadnom Slovensku. Sieť kvád- dnešnej Trnavy,“ uzatvára rozprávanie
v tom čase usadili svoje družiny medzi skych osád sa v Pomoraví a na území Andrej Sabov.
rieky Marus a Cusus. Dnes sú tieto rieky medzi Malými Karpatmi a Váhom citeľPRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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Trstínska cesta 20, Trnava (smer Senica)

0918 877 578

eshop.zahradnictvobega.sk |
www.zahradnictvobega.sk • info@zahradnictvobega.sk

OTVÁRACIE HODINY pondelok - piatok 8:00-18:00 sobota 8:00-18:00
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€

• Dekorácie
• Osvetlenie
• Stromčeky
rezané aj v kontajnery.

živá čečina, ikebany

JEDLIČKY, SMREKY
a BOROVICE

170 - 200 cm / od 14,90 €

Ďakujeme za priazeň v roku 2021
a v mene kolektívu želáme príjemné
prežitie vianočných sviatkov.
TTzel21-49-strana 3

08-0 TT48

od 17. decembra
PREDAJ ŽIVÝCH KAPROV

4
RADY, TIPY

Na čo pamätať pri
kúpe vianočného
stromčeka

Aj vy ste sa rozhodli vymeniť tento
rok umelý vianočný stromček za
živý? Prinášame zopár rád, vďaka
ktorým sa budete môcť tešiť z jeho
krásy čo najdlhšie.
Vianočný stromček je tradičným
symbolom Vianoc a ten živý vnáša do
našich domovov vôňu ihličia, čo ešte
viac dotvára tú pravú vianočnú atmosféru. Aj preto venujte jeho kúpe dostatočný čas.

Smrek, borovica či jedlička?

Normandská jedlička môže byť dobrou voľbou. Má peknú zelenú farbu
ihličia, krásne vonia a pomerne dlho
vydrží čerstvá. Naopak, smrek obyčajný opadá veľmi rýchlo, zaujímavá však
môže byť jeho cena. Ak sa rozhodnete
pre borovicu čiernu myslite na to, že
tento strom potrebuje viac priestoru.
Odmení sa vám však úžasnou vôňou.
Jej ihličie je krásne dlhé a jeho výhodou je, že neopadáva ani po vyschnutí.

Na čo si dať pozor?

Pri kúpe živého vianočného stromčeka myslite na to, že predávané stromy sa režú v predstihu a tak môžu byť
aj niekoľko týždňov staré. Pozorne
si preto prezrite vetvičky stromčeka.

SLUŽBY, STAVBA,
OKNÁ - DVERE - BRÁNY
SPOLOČNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Bývali Vianoce v minulosti
vždy biele?
Väčšina z nás si vianočné obdobie
už tradične spája so snehom a pociťujeme akési sklamanie, ak nám
ho Perinbaba nenadelí. Pátrali sme
preto v starých novinách a časopisoch po tom, ako tomu bolo v minulosti a či naši prastarí rodičia zažívali každoročne krásne biele Vianoce.

Odpoveď na našu otázku sme hľadali
v takzvaných storočných novinách, ktoré uchováva Slovenská národná knižnica a zistili sme, že v nich pravidelné
meteorologické informácie o počasí
chýbajú. Začínajú sa v nich objavovať
až po roku 1900, kedy ich až do roku
1919 vydával Krajinský meteorologický
ústav. A tak sa ľudia dovtedy o počasí
dozvedali len vďaka rubrikám, ktoré
uverejňovali listy dopisovateľov alebo
amatérskym pozorovateľom počasia.
Tak napríklad v Orlovi tatranskom sa
píše, že zima 1846 bola krátka a slabá,
ale práve 24.12. husto snežilo a nasledujúce dva sviatočné dni trápili Uhorsko
silné víchrice. Treskúcu zimu a sanicu
sme tu mali aj v roku 1849, o čom píšu
Slovenské noviny z 25.12.

V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.
Krásne biele zasnežené Vianoce ako z pohľadnice si želáme všetci.
zdroj foto pixabay

Turiec až po Prešov. V Banskej Štiavnici
vyvrátilo 3 000 jedlí, v susedných ČeVianoce v roku 1858 sa stali pamät- chách vraj knieža Schwarzenberg prinými ukrutnými holomrazmi, ktoré tr- šiel o 3 000 000 stromov aj s koreňmi.
vali od Lucie až do Nového roku 1859 a Podľa píšuceho učiteľa z Veľkého Slatísviatky zimy v roku 1868 boli bez snehu. na sa počasie oteplilo tak, že, mali 8 °C
Stali sa však pamätnými vďaka búrke a a „včely hraly jako na jar vo včeliene.“
orkánu, ktoré sa prehnali 28. 12. 1868 Vianoce 1870 a aj 1871 boli naopak mraseverným Slovenskom od Javoriny cez zivé „až vianočné halelujah v ústach

Namiesto snehu búrka a orkán

zamrzlo“ a krásne biele s hlboko zápornými hodnotami na teplomery.

Na Vianoce kvitli púpavy
a pučali stromy

Extrémne plusové teploty si pamätníci spojili s Vianocami 1872 – boli totiž kvetinami vyzdobené, kvitli púpavy a iné jarné kvietky, stromy pučali a
31.12.1872 dokonca vraj ľudia bosí chodili po uliciach. Obzor z 15.1.1873 prináša
list z Banskej Štiavnice: „Naše vianočné
a novoročné sviatky boli záhradnými
kvetinami ozdobené, ba i poľné kvietky,
menovite pumpavu a jarné fialky, vidieť
bolo na kopcoch v úslniach ležiacich. A
samý deň Silvestra oteplilo sa tak mimoriadne, že bosích ľudí bolo vidieť,“
písal mešťan Matiáš Chrien.

Krásne filmové plné snehu
Ilustračné foto.
autor foto ExposureToday pixabay
Nesmú byť suché a na dotyk majú byť
mäkké, ohybné. Ak stromčekom párkrát potrasiete, nemalo by z neho opadávať ihličie.
Po príchode domov vložte stromček
do nádoby s vodou, aby nevysychal a
umiestnite ho do najmenej vykúrenej
miestnosti alebo do garáže či na balkón.
Na osadenie stromčeka použite stojan s nádržkou na vodu. Pred tým, kým
ho do stojana vložíte, odrežte dva až tri
centimetre zo spodnej časti kmeňa.
Pravidelne do stojana dopĺňajte vodu.
Stromčeku vyberte dobré miesto,
aby pekne vynikol a rozhodne ho
umiestnite čo najďalej od vykurovacích telies.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Korčuľovanie. in: Vlasť a svet, 12.02.1905.

zdroj: SNK, www.dikda.eu
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Pre výrobcov reklám a filmu by práve
Vianoce 1885, 1886 a 1887 boli ideálne
– boli totiž kalamitné: na nový rok (1.1.
1886) mali v Skalici dvojmetrové záveje
a ľudia sa museli odhrabávať a uvoľňovať cesty lopatami. December 1887 bol
ešte belší – vlaky meškali z Viedne aj z
Pešti a naopak, do týchto miest sa nedalo dostať z celej monarchie a teplota?
Nuž, na Štedrý deň namerali v Košiciach – 23 °R (- 28 °C). No a vo Vlasti a
svete z 31.12.1899 píšu, že túto zimu je
„ľadu všade dosť“, ale čistého veru len
na Štrbskom plese je najviac. A tak si
viedenský dvor dal doviesť „tisíc centov
ľadu“, čo je v prepočte 100 ton.
Tu sa naše putovanie za bielymi Vianocami končí. Aj vďaka nemu sme sa
dozvedeli, že ani naši predkovia nemali
vždy „na ružiach ustlané“.
Zdroj informácií Slovenská národná
knižnica (SNK): www.dikda.eu
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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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 13.12.2021 DO 31.12.2021
25. a 26.12. SVIATOK ZATVORENÉ

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2022, veľa zdravia, šťastia, lásky,
porozumenia a spokojných nákupov Vám praje Váš CKD market
Bravčové karé bez kosťi
kg

6,29

3

99

€

,

Syr Eidam

tat.suš.58%,t.v.š 45%
kg

Hera Classic

€

250g

0

49

€

,

Zemiaky
2,5kg

99

,

Filé Nowaco

€

Majolenka
tatárska Hellmans

Mascarpone

€

,

€

Lekvár slivkový
j.c. 3,159 €/kg

€

1

39

,

Figy sušené

€

200g
Kalifa

09

€

1

45

,

1

25

,

3

99

€

,

Hríby sušené dubáky
lesná zmes
20g

1,99

1

69

€

,

Med kvetový
500g
Medas

Šunka zlatá
kg

7,79

4

99

€

,

Kapusta kyslá
kvasená
1kg

€

?,35

0

85

,

€

Oblátky vianočné
60g

j.c. 7,500 €/kg

3,39

2

69

€

,

Pivo Smädný Mních
j.c. 0,660 €/l

1,75

€

4,50

fl.10% 0.5l

j.c. 6,250 €/kg

?,35

kg

j.c. 5,380 €/kg

2,19

79

Mandarinky

59

440g
Hamé

1,99

,

1

Klobása sviatočná

j.c. 89,500 €/kg

2,29

15

,

1

€

,

j.c. 3,926 €/l

4,49

3

4

69

405ml

kg

j.c. 0,436 €/kg

,

5

7,49

j.c. 7,160 €/kg

0,69

1

6,79

250g

j.c. 1,960 €/kg

??

kg

j.c. 7,875 €/kg

99

,

Mäso moravské

kg

4x100g MSC
mrazené

6,99

5

Údené stehno

0

45

€

,

Moscato

0.75l viac druhov
j.c. 2,120 €/l

0,59

0

0,50

33

,

€

1,99

1

59

,

€

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.

TTzel21-49-strana 5

POLITIKA
INZERCIA PLATÍ OD 13.12.2021
DO 31.12.2021Najčítanejšie regionálne noviny
6
Bravčová krkovička bez kosti Údené karé
Klobása maďarská
Šunka sviatočná Burgunda Saláma Torrero
kg

kg

5,50

kg

7,19

kg

kg
Hyza

7,90

3,

6,

6,

5,

200g SN

470g

sladené mlieko
397g

200g
mrazená

29€

79€

99€

Sterilizovaný tradičný chren St.hrášok/mrkva/kukurica Salko
j.c. 2,532 €/kg

j.c. 3,450 €/kg

0,99

j.c. 4,257 €/kg

2,49

1,49

8,59

6,90

5,

69€

90€

Zmes lesná

Korenie perníkové

j.c. 6,450 €/kg

j.c. 24,500 €/kg

20g
Oetker

1,79

0,89

0,

1,

1,

1,

0,

200g

sušené
200g
Dr.Ensa

200g Jomo

Maxx paprika, soľ, cibuľa/syr
65g

80g viac druhov

69€

Káva Jacobs Velvet
j.c. 19,950 €/kg

Slivky

69€

19€

Roláda kakaová, jahodová Lays
j.c. 4,250 €/kg

1,99

Dupetky

1,09

49€

j.c. 7,375 €/kg

j.c. 10,000 €/kg

j.c. 8,950 €/kg

4,99

29€

0,89

0,85

3,

1,

0,

0,

0,

2l

sýtený, jemne sýtený, nesýtený
1.5l

0.5l SN

1l rôzne druhy

40% 0.5l

Kofola

99€

Rajec

j.c. 0,345 €/l

79€

85€

Um tuzemský 40%
j.c. 7,980 €/l

65€

Víno mladý vinár

59€

Brandy Pliska
j.c. 12,380 €/l

j.c. 0,300 €/l

1,09

0,59

4,99

1,99

7,90

0,

0,

3,

1,

6,

Perle gél

Silan

Jar

Kazeta Old Spice

Toaletný papier Q-Soft

j.c. 0,042 €/PD

j.c. 2,123 €/l

j.c. 1,767 €/l

69€

5.65l/94 pracích dávok rôzne druhy

4,99

3,

45€

800ml

900ml

2,19

1,

99

€

Panvica na lievance Smajlík Čajník nerezový Acero
priemer 26cm

22,90

2,5l

15,

90

€

9,90

7,

90

€

59€

19€

v ponuke rôzne druhy

2,29

69

€

99€

1,

3,30

59

Deka Nano

€

160x210cm
3 farby

j.c. 0,211 €/ks

90

€

Súprava hrncov Polpo

35,90

31,

TTzel21-49-strana 6

2,39

5, € 1,
99

8 dielna

13,90

9,

od

8ks

90

€

69

€

V ponuke
široký výber
hračiek

REALITY
INZERCIA PLATÍ OD 13.12.2021
DO 31.12.2021

TRNAVSKO

Radio Orava AM/FM

Ohrievač teplovzdušný Obedár elektrický Adler Odsávač MORA
objem 1,1l
6 odťahov, šírka 60cm
Orava
napájanie 230V
príkon 85W
2000W

33,90

19,90

energ.trieda C

23,90

15,90

7

Mikrovlnka ECG

Robot Eta Mezo

objem 20L
700W

biely, 6 rýchlostí, miešadlá
strúhadlá
600W

89,90

39,90

27,90€ 15,90€ 13,90€ 79,90€ 79,90€ 139,00€
Robot Eta Storio

Sporák Mora

+darček zmrzlinovač

+darček plech
na pečenie

1200W, príslušenstvo
kovové prevody
záruka 10 rokov po registrácii

569,00

kombinovaný, Stop Gas
eco clin, energ.trieda A

319,00

Pračka Whirlpool
1000ot/5,5kg, 6 zmysel
energ.trieda E

329,00

Mraznička BEKO
objem 350L
energ.trieda E

429,00

Chladnička Orava

Chladnička ECG

objem 90L
energ.trieda F

objem 184 l/84 l
energ.trieda F

519,00

319,00

519,00€ 299,00€ 259,00€ 399,00€ 179,00€ 269,00€
V PONUKE ŠIROKÝ VÝBER SORTIMENTU NA STRÁNKE WWW.CKDMARKET.SK

Kultivátor Hecht 785

4-takt motor Hecht OHV
voliteľný pracovný záber 32/50/84 cm
2 rýchlosti

419,90

399,00€

V ponuke živé vianočné stromčeky
Jedľa kaukazská Premium

Kultivátor Hecht 796

motor 4takt, 2 rýchlosti vpred
1 rýchlosť vzad, šírka záberu 80 cm.

84,90

veľkosť L 150-200cm (bez stojanu)

519, €
00

Pri kúpe živého Vianočného stromčeka
získajte poukážku v hodnote 5€
5€
na nákup v januári

29,00

19,90€
poukážka platná
od 01.01. do 15.01.2022

Kosačka mot.AL-KO Comfort 46.0 SPI-B

Kosačka mot.4.66 SP-A Edition

84,90

245,00

Motor: Briggs&Stratton Series 475 iSi Instart
Šírka záberu: 46 cm, Pohon kolies: 1 rýchlosť
Objem koša: 60 l

439,00€
stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

Píla mot. Hecht 45

Výkon 2,7 HP. Dĺžka lišty 40 cm

84,90

Motor: AL-KO Pro 125, šírka záberu 46cm
objem koša 65l, pohon kolies 1 rýchlosť

229, €
90

Kosačka mot.4.66 P-A motor: Al-ko Pro 125
výkon 2,0kW, objem koša 65l
šírka záberu 46cm

205,00

195,00€

Rosič WPSR202 14L/256689
Strend
Pro
349,90

119,99€

146,90€

Bicykel Kellys Spider 70

Elektrobicykel Kellys Tygon

599,00€

2990,00€

649,00

stierací
získajtevyhrajte
žreb a 00€
až 35.0

409,99

Traktor Cub Cadet XT2 QR106

Motor: Kawasaki V-Twin, Šírka záberu: 106 cm
Objem koša: 320 l s indikátorom naplnenia

Prívozný vozík
v hodnote 259€
259€ zdarma

349,90

3799,r00
€
ací
stie
získajtevyhrajte
a
b
e
r
ž
.000€
až 200

Krb Borgholm keramik
Výkon: 3,5 - 10,5 kW
Dymové hrdlo: 150 mm vrchné
farba hnedá, sl.kosť, cappucino

699,00

678,00€
Pri kúpe elektrobicykla
získajte stierací žreb
a vyhrajte

00€
0
.
0
0
2
až
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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Občianska
riadková
inzercia
202Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA
0908205521
» Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Simson aj iné..
0949 371 361
» Odkúpim továrenský traktor
alebo malotraktor, aj v zlom
stave alebo nepojazdný. 0949
350 195
3 Byty/predaj

03 BYTY / predaj

4 Byty/prenájom

04 BYTY / prenájom

» Prenájom r.domček do 44 m2
v Trnave dohodou 0903526755
5 DOMY/predaj

05 DOMY / predaj

GASTRO

Najčítanejšie regionálne noviny
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6 POZEMKY/predaj

06 POZEMKY / predaj

07 REALITY / iné

808
STAVBA
STAVBA
9 DOMÁCNOSŤ

09 DOMÁCNOSŤ

» Darujem za odvoz staršie dve
rohové police na knihy-výška
120 cm, komody: 132x100x45 cm
a 76x134x55 cm a dva staršie
matrace Matratex (letná a
zimná strana) 85x195 cm. Volať
na číslo: 0914 146 943
10
a ZVERINEC
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám nádherné šteniatka
zlatého retrivera bez pp.Odber
ihneď 0902191709
11 HOBBY a ŠPORT

11 HOBBY A ŠPORT

» Vykupujem garmofónové LP
platne (vinyl) tel: 0918315093
12 DEŤOM

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

13 RÔZNE / predaj

14
14RRÔZNE / iné
15
PRÁCU
15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
ZOZNAMKA
16 ZOZNAMKA
» 49r hľadá ženu SMS 0910
202059
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181

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

HOTEL KOLIBA - Kamenný mlyn
Objednávky do 16. decembra,
rozvoz k vám domov 17. decembra,
sobota 18. decembra predaj
v hoteli Koliba od 8:00 do 12:00 hod.
Zabíjačková kaša
Jaternička
Domáca klobása
Krvavnička
Tlačenka
Paprikový lalok
Huspenina
Zabíjačková
kapustnica

4€/kg
4€/kg
8€/kg
4€/kg
7€/kg
5€/kg
2€/porcia
3€/porcia

Objednávky na tel. è.:

090 7 1 4 4 939
TTzel21-49-strana 8

39-0 TT49

» Predám pozemok v Skalici-lokalita Psíky,cca 100 m od
mest.búdy,plocha 1349 m2,šírka
cca 13,70 m,RK nevolať.Tel:0949
801 029
7 REALITY/in

STAVBA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO

MALOOBCHOD-VEĽKOOBCHOD

9

AKCIA TRVÁ OD 2. 12. DO 31. 12. 2021 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB.

LACNÁ PYROTECHNIKA

tovar
kpt. Nálepku 39
objednať
e
t
e
ž
ô
m
,
i
SMOLENICE (smer Lošonec)
2.2021 s
chnika.sk
.1
e
2
t
o
a
r
k
y
t
r
p
v
a
t
n
Od š
lebo
KEDY? Po-Pia
9-20 hod.
www.lac
25%
774 096 a
áš e-shop
7
n
0
z
9
e
0
c
.
č
So-Ne
9-20 hod.
il.com
a tel.
a
n
m
y
g
k
@
ic
k
n
nika.s
telefo
ích
Mimo otváracích hodín po tel. dohode.
apyrotech
s otvárac
n
c
a
č
la
o
p
m
i
o
il
jn
.
a
ema
KONTAKT? Peter Zvonár - JANPET light
5%
dohovore
e na pred
l.
m
e
t
á
1
d
o
y
p
v
.
d
m
o
á
h
v
h
r
a
íc
0907 774 096
Tov
árac
mimo otv
Pri preberaní tovaru si každý môže vytočiť zľavu!
lacnapyrotechnika.sk@gmail.com hodín, alebo

PREDAJ KVALITNEJ, CERTIFIKOVANEJ ZÁBAVNEJ A PROFESIONÁLNEJ PYROTECHNIKY A OHŇOSTROJOV ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.

39-0060 TT48

KDE?

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

39-0 TT11

0800 500 091

+420 702 193 121

85_0966

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

Súkromná spoločnosť
prijme

PREDAVAČKU

0948 144 844

01-0006 TT27

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

Bližšie informácie poskytneme na tel. č.:

0902 953 066
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01-00 TT36

(40 hod. pracovný uväzok)
do trafiky v OC ARKADIA
v Trnave, minimálny
zárobok 740,- Eur
brutto + zákonom
stanovené príplatky.

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.

01-0003 TT01

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

SLUŽBY, GASTRO, STAVBA, CBD

R

EUROOKNÁ A DVERE

COMPLET-MONT, s.r.o.

Prijmeme
do zamestnania
alebo na živnosť:

REALIZUJE VŠETKY PRÁCE NA KOMPLET

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

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

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

321210145

STAVBYVEDÚCEHO
MAJSTRA / STAVEBNÉHO TESÁRA
VODOINŠTALATÉRA / ŽELEZIARA
STROJNÍKA / ŽERIAVNIKA

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

Výročia a udalosti
zomrel Sediaci býk, náčelník indiánskeho
kmeňa Siouxov (* 1831)

15. decembra 1890
16-0084

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

Najčítanejšie regionálne noviny

INZERCIA

Zákusky od Zuzky

0905 333 832

• rekonštrukcie bytov, RD, priemyselných budov
• rekonštrukcie kúpeľní a bytových jadier
• maliarske a murárske práce
• sadrokartón a zatepľovanie
• voda, plyn, kúrenie
• elektroinštalácie
• obklady, dlažby, zámková dlažba
• murované ploty - drevené altánky
• plávajúce, vinylové podlahy, parkety
PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
• fasádne presklenia a hliníkové konštrukcie
• garážové brány

TIENIACA TECHNIKA

(vonkajšie a interiérové žalúzie, pergoly, rolety, markízy)

0917 304 721 | 0910 728 870
completmont@gmail.com

L. v. Beethovena 29, Trnava (NC Cassalle)
Otváracie hodiny: od 9:00 do 16:00, pon - pia

39-0 TT46

10

Trnava

torty, štrúdle, koláče
PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

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

33-0101

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-07

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.
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TRNAVSKO

DOMÁCNOSŤ

29,90 €

29,90 €
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29,90 €

GASTRO

Najčítanejšie regionálne noviny

39-0 TT49

12

TTzel21-49-strana 12

