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Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213
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AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0003 TT01

REZANIE BETÓNU

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
www.krtkovaniezsk.sk
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kanalizácie • čistenie lapačov tuku
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Skláňame sa pred Vašou
obetavosťou, Ukrajina!

Je utorok ráno. Znova sa zobúdza- metra, v pivniciach či narýchlo vytvome s akýmsi zvláštnym pocitom, až rených krytoch. Zo dňa na deň žijú vo
strachom, aký bude ďalší deň. Aké vojne. Prichádzajú o majetok, o životy,
hrozivé správy si opäť prečítame o nádej...
v novinách či pozrieme v televízii.
Neistota. Tá nás momentálne ovláda
Bezprecedentný, neospravedlninajviac. Nikto dnes nevie, čo sa u na- teľný a neprijateľný krok Ruska nie
šich východných susedov, tak blízko je ničím iným, ako barbarskou a protinás, bude diať o hodinu, o dva dni, právnou agresiou Ruskej federácie voči
o týždeň...
Ukrajine. Je potrebné nahlas povedať,
že sa plne stotožňujeme s oficiálnym
Jedno sa však v utorok ráno dozve- postojom Slovenskej republiky, Európdáme. Viac ako 350 zabitých ukrajin- skej únie a NATO a ostro odsudzujeme
ských civilistov, z toho 14 detí. Viac ako toto hrubé porušenie medzinárodného
1600 zranených, z toho 116 detí. Viac práva. Zároveň vyjadrujeme ukrajinako pol milióna Ukrajincov opustilo skému národu plnú podporu a solidasvoje domovy a stalo sa vojnovými ute- ritu. Skláňame sa pred Vami, Ukrajina,
čencami.
ako odhodlane, hrdinsky a obetavo
bránite svoju vlasť! Skláňame sa pred
Kladieme si otázku, prečo sa toto prezidentom Ukrajiny Volodymyrom
musí diať? Vďaka reportérom z celé- Zelenským, ktorý sa postavil do prvej
ho sveta sa pozeráme na obraz vojny. vojnovej línie po boku svojich vojakov!
Obraz niečoho, čo sme videli iba na A skláňame sa pred všetkými, ktorí bez
historických záberoch. Obraz niečoho, váhania podávajú pomocnú ruku, aby
o čom nám rozprávali naši starí rodi- zmiernili utrpenie a beznádej ukračia. A dnes sa to deje opäť. Vladimír jinského národa, ukrajinských žien
Putin vyslal ruské vojská na Ukrajinu. a detí na hraniciach. Skláňame sa pred
Hlavné mesto Kyjev, ako i mnohé ďalšie každým, kto podporuje ukrajinský ľud
ukrajinské mestá sú pod paľbou. Puti- v zápase o slobodu a nezávislosť. Lebo
nova armáda aj naďalej zasahuje nielen absolútnou prioritou dnes musí byť obvojenské, ale aj civilné ciele. Zasiahli aj novenie mieru.
sirotinec či pôrodnicu neďaleko Ky- » Vedenie vydavateľstva, 1. marca 2022
jeva... Ľudia sa skrývajú v útrobách

Hviezdoslavova 3, Trnava

(vo dvore oproti gym. A. Merici)
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Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

033/55 13 185
0905 575 191

HĽADÁ

Stavebná firma
na TPP, živnosť,
1000,- € brutto

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

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

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
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Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

STROJ
N Í KA
na otočný kolesový bager
01-0010 TT01

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

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

0948 200 288

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN
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.
info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

01-0005 TT01

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

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Skvelé
ceny na

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

01-00 TT07

Redakcia:

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE
REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.
0903 783 800

08 TT35
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Hľadá pre dcérsku spoločnosť PPA ENERGO s.r.o.
pracovnú pozíciu:

ELEKTROMONTÉR
Úspešný kandidát:
• Vykonáva montáž rozvádzačových skríň a zámočnícku
predmontáž podľa výrobných výkresov
• Pracuje podľa technických výkresov, špeciﬁkácií
a projektovej dokumentácie
• Vykonáva zapojenie silových a ovládacích vodičov
v rozvádzačoch
• Vykonáva konečnú montáž a úpravu na rozvádzačoch

Miesto výkonu práce: Bra�slava

MZDA: od 1 050 € do 1 450 € / bru�o
z toho základná minimálna zložka mzdy 900 € / bru�o + odmeny

32-0031

Kontakt: e-mail: kariera@ppa.sk, Tel.: 02/49 23 75 78
www.ppa.sk

08-0020 TT08

Spoločnosť ponúka:
• Prácu v stabilnej spoločnos�
• Pravidelný mesačný príjem
• Príspevok na dopravu do zamestnania
• Príspevok na DDS
• Rodinné a voľnočasové beneﬁty

KAMENÁRSTVO
NAJŠŤÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Trnava
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Stretnutie na predajni
si dohodnite telefonicky

D
31
1991-2022

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

TT22-09-strana
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Červená dodávka
Február bol v druhej polovičke. V rádije od rána
upozornuvaly, že sa u nás chystá konec sveta. Dážd,
búrky a silný veter, až výchrica. Počasí nebralo vóbec v úvahu, že zajtra je zber smecí. Podla predpisu
pret každým domom už večer bola vyložená smetná
nádoba. Už v noci začalo fúkat a pršat. No plné smecáky sa vetra nebály, odolaly a zostaly stát na mýste. Horší to bolo, ket vozy s posádku z nych šecko
vysypaly. Jak boly prázne, tak boly hračku pre ten
vetrysko.
Hral sa s nyma jako keby boly z papýra. Smecáky prekacuval, odfukuval, nékeré sa z hrmotom kotúlaly po ceste. Ja som si svoj uchycila hnet jako ho
chlapci vysypaly a dala do bespečá na dvor. Né šeci
tak spravyly, jedny boly v robote a nemohly, druhý,
aj ket boly doma, nechaly smecáky osudu. Či sa im
nescelo, alebo...Ja som sedzela pri okne, v teplúčku
a kukala čo sa robý venku. Sodoma gomora, 80-90
kilometrový veter za hodzinu kmásal ze stromáma,
scel ich vyvrácit, alebo aspon polámat. V tem ide po
ceste červená dodávka, kerá patrý k vozovému parku našej opce.
Zastane, vystúpy pán, pozbýra šecky smecáky
keré sú blízo cesty a dá ich na bespečné mýsto do trávy, daleko ot
cesty. Takto, spolu ze šoférom,
prejdú celú dzedzinu, zachrána šoférov, aj zberné nádoby.
Šak nemosely.ale scely. Pýtate
sa, dze je tá červená dodávka
aj s týma záchranárma? U nás,
v Jaslovských Bohunicách. Dakujeme pány, pekné od vás, že
robýte aj čo nemosite, len
tak dál.

» bapka Blašková

Možno je to tak
Draho zaplatíme
Zablúdili sme všetci
už nám jamu kopú,
hnali sme sa dopredu
a stratili uhlíkovú stopu.
Zomrela matka múdrosti
Že dejiny sa opakujú,
o tom teraz škoda slov,
keď matka múdrosti
zomrela v domove dôchodcov.

Hygienik povolil
Všetko sa k lepšiemu mení,
no na nočné vychádzanie
sa pre istotu spýtam
aj mojej múdrej ženy.
Pitný režim
Chuť pitnej vody
je dnes nejaká iná,
dám si radšej pivo,
veď aj to je tekutina.

01-038 TT08

Stále ten istý
Kolesom ruských dejín
stále ten istý krúti,
lebo keď Rasputin
tak navždy Putin.


Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200 €.

» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT22-09-strana
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•vodičov •dispečera/-ku

Na vine sú poháre
Tie poháre v krčme
budú dáke vadné,
ešte som si nevypil
a finančne som na dne.

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO
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Dostanete za podobnú prácu
toľko, čo dostanete u nás?
Tradičné odmeny sme zvýšili
o viac ako 10 % oproti roku 2021!
Priemerný zárobok cca 1 125 - 1 300 € / mesiac!

AKCIA marec 2022

ZĽAVA až do 40%
Certifikát

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

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

01-0 TT07

Hviezdoslavova 309, Senica

63-003

Bocán s.r.o.,

www.kamenarstvo-bocan.sk

Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).
Jobbees – tradičné zárobky u tradičných českých partnerov, už viac ako 30 rokov.

08-0005 TT09

Ubytovanie s internetom a dopravou zo Žiliny zdarma.
Celodenná strava za symbolický príspevok. Týždenné zálohy
a výplata v hotovosti. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol!
U nás vek nerozhoduje! Práca nie je ťažká, ale hľadáme prednostne ľudí, zvyknutých na fyzickú prácu. Nástupy od 23.3. alebo
dohodou. Po zapracovaní môžete pracovať aj stabilne na HPP
s dôchodkom - myslite na vašu budúcnosť!

DO NAŠICH
OBĽÚBENÝCH
KFC REŠTAURÁCIÍ
V TRNAVE
Zamestnancov na TTP

plat 5,30 eur/hod. (KFC Tesco), 5,50 eur/hod. (KFC
DriveThru) + 0,40 eur/hod. priem. výkonnostný
bonus po zaškolení + príplatok za prácu v sobotu
1,79 eura/hod., v nedeľu 3,58 eur/hod., nadčas
(25%), vo sviatok (100 %) a všetky ďalšie zákonné
príplatky. Výhodou prax v kuchyni a skúsenosti
v gastro!

Brigádnikov na dlhodobú brigádu

plat 3,80 eur/hod. + príplatok za prácu v sobotu
1,79 eur/hod., v nedeľu 3,58 eur/hod., vo sviatok
(100 %) a iné zákonné príplatky + možnosť získať
výkonnostný bonus

Stabilná a perspektívna pracovná príležitosť
v medzinárodnej spoločnosti, ktorá
sa o svojich zamestnancov starala počas
celej COVID-ovej epidémie a bude
sa o nich starať vždy a za každých okolností!
Stravovanie na prevádzke a iné benefity!

Manažérov zmeny

01-0 TT09

plat od 1100 eur/mes. + výkonnostný bonus od 150
eur/mes. priem. + príplatok za prácu v sobotu 1,79
eur/hod., v nedeľu 3,58 eur/hod., vo sviatok (100
%) a iné zákonné príplatky.

TT22-09-strana
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-0020

75-25

65-047

TT22-09-strana

PONUKA
PO
ONUKA PRÁCE
PR
- NEMECKO
PICKER/VODIČ RETRAKU
PIC
ELE
ELEKTRIKÁR
MO
MONTÁŽ SOLÁRNYCH PANELOV
MU
MURÁR-KLINKER

Predaj a servis
kanadských
a amerických víriviek
po celom Slovensku

ubytovanie zadarmo
stabilná, dlhodobá práca
práca na turnusy
podpora počas celej doby vyslania
p
práca na pracovnú zmluvu, aj na živnosť

0800 100 500

www.virivkyonline.sk
85_0306

0949 444 033

info@virivkyonline.sk

66-94

BEZPLATNÁ LINKA:
BE
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INŠTALÁCIA
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA
A SERVIS
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47-001

ROVNÉ PRE INTERIÉR

PRE EXTERIÉR

TOČITÉ PRE INTERIÉR

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!

 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie stoličkového výťahu
peňažný príspevok
Vynikajúca kvalita prevedenia
Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis





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



BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

tannah_01-2022_102x126.indd 1

52-0002

13.12.2021 12:17

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

37-14

87-0012
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Samoobslužný autoservis
Samooprava áut
Krátkodobý a dlhodobý
prenájom
Čistenie auta
vysávanie, tepovanie
www.hodka.sk
FB, Insta: Hodka.sk
Coburgova 82C, Trnava

Týždenne do 46 550 domácností

0905 143 222

08-0 TT04

Najčítanejšie regionálne noviny

HODINOVÁ AUTODIELÒA

Stredná zdravotnícka
škola v Trnave

poskytne

do prenájmu

nebytový priestor
na prevádzkovanie

08-0 TT06

Info: www.szstt.edupage.org

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

09-15

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

78-0018-1

na teplé nápoje

08-0034 TT08

AUTOMATU

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

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
m rokov á
- originálne náhradné diely FORD
et
v
- náhradné diely - všetky značky vozidiel
w w u p re sk
w
j
. a u t o j.
22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO

J&J

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

39-0 TT02

01-0 TT03

s

s!
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OPRAVA
0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

08-000 TT01

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

TTzel22-09-strana 1
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TAŠKY
Tr
/5 ri Kalv
52 árii 25A, 96 5
15 20, 0905

39-0011 TT09
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wo.d obalových materiálova
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0915 756 849
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Mesto Trnava informuje
Začína sa komplexná rekonštrukcia Hajdóczyho
Ulica Jána Hajdóczyho, jedna z najproblematickejších komunikácií v Trnave, sa po
viacerých komplikáciách konečne dočká
komplexnej rekonštrukcie. V týchto dňoch
sa rozbiehajú práce na obnove úseku
od Univerzity sv. Cyrila a Metoda až za
križovatku s Ulicou Maximiliána Hella. Ide
o jednu z najväčších investícií mesta
v oblasti dopravy v tomto roku.
Vozovka i chodníky dostanú nové povrchy,
priechody pre chodcov budú osvetlené
a pred hlavným vstupom do AŠK Slávia
budú vytvorené kolmé a pozdĺžne parkovacie miesta. Pozdĺžne parkovacie miesta
vzniknú aj v smere trasy od hlavného
vstupu do AŠK Slávia až po koniec
rekonštruovaného úseku.

Ulica bude po novom jednosmerná
od vstupu do areálu AŠK Slávia po križovatku s Cukrovou a Pažitnou. Ďalej bude
pokračovať obojsmerná premávka (rovnako aj na úseku od Univerzity sv. Cyrila

Foto: www.trnava.sk / vm

a Metoda po vstup do areálu AŠK Slávia).
Na trase od AŠK Slávia po Cukrovú ulicu
pribudne cyklotrasa. Staré verejné osvetlenie bude nahradené LED svietidlami,
a na celom rekonštruovanom úseku sa
upraví zeleň vrátane výsadby nových
stromov.
Práce by mali trvať 26 týždňov a budú
postupovať v štyroch etapách. Počas prvej,
osemtýždňovej etapy sa bude pracovať
na úseku od začiatku areálu Slávia
po križovatku s Legionárskou. Ulica Jána
Hajdóczyho bude uzavretá, parkovanie
bude možné v priľahlých uličkách. Všetky
zmeny budú vyznačené dočasným
dopravným značením. Ďakujeme za
trpezlivosť počas dopravných obmedzení.

Kvetinová výzva pre dobrovoľníkov počas 8. marca
Zdravé mesto Trnava na tohtoročný Medzinárodný deň žien
vymyslelo možnosť, ako môžete urobiť dobrý skutok a potešiť
dámy žijúce v mestskom Zariadení pre seniorov na Ulici Terézie
Vansovej.
Počas 8. marca bude možné do 17. hodiny na radnicu na Hlavnej
1 priniesť kvety podľa vlastného výberu – rezané či črepníkové.
Všetky kvetinové dary ešte v ten deň poputujú do zariadenia, aby
priniesli radosť seniorkám, ktoré v ňom žijú. Mnohé z nich
už nemajú vlastných príbuzných, alebo žijú ďaleko, nielen ony
sa však potešia peknému gestu.
Výzva sa nesie pod názvom „...aby sa na žiadnu nezabudlo.“

15. marca sa má začať výstavba okružnej križovatky na Spartakovskej ulici. Ide o projekt súkromného investora. Mesto
upozorňuje občanov na dopravné obmedzenia a zmeny v MAD
počas stavebných prác: Sasinkova bude uzavretá pred križovatkou s ulicou Konštantína Čulena, Spartakovská bude uzavretá
za posledným vjazdom na parkovisko (Spartakovská 9) a Ulica
Vladimíra Clementisa bude uzavretá za posledným vjazdom
na parkovisko Vladimíra Clementisa 1 – 3).
Počas tohto obdobia bude zriadená dočasná zastávka Spartakovská na Hlbokej ulici. Zastávka V. Clementisa nebude
obslúžená z dôvodu priestorového usporiadania komunikácie.
Obchádzka liniek MHD povedie cez Starohájsku a Hlbokú.
Práce by mali trvať do 31. mája.
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Križovatka Spartakovskej,
V. Clementisa a Sasinkovej
sa zmení na okružnú
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TRNAVSKO

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

033/599 18 75

75-18

39-00 TT01

www.sose-trnava.edupage.sk

39-0 TT08

Zámer prenechať
majetok do nájmu formou
priameho nájmu č. 3/2022

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

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

01-0032 TT07

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

ELEKTRIKÁR
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

01-0004 TT01

Juraj Jamrich

RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
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Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

0915 261 120

80-0007-1

01-0 TT09

Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ TT ZH ZM ZC BS.
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Slovenskí vedci
skúmali starú
mešitu v Sudáne

Orientalisti a archeológovia zo Slovenskej akadémie vied spoločne s
odborníkmi zo Slovenskej technickej univerzity začiatkom tohto
roka skúmali starú mešitu na lokalite Duwejm Wad Hadž v Sudáne.
Zamerali sa na prieskum báz jej
pilierov a arkádových stĺpov.
„Na základe doterajšieho výskumu sa
zdá, že táto mešita bola akousi sudánskou obdobou al-Azharu - islamskej univerzity a náboženskej autority v egyptskej
Káhire. Vyučoval sa v nej islam, ktorý sa
v Sudáne šíril od 14. storočia,“ vysvetľuje
Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky SAV, v.
v. i. a dodáva, že miestne záznamy kladú
vznik tejto sakrálnej stavby do 17. až 18.
storočia. Podľa slovenských archeológov
mohla stará mešita okrem výuky a šírenia viery slúžiť aj pútnikom zo západnej
a strednej Afriky – hadžiom – na ceste do

Pohľad na starú a v pozadí novú mešitu v lokalite Duwejm Wad Hadž v
Sudáne.
autor foto Jozef Hudec
Mekky. „Duwejmský ´maják´ bol viditeľný z veľkej diaľky. Po prekonaní Sahary či
Sahelu sa pútnici mohli na tomto mieste
zotaviť z náročnej cesty pri vode a zeleni
nílskeho údolia. Následne tu prebrodili či
preplávali Níl a pokračovali k Červenému
moru, do Džiddy a Mekky,“ hovorí Branislav Kovár z Archeologického ústavu
SAV, v. v. i. a dodáva, že o spiatočnom
využití tejto trasy svedčia aj archeologickým výskumom objavené červenomorské lastúry.

Urobili aj pedologický výskum

Okrem archeologických činností
výskumníci uskutočnili pedologický
výskum, rozbor keramiky a nepálených
tehál. Zamerali sa aj na geoinformatické
spracovanie dát a odobrali vzorky na
dendrologické, rádiokarbónové a petrologické analýzy. „Dúfame, že nám tieto
vzorky pomôžu osvetliť historickú hádanku stavby, pretože na základe ukončeného výskumu má viacero vývojových
fáz,“ dodáva archeológ.

Pomohli miestnej
komunite aj utečencom

Svoju prítomnosť v tejto chudobnej krajine slovenskí vedci a vedkyne využili aj
na pomoc miestnej kresťanskej komunite
či juhosudánskym utečencom. Členovia
misie podporili marginalizované komunity v ťažko skúšanom Sudáne. Materiálnu a finančnú pomoc v hodnote takmer
200 tisíc sudánskych libier poskytli
kresťanskej komunite v meste Karíma,
juhosudánskym utečencom a Inštitútu
kontinuálneho vzdelávania v Chartúme.
Informácie poskytla SAV
SPRACOVALA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

GASTRO,
RELAX
SPOLOČNOSŤ
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Váh vydal ďalší hodnotný
archeologický nález
V koryte Váhu pri Hlohovci našiel
muž vzácny archeologický nález.
Je ním meč z obdobia strednej
bronzovej doby. Podobný mečík
sa na Slovensku našiel aj vo Včelinciach, kde bol súčasťou hromadného nálezu bronzových predmetov.
Krátky meč, ktorý Hlohovčan našiel,
meria takmer 26 cm a jeho hmotnosť
je skoro 150 g. Rukoväť z organického
materiálu sa nezachovala. Ostali po nej
len stopy v okolí nitov. „Podobné krátke meče sa vyskytujú v povodí Dunaja,
a to od južného Nemecka až po srbskú
Vojvodinu. Charakteristické sú pre začínajúce mohylové kultúry strednej
bronzovej doby, teda približne pre 16.
stor. p. n. l.,“ objasnili Matúš Sládok z
Krajského pamiatkového úradu Trnava
(KPÚ) a Martin Bača z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a dodali, že
do vodného prostredia sa mečík mohol dostať ako súčasť kultu, ale takisto
môže ísť o stratený predmet, napríklad
pri brodení rieky alebo pochádzať z
rozplaveného náleziska na brehu rieky. „V závere staršej bronzovej doby sa
v strednej Európe začínajú objavovať
prvé kovové meče, a to ako osobitný
vynález, ktorý sa veľmi pravdepodobne vyvinul z dlhých bronzových dýk.
Mečík z Váhu pri Hlohovci by mohol
byť veľmi zaujímavým vývojovým medzičlánkom medzi týmito dvoma druhmi zbraní,“ vysvetlili archeológovia.
Ako nám ďalej prezradili, v roku 2017
sa na území Hlohovca našla bronzová
čepeľ z takzvanej dýky na palici z únětickej kultúry staršej bronzovej doby

Meč nájdený pri Hlohovci.
zdroj foto KPÚ Trnava
V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.
(1900 - 1800 p. n. l.). „V roku 2019 sa v brehu napríklad pri rybárčení, šporDvorníkoch našiel hromadný nález 9 tovaní alebo rekreácii archeologický
kováčskych polotovarov poľnohospo- nález alebo aj predmet, pri ktorom
dárskych nástrojov, radlíc a minimálne nie ste si istý, či je archeologickým
jedného krojidla, spojených korozívny- nálezom, kontaktujte najneskôr na
mi produktmi a riečnym sedimentom druhý pracovný deň miestny krajský
do jedného celku. Nález je datovaný pamiatkový úrad, ideálne telefonicdo mladšej laténskej doby až obdobia ky a mailom súčasne,“ radí Matúš
púchovskej kultúry (posledná tretina 2. Sládok. Uveďte pritom presné miesto
stor. p. n. l. až 2. stor. n. l.). V tom istom nálezu, okolnosti nálezu, kontaktné
roku sa v Seredi našli ešte dva frag- údaje na seba a priložte fotografie
menty mlynského kameňa zaraditeľné miesta nálezu a predmetu. Pokiaľ
len rámcovo do 13. až 19. stor. Zo vzdia- miesto nálezu nie je vystavené zalenejšej minulosti je z Váhu známych plaveniu v najbližšie dni, je vhodné
množstvo nálezov a ďalšie nepochybne nález ponechať na mieste nájdenia.
ešte ukrýva,“ povedali odborníci.
„Cielené vyhľadávanie archeologických nálezov je protizákonné v rovine priestupku alebo trestného činu,“
Pri náleze vždy kontaktujte
upozornil odborník.
pamiatkarov
„Ak nájdete v rieke alebo na jej
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Záhadný reliéf na Dóme v Košiciach
Na južnej strane Dómu sv. Alžbety v
Košiciach je do kameňa nad dvierkami vedúcimi do bočného schodiska,
vytesaný portrét muža nápadne pripomínajúci básnika Pavla Országha
Hviezdoslava s jeho typickou mašľou pod krkom. Odpoveď na otázku
čo tam robí a či je to skutočne on,
sme hľadali na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach (KPÚ).
Skutočný príbeh portrétu sa začal
písať ešte v roku 1877, kedy dochádza
k rekonštrukcii Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Vedením stavby poverili vtedy
staviteľa Jozefa Webera. „Bol to skúsený
nemecký staviteľ - dnes by sme povedali
stavbyvedúci, ktorý už v minulosti spolupracoval na obnovách historických
budov. To bol zrejme dôvod, prečo ho
Imrich Steindl, profesor na Technike
v Budapešti - zodpovedný za obnovu
košického Dómu sv. Alžbety - poveril
touto významnou úlohou,“ prezradi-

la nám Kristína Markušová, riaditeľka
KPÚ Košice. V októbri 1880 však Jozef
Weber nečakane zomrel. Na jeho miesto
v decembri 1880 nastúpil Viliam Fröde,
skúsený staviteľ, pracujúci predovšetkým vo Viedni. „Na pamiatku prvého
stavbyvedúceho osadili v nasledujúcom
roku, pred odovzdaním reštaurovanej
svätyne, Weberovu reliéfnu podobizeň
nad gotickým portálikom na južnej strane svätyne,“ približuje riaditeľka.

Portrét z dielne Waltera Aubrama

Sochárske dielo – reliéf, je prácou
Waltera Aubrama. Samotná hlava bola
vysekaná z kvalitného kameňa, rám
okolo nej, pôvodne zo spišského pieskovca zvetral do značnej hĺbky. Nahradili ho preto v rokoch 1989-1990 novým
kusom kameňa. „Keďže v tom období
dodávateľ obnovy, nemal k dispozícii
archívnu fotodokumentáciu nápisu
okolo Weberovej hlavy, meno a letopočet na novom kamennom ráme nebol
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Reliéfna podobizeň Jozefa Webera nad
gotickým portálikom na južnej strane
svätyne.
obnovený. Dnes sa preto už okoloidúci
nedozvie, kto sa naňho z portálika dómskej svätyne usmieva,“ uzatvára rozprávanie Kristína Markušová.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
zdroj foto KPÚ Košice
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Frézovanie

komínov

PPF

ochranné fólie

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

Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

0904 356 749

ZĽAVAEZ

Volajte zdarma: 0800 22 10 12

Zámková dlažba

PRESŤAHOVALI
SME SA!

Zavarský

pokládka: • zámkovej dlažby
• strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
• závlah
08-0020 TT07

OD Jednota,
nava,
Trojičné nám. Tr
1. poschodie
0905 433 328

10-0010

66-96

ER

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

49 122 0007

Umývanie a náter fasád

najväčší výber matracov
a čalúnených postelí
od slovenských výrobcov

AUTOFÓLIE

08-0008 TT01

sk

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

39-0 TT05

TRNAVSKO

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475

699 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

16-0020

499 €

41-06

1500

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

449 €

800

TTzel22-09-strana 5

6

ZAMESTNANIE

TTzel22-09-strana 6

Najčítanejšie regionálne noviny

SLUŽBY, STAVBA

TRNAVSKO

SBS
REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV LAMA SK
príjme bezpečnostných
NA KĽÚČ
pracovníkov v obchodných

Predaj 16- týždňových kuričiek DOMINANT

7.15 - 7.30 h.
8.00 - 8.15 h.
8.45 - 9.00 h.
12.30 - 12.45 h.

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

v Trnave

Redakcia:

08-0008 TT01

1050€ brutto/ mesiac
POS nutný! Nástup ihneď !

0948 181 008

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

75-21

Bučany motorest 14. 3.
Vlčkovce 14. 3.
Hrnčiarovce n. Parn. 14. 3.
Drahovce 14. 3.

36-0005

0949 295 072

TRNAVSKO

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

prevádzkach

08-0 TT06

• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
práce
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Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

32-0023

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

POKLÁDKA

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

0905 651 584

39-0005 TT01

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

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

Prevádzky:

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

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

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

Pomôžeme Vám

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko

BB
KY
Montáž do každej vane,
LI
za 8 hodín bez búrania.
LC
MT
OR
www.DvereDoVane.sk
PB
0950 593 026
PD
ZV
ZH
ZA

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

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

TETOVACIE
ŠTÚDIO

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

Východné Slovensko

BJ
33.870 Bardejovsko+SK+SP
28.710 Gemersko = RV+RS+RA
GE
HU
26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE
83.740 Košicko
20.730 Košicko okolie
KS
12.970 Ľubovniansko
SL
MI
29.620
Michalovsko+TV+SO
Sladovnícka
28
Popradsko+KK
PP (vila41.130
Geodet)
1. poschodie
48.090 Prešovsko+SB
PO
SN
32.750 Spišsko+LE+GL

0902 221 069

39-0 TT07

41-18

chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
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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

68-05

63-35

08-0 TT06

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

02 AUTO-MOTO / iné

» CZ 175/SIMSON/JAWA 90/ STARÝ
PIONIER JAWA MUSTANG/MOPED
STADION/BABETA KÚPIM TIETO MOTORKY AJ POKAZENÉ PONÚKNITE
PLATÍM IHNEĎ 0915215406
» Kúpim motocykle Jawa/CZ/
Babetta/Stadion/Pionier/Simson
aj iné..Slušne zaplatím. 0949
371 361
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA
0908205521
3 Byty/predaj

03 BYTY / predaj

4 Byty/prenájom

04 BYTY / prenájom

0907 599 777

2 Auto moto/iné

Najčítanejšie regionálne noviny

PAULÍNSKA 19, TRNAVA

101
Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

KANCELÁRIA

Občianska
riadková
inzercia

NEHNUTEĽNOSŤ

REALITNÁ

8

» Prenajmem 1 izb. byt na
Hlinách, komplet zariadený,
zateplený balkón, samostatné
WC, tel: 0944564150
» Prenajmem garsonku v
RD.0902618021
5 DOMY/predaj

05 DOMY / predaj

6 POZEMKY/predaj

06 POZEMKY / predaj

» Záhradka v OV 120 m2 Nerudova TT. 0918 294 504
7 REALITY/in

07 REALITY / iné

» Garsonku kúpim.0902 570685
» Kúpim dom v hotovosti ihneď
do 100000eur, TT a okolie,
0951677592
8 STAVBA

08 STAVBA

» KÚPIM HAKI LEŠENIE.
0907715027
9 DOMÁCNOSŤ

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY a ŠPORT

11 HOBBY A ŠPORT

12 DEŤOM

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

13 RÔZNE / predaj

» Predám horizontálnu frézu
FGH 32 a buchár PRAKO. tel. 0903
959133
14 Rôzne iné

14 RÔZNE / iné

» Kúpim pán.tangače obvod
pásu 0,90cm.na pol.0,45cm.
0911543758
15 HĽADÁM PRÁCU

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA

16 ZOZNAMKA

» SYMPATICKÁ 56 R HĽADÁ PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 0944724181

Chcete si
podať
inzerát?

39-0 TT02

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.
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