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Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk

0907 600 895 • 033 5514 623

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,
BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

Sm
er Sereď

Priemyselná

AUTOSKLO
H&D

Nitrianska

Nitria
nska

AUTOSKLO H&DAUTOSKLO H&D
TRNAVATRNAVA
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KOMPLETNÉ ČISTENIE
AUTOMOBILOV,

LEŠTENIE LAKU, DETAILING

KOMPLETNÉ ČISTENIE
AUTOMOBILOV,

LEŠTENIE LAKU, DETAILING
0910 123 023

Chovateľská 5, Trnava
www.mmdetail.sk

0944 646 534

PLÁVAJÚCE
PODLAHY

- skladanie skrín
- montážne

domáce práce

montáž/pokládka
(vinyl)

CELÝ SVET
POKÉMON
POD JEDNOU STRECHOU

Viac na str. 8!
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TRNAVSKO

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

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanov-
ce nad Trnavou, Boleráz, Klčovany, Boro-
vá, Brestovany, Horné Lovčice, Bučany, 
Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná 
Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, 
Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Ore-
šany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany 
nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, 
Malženice, Naháč, Opoj, Ružindol, Slo-
venská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad 
Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, Zeleneč, 
Modranka

trnavsko@regionpress.sk
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Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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Uplynulú nedeľu sa vonku ženili všet-
ci čerti. Mohutný vietor doslova lom-
coval konármi stromov a do toho sa 
spustil silný lejak. Zakrátko, ešte ani 
nestihli na zem dopadnúť posledné 
kvapky, vyšla na oblohe prekrásna 
dúha, akoby chcela trošku zmierniť 
toto neskutočné besnenie. Vtedy som 
si uvedomila, že leto už asi zavrelo za 
sebou dvere a my sa musíme pripraviť 
na príchod jesene.

Hoci jeseň nepatrí k tým najobľúbe-
nejším ročným obdobiam, myslím si, že 
nám má čo ponúknuť a netreba ju zatra-
covať  či len pretrpieť. Je fakt, že nás už 
čakajú kratšie, chladnejšie a sychravej-
šie dni, no nemali by sme preto upadať 
na duchu, ale hľadať to, čo je na jeseni 
pekné.

Jesenná príroda predsa hýri prekrás-
nymi pestrými farbami. V záhradách, o 
ktoré sme sa počas roka starali, dozrie-
va posledná úroda a my môžeme zberať 
plody našej usilovnej práce. Nasušiť si 
jablká, hrušky či tekvicové semiačka, či 
nachystať všakovaké poklady do špajzy.

Vybrať sa môžeme na potulky do prí-
rody, na turistiku či len tak na vychádz-
ku do lesa a dýchať jeho nezameniteľnú 
vôňu. Ak budeme mať šťastie, natrafíme 

na huby krčiace sa pod oroseným ma-
chom. Okrem nich si však môžeme 
nazbierať aj rozličné plody, či už šišky, 
bukvice, žalude ako aj farebné listy, z 
ktorých môžeme počas dlhých večerov 
vykúzliť prekrásne jesenné dekorácie. 
Mesiace október a november sú tiež naj-
vhodnejším obdobím na zber koreňov 
liečivých rastlín, pretože práve v tomto 
čase sú veľmi bohaté na liečivé látky. 
Za našu pozornosť isto stojí púpava le-
kárska, echinacea purpurová a mnoho 
ďalších byliniek. Na stráňach či na okraji 
lesa istotne natrafíme aj na šípky či jara-
binu vtáčiu. Voňavý, vitamínmi nabitý 
čaj, ktorý si z nich po návrate z jesennej 
vychádzky celí uzimení a skrehnutí pri-
pravíme, nás príjemne zahreje a posilní 
aj naše zdravie. A ak si tieto plody nasu-
šíme do zásoby, budú nám robiť dobrú 
službu počas celého roka.

A ak počas jesene ná-
hodou pocítime splín, 
zabaľme sa do mäkuč-
kého teplého svetra 
a kochajme sa všet-
kou tou krásou, 
ktorú nám príroda 
nachystala.

Užime si farebnú jeseň

» Renáta Kopáčová, redaktorka Bližšie informácie na tel. č. 0905 934 213

Ponúkame na predaj 4-izbový
dvojpodlažný rodinný dom v obci
Horná Krupá, pozemok 2003 m2,

40 ročný. Cena 196.000,- Eur,
dohoda možná.

Ponúkame na predaj 4-izbový
dvojpodlažný rodinný dom v obci
Horná Krupá, pozemok 2003 m2,

40 ročný. Cena 196.000,- Eur,
dohoda možná.
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SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

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

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové role�,

sklá, tesnenia, parape�, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,

garážové brány, parke�, plo�, podlahy a iné.

0948 144 844
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-40%-40%

KUCHYNE
ŠATNÍKY

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

GARANCIA
NAJNIŽŠEJ CENY!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

NAJVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

SKVELÉ CENY NA

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

01
-0

07
5 

TT
12

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 - 

ŽALÚZIE
ROLETY
0904 237 414

výroba
oprava
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profesionálne čistenie a monitoring
kanalizácie • čistenie lapačov tuku

•KRTKOVANIE•

www.krtkovaniezsk.sk

25. septembra 1576    
Rudolf II. Habsburský bol korunovaný za 
uhorského kráľa

Výročia a udalosti

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

TRNAVA

0905 333 339
Po - Pia: 10:oo - 16:oo

každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

DOPRAVA ZADARMO

JESENNÁ AKCIA -35%
ZĽAVY PRE SENIOROV

31
1991-2022
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
DOPRAVNÁ TRNAVA

Študentská 23, 917 45 Trnava, tel.: 033-552 11 61, e-mail: spsd�@stonline.sk, www.spsd�.sk

Akcia sa koná súbežne s akciou Kam na strednú, ktorá bude v Športovej hale v Trnave

Akcie Kam na strednú v Športovej hale
a Študuj dopravu prepojí turistický vláčik.

Škola zapojená do programu

Vás pozýva dňa 27.9.2022 (utorok) od 9.00 do 12.30 hod.
na akciu Študuj dopravu na SPŠ dopravnej v Trnave.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave, Študentská 23
bude Deň otvorených dverí, kde predstavíme študijné odbory školy:

• 2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie
• 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie
            a komunikačná bezpečnosť
• 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika a podnikanie v doprave
• 3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika
• 3767 M dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

a ponuku ďalších vzdelávacích aktivít:
 • Jazyková škola
 • CISCO akadémia
 • rekvalifikačné kurzy
 • štipendijný program

Predstaví sa i úspešný tím Dopraváci,
ktorí nás úspešne reprezentoval so svojím
elektromobilom na súťaži vo Francúuzsku.
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Ve štvrtek, v polovičke septembra, bol svátek. Pret 
mojím domom zastalo fáro a odvézlo ma do Dechtýc. 
V  tejto kúzelnej dzedzinke pot horáma sa konala 
výstava ovocá, zelenyny a  kvecín, spojená z  dožin-
káma. Šecko to spískala „ banda“ záhratkárov. A čo 
malo nohy, zešlo sa na námescí, aby vydzely úrodu čo 
dopestuvaly spoluopčané. A bolo na čo kukat! Obrov-
ské tekvice, kylové strapce hrozna, rajčiny šeckých 
barév, myšpule, oskoruše, obrovské krumple, velké 
papriky. Vlak ze slamy vezúci úrodu. V kočáry ležal 
slamený panák z dzinovú hlavu a s flašu v ruke, ke-
rého volajú „Oné“. 

Boly tam aj zaváranyny ve vyčačkaných pohá-
roch, ve vázach aj v koflíkoch kveciny a makovice. Ve-
likánske oharky, krásne jablká, orechy, hrušky, slivky, 
maliny, mrkva, patržel, celér aj kareláb. Šecko čo dala 
záhrada a pole bolo naaranžuvané na stoloch. Poča-
sí bolo šelijaké, aj fúkalo, mračilo sa, ale chvalabohu 
nepršalo. Farárko úrodu posvacil, domáca dychov-
ka vyhrávala, speváci spívaly. Dzecúrence v  krojoch 
maly jedynečný program. Krojuvaný sprévot odezdal 
gazdovy dožinkový venec. Po programe starosta poda-
kuval šeckým, kerý sa o túto parádu postaraly. 

Mne osobytne, jako volákej celeb-
ryte, podakuval za účast a dostala 
som aj darček. Na to sa ženyčky 
rozbehly do obecenstva s plný-
ma táckama domácych koláčov 
čo napékly. Bolo ich aj 20 druhov. 
Chlapy zas nalývaly slávne dech-
tycké víno. Domov ma odvézol pán 
oblečený v  kroji na krásnej limuzí-
ne. 

Dechtyčané držte sa, 
ja vám fandzím!

Dechtyčané sa činily

» bapka Blašková

Podľa Nostradama
Príde na nás doba ťažká taká,

že drahota je to najľahšie
čo nás o pár rokov čaká.

Aj to bude
Až vtedy začnem mať

o planétu vážnu obavu,
keď si príde suseda 

pýtať trochu vody na kávu.

Čas hodovania
Ešte dnes naposledy
obed s cukiny a je to,
začneme piecť kačice,

skončilo sa zdravé leto.

Otcovská rada
Nájdi si, synku, ženu,
len ťa prosím nie tú,
čo chodí mudrovať 

do parlamentu.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
SERVIS OKIEN

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA
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PNEUMATIKY
CEZ e-shop
+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
Nové pomníky
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Chodníky

0910 444 002

VÝPREDAJ
KAMEŇA

za minuloročné ceny

www.kamenarstvomajstro.sk
Záruka 12 rokov

Všetky
práce 

vykonávame 

do Všetkých 

svätýchna nové kompletné pomníky
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na doplnky k oknám!Super CENY

09
-1

5

...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY
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0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť 
pracovať, tak sa pridaj k nám!
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY
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0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť 
pracovať, tak sa pridaj k nám!
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY
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ul. pri Kalvárii 25A, Trnava033/552 15 20, 0905 96 54 48

w
w

w.markbal.sk

ve
ľko

ob
chod obalových materiálov a papiera

TAŠKY
PAPIEROVÉ
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Prijmeme do našej firmy elektrotechnika,
inštalatéra a kominára. Plat od 1200 € (iba na ŽL).

0911 765 912
mytech@mytech.sk | www.mytech.sk

Pripravte sa
na zimu!

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

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

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

Bližšie informácie na telefónom čísle 0910 481 963.Bližšie informácie na telefónom čísle 0910 481 963.

Cena práce za hodinu je 5 až 12 EUR
podľa skúsení a zručnosti kandidáta.

Hľadáme spoľahlivých a šikovných
pracovníkov na stavebné práce.
Miesto výkonu práce – Sereď.

štandard 1200 x 800, 1200 x 1000
(aj poškodené). Ceny dohodou.

Odmena aj pre sprostredkovateľov.

Odkúpime vaše nadbytočné
zásoby drevených paliet EUR

Ponuky posielajte na kancelaria@paletakontakt.sk
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POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

0905 651 584RASTAR spol. s r.o.
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Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri

Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

Brojlerové kačice 
na výkrm
Mulard kačice na výkrm
mulard káčere 
na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Brojlerové kačice 
na výkrm
Mulard kačice na výkrm
Mulard káčere 
na výkrm

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

Aktuálne platí 

do vypredania zásob
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Nadštandardné ohodnotenie,
základná mzda 950 €, možný zárobok až 2 200 €.
Týžňové turnusy, víkendy doma, relácie D, NL, B.

Hľadáme
vodičov MKD

0903 224 9905 • 0903 219 973
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Občianska riadková inzercia

1  Auto-moto/predaj

» Predám Škoda Octavia 
1.6.mpi r.v.2009 najazde-
né 85000 km, garážova-
ná, letné na elektrónoch 
a zimné na plechových 
diskoch kúpená v SR. Cena 
7000 eur. Tel.0917 557 747 
» Kupim Stary Traktor 
Zetor 25 Super 50 aj iný - 
Jawa - Stare Auto - 0908 
146 946 
» Predám  OPEL CORSA, 1.2 
benzin 16 ventil, 59kW, r.v. 
2010, auto ako nové kúpe-
né na slovensku. Najazd 
140 tis. km, priem.spot-
reba 5 litrov , nové gumy, 
rozvody, spojka, nové ALU 
disky, čierna metalíza, LED 
denne svietenie. Auto je v 
reprezentatívnom stave, 
cena 4.400 eur, 0905 943 
528

2  Auto moto/iné

3  Byty/predaj

4  Byty/prenájom

5  DOMY/predaj 

» Predám 7-izbový RD v 
Suchej nad Parnou s veľ-
kou záhradou. V celej zá-
hrade voda, v dome sú 2x 
kúpeľňa, 2x wc, pivnica, 
povala, altánok, skleník. 
Tel: 0915895525 

6  POZEMKY/predaj

7  REALITY/iné

8  STAVBA

» KUPIM HAKI LESENIE. 
0907715027

9  DOMÁCNOSŤ

» Predám zachovalú se-
daciu súpravu 2+1+1, cena 
dohodou, tel: 0905113896

10  ZÁHRADA a ZVERINEC

11  HOBBY a ŠPORT

» Predam horsky MTB bike 
Kellys 26ky kolesá, 24 
rychlostí, novy stal 350 

eur, cena teraz 120 eur   
tel. 0905 943 528

13  RÔZNE/predaj

» Predám velke kolo-
bezky, este poctivej 
kontrukcie pre chlapov  
s velkymi kolesami, nie 
ako tie dnesne chrastítka. 
Dohoda pri osobnom od-
bere 0905 943 528 

14  RÔZNE/iné 

» Kupim ludove kroje 
0902708047 

15  HĽADÁM PRÁCU

  ZOZNAMKA

» 60 ročný, VŠ, etický a 
humánne založený, naro-
dený v znamení škorpió-
na,  sa veľmi rád zoznámi 
s ušľachtilou ženou, ktorá 
miluje francúzsku litera-
túru a najme španielske 
flamenco, prakticky olé 
olé. 0911 808 262
» 39 r sympatak hlada 
dievča na važny vztah 
0907261901 
» ponukam lasku zene 
0907290001.

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 

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 mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátorov O2  
a 4ka. TIP 1: Ak chcete inzerát 
na viac týždňov, pošlite rov-
nakú sms toľkokrát, v koľkých 
týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverej-
niť v ľubovoľných iných našich 
novinách, TT zameňte za skrat-
ku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 
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Marcel Masaryk
Najlepšia voľba pre Bohdanovce

Program pre volebné obdobie 2022 - 2026

Kandidát na starostu obce
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Krátkodobé ciele s realizáciou v rozmedzí 1 - 4 rokov

• oprava a dobudovanie chodníkov,
• urýchlené dokončenie kanalizácie,
• úprava cintorína a jeho okolia,
• priečne spomaľovacie pásy na cestách v miestach kde je nebezpečná premávka, križovatka Suchovská / Tehelná / Špačinská a hlavne priechod
  pre chodcov pri škole,
• vybudovanie oddychovej zóny Trnávka / záhradkárska oblasť - osadenie lavičiek, spevnenie komunikácie,
• vyriešenie problému so zápachom v časti Na Panšule.

Dlhodobé ciele

• druhý stupeň základnej školy: prehodnotenie projektu a prípadné úpravy, žiadosť o �nančné prostriedky, plán stavby, samotná stavba,
  zabezpečenie vybavenia školy, zabezpečenie personálu a samostné uvedenie do života,
• vytvorenie obecnej komisie pre energie: budeme pomáhať ako obec občanom, ktorí prejavia záujem o fotovoltaiku t. j. tzv. solárne panely
   na výrobu elektriny, za účelom šetrenia alebo aj energetickej nezávislosti,
• založenie obecnej Spoločnosti s ručením obmedzeným (tak ako má napríklad Suchá nad Parnou) za účelom efektívneho
  a hospodárneho poskytovania služieb obci a občanom a podnikania.
  (Existencia obecnej s.r.óčky značne urýchli realizáciu stavebných projektov a hlavne obec nebude musiet preplácať súkromným �rmám vysoké 
  fakturované sumy, keďže každá �rma má svoju obchodnú maržu. Jednoducho povedané, obec bude stavať za reálne náklady a nie predražene).
• revitalizácia, vybudovanie parku s námestím.

Ciele s priamim a okamžitým dopadom na zlepšenie kvality života v obci

• pritiahnutie investície do gastro sektoru, v našom záujme je, aby investícia prišla z radov tunajších podnikateľov.
  Obec vytvorí na túto investíciu podmienky.
• spojenie kultúry a športu za účelom rozšírenia ponuky kultúrnych a športových podujatí formou hlbšej spolupráce medzi obcou,
  miestnou organizáciou jednoty dôchodcov, podnikateľov a TJ Bohdanovce,
• každé tri mesiace bezplatné meranie tlaku a cukru diplomovanou zdravotnou sestrou.

0905 333 832
0905 943 528
0905 534 595

TRNAVSKO
trnavsko@regionpress.sk
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V auguste a septembri prebiehali na sociálnych sieťach v Trnave dve informatívne predvolebné anke�,
ktoré vytvorili Trnavský bazár (927 hlasujúcih) a Trnavský Občan (1712 hlasujúcich). Zverejňujeme ich výsledky:
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Predvolebné anke� na primátora mesta Trnava:
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CELÝ SVETPOKÉMONPOD JEDNOU STRECHOU

Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava,  8. 10. 2022,
majstrovstvá: 8:00 - 18:00 hod., verejnosť: 9:00 - 17:00 hod. Vstup: 2 €.

Majstrovstvá Slovenska v POKÉMON™ TCGCASUAL PLAY - COSPLAY - FAIR TRADE ZÓNATOMBOLA - PREDAJNÉ STÁNKY
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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 49 930 domácností 

TRNAVSKO
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Na získanie potvrdenia o prekona-
ní ochorenia Covid-19 stačí aj po-
zitívny AG test. Národné centrum 
zdravotníckych informácií (NCZI) v 
spolupráci s Ministerstvom zdravot-
níctva Slovenskej republiky (MZ SR) 
pristúpilo k tomuto kroku s cieľom 
uľahčiť očakávanú jesennú vlnu 
pandémie pacientom aj lekárom.

Zatiaľ čo všeobecnému lekárovi 
stačil na diagnostikovanie pacienta a 
predpísanie liečby aj pozitívny AG test, 
na získanie certifikátu o prekonaní bol 
až doteraz potrebný PCR test. S cieľom 
zabrániť zbytočnému duplikovaniu 
testov pristupuje NCZI k vydávaniu 
Európskych digitálnych certifikátov 
o prekonaní ochorenia Covid-19 už 
aj po pozitívnom antigénovom teste. 
Neplatí to však pre všetky AG testy. 
Zoznam akceptovaných testov určuje 
Európska komisia a nachádza sa na 
https://health.ec.europa.eu/system/
files/2022-07/covid-19_eu-common-
-list-antigen-tests_en.pdf.

„V nijakom prípade na získanie 
potvrdenia o prekonaní nemožno 
použiť samoodberové domáce testy. 
NCZI vydáva potvrdenia o prekonaní 
len na základe pozitívnych AG testov 
z mobilných odberových miest (MOM) 
vykonaných od 5. septembra 2022,“ in-

formuje NCZI.

Po pozitívnom AG teste je nevy-
hnutná domáca izolácia v trvaní 5 
dní od pozitívneho testu. Ak v rámci 
päťdňovej izolácie človek nemá po-
sledných 24 hodín nijaké príznaky 
ochorenia Covid-19, izolácia sa skončí. 
Ďalších päť dní však platí povinnosť 
nosiť respirátor FFP2. Až potom je mož-
né získať potvrdenie o prekonaní ocho-
renia Covid-19. Generuje sa na 11. deň 
od potvrdenia pozitivity, v tomto prípa-
de od vykonania AG testu.

Potvrdenie o prekonaní sa generu-
je automaticky, NCZI odporúča nastaviť 
si automatické zasielanie certifikátov, 
aby bol aj tento certifikát doručený do 
mailboxu. O certifikát sa dá požiadať 
kedykoľvek cez „samoobslužný“ por-
tál registrovaného žiadateľa - https://
covidforms.nczisk.sk/patient_por-
tal/covid-19-validate-patient_IDSK.
php, pričom na to stačí len COVID pass, 
rok narodenia a v systéme registrované 
telefónne číslo.

Digitálny COVID preukaz EÚ o 
prekonaní ochorenia COVID-19 možno 
stiahnuť i deťom a platí v období naj-
viac 180 dní od odobratia pozitívnej 
vzorky biologického materiálu.

Potvrdenie o prekonaní Covid-19 
už aj po pozitívnom AG teste

» ren
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ELEKTRIKÁR
Juraj Jamrich

0949 188 961

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

výmeny
svietidiel,
vypínačov,

zásuviek...
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REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Ak sa chcete na jar tešiť z pohľadu na 
prvých poslov jari, treba sa už teraz 
pustiť do práce. Rozkvitnuté prvé 
jarné kvietky sa vám za to odvďa-
čia svojou krásou. Vybrať si môžete 
snežienky, krókusy, tulipány, narci-
sy, bledule, modrice či hyacinty.

Ako si vybrať cibuľoviny - v obcho-
doch je v tomto období pestrá ponuka 
cibuľovín. Tie balené sú zvyčajne o 
čosi drahšie, máte však väčšiu záruku, 
že ide o cibuľky rovnakej odrody. Ak 
uprednostníte voľne predávané cibuľo-
viny, treba si skontrolovať ich kvalitu. 
Zamerajte sa najmä na to, aby neboli 
poškodené, naklíčené, prípadne po-
kryté plesňou. Zdravá cibuľka by mala 
byť pevná, nie mäkká a scvrknutá.

Ako sadiť cibuľoviny - pôdu dô-
kladne prekyprite a odstráňte z nej bu-
rinu. Ak je pôda príliš ťažká, pridajte na 
zlepšenie jej štruktúry jemný štrk ale-
bo hrubší piesok. Cibuľky treba sadiť 
do hĺbky, ktorá by mala predstavovať 
dvojnásobok výšky cibuľky. Ak cibuľ-
ka meria napríklad tri centimetre, zasa-
diť ju musíte do hĺbky šesť centimetrov. 
Vzdialenosť medzi jednotlivými cibuľ-
kami by mal byť približne trojnásobok 
veľkosti cibuľky. A nezabudnite, že ci-
buľky sa sadia špičkou hore. Po výsad-
be zasypte cibuľky zeminou, utlačte a 
polejte.

Náš tip: Cibuľoviny vyniknú, ak ich 

budete sadiť do skupiniek, pričom jed-
notlivé druhy môžete aj kombinovať.

Cibuľoviny ukážu aj v trávniku - 
narcisy, tulipány, modrice či krókusy 
sa budú na jar veľmi pekne vynímať aj 
vo vašom trávniku. Stačí nožom vyre-
zať potrebný kus trávnika aj s pôdou. 
Odkrytú pôdu prekyprite, vysaďte ci-
buľky a zatlačte ich do pôdy. Odhalené 
miesto po výsadbe opäť prikryte vyre-
zaným kusom a dobre pritlačte.

Náš tip: Na výsadbu si zvoľte vlhké 
počasie.

Pestovanie cibuľovín - cibuľovi-
nám prospeje každoročné jarné pri-
hnojenie kompostom. Po odkvitnutí 
nechajte listy rastlín zosušiť a odkvit-
nuté kvety zostrihajte.

Na záhony vysádzame cibuľoviny

» ren
Je čas na výsadbu cibuľovín. 

autor foto Capri23auto pixabay

Prezentácia tradičných remesiel na 
území Košického kraja dostala opäť 
zelenú. Vo vodnom mlyne v Ková-
čovej pri Rožňave obnovili lámačku 
konope, vďaka čomu návštevník 
uvidí možnosti využitia vodnej 
energie nielen na pohon mlecích 
strojov, ale aj pri spracovaní konope 
v minulosti.

Vodný mlyn v Kováčovej je svojím 
príbehom spojený so slávnou rodinou 
Andrássyovcov. V jeho interiéri sa za-
chovalo pôvodné originálne technické 
zariadenie a stroje pre proces výroby 
múky. „Vodný mlyn v Kováčovej je jed-
ným z klenotov, ktoré v kraji máme. Za-
choval sa takmer v neporušenom stave 
a vďaka majiteľom sa dnes môžu mla-
dé generácie zoznámiť s mlynárskym 
remeslom. V minulom roku na mlyne 
pribudlo mlynské koleso a privádzací 
drevený žľab, ktorých vznik podporil 
Košický samosprávny kraj cez program 
Terra Incognita. Tento rok k nemu pri-
budla obnovená lámačka konope, kto-
rú nie je možné vidieť nikde inde na 
Slovensku,“ povedal predseda Košic-
kého samosprávneho kraja Rastislav 
Trnka. „Lámačku konope používali 
v minulosti výlučne ženy a to hlavne 
neskoro večer, keď sa nemlelo. Podkla-
dali už predtým namočené a vysušené 
konopné byle pod drevené bucháre a 

tým sa oddelila vláknitá časť stebla od 
drevitej časti. Takto lámané konope sa 
mohlo ďalej spracovávať. Cieľom nášho 
projektu bolo aj nainštalovať kožené re-
mene slúžiace ako prevody medzi jed-
notlivými strojmi a tým zlepšiť celkovú 
názornosť technológie mletia, ktoré už 
dnes môžu návštevníci obdivovať po-
čas prehliadky mlyna,“ priblížil majiteľ 
mlyna Gejza Lyócsa.

Vodný mlyn nájdete v obci Ková-
čová, ktorá sa nachádza len niekoľko 
kilometrov od hradu Krásna Hôrka. 
Dedinka je malá, žije v nej len niekoľko 
desiatok obyvateľov, avšak čerstvého 
vzduchu a pokoja je tu na rozdávanie. 
Miestni dali obci názov Malé Košice.

Informácie a foto poskytla 
KOCR Košice Región Turizmus

V Košickom kraji obnovili jedinú 
lámačku konope na Slovensku

» ren
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Tel.: 0948 893 282

opravy starých
striech 

VÝMENA
KRYTÍN
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Trnave (Lidl)

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,20 €/h. netto 
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
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MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:
0948 02 77 55
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Práca na dve zmeny. Mesačná mzda 650,- Eur + odmeny. 

Bezplatná doprava z Trnavy a späť

Osobné pohovory: 8:00-14:00 hod. Info: 0911 666 057

Ve�er Slovakia, spol. s r.o.,

Priemyselná 2,

Hlohovec – Šulekovo

HĽADÁ ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU

BALIČ/-KA SUŠENÉHO OVOCIA.

www.regionpress.sk
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Firma hľadá PRACOVNÍKOV
na deratizáciu,

dezinsekciu, dezinfekciu.
Pracovný pomer na dohodu, prípadne TPP. Môžu
byť aj začínajúci dôchodcovia. Vodičský preukaz

skupiny B potrebný. Hľadáme pracovníkov najmä z Trnavy
a bližšieho okolia. Plat 4,50 / 1 hod. ne�o + odmeny.
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

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

REKONŠTRUKCIE

PEDIKÚRA
SILVIA

kombinovaná
mokrá | suchá
Hospodárska 53, TT

0948 549 772
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TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU CENUTOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU CENU

www.mamix.skwww.mamix.sk
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava (smer Biely Kostol)

Najväčší výber poťahových látok!

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

033/5546 744 • 0905 313 421033/5546 744 • 0905 313 421

VÝROBA SEDACÍCH
SÚPRAV NA MIERU!

VÝROBA SEDACÍCH
SÚPRAV NA MIERU!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

Dovoz, vykládka
a montáž novej

sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu

starej sedačky!

Domáci trnavský predajca

VEĽKÁ

SUPERAKCIA
akcia končí 10. októbra

VEĽKÁ

SUPERAKCIA
akcia končí 10. októbra

-40%-40%

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

BEMAT sp
ol

. 
s 

r.
 o

.

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

- riečne: 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

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

BEMAT sp
ol

. 
s 

r.
 o

.

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

- riečne: 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

•PREDAJ KAMENIVA

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

Mikovíniho 7 • Trnava

Ubytovanie a doprava zdarma!
Stabilita medzinárodnej spoločnosti.

08
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7Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).

Best Harvest – spolupracujeme s najväčšími 

Obľúbený zber jabĺk v ČR

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný 
zárobok pracovníka 1300 Kč/deň (cca 52 €) a VIAC, t.j. cca 
62.400 Kč/2 mesiace (plus diéty cca 72 €/mesiac). 
Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. 
Práca trvá podľa výberu strediska 4 - 6 týždňov alebo 
dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Strava 
za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné. 
Zálohy každý týždeň. Nástup 29. 9. 2022 alebo dohodou.
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OD Jednota, Trnava, 1. poschodie

TERAZ EŠTE
LACNEJŠIE!

predajňa presťahovaná

na 1. poschodie,

vedľa papiernictva

KOŽENÉ a ZIMNÉ
BUNDY

Realizácia kompletných
stavebných prác od A po Zod A po Z
od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
od septembra do decembra

NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994 08
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J. Bo�u 29/A, Trnava

Erika Modrovská
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Strihám
aj detičky

bez objednania!

Strihám
aj detičky

bez objednania!
0907 43 66 55
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Bapka Blašková 
po šésté
Humoristka Janka Blašková pred-
staví svoju novú, v poradí už 
šiestu knihu pod názvom Bapka 
Blašková po šésté. Autorka je zná-
ma tým, že píše v trnavskom náre-
čí a jej glosy si zamilovali aj čitate-
lia nášho týždenníka, pre ktorých 
už roky píše ako Bapka Blašková.

Ak máte chuť dozvedieť sa viac a tiež 
sa dobre zabaviť, príjmite jej pozvanie: 
„Jako mi bolo slúbené pri krste mojéj 
pátej knižky, tak sa aj stalo. Šéstú krs-
cím v zrkadlovke trnavského dzivadla. 
To bola moja túžba, to bol mój sen. Ked 
mi to župan slúbil, velice som sa tešila a 
robila som šecko preto, aby som to doži-
la. A je to tu! V stredu 5. októbra tehoto 
roku o pátej hodzine sa začne tá paráda. 
Teda sa hodzte do gala, móžete z kasne 
vytáhnut aj kostolové šaty. A hurá do 
zrkadlovky! Teším sa na vás! Do kabe-
le zeberte dobrú náladu, šak bude ve-
selo. Dojdzite šeci, šak sa mescíme - tá 
najkrajšá sála v Trnave je dost velká. A 
dobrých ludzí sa šadze moc mescí.“  ren

Nálezy bronzových 
predmetov
V minulom roku sa v okrese Pieš-
ťany objavili dva zaujímavé ar-
cheologické nálezy z mladšej až 
neskorej doby bronzovej, teda 1 
300/1 200 až 900/800 p.n.l., ktoré 
môžeme podľa odborníkov pova-
žovať za ojedinelé, keďže sa zatiaľ 
nepreukázalo, že by pochádzali z 
pokladu alebo súdobého sídliska 
či pohrebiska.

V Hubine sa našiel počas úpravy 
terénu, kvôli lepšiemu prístupu na le-
zeckú stenu, bronzový kosák v tvare 
polmesiaca. „Kosák nie je dochovaný 
v plnej dĺžke. Má odlomený hrot a aj 
ukončenie rúčky na opačnej strane. 
Na vrchnej strane sa nachádzajú dve 
plastické rebrá vo funkcii výzdobného, 
ale i funkčného prvku, nakoľko kosák 
spevňujú voči deformácii ohybom. Zo 
spodnej strany je kosák plochý, bez 
akéhokoľvek plastického stvárnenia 
alebo dodatočných úprav. V časti ru-
koväte sa nachádza plastický výčnelok 
a oválny otvor na uchytenie. Pôvodne 
mala rukoväť ešte násadu, napríklad z 
dreva či z parohu,“ popisuje nález Ma-
túš Sládok z Krajského pamiatkového 
úradu (KPÚ) Trnava. Takéto kosáky 
sa podľa jeho slov používali na ručnú 
žatvu obilia. „Z lokality je známe osíd-
lenie z obdobia mladšej doby kamen-
nej. Prieskumom okolia, po ohlásení 
nálezu, bol získaný črep, ktorý je mož-
né datovať len rámcovo do medenej 
(neskorej kamennej doby) až rímskej 
doby,“ objasňuje odborník. 

V Piešťanoch sa zasa našla počas 
športovej aktivity pri poľnej ceste bron-
zová sekera s tuľajkou a postranným 
uškom. „Tuľajka a uško slúžili na pri-
pevnenie dreveného poriska,“ prezrá-
dza Matúš Sládok.                                     ren

Župa podporí projekty združení obcí 
v okolí Trnavy a Dunajského Klátova 
na vybudovanie cyklotrás. Trnavský 
samosprávny kraj bude spolufinan-
covať prvú etapu cyklistického pre-
pojenia Bohdanoviec nad Trnavou a 
Špačiniec, ako aj dobudovanie cyk-
lotrasy popri Klátovskom ramene 
Malého Dunaja. Župa na rozvoj cyk-
listickej infraštruktúry v extravilá-
noch obcí poskytne z Fondu na roz-
voj Trnavského kraja 147-tisíc eur.

O župné spolufinancovanie sa mohli 
uchádzať obce a združenia obcí na úze-
mí kraja, ktoré majú schválené projekty 
v zmysle vybraných výziev Integrované-
ho regionálneho operačného programu 
(IROP) na zvýšenie atraktivity a pre-
pravnej kapacity nemotorovej dopravy. 
„Na našu cyklovýzvu zareagovali dve 
združenia obcí, ktoré majú schválené 
eurofondové projekty. Finančne im po-
môžeme pokryť náklady na povinnú 
spoluúčasť,“ uviedol trnavský župan 
Jozef Viskupič. Na Žitnom ostrove sa tak 
dobudujú chýbajúce úseky cyklotrás v 
celkovej dĺžke 9,7 kilometra. Spoja Du-
najský Klátov, Dvorníky, Kútniky, Okoč, 
Povodu, Topoľníky a Vrakúň. Vznikne 
tiež cyklistické prepojenie medzi Špačin-
cami a Bohdanovcami nad Trnavou, na 
ktoré v budúcnosti nadviaže cyklotrasa 

z Trnavy, pričom mesto Trnava pripravu-
je napojenie lokality Štrky na cyklotrasu 
Bohdanovce nad Trnavou – Špačince. 
Ako dodal župan Viskupič, „cyklotrasa 
bude pokračovať až do Malých Karpát. 
Župa aktuálne spracováva projektovú 
dokumentáciu na úsek medzi Klčovan-
mi, Bolerázom a Smolenicami.“

Kraj realizuje aj vlastné projekty
Župa realizuje aj vlastné projekty 

výstavby cyklotrás, pričom veľkú časť 
z nich spolufinancuje z eurofondov. 
Od roku 2018 ide o deväť projektov na 
výstavbu 35 kilometrov cyklotrás v hod-
note viac ako 8,2 milióna eur. Niektoré z 
týchto úsekov sú už zrealizované iné sú 
vo fáze výberu zhotoviteľa stavebných 

prác. Koncom mája tohto roka otvoril 
kraj 3,6-kilometrový úsek Vážskej cyk-
lomagistrály od hranice Trenčianskeho 
s Trnavským krajom po Železný most v 
Piešťanoch. Aktuálne sa realizuje vý-
stavba 1,7-kilometrového úseku medzi 
Sereďou a Šúrovcami. Na Záhorí župa 
začne s výstavbou úsekov Moravskej 
cyklomagistrály medzi Baťovým kaná-
lom v Skalici a Holíčom v dĺžke 6,1 ki-
lometra. Kraj má schválené spolufinan-
covanie aj na projekt dvoch cyklotrás 
medzi Brodským a slovensko-rakúskou 
hranicou v celkovej dĺžke 10,9 kilomet-
ra. Z vlastného rozpočtu trnavská župa 
postaví napríklad 1,9 kilometra dlhý 
úsek cyklotrasy medzi Jaslovskými Bo-
hunicami a atómovou elektrárňou.   ren

Vznikne prepojenie medzi Špačincami a Bohdanovcami

Župa podporí budovanie 
cyklotrás

V stredu 21. septembra 2022 sa 
uskutočnilo posledné riadne za-
sadnutie Zastupiteľstva Trnav-
ského samosprávneho kraja v 
aktuálnom volebnom období. Do-
minovala téma rastu cien energií a 
návrhu nového grafikonu verejnej 
dopravy. Krajskí poslanci schválili 
tiež príspevok na dostavbu centra 
pomoci ľuďom bez domova.

„Vývoj cien energií dlhodobo sledu-
jeme. Na ich rast sme zareagovali už v 
máji, keď sme bežné výdavky župných 
stredných škôl, kultúrnych inštitúcií a 
zariadení sociálnych služieb zvýšili o 
615-tisíc eur. Pre naše organizácie v ob-
lasti sociálnej starostlivosti sme dnes na 
tento účel vyčlenili ďalších 129-tisíc eur,“ 
povedal trnavský župan Jozef Viskupič s 
tým, že aj ako predseda združenia SK 8 
rokuje s predstaviteľmi vlády Slovenskej 
republiky s cieľom zabezpečiť finančnú 
pomoc samosprávnym krajom.

Prehodnotenie návrhu grafikonu
Krajskí poslanci požiadali Ministerstvo 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
o prehodnotenie návrhu grafikonu vlako-
vej dopravy na roky 2022 a 2023. Predkla-
dateľ uznesenia, župan Viskupič, skon-
štatoval: „Som rád, že moje opakované 
ústne aj písomné apely na zástupcov mi-
nisterstva dopravy podporili aj krajskí 
poslanci. Nevieme sa stotožniť s tým, že 
diaľkové vlaky na trase medzi Bratisla-
vou a Košicami prestanú zastavovať v 
kúpeľnom meste Piešťany a v Leopoldo-
ve, ktorý je dopravným uzlom. Namietali 
sme aj zníženie počtu spojov na Záhorí či 
na juhu kraja. Navrhli sme tiež, aby bolo 
prijatie navrhovaných zmien v grafikone 
odložené o rok. Od toho si sľubujeme zís-
kanie času na odkomunikovanie zmien s 
cestujúcimi, ako aj na efektívne zosúlade-
nie vlakov s prímestskými autobusmi.“

Príspevok pre centrum pomoci
Krajskí poslanci schválili aj príspevok 

170-tisíc eur na dostavbu centra pomoci 
ľuďom bez domova. „V Trnave, za Kosto-
lom sv. Heleny, vzniká úplne nové, uni-
kátne nízko prahové centrum, v ktorom 
budeme poskytovať starostlivosť a pora-
denstvo pre ľudí bez domova. V priebehu 
výstavby, ktorú spolufinancujeme z euro-
fondov, však čelíme zvýšeným nákladom, 
ako aj potrebe vykonania nepredpokla-
daných stavebných prác. Bez príspevku 
trnavskej župy by bolo dokončenie stav-
by ohrozené, azda až nemožné,“ uvie-
dol v tejto súvislosti poslanec Miroslav 
Dzurech, ktorý je súčasne riaditeľom Tr-
navskej arcidiecéznej charity. Práve ona 
uvedené centrum buduje.                           ren

Krajskí poslanci rokovali 
aj o energiách, grafikone 
a centre pomoci

Krajskí poslanci sa zišli poslednýkrát 
v tomto volebnom období. 

zdroj foto TTSK

Ilustračné foto.                                                                            zdroj foto stimoroll pixabay
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Bapka Blašková 
po šésté
Humoristka Janka Blašková pred-
staví svoju novú, v poradí už 
šiestu knihu pod názvom Bapka 
Blašková po šésté. Autorka je zná-
ma tým, že píše v trnavskom náre-
čí a jej glosy si zamilovali aj čitate-
lia nášho týždenníka, pre ktorých 
už roky píše ako Bapka Blašková.

Ak máte chuť dozvedieť sa viac a tiež 
sa dobre zabaviť, príjmite jej pozvanie: 
„Jako mi bolo slúbené pri krste mojéj 
pátej knižky, tak sa aj stalo. Šéstú krs-
cím v zrkadlovke trnavského dzivadla. 
To bola moja túžba, to bol mój sen. Ked 
mi to župan slúbil, velice som sa tešila a 
robila som šecko preto, aby som to doži-
la. A je to tu! V stredu 5. októbra tehoto 
roku o pátej hodzine sa začne tá paráda. 
Teda sa hodzte do gala, móžete z kasne 
vytáhnut aj kostolové šaty. A hurá do 
zrkadlovky! Teším sa na vás! Do kabe-
le zeberte dobrú náladu, šak bude ve-
selo. Dojdzite šeci, šak sa mescíme - tá 
najkrajšá sála v Trnave je dost velká. A 
dobrých ludzí sa šadze moc mescí.“  ren

Nálezy bronzových 
predmetov
V minulom roku sa v okrese Pieš-
ťany objavili dva zaujímavé ar-
cheologické nálezy z mladšej až 
neskorej doby bronzovej, teda 1 
300/1 200 až 900/800 p.n.l., ktoré 
môžeme podľa odborníkov pova-
žovať za ojedinelé, keďže sa zatiaľ 
nepreukázalo, že by pochádzali z 
pokladu alebo súdobého sídliska 
či pohrebiska.

V Hubine sa našiel počas úpravy 
terénu, kvôli lepšiemu prístupu na le-
zeckú stenu, bronzový kosák v tvare 
polmesiaca. „Kosák nie je dochovaný 
v plnej dĺžke. Má odlomený hrot a aj 
ukončenie rúčky na opačnej strane. 
Na vrchnej strane sa nachádzajú dve 
plastické rebrá vo funkcii výzdobného, 
ale i funkčného prvku, nakoľko kosák 
spevňujú voči deformácii ohybom. Zo 
spodnej strany je kosák plochý, bez 
akéhokoľvek plastického stvárnenia 
alebo dodatočných úprav. V časti ru-
koväte sa nachádza plastický výčnelok 
a oválny otvor na uchytenie. Pôvodne 
mala rukoväť ešte násadu, napríklad z 
dreva či z parohu,“ popisuje nález Ma-
túš Sládok z Krajského pamiatkového 
úradu (KPÚ) Trnava. Takéto kosáky 
sa podľa jeho slov používali na ručnú 
žatvu obilia. „Z lokality je známe osíd-
lenie z obdobia mladšej doby kamen-
nej. Prieskumom okolia, po ohlásení 
nálezu, bol získaný črep, ktorý je mož-
né datovať len rámcovo do medenej 
(neskorej kamennej doby) až rímskej 
doby,“ objasňuje odborník. 

V Piešťanoch sa zasa našla počas 
športovej aktivity pri poľnej ceste bron-
zová sekera s tuľajkou a postranným 
uškom. „Tuľajka a uško slúžili na pri-
pevnenie dreveného poriska,“ prezrá-
dza Matúš Sládok.                                     ren

Župa podporí projekty združení obcí 
v okolí Trnavy a Dunajského Klátova 
na vybudovanie cyklotrás. Trnavský 
samosprávny kraj bude spolufinan-
covať prvú etapu cyklistického pre-
pojenia Bohdanoviec nad Trnavou a 
Špačiniec, ako aj dobudovanie cyk-
lotrasy popri Klátovskom ramene 
Malého Dunaja. Župa na rozvoj cyk-
listickej infraštruktúry v extravilá-
noch obcí poskytne z Fondu na roz-
voj Trnavského kraja 147-tisíc eur.

O župné spolufinancovanie sa mohli 
uchádzať obce a združenia obcí na úze-
mí kraja, ktoré majú schválené projekty 
v zmysle vybraných výziev Integrované-
ho regionálneho operačného programu 
(IROP) na zvýšenie atraktivity a pre-
pravnej kapacity nemotorovej dopravy. 
„Na našu cyklovýzvu zareagovali dve 
združenia obcí, ktoré majú schválené 
eurofondové projekty. Finančne im po-
môžeme pokryť náklady na povinnú 
spoluúčasť,“ uviedol trnavský župan 
Jozef Viskupič. Na Žitnom ostrove sa tak 
dobudujú chýbajúce úseky cyklotrás v 
celkovej dĺžke 9,7 kilometra. Spoja Du-
najský Klátov, Dvorníky, Kútniky, Okoč, 
Povodu, Topoľníky a Vrakúň. Vznikne 
tiež cyklistické prepojenie medzi Špačin-
cami a Bohdanovcami nad Trnavou, na 
ktoré v budúcnosti nadviaže cyklotrasa 

z Trnavy, pričom mesto Trnava pripravu-
je napojenie lokality Štrky na cyklotrasu 
Bohdanovce nad Trnavou – Špačince. 
Ako dodal župan Viskupič, „cyklotrasa 
bude pokračovať až do Malých Karpát. 
Župa aktuálne spracováva projektovú 
dokumentáciu na úsek medzi Klčovan-
mi, Bolerázom a Smolenicami.“

Kraj realizuje aj vlastné projekty
Župa realizuje aj vlastné projekty 

výstavby cyklotrás, pričom veľkú časť 
z nich spolufinancuje z eurofondov. 
Od roku 2018 ide o deväť projektov na 
výstavbu 35 kilometrov cyklotrás v hod-
note viac ako 8,2 milióna eur. Niektoré z 
týchto úsekov sú už zrealizované iné sú 
vo fáze výberu zhotoviteľa stavebných 

prác. Koncom mája tohto roka otvoril 
kraj 3,6-kilometrový úsek Vážskej cyk-
lomagistrály od hranice Trenčianskeho 
s Trnavským krajom po Železný most v 
Piešťanoch. Aktuálne sa realizuje vý-
stavba 1,7-kilometrového úseku medzi 
Sereďou a Šúrovcami. Na Záhorí župa 
začne s výstavbou úsekov Moravskej 
cyklomagistrály medzi Baťovým kaná-
lom v Skalici a Holíčom v dĺžke 6,1 ki-
lometra. Kraj má schválené spolufinan-
covanie aj na projekt dvoch cyklotrás 
medzi Brodským a slovensko-rakúskou 
hranicou v celkovej dĺžke 10,9 kilomet-
ra. Z vlastného rozpočtu trnavská župa 
postaví napríklad 1,9 kilometra dlhý 
úsek cyklotrasy medzi Jaslovskými Bo-
hunicami a atómovou elektrárňou.   ren

Vznikne prepojenie medzi Špačincami a Bohdanovcami

Župa podporí budovanie 
cyklotrás

V stredu 21. septembra 2022 sa 
uskutočnilo posledné riadne za-
sadnutie Zastupiteľstva Trnav-
ského samosprávneho kraja v 
aktuálnom volebnom období. Do-
minovala téma rastu cien energií a 
návrhu nového grafikonu verejnej 
dopravy. Krajskí poslanci schválili 
tiež príspevok na dostavbu centra 
pomoci ľuďom bez domova.

„Vývoj cien energií dlhodobo sledu-
jeme. Na ich rast sme zareagovali už v 
máji, keď sme bežné výdavky župných 
stredných škôl, kultúrnych inštitúcií a 
zariadení sociálnych služieb zvýšili o 
615-tisíc eur. Pre naše organizácie v ob-
lasti sociálnej starostlivosti sme dnes na 
tento účel vyčlenili ďalších 129-tisíc eur,“ 
povedal trnavský župan Jozef Viskupič s 
tým, že aj ako predseda združenia SK 8 
rokuje s predstaviteľmi vlády Slovenskej 
republiky s cieľom zabezpečiť finančnú 
pomoc samosprávnym krajom.

Prehodnotenie návrhu grafikonu
Krajskí poslanci požiadali Ministerstvo 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
o prehodnotenie návrhu grafikonu vlako-
vej dopravy na roky 2022 a 2023. Predkla-
dateľ uznesenia, župan Viskupič, skon-
štatoval: „Som rád, že moje opakované 
ústne aj písomné apely na zástupcov mi-
nisterstva dopravy podporili aj krajskí 
poslanci. Nevieme sa stotožniť s tým, že 
diaľkové vlaky na trase medzi Bratisla-
vou a Košicami prestanú zastavovať v 
kúpeľnom meste Piešťany a v Leopoldo-
ve, ktorý je dopravným uzlom. Namietali 
sme aj zníženie počtu spojov na Záhorí či 
na juhu kraja. Navrhli sme tiež, aby bolo 
prijatie navrhovaných zmien v grafikone 
odložené o rok. Od toho si sľubujeme zís-
kanie času na odkomunikovanie zmien s 
cestujúcimi, ako aj na efektívne zosúlade-
nie vlakov s prímestskými autobusmi.“

Príspevok pre centrum pomoci
Krajskí poslanci schválili aj príspevok 

170-tisíc eur na dostavbu centra pomoci 
ľuďom bez domova. „V Trnave, za Kosto-
lom sv. Heleny, vzniká úplne nové, uni-
kátne nízko prahové centrum, v ktorom 
budeme poskytovať starostlivosť a pora-
denstvo pre ľudí bez domova. V priebehu 
výstavby, ktorú spolufinancujeme z euro-
fondov, však čelíme zvýšeným nákladom, 
ako aj potrebe vykonania nepredpokla-
daných stavebných prác. Bez príspevku 
trnavskej župy by bolo dokončenie stav-
by ohrozené, azda až nemožné,“ uvie-
dol v tejto súvislosti poslanec Miroslav 
Dzurech, ktorý je súčasne riaditeľom Tr-
navskej arcidiecéznej charity. Práve ona 
uvedené centrum buduje.                           ren

Krajskí poslanci rokovali 
aj o energiách, grafikone 
a centre pomoci

Krajskí poslanci sa zišli poslednýkrát 
v tomto volebnom období. 

zdroj foto TTSK

Ilustračné foto.                                                                            zdroj foto stimoroll pixabay
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033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ FORD

VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových

vozidiel všetkých značiek

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

AUTO J&J

- 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

www.autojj.sk

cena za kg 0,60 €

zemiaky AGRIA konzumné
balené v 10 kg a 25 kg vreciach

MOŽNÝ DOVOZ!MOŽNÝ DOVOZ!
Podporte LOKÁLNYCH FARMÁROV

a nie zahraničné reťazce.
Zemiaky na zimné uskladnenie.

RODINNÁ FARMARODINNÁ FARMA

Kontakt: 0902 391 397

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava

superluxe@superluxe.sk

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116 
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

32
-0

00
7-

2

ARMOVŇA SEREĎ
0910 808 745Rýchla dodacia doba
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
AUGUST – SEPTEMBER

2022

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

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

R

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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0948 107 877

Zateplenie domov
Nátery brizolitových

domov
Opravy a údržby 

zatekajúcich  striech
Výmena rín
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s. r. o.

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sklexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

Predaj PC dosiek
ochrannej známky
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 5,19 5,19

44,,3939€€

Bravčový bok s kosťou Bravčový bok s kosťou 
kgkg

 11,59 11,59

99,,9999€€

Šunka pražská Šunka pražská 
kg kg 

 7,29 7,29

66,,1919€€

Popradská káva CremaPopradská káva Crema
Intenso aroma Intenso aroma 
500g zrno500g zrno
j.c. 12,380 j.c. 12,380 €€/kg/kg

 2,49 2,49

11,,9999€€

Omáčka Doma Omáčka Doma 
burger, med horčica burger, med horčica 
450g450g
j.c. 4,422 j.c. 4,422 €€/kg/kg

Ajax Ajax 
lilac, červený, zelený, modrý lilac, červený, zelený, modrý 
1l1l

 2,40 2,40

11,,6969€€
 3,90 3,90

22,,6969€€

Silan GlamourSilan Glamour
romance,elegance romance,elegance 
1,2l 1,2l 
j.c. 2,242 €/l

j.c. 0,996 €/kg

Dr.House čistič Dr.House čistič 
na okná, rámy, lemon, lavander na okná, rámy, lemon, lavander 
500ml 500ml 
j.c. 2,780 €/l

 1,79 1,79

11,,3939€€

 6,99 6,99

55,,9999€€

Kačacie stehná Kačacie stehná 
mrazené mrazené 
500g500g
j.c. 11,980 j.c. 11,980 €€/kg/kg

 0,99 0,99

00,,5555€€

Jana čučoriedka brusnica Jana čučoriedka brusnica 
1,5l1,5l
+ záloh k uvedenej + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 0,366 j.c. 0,366 €€/l/l

 0,89 0,89

00,,7979€€

Cessi kolienka Cessi kolienka 
nevaječnénevaječné
400g400g
j.c. 1,975 j.c. 1,975 €€/kg/kg

 0,79 0,79

00,,6969€€

Radler BirellRadler Birell  
citrón-mäta, citrón, malina, pomelo-grep, citrón-mäta, citrón, malina, pomelo-grep, 
višňa-černica 0,5l pl + záloh k uvedenej višňa-černica 0,5l pl + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 1,380 j.c. 1,380 €€/l/l

 0,59 0,59

00,,4949€€

Pivo Corgoň Pivo Corgoň 
550ml 10% pl. 550ml 10% pl. 
+ záloh k uvedenej + záloh k uvedenej 
cene za obal 0,15cene za obal 0,15€€
j.c. 0,980 j.c. 0,980 €€/l/l

 3,90 3,90

22,,9999€€

Víno Koreň Víno Koreň 
Frankovka rosé, Veltlínske zelené Frankovka rosé, Veltlínske zelené 
0,75l0,75l
j.c. 3,986 j.c. 3,986 €€/l/l

 6,90 6,90

55,,7979€€

Údené bravčové špice z boku Údené bravčové špice z boku 
kgkg

 0,69 0,69

00,,5959€€

Kahanec NN Kahanec NN 
WP1WP1
100g100g
j.c. 5,900 €/kg

Otváracie hodiny: 
Po - So:  7.00 - 19.00
Ne:  8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00  Ne: zatvorené

Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812   záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

INZERCIA PLATÍ OD 26.9.2022 DO 9.10.2022

 4,89

33,,5959€€

OMO OMO 
40 pracích dávok40 pracích dávok
2l2l
j.c. 0,900 €/PD

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
26.92022 do 9.10.2022.

Kupón

159552

 5,99

2,,79€

Olej Heliol 
1l

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
26.92022 do 9.10.2022.

Kupón

10252

 1,49 1,49

00,,9999€€

Pralinky rumové Pralinky rumové 
120g120g
j.c. 8,250 j.c. 8,250 €€/kg/kg

 22,90 22,90

1616,,9090€€

Panvica Smajlík 
26cm

Cena po zľave:Cena po zľave:

Kupón je možné uplatniť nakúpu 
uvedeného tovaru výlučne v obchode 
CKD market Trnava. Na jeden kupón 
je možné  zakúpiť len jeden kus tova-
ru. Kupón je potrebne odovzdať pri 
pokladni skôr, ako bude tovar nablo-
kovaný. Poškodený kupón, jeho foto-
kópia či falzifikát nebude akceptovaný. 
Kupón nie je možné kombinovať s 
inými zľavami a nie je možne ho zame-
niť za hotovosť. Kupón je nepredajný. 
Tovar môže byť dostupný v obmedze-
nom množstve. Kupón je platný od 
26.92022 do 9.10.2022.

Kupón

148098

 17,90 17,90

od od 1010,,9090€€

Demižón Demižón 
v ponuke 5l, 10l, 15l, 20l v ponuke 5l, 10l, 15l, 20l 
25l, 34l, 54l25l, 34l, 54l

 2,59 2,59

22,,1919€€

Toaletný papier Harmony Toaletný papier Harmony 
Soft 3 vrstvový Soft 3 vrstvový 
8ks8ks
j.c. 0,274 €/ks

15.09.2022 SVIATOK ZATVORENÉ

ilustračný obrázokilustračný obrázok

 30,90 30,90

2727,,9090€€

Sud keramický 10l Sud keramický 10l 
2.trieda2.trieda

Sud keramický 20l Sud keramický 20l 
2.trieda2.trieda

 21,90 21,90

1818,,9090€€

Nože na kapustu Nože na kapustu 
55x19cm55x19cm

 2,29 2,29

od od 55,,9090€€

Ťažítko do súdka Ťažítko do súdka 
ker.v ponuke 5l, 10l, 17l, 20lker.v ponuke 5l, 10l, 17l, 20l
27l, 30l, 40l27l, 30l, 40l

Tento propagačný 
leták obsahuje 61%ný 

podiel potravín 
vyrobených 

na Slovensku.

 29,90 29,90

2727,,9090€€
 29,00 29,00

3737,,9090€€

INZERCIA PLATÍ OD 26.9.2022 DO 9.10.2022

 349,00 349,00

309309,,0000€€

Pračka Whirlpool Pračka Whirlpool 
náplň 5kg/1000ot./minnáplň 5kg/1000ot./min
energ.trieda Eenerg.trieda E

 259,00 259,00

239239,,0000€€

Mraznička Orava Mraznička Orava 
objem 102l, energ.trieda Fobjem 102l, energ.trieda F

 12,90 12,90

77,,9090€€

Váha kuchynská Emos  
váživosť do 5kgváživosť do 5kg

Konvektor Strend Pro Konvektor Strend Pro 
750W/1250W/2000W 750W/1250W/2000W 
ventilátor, reguláciaventilátor, regulácia

 55,80 55,80

3939,,9090€
 33,90 33,90

2525,,9090€€

Poduška elektrická Poduška elektrická 
na pás Botti na pás Botti 
100W, 3 stupne ohrevu100W, 3 stupne ohrevu

Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD 
market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.

TV Orava  TV Orava  
32" 80cm, FULL HD 32" 80cm, FULL HD 
DVB-T/ T2/ C,DVB-T/ T2/ C,

 289,00 289,00

269269,,0000€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

 24,90 24,90

1919,,9999€€

Infralampa Sanitas Infralampa Sanitas 
100W, nastaviteľný sklon100W, nastaviteľný sklon

 319,00 319,00

289289,,0000€€

Umývačka Vivax Umývačka Vivax 
9 súprav, energ.trieda E9 súprav, energ.trieda E

 319,00 319,00

299299,,0000€€

Pračka ECG Pračka ECG 
náplň 7 kg 1400 ot./minnáplň 7 kg 1400 ot./min
energ.trieda Denerg.trieda D

Traktor Stiga Estate 384 M Traktor Stiga Estate 384 M 
Motor:4 - takt, STIGA ST 350, záber 84cm, Motor:4 - takt, STIGA ST 350, záber 84cm, 
objem koša 200l objem koša 200l 

Súprava kotlová 14lSúprava kotlová 14l
kompletkomplet
 71,99 71,99
7979,,9090€€

Kachle Thalia EWAKachle Thalia EWA
výkon 7 kW, dymové hrdlo 120 mmvýkon 7 kW, dymové hrdlo 120 mm

 249,00 249,00
219219,,0000€€

Kosačka mot. 46.0 SP-B Comfort Kosačka mot. 46.0 SP-B Comfort 
motor Briggs&Stratton Series 500 Emotor Briggs&Stratton Series 500 E
výkon 2,0 kW záber 46 cmvýkon 2,0 kW záber 46 cm
objem koša 60 lobjem koša 60 l

Kosačka aku Alko 46.0 SP Moveo Kosačka aku Alko 46.0 SP Moveo 
Typ akumulátora: 40 V / 5 Ah / Li-IonTyp akumulátora: 40 V / 5 Ah / Li-Ion
Objem koša: 70 l, Šírka záberu: 46 cm Objem koša: 70 l, Šírka záberu: 46 cm 

 569,00 569,00
499499,,0000€€

Rotavátor Vari Terra XP-200 Rotavátor Vari Terra XP-200 
motor 4-taktný XP 200, záber 80cmmotor 4-taktný XP 200, záber 80cm

Prívesný vozík v 
Prívesný vozík v 

hodnote 259
hodnote 259€ € 

zadarmo.zadarmo.

 299,00 299,00

279279,,0000€€

Sporák Mora Sporák Mora 
K561 AW kombinovaný, K561 AW kombinovaný, 
energ.trieda A, objem rúry 62l energ.trieda A, objem rúry 62l 
+ darček plech + darček plech 
na pečeniena pečenie

 398,00 398,00
339339,,9090€€

 469,00 469,00

449449,,0000€€

Chladnička Whirlpool Chladnička Whirlpool 
objem 261L/111L, objem 261L/111L, 
5 rokov záruka na kompresor5 rokov záruka na kompresor
beznámrazový systémbeznámrazový systém
energ.trieda Eenerg.trieda E

Kultivátor Hecht 746Kultivátor Hecht 746  
motor HECHT OHV 4-takt, záber 60cmmotor HECHT OHV 4-takt, záber 60cm

 339,00 339,00
299299,,0000€€

Bicykel KELLYS CLIFF 90Bicykel KELLYS CLIFF 90
 599,00 599,00
539539,,0000€€

Vozík aku Selvo 31000 Vozík aku Selvo 31000 
výkon 1000W výkon 1000W 

 1790,00 1790,00
17591759,,0000€€

 499,00 499,00
479479,,0000€€

 2099,00 2099,00
19991999,,0000€€

 499,00 499,00

479479,,0000€€

Pračka AEG Pračka AEG 
náplň 6kg/1200ot.minnáplň 6kg/1200ot.min
energ.trieda Denerg.trieda D

nabíjačka+5Ah 
nabíjačka+5Ah 

batéria v cene setu
batéria v cene setu

Bicykel DEMA ENERGY 3Bicykel DEMA ENERGY 3
 549,99 549,99
469469,,0000€€

  

už od 0 € v hotovosti

Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

V ponuke V ponuke 
široký sortiment široký sortiment 

dymový rúr dymový rúr 
a príslušenstvaa príslušenstva

E-bike KELLYS TYGON R50E-bike KELLYS TYGON R50
 2999,00 2999,00
26992699,,0000€€

Sporák Elegant New LineSporák Elegant New Line  
biely, krémový, ľavý, pravý, výkon 7KW biely, krémový, ľavý, pravý, výkon 7KW 
dymové hrdlo:120mmdymové hrdlo:120mm 164,90 164,90
449449,,0000€€

Kachle Verona B Kachle Verona B 
čierna výkon 5kW, 2 plášťovéčierna výkon 5kW, 2 plášťové
 164,90 164,90
299299,,0000€€

Kachle Hecht VervisKachle Hecht Vervis
 1149,99 1149,99
249249,,9999€€

Vertikutátor AL-KO COMBI Vertikutátor AL-KO COMBI 
CARE 38 E COMFORT CARE 38 E COMFORT 
Príkon 1300W, šírka záberu 38cm Príkon 1300W, šírka záberu 38cm 

 135,00 135,00
119119,,9090€€
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 349,00 349,00

309309,,0000€€

Pračka Whirlpool Pračka Whirlpool 
náplň 5kg/1000ot./minnáplň 5kg/1000ot./min
energ.trieda Eenerg.trieda E

 259,00 259,00

239239,,0000€€

Mraznička Orava Mraznička Orava 
objem 102l, energ.trieda Fobjem 102l, energ.trieda F

 12,90 12,90

77,,9090€€

Váha kuchynská Emos  
váživosť do 5kgváživosť do 5kg

Konvektor Strend Pro Konvektor Strend Pro 
750W/1250W/2000W 750W/1250W/2000W 
ventilátor, reguláciaventilátor, regulácia

 55,80 55,80

3939,,9090€
 33,90 33,90

2525,,9090€€

Poduška elektrická Poduška elektrická 
na pás Botti na pás Botti 
100W, 3 stupne ohrevu100W, 3 stupne ohrevu

Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD 
market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.

TV Orava  TV Orava  
32" 80cm, FULL HD 32" 80cm, FULL HD 
DVB-T/ T2/ C,DVB-T/ T2/ C,

 289,00 289,00

269269,,0000€

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

 24,90 24,90

1919,,9999€€

Infralampa Sanitas Infralampa Sanitas 
100W, nastaviteľný sklon100W, nastaviteľný sklon

 319,00 319,00

289289,,0000€€

Umývačka Vivax Umývačka Vivax 
9 súprav, energ.trieda E9 súprav, energ.trieda E

 319,00 319,00

299299,,0000€€

Pračka ECG Pračka ECG 
náplň 7 kg 1400 ot./minnáplň 7 kg 1400 ot./min
energ.trieda Denerg.trieda D

Traktor Stiga Estate 384 M Traktor Stiga Estate 384 M 
Motor:4 - takt, STIGA ST 350, záber 84cm, Motor:4 - takt, STIGA ST 350, záber 84cm, 
objem koša 200l objem koša 200l 

Súprava kotlová 14lSúprava kotlová 14l
kompletkomplet
 71,99 71,99
7979,,9090€€

Kachle Thalia EWAKachle Thalia EWA
výkon 7 kW, dymové hrdlo 120 mmvýkon 7 kW, dymové hrdlo 120 mm

 249,00 249,00
219219,,0000€€

Kosačka mot. 46.0 SP-B Comfort Kosačka mot. 46.0 SP-B Comfort 
motor Briggs&Stratton Series 500 Emotor Briggs&Stratton Series 500 E
výkon 2,0 kW záber 46 cmvýkon 2,0 kW záber 46 cm
objem koša 60 lobjem koša 60 l

Kosačka aku Alko 46.0 SP Moveo Kosačka aku Alko 46.0 SP Moveo 
Typ akumulátora: 40 V / 5 Ah / Li-IonTyp akumulátora: 40 V / 5 Ah / Li-Ion
Objem koša: 70 l, Šírka záberu: 46 cm Objem koša: 70 l, Šírka záberu: 46 cm 

 569,00 569,00
499499,,0000€€

Rotavátor Vari Terra XP-200 Rotavátor Vari Terra XP-200 
motor 4-taktný XP 200, záber 80cmmotor 4-taktný XP 200, záber 80cm

Prívesný vozík v 
Prívesný vozík v 

hodnote 259
hodnote 259€ € 

zadarmo.zadarmo.

 299,00 299,00

279279,,0000€€

Sporák Mora Sporák Mora 
K561 AW kombinovaný, K561 AW kombinovaný, 
energ.trieda A, objem rúry 62l energ.trieda A, objem rúry 62l 
+ darček plech + darček plech 
na pečeniena pečenie

 398,00 398,00
339339,,9090€€

 469,00 469,00

449449,,0000€€

Chladnička Whirlpool Chladnička Whirlpool 
objem 261L/111L, objem 261L/111L, 
5 rokov záruka na kompresor5 rokov záruka na kompresor
beznámrazový systémbeznámrazový systém
energ.trieda Eenerg.trieda E

Kultivátor Hecht 746Kultivátor Hecht 746  
motor HECHT OHV 4-takt, záber 60cmmotor HECHT OHV 4-takt, záber 60cm

 339,00 339,00
299299,,0000€€

Bicykel KELLYS CLIFF 90Bicykel KELLYS CLIFF 90
 599,00 599,00
539539,,0000€€

Vozík aku Selvo 31000 Vozík aku Selvo 31000 
výkon 1000W výkon 1000W 

 1790,00 1790,00
17591759,,0000€€

 499,00 499,00
479479,,0000€€

 2099,00 2099,00
19991999,,0000€€

 499,00 499,00

479479,,0000€€

Pračka AEG Pračka AEG 
náplň 6kg/1200ot.minnáplň 6kg/1200ot.min
energ.trieda Denerg.trieda D

nabíjačka+5Ah 
nabíjačka+5Ah 

batéria v cene setu
batéria v cene setu

Bicykel DEMA ENERGY 3Bicykel DEMA ENERGY 3
 549,99 549,99
469469,,0000€€

  

už od 0 € v hotovosti

Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

V ponuke V ponuke 
široký sortiment široký sortiment 

dymový rúr dymový rúr 
a príslušenstvaa príslušenstva

E-bike KELLYS TYGON R50E-bike KELLYS TYGON R50
 2999,00 2999,00
26992699,,0000€€

Sporák Elegant New LineSporák Elegant New Line  
biely, krémový, ľavý, pravý, výkon 7KW biely, krémový, ľavý, pravý, výkon 7KW 
dymové hrdlo:120mmdymové hrdlo:120mm 164,90 164,90
449449,,0000€€

Kachle Verona B Kachle Verona B 
čierna výkon 5kW, 2 plášťovéčierna výkon 5kW, 2 plášťové
 164,90 164,90
299299,,0000€€

Kachle Hecht VervisKachle Hecht Vervis
 1149,99 1149,99
249249,,9999€€

Vertikutátor AL-KO COMBI Vertikutátor AL-KO COMBI 
CARE 38 E COMFORT CARE 38 E COMFORT 
Príkon 1300W, šírka záberu 38cm Príkon 1300W, šírka záberu 38cm 

 135,00 135,00
119119,,9090€€
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Výročná medaila zušľachtená rýdzim zlatom!

 Objednajte tu:
 Internetový rezervačný systém:

 www.samostatneslovensko.sk
 Telefónna rezervačná linka:

 0850 606 777
 PO-PIA 9.00-18.00, SO-NE 9.00-15.00
 Voláte za bežnú cenu miestneho hovoru

Averz: Kriváň, majestátny orol a tatranská flóra, nápis

Reverz: Štátny znak, lipové listy, rok vzniku Slovenskej republiky

Priemer: 30 mm

Hmotnosť: 11,9 g

Zušľachtenie: Rýdze zlato (999/1000)

Kov: Obecný základný kov

Internetová rezervácia
www.samostatneslovensko.sk

QR objednávka

DOPRAVA ZADARMO!

Téma:
30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky

Distribútor:
Národná Pokladnica

Cena:
5,95 € a poštovné ZADARMO!

V nadchádzajúcom roku si pripomíname 30 rokov 
od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 
Aby sme si toto významné výročie náležite uctili, 
Národná Pokladnica exkluzívne pripravila výročnú 
pamätnú medailu s národnými symbolmi len za 5,95 €. 
Poštovné NEPLATÍTE!
Každý tak bude mať možnosť získať trvalú spomienku 
a uchovať si ju v nádhernom numizmatickom prevedení 
aj pre budúce generácie.

Vzhľadom na exkluzivitu ponuky a očakávaný 
veľký záujem je možné objednať len 1 ks výročnej 
pamätnej medaily venovanej tomuto výročiu. 
Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť! Objednávka 
je bez akýchkoľvek ďalších záväzkov.

www.samostatneslovensko.sk

POZNÁMKA: Pri objednávke, prosím, uveďte číslo rezervácie

ČÍSLO 
REZERVÁCIE: 32010884

CENA: len 5,95 € a poštovné ZADARMO!

DÔLEŽITÉ: Iba 1 medaila pre každého

OBJEDNANIE: www.samostatneslovensko.sk, tel: 0850 606 777

Získajte pamiatku v podobe krásnej výročnej medaily!
EXKLUZÍVNE:

Majestátny orol a Kriváň na rýdzim zlatom zušľachtenej medaile

DÔLEŽITÉ:
Iba 1 medaila pre každého zákazníka

Objednajte tu:
www.samostatneslovensko.sk alebo tel: 0850 606 777

len za 5,95 €

30. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

30. VÝROČIE SAMOSTATNOSTI
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Poštovné a balné ZADARMO!

Exkluzívna ponuka je platná len 10 dní!

32010884_SNNA ANE INS 2209_207x277.indd   1 14.09.22   10:10
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chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.
Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

16
-0
10
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

SERVIS OKIEN A DVERÍ
40
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60905 66 22 29
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

odvoz konárov
ceny dohodou

0 9 1 1  8 1 0  7 52
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38

VÝRUB A
OREZÁVANIE

STROMOV
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Obhliada s cenovou kalkulaciou do 24 h.

41
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU  NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

529 € 579 €

799 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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1500
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VETERINÁRNA
AMBULANCIA

T. Tekela 7

0915 619 883
www.VeterinaTT.sk

MVDr. Juraj Bodo

Po-Pia: 15:30-19:30, So: 9:30-12:00

52
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prijme na TPP/Dohoda 
pracovníka/pracovníčku SBS 
Miesto výkonu práce Trnava

Nástup ihneď.
	 ▪ 12 hodinové denné zmeny, (dajú sa dohodnúť aj 8,5 hodinové 
     zmeny) pre brigádnikov  
	 ▪ Hodinová mzda 3,60 € / netto + gastro + ďalšie odmeny 
	 ▪ Preukaz odbornej spôsobilosti podmienkou

Kontakt: 0908 986 420 
Mail: michal.sivak@ravi.sk

SBS RAVI s.r.o. 
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Komfortné dvere
do každej vane
Montáž dverí do každej vane 
komfortne, iba za 8 hodín, bez 
búrania.

www.dveredovane.sk
0950 593 026
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.
Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto

Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

63
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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