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Vítame Ťa na svet
drobček malý.

OPATROVATEĽKY

Ďakujeme zákazníkom za prejavenú dôveru
a prajeme všetko dobré v novom roku 2022.

PRE TRNAVU A OKOLIE
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Zverte vášho seniora
organizácii, ktorej
môžete dôverovať.

781210004-1

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

39-0011 TT23

bch

ww

ECO-BIO
POHÁRE

na
4 4 va
8

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623

markb
wo.d obalových materiálova

k
l.aspapiera

MALOOBCHOD-VEĽKOOBCHOD

AUTOSKLO
H&D

p
ul. 3
03

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka
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platba možná v hotovosti,
vopred ďakujem za Vaše ponuky. T. č.: 0951 474 379
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ZHÁŇAM BYT V TRNAVE
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Trnavská arcidiecézna charita,
0948 362 875, chsvr@charitatt.sk
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Staráme sa s láskou.

AKCIA TRVÁ OD 2. 12. DO 31. 12. 2021 ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB.
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Pri preberaní tovaru si každý môže vytočiť zľavu!
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PREDAJ KVALITNEJ, CERTIFIKOVANEJ ZÁBAVNEJ A PROFESIONÁLNEJ PYROTECHNIKY A OHŇOSTROJOV ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY.
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Často na to myslím, nielen teraz,
na konci roka. Keby som tak mohol
povzbudiť všetky zdravotné sestry a
bratov, zdravotnícky personál, lekárov. Môžem im iba od srdca poďakovať,
úprimne a pokorne, za to, že už takmer
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zubatej“ tých, ktorým osud ešte nejakú
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydržte ešte prosím, ja vám to nikdy nezabudnem“. Viem, že v tomto želaní nie
som na Slovensku sám. Viem, že takto
zmýšľajú mnohí.
Keby som tak mohol odpísať každému z vás, vážení čitatelia a čitateľky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky.
Dokonca by som rád odpísal aj tým,
ktorí poslali iba vulgárne nadávky,
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na
jednej ruke. Keby som mohol, každému
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou.
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťastím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďakovať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to,
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará
mama mi kázala, „a nezabudni poprosiť o odpustenie“... Keď som sa ako
malý pýtal koho, veselo mávla rukou
a povedala - „to máš jedno“. A dodala
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si dokonalý a že nie všetko, čo si vyviedol či
povedal, bolo správne“.
Keby som mohol napísať, že tento
týždeň už nemocnice neprijali žiadneho pacienta. Alebo, keby ustali hádky,
prekáračky, keby sa s pandémiou stratila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zároveň nás karhajú a poučujú o duchovnosti predvianočného času, keby som
mohol, tým by som...
Nie, to by asi nebolo
správne. Vážení čitatelia,
vďaka za vašu pozornosť.
Takú, či onakú. A aby rok
2022 bol pre vás rokom
slúžiaceho zdravia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

MONTÁŽ
INTERIÉROVÝCH
DVERÍ A PODLÁH
0905 141 167

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.
0903 783 800

Obec
Ružindol

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.

týmto verejne oznamuje, že má záujem
prenajať svoj majetok:

Západné Slovensko

bar v Športovom areáli Ružindol,

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

a to formou Obchodnej verejnej súťaže.
Všetky potrebné informácie a podklady je možné
získať z podmienok Obchodnej verejnej súťaže,
ktoré sú k dispozícii na Úradnej tabuli obce
Ružindol, na Obecnom úrade obce Ružindol
a na webovom sídle obce www.ruzindol.sk.

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

08-0 TT44

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Keby som tak mohol zmeniť ten náš
malý svet k lepšiemu! Keby som
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby
som tak mohol...

01-0001 TT01

Redakcia:

Keby som mohol

08 TT35

TRNAVSKO
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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
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Vážení zákazníci
Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
ďakujeme Vám za spoluprácu,
trpezlivosť a prejavenú dôveru
počas roku 2021.

01-0 TT50

08-0134 TT50

Prajeme Vám príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov,
pevné zdravie
a veľa radosti do nového roku 2022.

Ďakujeme, že ste využili naše služby.
TT21-50-strana
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Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
úspešný vstup do nového roka, veľa zdravia,
šťastia, osobných a pracovných úspechov.

SPOLOČNOSŤ / STAVBA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Načo do Afriky?
Velice ma najeduvalo, ket som sa dozvedzela,
kolko Slovákov sa vrácilo z dovolenky z Afriky. Čúl,
ket sa tam objavyl nový, zmutuvaný kovit, ony sa neboja do tejto dzivočiny cestuvat.
Ja im to nezávidzím, ale na čo je to? Aby sa pochvályly, že boly v Afrike? Je to podla mna velká sebeckost. Šak ket sa scú nakazit, móžu tam aj zostat
a neroznášat tento petsto rázy nákazlyvejší výrus.

Je to v porátku? Ludé, preboha, začnyte rozmýšlat, šak rozmýšlat nebolý. Bolo by to jednoduchšé keby zavrely hranyce, aby sa any noha nedostala ven, any donútra? Bolo by to síce obmedzuvání
osobnej slobody, ale možná by nám to šeckým velice
pomohlo.
Už sa teším, jak sa tá potvora
korona strací, pójdeme šeci hromadne do Afriky, potom si to
užijeme.

39-0 TT11

Jak máme byt chránený, my, kerý tú strašnú
chorobu nesceme dostat. My, zotpovedný, sedzíme
doma, chrányme seba aj ostatných a ony si cestujú
po svete. Né za povinoscáma, né za robotu, ale na
dovolenku,kerá mohla počkat.


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

•vodičov •dispečera/-ku

Nakupujte a modlite sa
Rozhodli o tom ministri
rovno od pracovného stola,
že zaočkovaní môžu chodiť
do obchodu a do kostola.

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

Nikdy nevieš
Každého by smiech
prešiel okamžite vtedy,
keby vedel dopredu,
že sa smeje naposledy.

Verejná brzda
Rútiť sa dopredu
so zatiahnutou pákou,
je ako vo veciach verejných,
nechať si radiť od hlupákov.

0905 534 595

H ľa dá m e
vodi čov M K D

Prerátal sa
Dúfal, že bude stačiť
ak slzu ľútosti z oka zotrie
a nie, že za svoje skutky,
dostane doživotie.
Pravdovravný
Celý národ sa mu smeje,
tvrdil, že má pravdu vždy,
ale až na detektore lži
priznal, že to tak nie je.

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

nadštandardné ohodnotenie, 0,15 - 0,17 EUR/km,
Týžňové turnusy, víkendy doma, relácie D, NL, B.

0903 224 9905 • 0903 219 973

01-0 TT50

Možno je to tak

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

39-0007 TT01

» bapka Blašková

01-0005 TT23

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

Prevádzky:

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

FIRMA PRIJME PRACOVNÍKOV
PRE PRÁCE V OBLASTI DDD

0 9 05 59 6 2 05
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» Eva Jarábková

01-0207 TT50

Môžu byť i dôchodcovia. Vodičský preukaz
skupiny B potrebný. Plat 4,50 €/hod.
Netto + odmeny. Hľadáme záujemcov
o prácu z Trnavy a blízkeho okolia.

RELAX

5

33-0098

TRNAVSKO

Vianocne_predplatneKrabicky_Carovne_2021.indd 2
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VIANOCE

Kde sa vzali Vianoce a ako ich trávili
naši predkovia
Možno nie každý vie, že pôvod
vianočných sviatkov pochádza z
predkresťanskej pohanskej tradície - oslavy slnovratu, teda obdobia, kedy sa dni opäť začnú predlžovať. Bol to aj čas konca temnoty
a začiatok svetla, slnka a hojnosti.
Tomu mali zodpovedať tiež všetky
používané symboly a dekorácie.

Meštianske tradície prichádzajúce z
Nemecka preberala rovnako ako väčšie
mestá koncom 16. a začiatkom 17. storočia. Mešťanmi boli šľachtici, aristokracia
a obchodníci, teda bohatí vzdelaní ľudia,
ktorí boli nositeľmi trendov a pokroku,“
vysvetľuje Slavomír Dzvoník, turistický
sprievodca mesta Trnava a dodáva: „o
dosť neskôr, až začiatkom 20. storočia,
prebrala tieto trendy aj chudobnejšia
Príchod sviatkov znamenal v minu- vidiecka vrstva a zdomácnili natoľko, že
losti pre ľudí hlavne plný stôl a bohatú pretrvávajú ako tradície dodnes.“
ponuku pokrmov. Pre našich starých či
prastarých rodičov nebolo podstatné, Adventný veniec
koľko jedál sa nachádzalo na sviatočĎalším zaužívaným symbolom Vianom stole, ale ich rôznorodosť. Tradičná noc je adventný veniec. Jeho tvar pre
vianočná večera sa v takej podobe, ako predkresťanské kultúry predstavoval
ju poznáme dnes, formovala až počas kruh, ktorý bol najstarším symbolom
obdobia prvej svetovej vojny a k nám večnosti a Boha. Obeta bohom vo forme
prišla od susedov z Čiech.
zelených vetvičiek sa použila ako motív
aj na adventný veniec a zachovala sa až
dodnes. Sviečky na ňom zasa symboliKde sa vzal vianočný stromček?
Zvyk mať v domácnosti živý stromček zujú príchod slnovratu, svetla a života.
pochádza rovnako z pohanských čias. Štyri sviečky sa na adventnom venci
Staré kultúry pôvodne v tomto období začali používať až v dobe rozšíreného
prinášali bohom rôzne obety v hájoch kresťanstva. Tri zo sviečok boli fialové
a neskôr si zelené vetvičky brávali aj do a symbolizovali pokánie a jedna z nich
svojich obydlí. Tie vešali zo stropu alebo bola modrá ako znak radosti.
dávali do obetných kútov. Možno aj z
tohto dôvodu boli stromčeky pôvodne Stretnutia s rodinou i priateľmi
zavesené dolu hlavou. Vianočný stromV minulosti sa ľudia vo veľkej miere
ček, ako ho poznáme dnes, pochádza z stretávali na Štedrý deň nielen s rodimeštiackej kultúry, ktorá bola typická nou, ale všetkými známymi „z ulice“.
pre väčšie mestá ako Viedeň, Budín či „Život po štedrej večeri bol veľmi čulý
Bratislava. „Aj Trnava je, no aj v dávanej a ľudia sa zdravili na uliciach a námesminulosti bola, malým veľkomestom. tiach, pričom sa oslavovalo alebo kole-

Vianočný stromček Trnava 1949.
V Malých
Karpatoch sa
pribudli
novéktorá
turistické
krížtrasy.
zriaďoval celoročné zbierky na poddovalo.
V súčasnosti
po večeri,
je zväčša v úzkom kruhu rodiny, navšte- poru tých, čo to najviac potrebovali,“
vuje polnočná svätá omša,“ uzatvára hovorí Simona Jurčová zo Západoslorozprávanie o vianočných zvykoch Sla- venského múzea v Trnave a objasňuje
ďalej: „Spolok Červeného kríža vyvíjal
vomír Dzvoník.
v roku 1926 iniciatívu v starostlivosti o
chorých na tuberkulózu. Pri tejto príleVianočný stromček na námestí
Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je žitosti priniesol do mesta novinku – na
nielen pre Trnavčanov, ale aj pre oby- Wilsonovom námestí, teda dnešnom
vateľov iných miest a obcí, vianočný Trojičnom námestí postavil vianočný
stromček na námestí. Táto tradícia však strom a pod ním osadil urnu na príspevsiaha iba na začiatok 19. storočia. „Veľ- ky. To bolo akési znamenie pre občanov,
mi úzko súvisí s charitatívnou prácou že je čas charitatívnych zbierok.“
Zdroj informácií a foto: Región Trnava
spolkov a mesta počas roka, ako aj pred
Vianocami. Charitatívna činnosť mala v a Západoslovenské múzeum v Trnave
minulosti významnú funkciu. Červený
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Tradičné vianočné príbehy
Popoluška, Perinbaba, Mrázik - rozprávky, bez ktorých si nevieme Vianoce ani len predstaviť. Príbehy, v
ktorých víťazí láska nad nenávisťou,
odvaha nad zbabelosťou či dobro
nad zlom, jednoducho nemôžu počas najkrajších sviatkov roka chýbať.
Nazrite spolu s nami do Digitálnej
knižnice Slovenskej národnej knižnice (onk.snk.sk), v ktorej sme pre
vás objavili známe i menej známe
vianočné príbehy.
Vianočná koleda

Lakomcovi a tvrďasovi Ebenezerovi
Scroogeovi, ktorý každému znepríjemňuje život, sa pred Vianocami zjavia posvätní
duchovia. Ukážu mu, aký smutný osud ho
čaká, pokiaľ sa v priebehu pár dní nezmení. Nočné stretnutie s duchmi, ktorí mu
pripomenú ako žil a správal sa k iným v
minulosti a dožičia mu aj krátky exkurz
do jeho nie príliš ružovej budúcnosti, mu
otvorí oči. Div sa svete, akoby mávnutím
čarovného prútika sa zo starého nevrlého
Scroogea stáva celkom iný človek, priateľský a veľmi milý k ľuďom. Tento príbeh
z pera anglického spisovateľa Charlesa
Dickensa z roku 1843 sa považuje za naj-

krajší, ktorý tento autor vytvoril a je aj jeho
najprekladanejším dielom. Sám Dickens
mal veľmi biedne detstvo, a tak spomienky naň vkladal aj do svojich prác. Samostatná útla knižočka Vianočná pieseň v
próse; Vianočná báj s duchmi vyšla u nás
v preklade Jána Kalinu v roku 1907. V Digitálnej knižnici SNK však nájdete aj ešte
skoršie vydanie, ktoré vyšlo pod názvom
Vianočná rozprávka v roku 1895 v druhom
zväzku edície Lacných knižiek.

Janíčko a jeho sánočky

V roku 1909 vyšla v nakladateľstve J.
Gašparíka útla knižočka, preložená z nemčiny pod názvom Janíčko a jeho sánočky.
V rozprávke pre deti i dospelých sa malý,
chorý Janíčko vo sne vyberie na sánkach,
ktoré dostal na Vianoce, hľadať cestu do
neba. Na jeho obrovské sklamanie ho
však do neba nevpustia. Nebeský vrátnik
stojaci pri bráne do neba dá chlapcovi na
výber – buď ostane v nebi a spôsobí svojim
blízkym obrovský smútok, alebo sa vráti
domov. Keď Janíčko uvidel, koľko žiaľu
by svojim neuváženým rozhodnutím spôsobil, vrátil sa radšej rýchlo domov. A ako
sa v príbehu píše, šiel v živote vždy rovnou
cestou, ako statočný, šľachetný muž.

Vianočná rozprávka od spisovateľa Charlesa Dickensa vyšla v roku 1895 v preklade Vršatského v druhom zväzku edície Lacných knižiek.
zdroj foto Digitálna knižnica SNK

Rozprávka o jedličke

Len pár dní pred Vianocami 1844 vyšla v Dánsku Rozprávka od Hansa Ch.
Andresena o jedličke, ktorá už odkedy
bola jedličkou – bábätkom, chcela byť
iná, niečo dosiahnuť. Chcela byť najvyššia, najkrajšia, najmohutnejšia medzi
stromčekmi v lese, aby si ju drevorubači
vybrali a vyrúbali a ona by sa tak dostala
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do sveta. Zúfalo sa snažila pritiahnuť na
seba pozornosť až raz... Ale viac sa už
dočítate v Digitálnej knižnici SNK, vo vydaní Ambra Pietora z roku 1902, pričom
rozprávka vyšla ako súčasť knihy Štedrý
večer, kde sa nachádzajú aj iné pútavé
vianočné príbehy.
Zdroj informácií Digitálna knižnica SNK
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

STAVBA, SLUŽBY

TRNAVSKO
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Občianska
riadková
inzercia

0911 421 691

202
Auto
moto/iné / iné
AUTO-MOTO

39-0006 TT01

Suchovská 5, Trnava

REALIZUJE VŠETKY PRÁCE NA KOMPLET

0948 052 566 | 0905 339 587

0904 237 414

» Kúpim haki lešenie.tel.0908
532 682
909
DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

01-0075 TT20

39-0 TT50

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0196

POLIENKA BUK, HRAB

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

Otváracie hodiny: od 9:00 do 16:00, pon - pia

ŽALÚZIE
ROLETY

PALIVOVÉ
DREVO

TIENIACA TECHNIKA

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 -

» Kúpim 3i byt do 100 000eur
v hotovosti v TT a okolí,
0951676236
8 STAVBA

08 STAVBA

výroba
oprava

• fasádne presklenia a hliníkové konštrukcie
• garážové brány

L. v. Beethovena 29, Trnava (NC Cassalle)

01-0 TT47

a výkup orechových kmeňov
od dĺžky 1,8 m+

• rekonštrukcie bytov, RD, priemyselných budov
• rekonštrukcie kúpeľní a bytových jadier
• maliarske a murárske práce
• sadrokartón a zatepľovanie
Ďakujeme cteným
• voda, plyn, kúrenie
zákazníkom za dôveru.
Prajeme vám
• elektroinštalácie
príjemné prežitie
• obklady, dlažby, zámková dlažba
vianočných sviatkov
• murované ploty - drevené altánky
a mnoho úspechov
• plávajúce, vinylové podlahy, parkety v novom roku 2022.
PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

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

» Izba na prenájom.170€.
Volať 0904832126. Nie SMS
» Dám do prenájmu Garsonku
na dedine, voľná od 15.2.2022,
bližšie informácie na tel:
0903311946
707
REALITY/in
REALITY / iné

POREZ GUĽATINY

COMPLET-MONT, s.r.o.

» Kúpim staré veterán autá
skoda lada fiat trabant warburg do 1000 eur 0918383828
» KÚPIM SIMSON ENDURO
ELECTRONIC STARÝ PIONIER
JAWA 05 JAWA 20 JAWA 21
JAWA MUSTANG STADION JAWA
90,PLATÍM IHNEĎ PONÚKNITE
0915215406
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA
0908205521
404
Byty/prenájom
BYTY / prenájom

» 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
1111HOBBY
a ŠPORT
HOBBY
A ŠPORT
» Vykupujem garmofónové LP
platne (vinyl) tel: 0918315093
14 R

14 RÔZNE / iné

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

1500

599 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

41-05

0903 342 475

na doplnky k
...sieťky, žalúzie a iné

10% ZĽAVA

449 €

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

NY
Super CE
oknám!

800

2300

1500

1500

399 €

PRÍĎTE SI PRE

16 ZOZNAMKA

» 38 r dvoverčivý hľadá dievča
do 40 r na vážny vzťah okolie
TT HC PN 0949 449 436
» Rád sa zoznámim zo ženou
do 55 rokov. 0951631377
09-07

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

» Kúpim staré vojenské veci,
opasky, bodáky, pracky a
pod., 0908 099 670
ZOZNAMKA

Bulharská 44, Trnava, tel./fax.: 033/553 37 33, 0903 768 490, e-mail: hromex@hromex.sk, www.hromex.sk
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Ďakujeme všetkým klientom
za prejavenú dôveru
a prajeme príjemné prežitie
vianočných sviatkov a veľa zdravia,
sťastia a úspechov v novom roku 2022.

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.

RELAX
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Minister
Samuel Vlčan:

úloha poľovníkov. Poľovníci sú kľúčoví aj z toho
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov
na uloženie ulovených diviakov a za každého
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce
zástrelné.

Africký mor
ohrozuje
chov domácich
ošípaných
Čo je africký mor ošípaných a prečo je
nebezpečný?
Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.
Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo
šírenie moru?
Spustili sme národnú kampaň na zastavenie
šírenia afrického chovu. Rozdelili sme Slovensko
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch,
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil,
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol
potvrdený, tiež prebieha masívny odlov diviačej zveri.
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov.

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch.
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?
Treba povedať, že neexistuje zákonná
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú
práve v lese na postriežke. Keďže nám však
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí,
že by občania mali chodiť iba po vyznačených
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti,
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto
svojej vychádzky do lesa.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať
k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané
nie je/sú v poriadku?
V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ,
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je
prevencia.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese
potvrdený výskyt AMO?
Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú,
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?
Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe
viacerých ďalších parametrov.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého
diviaka?
Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu,
ktorému revír patrí, alebo informovať obecný, resp.
mestský úrad.

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť
mestá a obce?
Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach,
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu,
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest
a obcí nezastupiteľná.

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru
musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je

941210124

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj
to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky,
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ZIMNÉ BUNDY
KOŽENÉ BUNDY
TOTÁLNY VÝPREDAJ

-50%

až do

750

199 Eur

99 Eur

ZĽAVY AJ
NA NOVÝ TOVAR

JC/kg 7,50 €

ZIPSER DOMÁCA
KLOBÁSA

0€/100
,85
g
JC/kg 8,50 €

0€/100
,99
g

ZIPSER JELENIA
KLOBÁSA

JC/kg 9,90 €

TRADIČNÁ ORAVSKÁ
SLANINA
ÚDENÁ LAHÔDKA
Z KARÉ

0€/100
,69
g
JC/kg 6,90 €

ÚDENÉ BRAVČOVÉ KOLIENKO
BEZ KOSTI PRÉMIUM

0€/100
,85
g
JC/kg 8,50 €

0€/100
,75
g

OD Jednota, Trnava, 2. poschodie

www.stara-trnava.sk

NÁZOV
PC S DPH
ŠUNKY
ŠUNKA BEZ KOSTI
7,50 €
ÚDENÁ ŠUNKA ZAVINUTÁ ÚVOĽNÁ
7,50 €
MORAVSKÉ ÚDENÉ MÄSO
6,50 €
KLOBÁSY
ZIPSER JELENIA KLOBÁSA
9,90 €
GAZDOVSKÁ KLOBÁSA
7,90 €
DOMÁCA ŽITAVSKÁ KLOBÁSA
9,50 €
SPIŠSKÉ CHORIZO
7,90 €
ZIPSER DOMÁCA KLOBÁSA PF
8,50 €
ZIPSER DOMÁCA KLOBÁSA
8,50 €
DOMÁCA KLOBÁSA
7,50 €
KLOBÁSA DO KAPUSTNICE SUROVÁ 6,50 €
VIANOČNÁ KLOBÁSA
3,50 €
SLANINY
TRADIČNÁ ORAVSKÁ SLANINA PF
8,50 €
ZIPSER KRÁĽOVSKÝ BOK
9,50 €
GAZDOVSKÁ ÚDENÁ SLANINA PF
9,50 €

NÁZOV
PC S DPH
ÚDENINY
ÚDENÁ BRAVČOVÁ KRKOVIČKA B.K. 6,50 €
TRADIČNÁ ÚDENÁ KRKOVIČKA
7,90 €
TRADIČNÁ LAHÔDKA Z KARÉ
8,90 €
ÚDENÁ LAHÔDKA Z KARÉ
6,90 €
ÚDENÉ BRAVČOVÉ PLIECKO
6,90 €
ROLOVANÉ
SEDLIACKE STEHNO 95% MÄSA
8,50 €
TRADIČNÉ STEHNO ROLOVANÉ
7,90 €
ÚDENÉ KOLENÁ
ÚDENÉ BR.KOLIENKO B.K.PRÉMIUM 7,50 €
ÚDENÉ BRAVČOVÉ KOLIENKO
4,50 €
ZADNÉ
TRADIČNÉ SPIŠSKÉ ÚDENINY
SPIŠSKÁ ÚDENÁ KRKOVIČKA
8,90 €
V CELKU
SPIŠSKÉ ÚDENÉ KARÉ V CELKU
9,50 €
SPIŠSKÉ ÚDENÉ STEHNO V CELKU
7,90 €
32-0178

0€/100
,75
g

ÚDENÁ ŠUNKA
ZAVINUTÁ

01-0 TT49

OD Jednota, Trnava, 2. poschodie

JC/kg 7,50 €

www.masiarstvoubyka.sk

Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko choré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma?
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje.
A s ňou celá jej rodina.
Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom.
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen malým pacientom, ale celej rodine.

Foto, autor: Stanislav Mihalík

„Mirka má klaunov veľmi rada. Ešte len počuje
slovo ‚klaun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A keď
sa dozvie, že prídu k nám, skáče od radosti. Klauni

TT21-50-strana
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u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale
aj dospelých. Nie je nič krajšie, ako vidieť dieťa naozaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši klauni u nás
doma dokážu. Ďakujeme Vám za to,“ napísala do
Červeného nosa Mirkina mamina.
V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodiny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne pohoda a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené radosťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme
navštívili Mirku a jej rodinu.
Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým,
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.

10
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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
Presvedčte
sa sami

www.proplusco.sk

TT21-50-strana
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benzoix - freepik.com
32-0010-10

info@proplusco.sk

GASTRO
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HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

85_0060

0800 500 091

TT21-50-strana
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ZNOVUOTVORENÁ PREDAJŇA V TAZ-ke

PRACOVNÉ ODEVY

TRNAVSKO
KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m
ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

www.mamix.sk VÝROBA A PREDAJ SEDACÍCH SÚPRAV

01-0 TT26

volať vopred
a prajem
ravia!
rok a veľa zd
vý
no
ý
šn
033/5546
744 • 0905 313 421
pe
ús 707 | 0903 793 704 | info@drozda.sk
0911 a793

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

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

0917 102 255

PRACOVNÉ ODEVY

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

ODVOZ STAVEBNÉHO ODPADU
KONTAJNERY NA PRISTAVENIE 5m/7m
DOVOZ KAMEŇA, BETÓNU, HLINY 6/9/13 TON

0914 378 167

01-0197 TT49

01-0 TT26

A OCHRANNÉ POMÔCKY

39-0013 TT01

REZANIE BETÓNU K ON TAJ N E R Y

ZNOVUOTVORENÁ PREDAJŇA V TAZ-ke

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

01-0 TT50

PRACOVNÉ
ODEVY
Rodinný dom, Okružné námestie
č. 6
Trnava
(smer
Biely
Kostol)
A OCHRANNÉ
NÁveru
OREdô
UOTVza
Z
ZNOíkVom
kým zákazn
V TA
Aan
e
JŇ
POMÔCKY
oc
A
D
E
Ďakujeme všet
Vi
PRselé
e šťastné a ve

39-1200003 TT01

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

Týždenne do 46 550 domácností

01-0 TT26

PRACOVNÉ ODEVY
A OCHRANNÉ VORENÁ
T
ZNOVUO Aregionálne
Najčítanejšie
noviny
V TAZ
POMÔCKY
PREDAJŇ

08-0 TT36

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

01-0 TT26

A OCHRANNÉ POMÔCKY
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HISTÓRIA

Spoznajte históriu medu a prípravy
medovníčkov
Voňavé, krásne vyzdobené medovníky patria k Vianociam rovnako ako
vianočný stromček a dotvárajú ich
neopakovateľnú atmosféru. No a čo by
to už boli za medovníčky, ak by v nich
chýbal med. O ňom, ale aj o histórii výroby medovníkov nám viac prezradí
Martina Bocánová, riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave (ZSM).

níkov bolo vtláčanie cesta do vyrezávaných foriem, z ktorých sa vyklápali. Formy sa vyrábali z tvrdého dreva – hrušky,
aby si zachovali dlhodobo výrazný
reliéf. „Obľúbené boli motívy srdiečok,
postavičiek ako bábätká, mládenec,
dievčina, vojaci, ale aj koníky, či iné
zvieracie motívy. Na jarmokoch sa kupovali hlavne pre deti, mládenci ich kupovali dievčatám ako vyznanie lásky,“
Med tvoril v minulosti významnú zložku približuje Martina Bocánová. Vykrajov potrave človeka a ako sladidlo pretrvá- vanie medovníčkov kovovými formičval v strave väčšinovo až do 19. storočia. kami sa začalo v domácnostiach až v 19.
Nebol však len obyčajnou potravinou, bol storočí. Zdobili sa cukrovou polevou a
dôležitou súčasťou obradových jedál, ale hlavne nalepovanými farebnými obrázaj rôznych zvykov. Cukor sa dostával do kami. V tomto období sa už rozbiehala
kuchýň našich predkov pomaly a postup- aj masová továrenská výroba, pričom na
ne a pôvodne sa nakupoval v lekárňach. „Z Slovensku boli viaceré centrá medovnihistorických ranostredovekých záznamov kárskeho remesla.
vieme, že významnými producentmi medu
nielen pre vlastnú potrebu, ale aj pre ob- Cesto nechali odležať
chod boli práve Slovania,“ hovorí Martina aj niekoľko mesiacov
Bocánová. „Na Vianoce bolo zvykom piecť
„Medovnikári si kupovali od včelárov
obradový chlieb – kračún, do stredu ktoré- med v celých plástoch, aby si vedeli oveho sa zapravila fľaštička s medom. Takýto riť jeho kvalitu a aj ju zaručiť. Uskladňopečený med sa využíval v ľudovom lieči- vali ich vo veľkých sudoch a spracúvali
teľstve a magických praktikách. Obzvlášť produkt postupne. Cesto na medovníky
cenený bol med, ktorý sa takto piekol s pripravené s vareným medom nechávavianočným chlebom sedemkrát,“ prezrá- li odležať niekoľko mesiacov, dokonca i
dza riaditeľka a dodáva: „pri slávnostnej rokov v drevených nádobách v suchu a
vianočnej večeri gazda zvykol robiť deťom chlade. Cesto bolo husté a tuhé, čo vyhokrížik na čelo medom. Verilo sa, že budú vovalo spôsobu spracovania vtláčaním
obľúbené, dobré a sladké ako on“.
do foriem. Postupne sa začal med v ceste
nahrádzať úplne alebo čiastočne cukrom,
čo spôsobovalo, že cesto bolo mäkké a
História pečenia medovníkov
Starším spôsobom pečenia medov- mohlo sa ľahko vykrajovať formičkami,“

1.) Medovníková forma Bábätko 2.) Medovníková forma Svätý Mikuláš 3.) Medovníková forma Srdce Slovensko, 1. prvá polovica 19. storočia
objasňuje odborníčka.

na Slovensku v roku 1931.

Starodávna receptúra
od včelárky Gusty

Budeme potrebovať: 40 dkg múky,
16 dkg cukru, 3 celé vajcia, 3 veľké lyžice
Viaceré historické recepty sa nenávrat- medu, na koniec noža sódy bikarbóny a
ne stratili, pretože medovnikári si výrobu také isté množstvo roztlčených hrebíčkov.
pečiva strážili. Vždy sa však nájde zopár
Postup: Všetky suroviny dohromady
starodávnych receptúr a jednu z nich nám zmiesime a vyvaľkáme na hrúbku 0,5 cm.
Martina Bocánová prezradila a my vám ju Autorka odporúča rozličnými formami vyponúkame na vyskúšanie. Recept zapísa- krajovať a na voskovanom plechu piecť.
la včelárka Gusta a vyšiel v tlači vydanej
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
Zemským ústredím včelárskych spolkov
zdroj foto 1, 2, 3 zbierkový fond ZSM

Kúzlo starých vianočných pohľadníc
– aké boli pred 100 rokmi?
Blíži sa obdobie vianočných sviatkov
a spolu s ním aj čas zasielania vianočných prianí. Naše staré a prastaré
mamy už niekoľko týždňov pred Vianocami popri vypekaní pečiva, písali
po večeroch pohľadnice, aby sa včas
dostali k ich blízkym a priateľom. Na
výber mali nepreberné množstvo
prekrásnych motívov.
Zimná zasnežená krajinka, anjelik,
prekrásne zdobený vianočný stromček,
dáma s boa, ale aj úryvky z kolied zdobili
líc vianočných pohľadníc začiatkom 20.
storočia. „Už starí Číňania a Egypťania si
zvykli na Nový rok posielať krátke texty so
zdvorilostným vinšom. V stredoveku najmä mnísi predávali počas Vianoc rytiny
s kresťanskými motívmi, no kupovali si
ich len zámožní ľudia,“ dozvedáme sa na
stránke Digitálna knižnica a digitálny archív Slovenskej národnej knižnice (SNK).

Vianočné pohľadnice
sa stávajú výnosným obchodom

Postupne však ľudia prichádzali via-

nočným pozdravom na chuť a tak sa aj
toto odvetvie začalo rozvíjať. V časopise
Živena z roku 1910 sa píše, že v Anglicku
už vtedy začínal byť predaj a posielanie
vianočných pohľadníc výnosným obchodom. Priestor tak dostávajú šikovní návrhári a grafici, ale aj slávni umelci či zruční
kresliči, „medzi ktorými vyniká ženské
pohlavie, ako vkusom, tak jemnosťou práce,“ uvádza sa v časopise Živena. Na trh
tak prichádzajú nové námety. Na niektorých pohľadniciach nájdeme zasnežený
stromček, či zasneženú krajinku s kostolíkom, alebo chalúpky učupené pod snehovou prikrývkou, na iných sa stretávame
s kresťanskou tématikou a vyobrazením
jasličiek, anjelikov či troch kráľov. Natra- Vianočná pohľadnica z roku 1922.
zdroj:Digitálna knižnica SNK (onk.snk.sk)
fíme však aj na avantgardné stvárnenia,
ovplyvnené zahraničnými umeleckými pestrý výber. Pozornosť však tiež čoraz z vášho mobilu?
smermi.
viac pútajú hand made, teda tie ručne vyrábané priania, ktoré sú častokrát doslova Náš tip
malými umeleckými dielkami. Tak ako, už
Vianočná pohľadnica
Výber z tých najzaujímavejších vianočste sa rozhodli, či tento rok pošlete svojim ných pohľadníc z čias minulých, si môžete
alebo textová správa?
Priznajme si, že tradičné vianočné po- blízkym a priateľom klasické vianočné pozrieť v Digitálnej knižnici SNK (onk.snk.
zdravy majú svoje čaro, tak prečo po nich pohľadnice, alebo im príjemné sviatky sk) - registrácia je bezplatná.
nesiahnuť aj dnes. Na trhu ich je skutočne zaželáte prostredníctvom textovej správy
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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KAMENÁRSTVO
STONE INDUSTRY
Trnava - Bínovce
Najväčší maloobchodný predajca pomníkov na Slovensku

Ďakujeme vám za prejavenú
dôveru a prajeme príjemné
prežitie vianočných sviatkov
a všetko dobré
v novom roku 2022.

30

Využite jedinečnú zimnú akciu a zľavy až do -40%.
TTzel21-50-strana 3
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SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE
- do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk

0948 144 844

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

Hviezdoslavova 3, Trnava

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

01-0007 TT11

01-0006 TT27

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

25 rokov

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!
0903 794 548 f.masaryk@gmail.com
033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

39-0008 TT01

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-0004 TT01

Skvelé
ceny na

Združenie občanov
Slovenska postihnutých
epilepsiou AURA
(ZOSPE AURA)
Podporte nás aj tou najmenšou čiastkou na chod nášho združenia.

IBAN číslo účtu: SK83 0900 0000 0000 1149 4464 / kód banky: 0900

Adresa pre písomný styk: P. O. BOX 70, Dúbravská cesta 1, 840 05 Bratislava 45
Kontakt: Jozef Vrátil, 906 38 Rohožník, Senická, tel.: 0907 531 908
Adresa: Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava
Mail: zospe.aura@gmail.com, Web: www.epilepsiask.sk
IČO: 31768491, Právna forma: Občianske združenie
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1.

Zachovajte, prosím, pokoj. Záchvat neohrozuje môj život.

2.

Nechajte ma ležať, uvoľnite mi šaty okolo krku (viazanku,
košeľu, blúzku). Hlavu mi podložte mäkkým predmetom
(zloženým kabátom, svetrom, taškou a pod.).

3.

Nevkladajte mi medzi zuby nijaký predmet, mohol by ma
poraniť.

4.

Záchvat sa nepokúšajte zastaviť. Nie je potrebné ani
“oživovanie” – záchvat sa skončí sám.

5.

Nedávajte mi nič piť.

6.

Neobávajte sa ma dotknúť.

7.

Keď sa záchvat skončí, otočte ma tak, aby mohli hlieny
a sliny voľne vytekať von z úst.

8.

Ak je to možné, oznámte túto príhodu.

9.

Zostaňte s chorým až dovtedy, kým nenadobudne plné
vedomie alebo nebude schopný postarať sa o seba sám.

08-0133 TT50

Prvá pomoc pri epileptickom záchvate

E P I LE PSIA

GASTRO

5

39-0022 TT50

TRNAVSKO

TTzel21-50-strana 5

6

HISTÓRIA / REALITY, OKNÁ - DVERE

Najčítanejšie regionálne noviny

Vianoce – sviatok mnohých podôb

Navyše, v tomto období vyfermentovala väčšina alkoholických nápojov,
ktoré si ľudia počas roka vyrábali, takže sa pilo a veselilo. To znamená, že už
stovky rokov pred príchodom Ježiša na
svet oslavovali Európania svetlo a narodenie v najtemnejších dňoch zimy, v
období zimného slnovratu, keď už mali
najkratšie dni a najdlhšie noci za sebou
a spoločne sa tešili na predlžovanie dní
a životodarné slnečné lúče.
V prvých rokoch kresťanstva sa
narodenie Ježiša vôbec neoslavovalo a
hlavným kresťanským sviatkom bola
Veľká noc. V štvrtom storočí sa cirkev
rozhodla zaviesť slávenie Kristovo narodenia. Keďže Biblia paradoxne vôbec
neudáva dátum Ježišovho narodenia,
pápež Július I. sa rozhodol pre 25. december.
Vianoce sú sviatok narodenia Ježiša Krista, ktorým predchádza prípravné obdobie - advent. Advent je
časť liturgického roka rímskokatolíckej
cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami
pred sviatkom narodenia Ježiša Krista. Kresťania sa počas adventu snažia

duchovne pripraviť na Vianoce tým, že
podstúpia rorátnu sv. omšu alebo si čítajú sväté evanjelium. Na štedrý deň sa
pred večerou pomodlia a tešia sa z darčekov. O pol noci sa všetci slávnostne
oblečú a idú spolu na polnočnú svätú
omšu.elý december sme rozmýšľali nad
tým, čo komu kúpime, či na to budeme
mať a či sa to bude obdarovanému páčiť. Nóri dokonca platia v Novembri iba
polovicu daní, aby mali viac peňazí na
prípravu Vianoc.
Ale je to naozaj všetko len o peniazoch a darčekoch? Je iba na nás,
aby sme si nastavili hranice a dali
Vianociam ten pravý význam. Nie ten
materialistický ale duchovný. Pretože
najvzácnejšie na celom svete je šťastná
rodina pokope.

» red
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Stred zimy bol odjakživa obdobím
osláv. Koniec decembra bol najvhodnejším dátumom na oslavy
prakticky v celej Európe, pretože
väčšina dobytka bola porážaná práve v zimnom období, kedy sa ľudia
nemuseli obávať, že by sa im mäso
pokazilo.

REALITY, STAVBA, SLUŽBY

TRNAVSKO

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
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.

Marek Pivka

PRACUJEME

AUTOMATIZÁCIA
APLIKÁCIA
VÝSTUPY
ONLINE
KOMUNIKÁCIA

BEZPEČNÝ
PRÁVNY SERVIS

Real Estate Consultant
+421 908 315 410

Rýchlo

trnava@adrireal.sk

Svižne

www.adrireal.sk

Automatizovane

01-0 TT38

MARKETING
VIACJAZYČNOSŤ
SOCIÁLNE SIETE
VLASTNÝ WEB

MARKETINGOVO
ORIENTOVANÁ
CENOVÁ ANALÝZA
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zimné záhrady

prístrešky

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.1

splátkyod
od99
99€€
splátky

V
VIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 149 €

021

VYHRAJTE 400 €

0948 787 777 | www.balkona.eu Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

23. decembra 1888

63-36

splátky od 98 €

2. 2

ssplátky
sp
plát
átky ood
splátky
od d49€€€

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

Výročia a udalosti

deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

NON - STOP 0905 351 406

75-49

www.krtkovaniezsk.sk

15. decembra 2021
oslávila naša drahá

Ľudmila Osuská

Všetko dobré k Tvojmu sviatku, prijmi naše
želanie, nech Ti šťastie, zdravie, láska nablízku
vždy zostane. To Ti prajú dcéry Terézia
a Ľudmila, syn Ján, vnúčatá a pravnúčatá.

10-0239

krásne 87. narodeniny.

TTzel21-50-strana 7
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kanalizácie • čistenie lapačov tuku

GASTRO / TV PROGRAM
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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.

Berieme objed
návky
na krabičky k
Silvestru:
venčeky, vete

rníčky, orecho
vé
laskonky, pun
čové rezy, Pavlo
vovej
tortičky, dezert
né poháriky...

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava
PONDELOK 20.12.2021 UTOROK

21.12.2021

STREDA

22.12.2021

ŠTVRTOK

23.12.2021

MARKÍZA 05:10 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:45
Rodinné prípady 10:45 Rodinné prípady 11:45
Kobra 11 XXVI. (3-4) - NOVÉ ČASTI 13:45 Susedské
prípady 14:55 Policajné prípady 15:55 Rodinné
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady - NOVÉ ČASTI 19:00
TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 Slunce, seno, jahody 22:00 A
teraz môžem všetko 23:50 Kobra 11 02:00 Policajné prípady 03:00 Zámena manželiek

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:45
Rodinné prípady 10:45 Rodinné prípady 11:45
Kobra 11 XXVI. (5-6) - NOVÉ ČASTI 13:50 Susedské
prípady 14:55 Policajné prípady 16:00 Rodinné
prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady - NOVÉ ČASTI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:30 Posledné Vianoce 22:55 Takmer
dokonalé Vianoce 01:15 Kobra 11 XXVI. 5-6 03:20
Policajné prípady 04:15 Rodinné prípady

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Teleráno 08:25 Zámena manželiek 09:45
Rodinné prípady 10:45 Rodinné prípady 11:45
Kobra 11 XXVI. 7-8/8 - FINÁLE SERIÁLU 13:55 Susedské prípady 14:50 Policajné prípady 15:55
Rodinné prípady 17:00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY
17:25 Reflex 17:55 Rodinné prípady - NOVÉ ČASTI 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20
ŠPORTOVÉ NOVINY 20:30 S tebou mě baví svět
22:30 Ocko je doma 2 00:35 Kobra 11 XXVI. 7-8/8 FINÁLE SERIÁLU 02:35 Policajné prípady

MARKÍZA 05:00 TELEVÍZNE NOVINY
06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:30 Arthur
zachráni Vianoce 08:20 Varte s nami 08:40
Aj Santa má brata 10:55 Ocko je doma 2 13:00
Posledné Vianoce 15:20 Snežná hliadka 17:30
Pyšná princezna 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05
POČASIE 20:30 Piadinôžka Rodinná animovaná
komédia MN 12 (USA) 2018 K. Kirkpatrick, J. Reisig. 22:30 Bohovia Egypta 01:00 Slunce, seno,
jahody 02:20 Gotham: Vojna gangov 04:20
Susedia

TV JOJ 06:00 Krimi 06:30 Noviny TV
JOJ 07:20 Súdna sieň 09:30 Inkognito 10:50 Princ
a servírka 12:50 Všetko čo mám rád - Vianoce
15:10 Jánošík I. 16:55 Noviny 17:20 Naši - Vianoce u Rodinovcov 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ
20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Tomb
Raider Americko-britský akčný dobrodružný
fantazijný triler. MN 12 2018 Alicia Vikanderová,
Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu 23:00
Nikto nie je dokonalý 00:55 Nové bývanie 02:00
Vianočné Inkognito 03:35 Noviny TV JOJ

TV JOJ 05:20 Noviny TV JOJ 06:10 Krimi 06:45 Noviny TV JOJ 07:35 Súdna sieň 09:40
Inkognito 10:50 Vianoce v paláci 12:35 Všetko čo
mám rád - Vianoce 14:50 Jánošík II. 16:55 Noviny
17:20 Prázdniny: Vianočné dobrodružstvo 19:00
Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Vianočné Inkognito Slovenská súťažno-zábavná šou. MN 12 2021 21:40 Vianočné Inkognito 23:15 Kam si zmizla, Bernadette
01:50 Vianočné Inkognito 03:00 Všetko čo mám
rád - Vianoce 04:50 Noviny TV JOJ

TV JOJ 05:30 Krimi 06:05 Noviny TV
JOJ 07:00 Súdna sieň 09:00 Vianočné Inkognito
10:15 Čarovné Vianoce 12:10 Vianoce a spol. 14:20
Traja veteráni 16:25 Tomb Raider 19:00 Krimi
19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Sám doma Americká rodinná
komédia. MN 12 1990 M. Culkin, J. Pesci, D. Stern,
J. Heard, C. O‘Haraová, R. Blossom, J. Candy,
A. Goethalsová, D. Ratray, G. Bamman a ďalší. 22:50 Tunel 01:00 Labyrint: Smrteľná liečba
03:55 Noviny TV JOJ

TV JOJ 05:20 Súdna sieň 06:20
Krimi 06:55 Noviny TV JOJ 07:50 Naši - Vianoce
u Rodinovcov 09:25 Prázdniny: Vianočné dobrodružstvo 11:10 Taxi, taxi 13:00 Vianoce na ľade
15:05 Hačikó: Príbeh psa 17:10 Princ a Večernica 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:25 Šport
20:30 Najlepšie počasie 20:35 Grinch Americká
animovaná rodinná fantazijná komédia. MN 12
2018 Scott Mosier, Yarrow Cheney 22:25 Prázdniny 01:25 Nobelov testament 03:15 Profesionáli
III. 30 04:00 Krimi 04:20 Noviny TV JOJ

RTVS 05:45 Dámsky klub 07:15
Správy bez kravaty 07:30 Ranné správy RTVS
08:30 Doktor z hôr 09:20 Derrick 10:30 Duel
JUNIOR 11:00 Rozprávky bratov Grimmovcov
12:20 Dámsky klub 14:00 Dedovizeň 14:30 Horskí
záchranári 15:25 Pravdivé príbehy 16:25 Svet z
vtáčej perspektívy 16:55 Doktor z hôr 17:45 Duel
18:20 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Bez rodiny 22:15 Z posledných síl 23:45 Poirot: Vianoce
Hercula Poirota 01:30 Pumpa 02:00 Správy RTVS
„N“ 02:55 O 5 minút 12 04:10 Občan za dverami

RTVS 06:00 Dámsky klub 07:30
Ranné správy RTVS 08:35 Doktor z hôr 09:20
Derrick 78 10:30 Duel JUNIOR 11:00 Rozprávky
bratov Grimmovcov 12:20 Dámsky klub 14:00
Dedovizeň 14:35 Horskí záchranári 15:30 Pravdivé príbehy 16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55
Doktor z hôr 17:40 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 20:30 Huguette 22:00 Zlatokop 23:00
Vražda na základni 00:30 Bez rodiny 02:15
Správy RTVS „N“ 03:10 Derrick 78 04:10 Pravdivé
príbehy 04:40 Správy RTVS „N“

RTVS 06:00 Dámsky klub 07:30
Ranné správy RTVS 08:30 Doktor z hôr 09:15
Derrick 10:30 Duel JUNIOR 11:00 Najkrajšie rozprávky 12:20 Dámsky klub 14:00 Dedovizeň
14:30 Horskí záchranári 15:25 Pravdivé príbehy
16:25 Svet z vtáčej perspektívy 16:55 Doktor
z hôr 17:40 Duel 18:15 5 proti 5 19:00 Správy
RTVS 20:30 Láska prichádza na Vianoce 22:00
EKO ďalej 22:35 Spiaci agenti 00:05 Huguette
01:35 Vražda na základni 03:25 Správy RTVS „N“
04:40 Postav dom, zasaď strom

RTVS 05:20 Dámsky klub 06:50
Louis a Luca - Veľké syrové preteky 08:10 Vianočný koncert Mira Jaroša a hostí 09:10 Orest z
rodu čarodejníkov 10:45 Dieťa menom Ježiš 1/3
12:30 „Šíleně smutná princezna“ 14:00 Láska na
vlásku 15:55 Bella a Sebastián 3 17:25 Vianočná
hviezda 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly - body sekundy 20:20 Počasie 20:30 „Vesničko má
středisková“ 22:50 Láska prichádza na Vianoce
00:25 Dieťa menom Ježiš 1/3 02:20 Správy RTVS
„N“ 03:10 Góly - body - sekundy
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OKNÁ - DVERE / TV PROGRAM

TRNAVSKO

PIATOK

24.12.2021

SOBOTA

25.12.2021

NEDEĽA

9

26.12.2021

MARKÍZA 06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:20 Scooby-Doo a strašidelné Vianoce
06:45 Snežná hliadka 08:10 Postrach Dennis
a Vianoce 09:55 Šmolkovia - Vianočná koleda
10:20 Pyšná princezna 11:45 Plavčík a Vratko
13:20 Piadinôžka 15:00 Dračia nevesta 17:05 Perinbaba 19:00 Oteckovia - Vianočné prekvapenie
19:15 Mrázik 20:55 Pelíšky Komédia MN 12 (ČR)
1999 M. Donutil, J. Kodet, S. Stašová, E. Vášáryová, E. Holubová, B. Polívka. 23:30 Kráľovské Vianoce 01:10 Dračia nevesta

MARKÍZA 05:00 Susedia 06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:40 Scooby-Doo: Záhady,
s. r. o. II. 07:40 Plavčík a Vratko 09:20 SuperStar
- SUPERFINÁLE 12:55 Princezna ze mlejna 15:10
Perinbaba 17:10 S tebou mě baví svět 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:30 Rozprávková cesta koníka Hrbáčika Rodinný film MN 12 (Rusko) 2021 A. Šagin, P.
Derevjanko, M. Jefremo 22:40 Ples s princeznou
00:20 Bohovia Egypta 02:35 Gotham: Vojna
gangov IV. 7-9 04:55 TELEVÍZNE NOVINY

MARKÍZA 06:00 Priatelia Toma a Jerryho 06:30 Leo Da Vinci: Misia Mona Lisa 07:45
Piadinôžka 09:35 O statečném kováři 11:15 Popoluška v teniskách 13:00 Lovecká sezóna:
Strachopud 14:40 Pelíšky 17:10 Mrázik 19:00 TELEVÍZNE NOVINY 20:05 POČASIE 20:20 ŠPORTOVÉ
NOVINY 20:30 Pokémon: Detektív Pikachu Rodinná komédia MN 12 (USA-Japonsko) 2019 R. Reynolds, J. Smith, K. Newtonová 22:30 Poľovačka
na Santu 00:30 96 hodín 02:15 Gotham: Vojna
gangov IV. 10-12 04:15 Susedia

TV JOJ 06:00 Vianočné Inkognito
06:50 Sobík Niko 08:10 Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu 09:30 Snehulienka 11:10
Císařův pekař - Pekařův císař 13:40 Sám doma
15:15 Doba ľadová 2 16:40 Doba ľadová: Mamutie Vianoce 17:00 Ľadové kráľovstvo 18:35 Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom 19:00 Tri oriešky
pre Popolušku 20:30 Sám doma 2: Stratený v
New Yorku 22:20 Skala 23:50 Krampus: Choď do
čerta! 01:20 Krídla Vianoc 03:00 Všetko čo mám
rád - Vianoce 04:35 Kutyil s.r.o. 17

TV JOJ 05:20 Inkognito 06:25 Hoď
svišťom 15,16/16 07:30 Gnomeo a Júlia 09:05
Princ a Večernica 10:30 Ženská na vrchole 12:30
Taxi 3 14:00 Sám doma 2: Stratený v New Yorku
16:30 Vládkyňa zla 2 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV
JOJ 20:25 Najlepšie počasie 20:30 Kúzelná opatrovateľka Americko-britsko-francúzska rodinná
fantazijná komédia. MN 12 2005 E. Thompsonová, C. Firth 22:25 Matky rebelky: Šťastné a veselé 00:30 Vianočná žúrka 02:05 Santa je stále
úchyl! 03:25 Profesionáli 17 04:10 Profesionáli

TV JOJ 05:35 Prázdniny: Vianočné
dobrodružstvo 06:50 Krimi 07:15 Noviny TV JOJ
08:00 Sherlock Gnomes 09:20 Doba ľadová 2
10:50 Doba ľadová: Mamutie Vianoce 11:10 Ľadové kráľovstvo 12:55 Ľadové kráľovstvo: Vianoce
s Olafom 13:15 Grinch 15:00 Sám doma 3 17:10 Tri
oriešky pre Popolušku 19:00 Krimi 19:30 Noviny
TV JOJ 20:30 Najlepšie počasie 20:35 Strieborné korčule 23:30 Red: Vo výslužbe a extrémne
nebezpeční 01:25 Hot Dog 03:05 Noviny TV JOJ
03:45 Kutyil s.r.o. II. 28 04:15 Kutyil s.r.o. 15

RTVS 05:00 Vianočná hviezda
06:30 Zachránené Vianoce 07:40 Louis a Luca
- Snežný stroj 08:55 „O princezně Jasněnce a
létajícím ševci“ 10:25 Dieťa menom Ježiš 2/3
12:00 Úsmev ako dar 13:25 Vianočné oblátky
14:30 „Dařbuján a Pandrhola“ 15:50 Kráľ Drozdia
brada 17:25 O liečivej vode 19:00 Ako si nezobrať
princeznú 20:30 „Princezna se zlatou hvězdou“
21:50 Vianočné oblátky 22:55 Rysavá jalovica
00:00 Polnočná sv. omša z Jasova 01:50 Dieťa
menom Ježiš 2/3 03:25 Bella a Sebastián

RTVS 06:45 Pán Konár 07:15 Paddington a jeho dobrodružstvá: Stratený list
07:35 Veselá farma: Predvianočný úlet 08:10
Kráľ Drozdia brada 09:45 Dieťa menom Ježiš 3/3
11:30 Urbi et orbi 12:10 Očovské pastorále 13:30
Najkrajšie rozprávky: Rozprávka o dažďovej víle
14:30 Krakonoš a lyžníci 15:45 „S čerty nejsou
žerty“ 17:20 „Byl jednou jeden král“ 19:00 Správy
RTVS 20:20 Mária Terézia 22:05 Forrest Gump
00:20 Dieťa menom Ježiš 02:00 Správy RTVS „N“
03:15 „O princezně Jasněnce a létajícím ševci“

RTVS 06:00 Najkrajšie rozprávky
07:00 Tryskáči - Vianočný špeciál 07:25 Chvostík
a pán Nespalík 07:50 Snehuliak a psík 08:15 „Byl
jednou jeden král“ 10:00 Sv.omša na sviatok sv.
Štefana 11:40 Bičianka z doliny 12:45 Rozprávky bratov Grimmovcov 13:45 Anjel Pána 15:20
„Obušku, z pytle ven“ 16:30 Pečie celé Slovensko
17:40 „Princezna se zlatou hvězdou“ 19:00 Správy RTVS 20:20 Pacho, hybský zbojník 21:45 „Sněženky a machři“ 23:15 Forrest Gump 01:30 Správy
RTVS „N“ 02:45 Anjel Pána
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TIP
NA SOBOTNÝ
VEČER

25.12.2021 20:30

ROZPRÁVKOVÁ
CESTA KONÍKA
HRBÁČIKA

TRADÍCIE / AUTO - MOTO, SLUŽBY, ČUJTE.SK

Novoročné zvyky

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

J&J

AUTO

www.autojj.sk

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

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

AKCIA december 2021

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certifikát

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

» red

Frézovanie

VÝKUP AUTOVRAKOV
RECYKLÁCIA AUTOMOBILOV

komínov

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

PLATÍME 50 €/T auta

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

Odvoz auta zadarmo z okresov
GA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.

0915 261 120

ZĽAVAZ
ERE

Výročia a udalosti
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa
zrušilo otroctvo v USA

18. decembra 1865

85_0990

10-0007

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

80-0006

Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

INZERCIA

0905 534 595
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Každý sa usiloval mať na Nový rok
niečo nové na sebe, aby bol po celý rok
ako nový a lepší človek. Kto mal tento
deň pri sebe peniaze, mal ich podľa
ľudovej tradície aj po celý rok. Za dobré
znamenie sa považovalo, ak do domu
na Nový rok vstúpila mladá žena alebo
dieťa. Stará žena znamenala nešťastie.
Nič dobrého neveštil ani príchod starého chlapa oblečeného v kožuchu.
V každom dome však boli vítaní malí
chlapci – vinšovníci. Ak do domu prišil
niekto cudzí, nesmel mať prázdne ruky
a priniesť aspoň koláče, resp peniaze,
čo znamenalo, že prináša hojnosť a nie
škodu. Navyše musel zaželať: „Vinšujem vám šťastlivý nový rok, že ním dal
Boh starý prežiť a nového dožiť!“ Každá gazdiná si tento deň dávala pozor
na hrnce. Keby sa jej nejaký rozbil, celý
rok by bol problémový. Cez prah dverí
sa položila metla a kto prišiel do domu
prvý, mal ju zobrať a upratať na miesto,
inak by sa z neho stal nenapraviteľný
leňoch.
V prvý deň nového roka sa neodporúčalo jesť hydinu, respektíve nič
okrídlené. A to kvôli tomu, aby im v

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

ďalšom roku neuletelo šťastie. Bravčové mäso na tanieri znamenalo blahobyt. Novoročné menu muselo byť bohaté, aby ste počas roka nehladovali.
Blahobyt a peniaze malo pričarovať aj
jedlo. Takže okrem bravčového mäsa
sa jedla šošovica, hrach krúpy alebo
jedlá s makom.
Rovnako si ľudia dávali pozor na
to, čo v prvý januárový deň robia. Ženy
chodili do kostola v bielom odeve, aby
si zabezpečili úrodu pekného a vysokého ľanu. Držali sa pranostiky ako na
Nový rok, tak po celý rok. Práca sa neodporúčala, aby nehrozilo, že pracovať
budete bez oddychu celý rok. Prvého
januára by ste mali mať doma poriadok
a čisto, aby ste takto mali po celý rok
nielen v domácnosti, ale aj vo vašich
vzťahoch. Človek sa mal tiež vyhnúť
zlej nálade, hádkam a intrigám.

www.kamenarstvo-bocan.sk

Hlavnou novoročnou poverou bola
nepochybne tá, ktorá pripomínala,
že tento deň má vplyv na celý začínajúci rok. Preto sa všetci snažili
vyhnúť hádkam, obyčajne si priali
navzájom všetko len to najlepšie a
snažili sa byť čo najlepšie naladení.

Najčítanejšie regionálne noviny
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TRNAVSKO

RELAX

V krajine zrodu Afrodity

P

volenkárov,“ prezradil Okan Tütünçim,
majiteľ CK na Severnom Cypre. Prísne opatrenia, ktoré sa v krajine dodržiavajú majú podľa neho význam.

očas našej cesty s CK Hydrotour
sme sa vybrali na Severný Cyprus. Miesto, kde sa podľa legendy
z morskej peny zrodila bohyňa Afrodita. Divokejšie zátoky a nádherné
piesočnaté pláže, ktorým hovoria aj
„zlaté pláže.“ Na Severnom Cypre
vďaka dodržiavaniu stanovených
pravidiel máte pocit, akoby žiadna
pandémia nikdy ani nebola.

voria svorne dovolenkári na mieste.
Pri vstupe na územie bolo v čase našej návštevy potrebné preukázať sa
negatívnym PCR testom a dokladom
o plnom očkovaním. „Tým, že sme na
ostrove je jednoduché dodržiavať
striktné pravidlá. Dáva to aj väčší pocit bezpečia pre prichádzajúcich do-

Netreba sa báť ciest
Severný Cyprus si získal prezývku aj
malé Las Vegas. Biznismeni i hviezdy tureckých telenoviel tu radi chodia na dovolenky a v kasínach šteklia
šťastie. My sme na svojich potulkách
natrafili na slovenského speváka
Pavla Hammela. Okrem Severného
Cypru, bol aj v Ománe. „Netreba sa
báť ciest. Letecké spoločnosti aj rezorty si na opatrenia naozaj dávajú

Na ostrove je to jednoduché
Široké pláže, 330 slnečných dní
v roku a veľký kus histórie k tomu.
To je Severný Cyprus. V tejto krajine
v rámci cestovného ruchu stavili na
bezpečnosť. „Sme ako v bubline,“ ho-
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pozor,“ zareagoval. Pobavil nás tiež
vtipnou príhodou o tom, ako chcel ísť
z ležadla ku moru a na tvár si omylom
automaticky nasadil rúško.
Turisti z celého sveta
Letoviská na nohy postavila práve
zaočkovanosť personálu i turistov.
„Vidíme to nielen na Cypre aj v Turecku, pandémiu zvládajú tak, že prijali
účinné opatrenia, ktoré hlavne dodržiavajú a to umožňuje, že do týchto
krajín stále prichádzajú turisti z celého sveta,” vysvetlil generálny riaditeľ
CK Hydrotour Mikuláš Milko. Aj vy
sa už neviete dočkať ďalšieho leta?
S CK Hydrotour si vďaka predpredaju pobytov teraz môžete rezervovať
dovolenky do obľúbených dovolenkových destinácií ako Turecko, Grécko,
Severný Cyprus či Jordánsko za výborné ceny.
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Ďakujeme našim klientom
za prejavenú dôveru v tomto
roku. Želáme vám príjemné
vianočné sviatky
a aby bol rok 2022
plný pozitívnych zážitkov.

NEHNUTEĽNOSTI
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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
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

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
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
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BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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