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RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
0915 261 120

80-0007-2

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

08-0 TT01

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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0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832
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www.facebook.com/regionpress.sk
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

DISTRIBÚCIA (49.930 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

Keď som pred časom na terase
kaviarne popíjala čaj, k susednému stolu si prisadol mladý pár. Obaja
vytiahli z vreciek mobilné telefóny a
zaujato do nich ťukali. Táto činnosť
ich natoľko pohltila, že ani nezaregistrovali príchod čašníčky. Hneď
potom, ako urobili objednávku, opäť
sa pohrúžili do svojho virtuálneho
sveta a zotrvali v ňom aj vtedy, keď
im čašníčka priniesla kávu. V jednej
ruke šálka, v druhej mobil. Občas
sa naň dokonca aj usmiali, občas
urobili nejakú grimasu a popri tom
sŕkali rozvoniavajúci nápoj, nevnímajúc jeden druhého, tobôž okolitý
svet. Čo im však istotne neuniklo,
boli správy či statusy na Facebooku.
Mobilné telefóny a počítače
majú vplyv na náš každodenný
život a či sa nám to páči, alebo nie,
stali sa pre nás najdôležitejšími ko-

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

0949 188 961
Prevádzky:

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

BEMAT BEMAT
» Renáta Kopáčová, redaktorka
Mikovíniho 7 • Trnava

Mikovíniho 7 • Trnava

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave
www.dekoracie-darceky.sk

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

•PREDAJ KAMENIVA
Diskontný sklad

•PREDAJ KAMENIVA

riečne:
pre maloobchod, hobby aj- profi
aranžérov... na betónovanie a potery 0-22, 0-4

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

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
56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

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

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

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

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

VÁRACÍCH
A OTCERTIFIKOVANEJ
ZMEN
TOVAR VÁŽIME
NA
MOSTOVEJ
HODÍN! ODHADOM MNOŽSTVA!
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ
Bratislavská 45, Trnava
Pondelok - Piatok:
tel.: 033/55 37 240
7:00
- 17:300915
hod. 930 672, bemat@betos.sk
0915 930
683,

V ponuke holandské črepníkové kvety.

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
01-0 TT14

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

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

umelých kvetov, bytových a sezónnych dekorácií,
pohrebných a spomienkových vencov a ikeban
veľkonočných kahancov a náhrobných náplní

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

REKONŠTRUKCIE TRÁVNIKY
úč
DNÉ
- 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

39-0007 TT01

Západné Slovensko

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

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
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ZÁHRA
PRÁCE

na kľ

úprava terénu

0948 52 8 869

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.
01-0005 TT01

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

- riečne:

triedené: 4-8, 16-22, 22-63
Veľkoobchod - drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63
výrazné zľavy už od 35 % po registrácii
na spevnené plochy, zásypové kamenivo,
podklad pod zámkovú dlažbu
Široká ponuka

08-0033 TT06

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

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

01-0004 TT01

INZERCIA

Juraj Jamrich

63-35

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

ELEKTRIKÁR

munikačnými prostriedkami. Platíme pomocou nich účty, uzatvárame dôležité obchody, nakupujeme,
vzdelávame sa, vyhľadávame informácie, komunikujeme s okolitým
svetom, sledujeme videá, zabávame
sa. Mnohí ľudia majú na sociálnych
sieťach dokonca viac priateľov ako
v reálnom živote a sú, žiaľ, aj takí,
ktorí sa od mobilov stávajú úplne
závislými.
Pravdou je, že pokrok nezastavíme. Veda sa uberá vpred míľovými krokmi a neustále prichádza s
novými technológiami, ktoré nám
skvalitňujú a uľahčujú život. Len
mám občas strach, že nás všetky
tie vylepšenia jedného dňa úplne
prevalcujú. Často si kladiem otázku,
ako nájsť rovnováhu medzi virtuálnym a reálnym svetom,
ako dosiahnuť to, aby
sme zostali v kontakte s modernou dobou a zároveň neprekročili medze
únosnosti?

spol. s r. o.

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V posledných rokoch sa smartfóny udomácnili v našich životoch a
máme ich neustále na dosah. Sme
vždy a kdekoľvek online. Mnohí
sa aj vďaka nim čoraz viac pripútavajú k sociálnym sieťam a život
na nich dokonca uprednostňujú
pred životom reálnym.

08-0033 TT06

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

08-0 TT15

Redakcia:

Pokrok nezastavíme, ale...

0903 783 800

08 TT35

TRNAVSKO
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spol. s r. o.

2

bal

cen

+421 905 927 301
TRNAVSKO

SLUŽBY, STAVBA
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KVALITNÉ

KŔMNE ZMESY
A POTREBNÉ DOPLNKY PRE HYDINU
– NOSNICE V DOMÁCOM CHOVE

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

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

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

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

www.krtkovaniezsk.sk

78-0018-1

0903 044 695

DARČEK ZA NÁKUP

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

Otváracie hodiny:
Po-Pi: 9oo - 12oo, 13oo - 17oo
So: 9oo - 12oo hod.

REZANIE BETÓNU
08-0 TT15

UČÍM NEMČINU V TT
začiatočníkov,
pokročilých
i konverzácie.

PRE CHOVATEĽOV A ZÁHRADKÁROV
39-0 TT05

NON - STOP 0905 351 406

01-0008 TT15

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

39-0003 TT01

0905 927 301
Smolenice

01-0032 TT07

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

Cíferská 17
Hrnčiarovce nad Parnou

KAMENÁRSTVO
Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!
NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

TRNAVA
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

Po - Pia: 10:oo - 16:oo
každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

D
31
1991-2022

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

Možno je to tak
Veľkonočné osvieženie
Zázvorovú vodu, ľad
a cesnak rastúci divo,
všetko zmiešaj, vylej
a daj si studené pivo.

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

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

83-0090

AKCIA -30% DOVOZ ZDARMA

www.la c ko v a .e u • 0 9 0 5 4 4 5 6 6 8

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

033/5549 016
0915 756 849

Stavebná firma Hromex, s.r.o.
so sídlom Bulharská 44, Trnava

PRIJME
do TPP / živnosť

- 1x murár (mzda brutto 950 €)
- 1x pomocný robotník
(mzda brutto 800 €)
Tel.: 0903 768 490

01-0039 TT15

Velká noc je už za humnáma a čo nevydzet je tu.
Šak výme, že je to velký svátek, kerý má až štyri dny
volna a na kerý sa každá domácnost dóležito chystá.
No čúl je to ináč, jak to bolo volakedy a my móžeme
leda spomínat. Na Velkú noc sa chystalo už od Vánoc. Údzila sa šunka, slanyna a klobásy. Neskaj to
už robý len málo ludzí. Kúpime si v obchode predvarené údzené maso v igelite. Volakedy gazdziná zbýrala výdušky, aby mohla maluvat z dzífkáma kraslice. Čúl si kúpite v obchode jaké scete, aj plastové,
šak tý sa vám nerozbijú. Otec ze synom sa volakedy
vybral na vrbové prúty z kerých doma plétol šibáky
a učil to aj svoje potomstvo.
Teraz si kúpime v markete, alebo na ulici umelé,
alebo zabalené v krepovém papíry. To je jednoduchšé. Ket gazdziná vyupratuvala celý dom, začalo sa
pečený. Najprv cez fašánek šišky a fánky a až neskór
ge svátkom fajnové koláče a zákusky. Neska šadze
očujeme, že načo péct, šak sa dajú kúpit. Kúpit sa dá
plnená masová rolka, aj syrová roláda, kúpit sa dá aj
šalát ge šnyclám, aj bíly velkonočný baránek kerého
zme pékly doma a uvazuvaly zme mu červenú mašlu
pod krk. Ešče zme za mojej mladosci robyly vajcový
konak, aby bolo čím pripit. Any to sa
už neskaj nerobý.
Dá sa kúpit šecko, ket sú
penáze. Len domáca pohoda
a radost, že zme spolu je nepredajná. Či už to robýte tak, alebo
ináč, veselé svátky vám šeckým
prajem a nová jar nech vám donese zdravý a lepší a krajší svet.

08-000 TT01

KAMENÁRSTVO OPRAVA
•automatické

Spoločnosť z TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH

01-0046 TT10

Jak to bývalo

Najčítanejšie regionálne noviny

Frézovanie

komínov

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

ZĽAVAEZ
ER

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

10-0010

4

Deň Zeme
Oslavovať vieme krásne,
ale všetkým je nám jasné,
že na vine bude človek
ak na Zemi svetlo zhasne.
75-38

Jarný nápev
Ťažko si človek užije
prírody jarný nápev,
keď má okrem covidu
ešte aj alergiu na peľ.



Reštika, stretko,
narodky...
Toľko nových výrazov
používa dnešný Slovák,
že sa začínam báť
už aj o vybrané slová.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT22-15-strana
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01-0009 TT11

•vodičov •dispečera/-ku

Vyliečená fóbia
Tmy sa bála moja žena
skoro celú zimu,
vyliečil ju okamžite
až účet za elektrinu.

ZAMESTNANIE

01-0 TT07

5

39-0 TT13

TRNAVSKO

TT22-15-strana

5

SPOLOČNOSŤ
SPOLOČNOSŤ

62
ZDRAVIE Z HERBÁRA

Je čas zberať
medvedí cesnak

Nastáva obdobie, kedy si budeme
môcť počas našich výletov do prírody opäť nazbierať medvedí cesnak.
Rastie takmer na celom Slovensku
a v posledných rokoch sa teší veľkej obľube. Pozor, nepomýľte si ho
s konvalinkou. Rozdiel spoznáte už
podľa samotnej charakteristickej
vône.
„Z medvedieho cesnaku sa zbierajú
mladé, zdravé a nepoškodené listy,
ktoré sa začínajú objavovať v teplejších
oblastiach už koncom marca. Tieto
sa zbierajú až kým rastlina nevytvorí
kvety. Kvety sa zbierajú na začiatku
kvitnutia koncom apríla až v máji,“
odporúča Jaromír Kučera, z Botanického ústavu - Centra biológie rastlín a
biodiverzity Slovenskej akadémie vied.

Prospieva zdraviu

Medvedí cesnak má podľa odborníka podobné prospešné látky ako
cesnak kuchynský len pomer týchto
látok je odlišný. „Celá rastlina obsahuje silicu, tvorenú hlavne organickými
zlúčeninami síry, saponínmi, lektínmi,
glutamil peptidmi, polysacharidmi,
vitamínom C a minerálnymi látkami
ako napríklad jód či selén,“ vyratúva
botanik a dodáva, že okrem posilnenia imunity má rastlina blahodárne
účinky na tráviace ťažkosti, využíva
sa na liečbu vysokého krvného tlaku
a chudokrvnosti, pozitívne vplýva na

Medvedí cesnak.
autor foto anncapictures pixabay
cievne zmeny vplyvom starnutia, napomáha taktiež pri liečbe astmy a cukrovky. „V gastronómii či na liečebné
účely sa využívajú mladé listy, kvety a
taktiež aj cibuľky. Tieto časti rastliny si
nájdu uplatnenie ako súčasť zeleninových šalátov, polievok či na ochutenie
mäsa,“ objasňuje Jaromír Kučera a
našu otázku, kde sa vzal názov rastliny „medvedí“, odpovedá takto: „Traduje sa, že druhové meno medvedí má
rastlina podľa toho, že ju na jar vyhľadávajú medvede, aby si prečistili svoj
organizmus. Názov rastliny je skôr odvodený od faktu, že v minulosti bol zo
strany ľudí o túto rastlinu menší záujem v porovnaní napríklad s cesnakom
kuchynským a preto bol považovaný
ako vhodný len pre zvieratá“.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Najčítanejšie
Najčítanejšieregionálne
regionálnenoviny
noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

TIP NA VÝLET

Potulky regiónom Oravy
Orava je región jedinečný nádhernou prírodou a návštevníkom ponúka prekrásne prírodné zákutia,
ako stvorené pre horskú turistiku.
Prinášame zopár tipov.
Babia hora

Babia hora je najsevernejší vyhliadkový bod Slovenska a tiež najvyšší vrch
Oravských Beskýd. Výnimočná je fantastickým kruhovým výhľadom, ktorý
zahrňuje prakticky celú časť Oravy,
Malej Fatry, Tatry a veľkú časť poľských
Beskýd. Popri turistickom chodníku
nájdete drevené altánky, kde si môžete počas túry oddýchnuť, keďže ide o
pomerne náročnú túru s prevýšením
takmer 1000 metrov. Východiskovým a
tiež cieľovým bodom je Oravská Polhora
zdroj foto OOCR Klaster Orava / visitorava.sk
– Slaná voda, kde môžete tiež zaparkovať pri chate s rovnakým názvom. Pred- jiny pod Veľkým Chočom, ktorý človek podobe zápisu do Zoznamu svetovépokladaný čas túry je 7 hodín.
osídlil v dávnej minulosti. Súčasťou vý- ho kultúrneho a prírodného dedičstva
letu môže byť aj prehliadka dreveného UNESCO.
Východiskovým a cieľovým bodom
Trasa: Slaná voda – Hviezdoslavova artikulárneho kostola v Leštinách, ktorý
horáreň – Babia hora – Brána – Malá bol postavený v rokoch 1688–1689 a do vychádzky s prevýšením 288 m je Vyšný
Babia hora – Borsučie – Pod Borkom – dnešných dní sa zachoval v neporuše- Kubín a predpokladaný čas sú necelé tri
nom stave a v autentickom prírodnom hodiny.
Vonžovec – Slaná voda
prostredí. Jeho architektúry, zrubovej
konštrukcie ani vnútornej výzdoby moNa tupú a Ostrú skalku
Trasa: Vyšný Kubín – Tupá skalka –
Oravská vrchovina ponúka nená- biliáru sa nedotkli takmer žiadne novo- Ostrá skalka – Leštiny – Vyšný Kubín
ročnú prechádzku okolím Vyšného dobé rušivé stavebné zásahy a úpravy.
Informácie a foto poskytla OOCR
Kubína. Tupá skalka a Ostrá skalka vy- Vzácnej historickej pamiatke sa v roku
Klaster Orava / visitorava.sk
tvárajú nádherný prírodný rámec kra- 2008 dostalo celosvetového uznania v
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

HISTÓRIA

Hraničné kamene – objekty
s historickou stopou
Možno ste aj vy pri svojich potulkách lesom niekedy narazili na
staré hraničné kamene. Na Slovensku ich máme veľa a podľa Pamiatkového úradu SR je päť hraničných
kameňov dokonca národnými
kultúrnymi pamiatkami. Na území
nášho hlavného mesta zasa nájdeme približne tri stovky mestských
hraničných kameňov.

Kým kedysi hraničné kamene plnili
významnú úlohu a vyznačovali hranice
štátov, miest a pozemkov, dnes sú často
zabudnuté v lesoch či húštinách a mnohokrát sú poškodené či znehodnocované vandalmi. „Pamiatkový úrad SR registruje v rámci Bratislavy ako národnú
kultúrnu pamiatku dva hraničné kamene, takzvané medzníky,“ potvrdila Mgr.
Naďa Kirinovičová z Odboru štátneho
informačného systému Pamiatkového
úradu SR. Nájsť ich možno v západnej
časti bývalej záhradnej reštaurácie Železná studnička pri dláždenej cestičke,
avšak ich dnešné umiestnenie nie je
pôvodné. Mimo územia Bratislavy Pamiatkový úrad SR eviduje ako národné
kultúrne pamiatky tri medzníky. Ide o

hraničný kameň, takzvaný Rowlandov
kameň v oravskej obci Zákamenné,
hraničný kameň v obci Tajov pri Banskej Bystrici a hraničný kameň (s nápisom) v obci Žehra, okres Spišská Nová
Ves.

Mestské hraničné kamene
na území Bratislavy

Na území Bratislavy, ktorá sa často
nachádzala neďaleko hraníc rôznych
štátov či ríš, je hraničných kameňov
pomerne veľa. Niektoré z nich sa nachádzajú aj v areáli Slovenskej akadémie
vied (SAV) na bratislavskej Patrónke.
Tieto objekty majú zaujímavú historickú stopu a mohli by byť podľa odborníkov aj turistickou atrakciou. „Historická
hodnota hraničných kameňov starého
Prešporka je viazaná na miesto ich pôvodného osadenia. Premiestnením do
súkromného lapidária jej značnú časť
strácajú,“ hovorí Ing. Martin Bednárik,
PhD., z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.,
- a dodáva, že v areáli SAV na Patrónke sa na pôvodnom mieste zachovalo
už len osem historických hraničných
kameňov, pričom v Bratislave a jej okolí je mestských hraničných kameňov
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z pôvodnej zhruba tisícky na svojich
miestach do dneška už len asi tristo.

Hraničníky v areáli SAV

Kamene v areáli SAV sú časťou reťaze hraničníkov, ktoré vymedzovali les
Steuergrund erdő - zhruba totožný s
terajším lesom Sitina, patriaci mestu.
„Hraničné kamene sú zväčša žulové z
konca 19. storočia, no zopár z nich bolo
vyrobených v 18. storočí z neogénneho
vápenca, aký sa ťažil aj na Devínskej
Kobyle. Tieto staršie kamene obvykle
plnili aj úlohu medzného kameňa pozemku súkromného vlastníka hraničiaceho s mestským. Poradové číslo do
nich bolo vytesané dodatočne v 19. storočí,“ objasňuje M. Bednárik a dodáva,
že niektoré hraničníky boli osadené do
hraničných kopčekov. Vedec zároveň
apeluje na pracovníkov SAV z areálu
na Patrónke či jeho návštevníkov, aby
boli všímaví k nášmu spoločnému kultúrnemu a prírodnému dedičstvu a nedovolili jeho ničenie. „Rád poskytnem
záujemcom o ochranu historických hraničných kameňov bližšie informácie,“
uzatvára rozprávanie M. Bednárik.
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

STAVBA, SLUŽBY

TRNAVSKO
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Občianska
riadková
inzercia

0911 421 691

101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj

Suchovská 5, Trnava

2 Auto moto/iné

02 AUTO-MOTO / iné

» Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pionier/Simson aj iné..Slušne
zaplatím. 0949 371 361
3 Byty/predaj

03 BYTY / predaj

4 Byty/prenájom
39-00 TT01

04 BYTY / prenájom

05 DOMY / predaj

Staňte sa súčasťou tímu
SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r.o.

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

» Dám do prenájmu Garsonku na dedine, voľná ihneď,
bližšie informácie na tel.
0903311946
5 DOMY/predaj
6 POZEMKY/predaj

06 POZEMKY / predaj

7 REALITY/in

07 REALITY / iné

» Kupim garaz v TT Hosp.1215/Hodzova. 0910651644
8 STAVBA

Voľné pracovné pozície:

08 STAVBA

39-00 TT01

Autoelektrikár/ Diagnostik od 1 500 - 2 000 € brutto/mesiac
Automechanik od 900 - 1 500 € brutto/mesiac
Špecialista pre prípravu vozidiel od 900 - 1 500 € brutto/mesiac

» KÚPIM HAKI LEŠENIE.
0907715027
909DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ
10
a ZVERINEC
10 ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC

Bližšie informácie:

Pre viac informácií nás kontaktujte:

praca.smb@summit.sk, +421 907 604 241

320016-1

1111 HOBBY
HOBBYa ŠPORT
A ŠPORT
12
12 DEŤOM
DEŤOM
13
13 RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
14
14 Rôzne
RÔZNEiné/ iné
15
15 HĽADÁM
HĽADÁMPRÁCU
PRÁCU
ZOZNAMKA
16 ZOZNAMKA

08-0008 TT01

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

SKVELÉ CENY NA

39-00 TT14

SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
nebytové priestory

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%

7

NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!

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

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA
80-0008-7

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

PALIVOVÉ
DREVO

STAV E B N É P R ÁC E

Hrubé stavby RD, základové dosky, murovanie
+421 944 409 220

TT22-15-strana
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39-0 TT11

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0063

POLIENKA BUK, HRAB

INZERCIA

0905 534 595

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
01-0010 TT11

4,20 € / ks

Chcete si
podať
inzerát?

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 operátorov O2
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát
na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých
týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

OKNÁ - DVERE, SLUŽBY, STAVBA
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Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších
a prepadnutých hrobov

ZĽAVA 35%

Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

1-hroby, 2-hroby žulové
ZĽAVY PRE DÔCHODCOV Záruka 5 rokov www.kamenarstvomajstro.sk

10-0064

BEZ ZÁLOHY

na všetky práce

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

PRÍĎTE SI PRE

Super CENY

09-15

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

INZERCIA
markb
wo.d obalových materiálova

na
4 4 va
8

TAŠKY
p
ul. 3
03

PAPIEROVÉ

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

39-0011 TT09

veľko
o

bch

k
l.aspapiera

ww

0905 534 595

a.s. Špačince

919 51, tel.: 0902 956 501

odpredá dòa 22. 4. 2022 t. j. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod.

vrátane
DPH.

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,60 Eur vrátane DPH

01-0060 TT15

1,65€

za 1 kg

01-0 TT03

živé brojlerové
kurèatá
Cena

.sk
s
s
e
r
p
n
o
i
g
e
www.r
mediálni partneri

CELOROČNÉ DREVODOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY

Na mobilný / modulový
dom alebo modul
nie je potrebné
stavebné povolenie !

TT22-15-strana
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OBYTNÉ MODULY

DREVODOMY

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

85_0495

ZIMNÉ ZÁHRADY A
ZASKLIEVANIE TERÁS

STAVBA, AUTO - MOTO, RELAX

TRNAVSKO

9

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
549 €

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

0903 342 475

769 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-06

1500

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

499 €

800

DVERE DO
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.

68-05

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

POKLÁDKA

ZÁMKOVEJ DLAŽBY

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

PNEUMATIKY

e-shop

75-19

CEZ

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

TT22-15-strana
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01-000 TT14

0905 651 584

37-67

RASTAR spol. s r.o.

Upečiem i zabezpečím

39-0005 TT01

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

- 50%

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

AKCIA apríl 2022

ZĽAVY až do 35%

OHÝBAM
E
PLECHY

na ohýb

ačke

Certifikát

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

78-0008-5

škridly plechové
klasické | trapézy | odkvapy | krovy | pur-panely | montované haly, domy

577 222
tel.: 0905
0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

na krytiny

predávame
montujeme

Najčítanejšie regionálne noviny

63-003

Zlavayž do

DOMÁCNOSŤ, STAVBA, SLUŽBY

33-0022
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STRECHY
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19 ROKOV NA TRHU

32-0034

e-mail: velcon@velcon.sk

����������������
luxusných víriviek
po celom Slovensku
www.virivkyonline.sk
TRNAVSKO

66-144

0949 444 033

info@virivkyonline.sk

ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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75-25
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

• pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

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

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

Facebook: aiwsk

32-0002

www.aiw.sk

0800 24 24 44

87-0004

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-0020

65-004

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

Kritériá
pre spoluprácu :
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

GASTRO
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