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Upečiem i zabezpečím

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637
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prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.
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TAŠKY

0911 421 691

033/5549 016
0915 756 849

spol. s r. o.

BEMAT BEMAT
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•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

08-000 TT01

OPRAVA

Mik o víniho 7 • Tr nava

Mik ovíniho 7 • Tr nava

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave
•PREDAJ KAMENIVA
- riečne:

- 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

podklad pod zámkovú dlažbu

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

TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

08-0033 TT06

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
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„Sľúbili sme si lásku, sľúbili vravieť stupňujúce sa napätie v našej spoločnospravdu len, sľúbili sme si vydržať, ti, ktoré najmä v posledných týždňoch
prinieslo so sebou aj viacero tragických
sľúbili sme si nový deň“...
udalostí.
Nežná revolúcia v roku 1989 predstaTak zneli slová piesne, ktorú ľudia
počas novembrových udalostí v roku vuje jednu z najvýznamnejších udalostí
1989 svorne spievali na námestiach slo- v našich novodobých dejinách. Od roku
venských miest štrngajúc pritom kľúčmi. 2001 slávime na Slovensku 17. november
Nemohla som tam byť osobne prítomná ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu
a všetko, čo sa v tých rozhodujúcich ho- a demokraciu a treba povedať, že tento
dinách, dňoch a týždňoch odohrávalo, deň je zároveň Medzinárodným dňom
som s napätím, zatajeným dychom a študentstva. A boli to práve študenti, ktozimomriavkami sledovala na televíznej rí v boji za slobodu a demokraciu zohrali
obrazovke z nemocničného lôžka. Pod významnú rolu, keď sa počas novembrosrdcom som vtedy nosila svojho syna. vých dní v roku 1989 odvážne postavili
Tíško som sa mu prihovárala v nádeji, že na odpor totalitnému komunistickému
nás čakajú lepšie časy a tiež vo viere, že režimu. Je našou úlohou pripomínať
on sa bude mať lepšie, ako sme sa mali tieto udalosti mladej generácii a vysvetľovať jej, že sloboda nie je samozrejmosť,
my.
Pravdou je, že sa za tých viac ako ale i to, že slobodu si nemožno zamieňať
tridsať rokov, ktoré už uplynuli od „sa- so svojvôľou, a že sa nemetovej“ revolúcie, mnohé zmenilo k môže stať akousi vstuplepšiemu. O to viac ma mrzí, že som čo- nou bránou k agresii,
raz častejšie svedkom toho, ako pokoru k násiliu či k šíreniu
postupne vytláča arogancia, že pravdu dezinformácií, ale
sa mnohí naučili ohýbať podľa toho, ako mala by viesť k posa im to práve hodí, že empatiu nahradi- kore, úcte, toleranli tvrdé lakte a spolupatričnosť, ktorá z cii, ohľaduplnosti
námestí vtedy priam sršala, vystriedal a predovšetkým k
individualizmus a snaha sebapresadiť sa zodpovednosti.
za každú cenu. Rovnako ma znepokojuje
» Renáta Kopáčová, redaktorka

96-0 TT40

Redakcia:

(zimná)
REZANÁ KAPUSTA v Domáca
obci Žlkovce č. 119
0,70€/kg
0951 516 635

Nežná...

SILVESTER-LYŽOVAČKA
NA LIPTOVE od 15 Eur/noc
Novozrekonštruovaný, kompletne
zariadený apartmán pre 4 osoby. Centrum
mesta, pešia zóna, parkovanie vo dvore.

0904 451 527 • 0908 072 752

KOMPLETNÉ ČISTENIE
AUTOMOBILOV,
LEŠTENIE LAKU, DETAILING
0910 123 023
Chovateľská 5, Trnava
www.mmdetail.sk
Výročia a udalosti
premiéra operety Čardášová princezná,
najslávnejšieho diela Emmericha Kálmána

15. novembra 1915

08-0008 TT01
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA
CIA

AK VEMBER
– NO
B
Ó
OKT ER

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

2022

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

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

Západné Slovensko
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

seriózne, kv
alitne,
bez zá

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

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871
vaskovicadam@gmail.com
0940 098 504 fb: Kamenarstvo Adam ruza
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0051

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

●
●
●
●
●

Stredné Slovensko
56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
34.980
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

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

Východné Slovensko
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

SERVIS OKIEN A DVERÍ
52-0211

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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Trnava, Suchovská 5
mob.: 0911 391 426, 0902 469 252
info@eurokepro.sk, www.eurokepro.sk

16-0102

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

SLUŽBY, ZVERINEC, REALITY

TRNAVSKO
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KYNOLOGICKÉ POTREBY P&P
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-10 %

predajňa presťahovaná
na 1. poschodie,
vedľa papiernictva

www.kynologicke-kopanka.sk
Robotnícka 45, TT - Kopánka, 033 / 5501 272, Po-Pia: 8:00 - 19:00, Sob: 8:00 - 18:00, Ne: zatvorené

OD Jednota, Trnava, 1. poschodie

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ

regionpress.sk

www.

Zámer prenechať
majetok do nájmu formou
priameho nájmu č. 6/2022
39-0 TT45

033/599 18 75

Volajte:

.
obnom dovoze
Cena platí pri os
íme.
eč
zp
be
za
kg
0
Zvoz od 10

0905 964 632 | 031/789 86 28

96-0001 TT36

Cena bateriek
od 0,65 €/kg

SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava zverejňuje

www.sose-trnava.edupage.sk

01-0 TT45

www.stara-trnava.sk

KAMENÁRSTVO
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

0905 333 339

D
31
1991-2022

JESENNÁ AKCIA

Slovenský výrobca pomníkov
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

TT22-45 strana
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SPOLOČNOSŤ / VZDELANIE

Zaujímavé výroky
V temto smutném čase vás scem rozveselit, tak
čítajte.
-Bol to taký svätý, že mi padlo obočie a chcelo sa mi
spať.
- Keď je osoba historická, treba postupovať opatrne.
- Môj otec sa narodil z troch bratov a dvoch sestier.
- O sedem nula nula boli otvorené všetky volebné
komisie. Voľby u nás prebehli voľby akože bez problémov.
- Dnes v noci si meníme hodinové ručičky.
- To je neskutočné, zničili hroby ešte aj na cintoríne.
- Iskry z vlaku išli do lesa, tak vznikol lesný požiar.
- V Nitre havarovalo osobné auto a zrazilo pouličnú
lampu.
- Okolo celého areálu postavili plechový múr.
- Dodávka havarovala, pri zrážke s jeleňom účinkovali traja ľudia.
- Prezidentka sa zúčastnila neforemného stretnutia.
- Veľký pes preskočil malý plot a rozbehol sa za
mnou na bicykli a pokúsal ma.
- Poobedňajšie popoludnie bude horúce.
- Ja matka som sama vyrastala pri svojich troch deťoch.
- Dnes čakáme mokrý dážď.
- U nás v rodine nás vychovávali
folklórne.
- Vyjadrovali sa folklórnou slovenčinou.
- Z nemocnice odchádzajú postele pre nedostatok sestier.
- Často sadal za auto pod vplyvom
alkoholu.
Tak už dost, aj zajtra je
den.

» bapka Blašková

Možno je to tak
Niekto vždy klame
Môžeme síce zvíťaziť
nad lžou a nenávisťou,
no ak pôjdeme priamo k veci,
tak pravdu nikdy nehovoria všetci.

Dobre nevedieť
Keď nevidíš do budúcnosti,
ani nevieš, ako dobre ti je,
len si žiješ a neriešiš depresie.

Pekári odkazujú
Na zdražovaní chleba
vôbec nenesieme vinu,
pečieme ho ďalej s láskou,
no treba nám aj elektrinu.

Prísna morálka
Môžete si na verejnosti
dopriať objatie, aj bozk
na líce
no iba na konci slepej
ulice.

Najčítanejšie regionálne noviny

CYKLOKROS
V TRNAVE
Medzinárodný balík cyklistov zabojuje na Prednádraží o body do svetového rebríčka UCI
Posledný deň „predĺženého“
víkendu Prednádražie opäť
privíta cyklistov. O body do
slovenského i svetového rebríčka cyklokrosu budú v nedeľu 20.11. 2022 súťažiť pretekári z rôznych krajín Európy.

Z obsahu:
V posledných mesiacoch veľa počujeme o vojenskom
konﬂikte na Ukrajine, o inﬂácii, o vírusoch, ba aj
o novom svetovom poriadku. Pomocou seminára sme
pripravili pre vás obraz o pozadí toho všetkého, čo sa
deje vo svete. Na prednáškach sa dozviete kto riadi
politikov sveta, alebo aj to, čo sa bude diať, keď sa
Božia trpezlivosť vyčerpá. Nový svetový poriadok je
na dosah ruky. Prežije ľudstvo veľkú krízu, ktorá sa valí
na svet? Na tieto a ďalšie otázky dostanete odpoveď.
Seminár
neprináša
zastrašenie,
ale
nádej
pre zarmútených. Všetky predpovede a tajomstvá
sa opierajú o biblickú knihu „Apokalypsa“ (Zjavenie
sv. Jána)
Prednášky pripravili a organizujú absolventi
Teologickej vysokej školy „Sola scriptúra“ v Budapešti.

Grand Prix Trnava už niekoľko rokov patrí k špičke
slovenských podujatí na poli
cyklistiky. Pod organizačnou
taktovkou Bohuslava Kujoviča ich pripravuje miestny
cyklistický klub CK Olympik
Trnava. Ten sa výchove mladých pretekárov venuje už
niekoľko desiatok rokov.
Nosným podujatím dňa
budú preteky UCI kategórie
C2 pre mužov, ženy a juniorov. Ešte pred nimi uvidíme na
trati mládežnícke kategórie,
bojujúce o body do slovenského pohára. „Už v minulosti
sme sa stretli s narastajúcim
záujmom aj detí a hobby pretekárov, ktorí nemajú licenciu
SZC. Veľmi radi sme aj tentokrát vytvorili priestor pre
otestovanie ich výkonnosti.
Úplne najmladšie kategórie
budú mať upravenú trať, tí
starší si už vyskúšajú veľký
okruh. Podmienkou je prísť
sa zaregistrovať a vyzdvihnúť štartovné číslo v centre
ŠPP na Čajkovského 55, v nedeľu 20.11 medzi 8:00-9:00
hodinou. Vítaní sú nielen žiaci základných škôl, ale všetci,
čo majú radi šport. Pre malé
deti, rodiny a divákov budú
už tradične pripravené rôzne
outdoorové aktivity študentov Fakulty masmediálnej
komunikácie, ktoré poznáme
aj z minulosti – mechoskákačka, maľovanie na tvár,
súťaže,“ priblížil program
podujatia Bohuslav Kujovič,
tréner CK Olympik Trnava a
riaditeľ pretekov.

01-0 TT42
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Harmonogram štartov:
9:15 – 10:00 kategórie detí ZŠ
a hobby pretekárov (presné
štarty určia rozhodcovia počtu prihlásených)
10:00 mladší žiaci
10:01 žiačky
10:30 starší žiaci
10:31 kadetky
11:15 kadeti
11:17 masters muži/ ženy
12:30 juniori
13:30 juniorky + ženy elite
14:30 muži elite U23
Viac informácií: Katarína Ďurková, PR manažér SZC, +421
908 185 652, katarina.durkova@gmail.com

» Eva Jarábková
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Tel:0905 267 750 TRNAVA

68-036

SPOLOČNOSŤ / GASTRO, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
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15. 11. - 18:00
UDALOSŤ
Francúzsko, 1963. Anna je
šikovná mladá študentka,
ktorá má pred sebou
sľubnú budúcnosť. Keď však
otehotnie, možnosť dokončiť
štúdium a vymaniť
sa z obmedzení ...
Produkcia: Francúzsko, 2021
100 min. Réžia: Audrey Diwan
15. 11.  20:00
HRANICE LÁSKY
Hana začína cítiť, že jej vzťah s
Petrom sa pohybuje v príliš
zabehnutých koľajach.
Rozhodne sa ho teda osviežiť a
začne s Petrom zdieľať svoje
erotické predstavy a tajné sny.
Od rozprávania je potom už
len krôčik ...
Produkcia: Česko, Poľsko, 2022
95 min Réžia: Tomasz Wiński

0905 534 595

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

Pomôžeme Vám

22. 11. - 18:00
ČIERNE OKULIARE
V takmer vyľudnenom letnom
Ríme, uprostred hypnotického
zatmenia Slnka, sa záhadný
sériový vrah začne zameriavať
na luxusné prostitútky. Diana
je jednou z nich. V zúfalej
snahe uniknúť ...
Produkcia: Taliansko,
Francúzsko, 2022, 86 min.
Réžia: Dario Argento
22. 11.  20:00
NEZANECHAŤ STOPY
Poľsko, 1983. Zemou otriasa
prípad Grzegorza Przemyka,
stredoškoláka, ktorého polícia
ubila na smrť. Film založený
na skutočných udalostiach
sleduje príbeh Jurka, jediného
svedka, ...
Produkcia: Poľsko, 2021, 165 min
Réžia: Jan P. Matuszyński

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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 ...

kanalizácie • čistenie lapačov tuku
41-18

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

Reštaurácia Trnavský Dvor
Zelenečská 16, Trnava

Denné menu

14.11.2022 –20.11.2022

Pondelok
14.11.
6€

VIP MENU 8€
Utorok
15.11.

6€

VIP MENU 8€
Streda
16.11.

Eur
CENA MENU 6ozu
vrátane dov

Fazuľová polievka s údeným mäsom /A1/
150 g 1. Pečené bravčové koleno, tlačené zemiaky, šalát /A1/
150 g 2. Kurací rezeň v cesnakovom cestíčku, ryža, šalát /A1,3,7/
150 g 3. Miešaný šalát, kuracie mäso v sezame, dressing, toast /A1,7,11/
300 g 4. Vaječná omeleta so syrom, zemiaky, šalát /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
150 g 8. Br. steak v jogurte, zemiakové krokety, americký dressing /A1,7/
Hŕstková polievka /A1/
150 g 1. Čevabčiči, horčica, cibuľa, opekané zemiaky /A1,3,10/
150 g 2. Segedínsky guláš, knedľa /A1,7/
300 g 3. Boloňské lasagne /A1,3,7/
150 g 4. Kelový rezeň, zemiakové pyré, cvikla /A1,3,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
150 g 8. Pečené rebrá s chilli omáčkou, americké zemiaky, obloha /A1/
Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
150 g 1. Vysmážaný bravčový rezeň, majonézový šalát /A1,3,7/
150 g 2. Kurací steak, feferónová omáčka, zemiaky, obloha /A1/
300 g 3. Hríbové rizoto so syrom,uhorka /A1,7/
300 g 4. Bryndzové halušky so slaninkou /A1,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/

6€

VIP MENU 8€

200 g 7. Vysmážaný syr,
varené zemiaky,
tatarka /A1,3,7/
150 g 8. Medailónky 2 farieb
/panenka/kur. prsia/,
nivová omáčka, hranolky /A1,7/

Štvrtok
17.11
SVIATOK

Cibuľová polievka s krutónami /A1/

Piatok
18.11.

VIP MENU 8€

Šošovicová kyslá polievka /A1,3,7/
150 g 1. Bravčové chilli con carne,
tarhoňa, obloha /A1,3,7/
150 g 2. Kuracie dolniacke /broskyňa,syr/, ryža /A1,7/
200 g 3. Pangasius na masle, zemiaky, šalát /A1,4,7/
300 g 4. Špenátové rizoto s parmezánom,šalát /A1,7/
150 g 5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/
150 g 6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/
200 g 7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatárska omáčka /A1,3,7/
150 g 8. Pečená kačica, červená kapusta, knedľa /A1/

19.11, 20.11
Sobota, Nedeľa
6€

Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
150g 1. Vysmážaný kur./bravč. rezeň, zemiaky, šalát

6€

150g 1. Kuracie soté, ryža, šalát

Vysvetlivky k alergénom
sú na prevádzke. Zmena
jedálneho lístku
vyhradená. Váha mäsa
je udávaná v surovom stave.

info@trnavskydvor.sk | objednávky na tel.č. 0901 71 71 61 | www.trnavskydvor.sk
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Od decembra zvyšujeme mzdy o 10 %
Hľadáme nových kolegov:

STROJÁRENSKÝ PRACOVNÍK
pozícia vhodná aj pre ženy
PONÚKAME:
- od 1 300 € hrubú mzdu vrátane príplatkov, prémií a bonusov
(z toho základná hrubá mzda 800 €),
- 13. a 14. plat.
PONÚKAME:
» Stabilné a perspektívne pracovné
miesto v medzinárodnej spoločnosti
» Zaujímavé ﬁnančné ohodnotenie
» Strava za výhodnú cenu

» Príspevok na dopravu
» Dochádzkový bonus
» Doplnkové dôchodkové sporenie
» Zaujímavý sociálny program

Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás:
BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., Strojárenská 5, 917 02 Trnava alebo na e-mail:
personalne@boge-rubber-plastics.com. Viac informácií nájdete na www.profesia.sk.

TT22-45 strana
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WWW.BOGE-RUBBER-PLASTICS.COM
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Občianska
riadková inzercia
AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908
205 521
» Predám OPEL CORSA, 1.2 benzin
16 ventil, 59kW, r.v. 2010, auto ako
nové kúpené na slovensku. Najazd 140 tis. km, priem.spotreba 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
AUTO-MOTO
202Auto
moto/iné / iné
BYTY / predaj
303Byty/predaj



BYTY / prenájom
404Byty/prenájom
DOMY / predaj
505DOMY/predaj
POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predajkla

SBS RAVI s.r.o.

REALITY / iné
707REALITY/iné
» Garsonku kupim. 0902 570 685

prijme na TPP/Dohoda
pracovníka/pracovníčku SBS
Miesto výkonu práce Sereď
Nástup ihneď

STAVBA
808STAVBA
Kúpim Haki lešenie. 0907 715 027
DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ

▪ Hodinová mzda: 3,70 € / netto
+ gastro + ďalšie odmeny
▪ Preukaz odbornej spôsobilosti podmienkou

ZAMESTNANIE
prijme bezpečnostných
pracovníkov
na obchodné prevádzky

13RÔZNE/predaj
RÔZNE / predaj
13
» Predám velke kolobezky, este
poctivej kontrukcie pre chlapov
s velkymi kolesami, nie ako tie
dnesne chrastítka. Dohoda pri
osobnom odbere 0905 943 528

01-0009 TT25

SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na prevádzky

Mzda: 4,20 € / h. netto
Nástup ihneď.
Volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Poľnohospodárske výrobné družstvo Trnava hľadá

INFORMÁTORKU
Pozícia vhodná aj pre dôchodkyňu. 1000 Eur brutto.

TT22-45 strana

Kontakt: 0918 371 560
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Trnava (LIDL)

80-0236

36-0005 TT45

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

HOBBY
A ŠPORT
1111 HOBBY
a ŠPORT
Kupim ludove kroje 0902 708
047
» Predam horsky MTB bike Kellys
26ky kolesá, 24 rychlostí, novy
stal 350 eur, cena teraz 120 eur
tel. 0905 943 528
12 DEŤOM

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť
pracovať, tak sa pridaj k nám!

v Trnave
0914 333 342

01-0153


HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

SBS
LAMA SK

1 000 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď ! POS nutný!

52-0132

Kontakt: 0908 986 420, 0905 375 594
Mail: michal.sivak@ravi.sk

10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
» Predám pošt. holuby štandard,
rôzne farby tel. 0907 119 735

14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
» Hľadám starobnú dôchodkyňu z TT na sprevádzanie vo
večerných hodinách od 17.45 do
20.45 3 4 krát do týždňa.Vlastné
auto výhodou 0902 419 756
» Ponúkam prácu 1x mesačne,
upratovanie RD Špíglsál. Podmienky: veľmi zodpovedná a
pracovitá osoba, odmena: 8-10
eur / hod. Tel: 0911 808 262
15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
15
PRÁCU
16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» 60r. VŠ, vraj sympaťák, spoločenský, zcestovaný, nadovšetko
milujúci more a angličtinu sa rád
zoznámi so seberovnou a skromnou ženou. Tel: 0911 808 262
» SYMPATICKA 56 R HLADA PRIATELA NA ZOZNAMENIE 0907 277 466
» 39 r sympatak hlada dievča na
važny vztah 0907 261 901

8

75-58
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

VÝROBA A PREDA J
STAVEBNÉHO REZIVA

Areál poľnohospodárskeho družstva
247 Siladice • 0918 361 701
pilamolnar@gmail.com

96-0175 TT45

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

1,64 x 1,66 x 4 m
2x2x4m
2,58 x 2 x 4 m
3x2x4m
3x2x4m
3x2x4m
3 x 2,15 x 4 m
3x2x4m
3x2x4m
4 x 2,7 x 4m
6 x 4 x 10 m

65-140

379 €

GNOM
GRETA
GLORIA
GALA
GENIO
GARANT
GAMMA
GULLIVER
GOLIÁŠ
GOLEM
GIGANT

461220107

UŽ O
D

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

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Kritériá
pre spoluprácu :

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

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

Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci.

Facebook: aiwsk

32-0032

www.aiw.sk

0800 24 24 44

8

40-0033

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

HOBBY, RELAX, PRE DETI, ZAMESTNANIE
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Týždenne do 49 930 domácností

KOŽENÉ a ZIMNÉ
BUNDY
TERAZ EŠTE
LACNEJŠIE!
-100 € zľava

DOUČÍM

na každú bundu
do konca novembra

predajňa presťahovaná
na 1. poschodie, vedľa papiernictva

OD Jednota, Trnava, 1. poschodie
SOŠ elektrotechnická,
Sibírska 1, Trnava vyhlasuje

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie

Obchodnú verejnú súťaž:

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

od 1.3. 2023

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

0915 261 120

80-0007

7

46-0030

NA STRANE č.

Bližšie informácie a podklady na:
033/599 1898
a na www.sose-trnava.edupage.sk

39-0 TT45

Nájom nebytových
priestorov a súvisiacich
priľahlých pozemkov

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.

PREDA J
MLÁDOK
DOMINANT

01-0 TT44

78-0018-1

01-0007 TT40

0949 302 388

39-0091 TT45

MATEMATIKU

www.mamix.sk
Rodinný dom, Okružné námestie č. 6, Trnava (smer Biely Kostol)
Ponúkame:
A
TOP KVALIT
- najväčší výber poťahových látok bez príplatku,
IU
A NAJLEPŠ
Z
- dovoz, vykládka a montáž ZDARMA,
CENU

- možnosť odvozu starej sedačky.
a
vský predajc
Domáci trna

-40%

Výroba a dovoz ešte do Vianoc!

033/5546 744 • 0905 313 421

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

TTzel22-45 strana 1
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VEĽKÁ
VIANOČNÁ
A
SUPERAKCI

VÝROBA SEDAC
ÍCH
SÚPRAV NA MI
ERU!

SPOLOČNOSŤ
DEŤOM, SLUŽBY,
ZAMESTNANIE

2

Najčítanejšie regionálne noviny

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Kultúrne centrum Spojenie Trnavy s Malými Karpatmi, Hrnčiarovcami a Zelenčom
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli na prvom poschodí meštianskeho domu na Štefánikovej 4. Celý
program: www.malyberlin.sk
15. 11. o 18.00

Vernisáž: Huba Hőnigh: Sudoku
Pozývame vás na poslednú tohtoročnú výstavu v Čepan Gallery s názvom
Sudoku. Jej autorom je mladý maďarský umelec Huba Hőnigh. Na výstave
môžete vidieť umelcove staršie práce
skombinované so site-specific inštaláciou. Hlavným motívom výstavy je
obraz okien a umelcova hra s odrazmi
reality. Výstava nesie myšlienku iluzórnej prírody odrážajúcej realitu, na
ktorú sme zvyknutí.

zdroj foto KC MB
17. 11. o 19.00

Divadlo Kontra: Žena v čiernom
Hra rozpráva mrazivý príbeh londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého domu na
Uhorných močariskách, aby usporiadal pozostalosť po nebohej pani Drablowej. Deň za dňom odhaľuje tajomstvá ponurého sídla a jeho minulosti.
Príďte na vlastnej koži zacítiť zlovestný
chlad a ponurú atmosféru upršaného
viktoriánskeho vidieka.

Trnavská župa predstavila
nové cyklotrasy

Trnavský samosprávny kraj sa
aktívne podieľa na výstavbe cyklotrasy medzi Trnavou a Malými
Karpatmi. Začiatkom októbra 2022
bolo vybrané trasovanie 11-kilometrového úseku medzi Klčovanmi, miestnou časťou obce Boleráz,
a Smolenicami. Župa naň vypracuje ďalší stupeň projektovej dokumentácie. Trnavský samosprávny
kraj v uplynulých dňoch predstavil
aj nové trasovanie cyklotrasy, ktorá spojí Trnavu s Hrnčiarovcami
nad Parnou a Zelenčom.
„Spojenie Trnavy a Malých Karpát
bezpečnou a komfortnou cyklotrasou
chýba. Je veľmi žiadané, najmä preto
sme sa rozhodli realizovať jej veľkú časť.
Spomedzi troch návrhov sme aktuálne
v spolupráci s obcami Boleráz, Smolenice a štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky vybrali trasovanie 11-kilometrového úseku medzi Klčovanmi a
Smolenicami. Budú sa naň dať napojiť
ďalšie cyklotrasy do priľahlých obcí,
ako napríklad do Horných Orešian,“ povedala cyklokoordinátorka Trnavského
kraja Silvia Szokolová s tým, že župa teraz vypracuje projektovú dokumentáciu
pre územné rozhodnutie. Ako doplnila
Szokolová, „trasa v jemne zvlnenom
teréne má potenciál slúžiť primárne na
cykloturistiku. To znamená, že jej povrch nemusí byť tvorený len asfaltom,
ale aj iným druhom materiálu.“

Trnavský samosprávny kraj vyznačí 160 km nových cykloturistických trás.
zdroj foto TTSK
na výstavbu cyklistickej infraštruktúry ako sa pohne zámer výstavby tejto časti
v blízkosti sídiel. Aktuálne pripravuje aj obchvatu, sme pripravení pokračovať v
spojenie Trnavy, Hrnčiaroviec a Zelen- projektovaní priameho spojenia Trnavy
ča novou cyklotrasou. Podľa návrhu, a Zelenča cyklotrasou.“ Návrh počíta s
ktorý bol odkonzultovaný so starostami vedením cyklotrasy od bývalého Sklodotknutých obcí, by mala cyklotrasa plastu popri ceste I. triedy, ktorá patrí
viesť tak, aby nekrižovala plánovaný Slovenskej správe ciest, po hranicu
južný obchvat Trnavy. Župa plánuje fi- katastra Hrnčiaroviec nad Parnou. Na
nancovať výstavbu cyklotrasy z európ- tento úsek má Mesto Trnava vypracoskych zdrojov v rámci Plánu obnovy. vanú projektovú dokumentáciu. Zámer
„Priame cyklistické prepojenie Trnavy župy počíta s pokračovaním cyklotrasy
a Zelenča sa dlho odkladalo kvôli pro- až do obce a následne popri menej frekjektovaniu južného obchvatu Trnavy. ventovanej miestnej komunikácii priaAby sme viac nestrácali čas, rozhodli mo do Zelenča.
sme sa prísť s riešením. Navrhli sme
Trnavský samosprávny kraj tiež intrasovanie cez Hrnčiarovce nad Parnou, ktoré sa plánovanému obchvatu formoval, že vyznačí 160 kilometrov
úplne vyhne. Ďalšou výhodou je, že v nových cykloturistických trás, teda
Spojenie Trnavy,
tejto alternatíve sa predpokladá rých- takých, ktoré doteraz neboli povolené.
Hrnčiaroviec a Zelenča
Na základe záverov unikátnej dáto- lejšie vysporiadanie pozemkov popri Zároveň obnoví existujúce cykloturisvej Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy komunikácii medzi Hrnčiarovcami nad tické značenie na 125 kilometroch trás.
v Trnavskom kraji, ktorú pripravila Cyk- Parnou a Zelenčom,“ povedal trnavský Župa na tento účel vyčlenila sumu 95-tilokoalícia, sa trnavská župa zameriava župan Jozef Viskupič a doplnil: „hneď síc eur.
ren

Okolie Západoslovenského
múzea dostane nový vzhľad
zdroj foto KC MB
20. 11. o 19.00

Koncert: Ivan Šiller | b minor
Ivan Šiller, koncertný klavirista, pedagóg a organizátor hudobných projektov zvolil pre posledný tohtoročný
koncert z cyklu b minor skladby od
dvoch skladateľov – Daniela Mateja a
Juraja Beneša. Sú to piesne, ktoré sa
na slovenských koncertných pódiách
neobjavujú až tak často. Máte teda jedinečnú príležitosť prísť si ich vypočuť
naživo v prevedení skvelého klaviristu.
ren

Trnavský samosprávny kraj vynoví
vonkajšie priestory Západoslovenského múzea v Trnave, ktorého je
zriaďovateľom. V jeho záhradách
vznikne moderné zázemie pre organizáciu podujatí počas celého roka.
Na základe urbanisticko-architektonickej štúdie bola stanovená predpokladaná hodnota investície vo výške
840-tisíc eur. Momentálne prebieha
spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
„Zo Západoslovenského múzea v Trnave robíme modernú inštitúciu, ktorú
budú navštevovať priaznivci histórie, ale
aj široká verejnosť. V ďalšej etape plánu-

jeme upraviť jeho vonkajšie priestory z
prednej, bočnej aj zadnej strany. V záhradách vznikne zázemie pre kultúrne
a spoločenské podujatia. Rekonštrukciou prejde aj vonkajšie oplotenie. So
stavebnými prácami by sme chceli začať
v priebehu budúceho roka,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že
v projektovej dokumentácii bude riešené aj prepojenie múzejných záhrad
s priľahlým mestským amfiteátrom. V
severnej časti záhrady je navrhovaná
prístavba pre účely prezentácie veľkých
zbierkových predmetov, ako aj sociálne
zariadenia pre návštevníkov podujatí. V
rámci investičnej akcie vzniknú aj nové
parkovacie miesta.
ren
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Okolie župného Západoslovenského
múzea v Trnave dostane nový vzhľad.
zdroj foto TTSK

VZDELANIE, ZDRAVIE
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Prečo je pre nás dôležitý vitamín B ?
EUR

s DPH

ZINOK

16,60
EUR

s DPH

B komplex tvorí skupina ôsmich vitamí- B12-kobalamín (podporuje chuť do jednov zo skupiny B, medzi ktoré patrí :
la, podporuje správnu funkciu nervového
systému) Aj napriek tomu, že jednotlivé viB1-tiamín (podporuje správnu tvorbu tamíny z tejto skupiny pôsobia samostatglukózy)
ne, ich vzájomná interakcia a vzájomné
B2-riboflavín (správne fungovanie bu- pôsobenie vytvárajú silný reťazec, ktorý
niek, antioxidant)
nás udržiava zdravých.
B3-niacín (podporuje tvorbu energie)
B5-kyselina pantoténová ( pomáha
Prečo práve lipozomálna forma
zmierňovať únavu a vyčerpanie)
vitamínu B ?
B6-pyridoxín (podporuje tvorbu červených krviniek)
Lipozomálne výživové doplnky poB7-biotín ( udržiava zdravé vlasy, nechty, núkajú systém s rýchlym vstrebávaním
pokožku, má proti starnúci účinok)
a účinným dodaním cenných látok priamo
B9-kyselina listová (správna tvorba bu- do buniek. Lipozómy sú vysoko účinné
niek - hlavne v tehotenstve)
z hľadiska vysokej vstrebateľnosti, pretože

sú pripravené z prírodných fosfolipidov,
sú biokompatibilné a netoxické.
Pomocou modernej technológie dokážeme minerály a vitamíny obaľovať do
nano čiastočiek tuku ( lipozómu). ktorý
má mimoriadne vysokú vstrebateľnosť a je
telu prirodzený. Takto získavame alternatívu aplikácie injekčnou formou vitamínov
a minerálov, ktorá týmto spôsobom dokáže dopraviť neporušené molekuly priamo do krvného riečišťa. To je dôsledkom
toho, že lipozómy sa nenarušia procesom
trávenia pri prechode tráviacim traktom
a sú odolné voči žalúdočným kyselinám.
Tento spôsob „prepravy“ zaručuje až 90%
VSTREBATEĽNOSŤ!
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+ 5% CBD OLEJ
ZADARMO

10,20

MAGNÉZIUM

17,60
EUR

s DPH

+ 5% CBD OLEJ
ZADARMO

s DPH

JÓD

Môžete teraz objednať na:

www.medikaexpert.sk
alebo na tel.: 0904 552 345
( dostupné od Pon. - Pia.)

Alebo kúpiť aj v predajni:

SLNIEČKO ZDRAVÁ VÝŽIVA
Coboriho 1, Nitra - OC Polygon

33-0049

,70
EUR

Je to skupina ôsmich odlišných vitamínov, ktoré sa v kombinácii spoločne označujú ako B komplex. Tieto vitamíny skupiny B majú viacero užitočných vlastností,
ktoré naše telo potrebuje. Je dokázané,
že podporujú premenu potravy na energiu čím samozrejme znižujú pocit únavy, pomáhajú k správnemu fungovaniu
nervového systému a podporujú správne
psychické funkcie. V dôsledku toho môžu
ponúknuť úľavu od úzkosti a depresie.
Iná skupina B vitamínov zase napomáha
k zdravým vlasom, k zdravej pokožke a k
tvrdosti nechtov.

+ 5% CBD OLEJ
ZADARMO

Vitamín B patrí do skupiny vitamínov
vo vode rozpustných ako napríklad aj
vitamín C.

SLUŽBY, BÝVANIE
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KAMENÁRSTVO MAJSTRO
VÝPREDAJ
KAMEŇAny

za minuloročné

www.kamenarstvomajstro.sk

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA na rok 2023
PRÍĎTE SI PRE

NY
Super CE
oknám!

Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.

Certifikát

chodníky, doprava, zameranie,
ZADARMO: betónové
váza, svietnik, STRIEBORNÉ PÍSMO + KRÍŽIK
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

09-15

na doplnky k
...sieťky, žalúzie a iné

ZĽAVA až do 40%

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

Frézovanie

SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

komínov

Vonkajšie hliníkové rolety
PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
800
1500

579 €

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

0903 342 475

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-0006

39-00 TT01

e-shop

ER

37-87
37-45

Montáž do každej vane,
za 8 hodín bez búrania.
www.DvereDoVane.sk
0950 593 026

ZĽAVAEZ

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

DVERE DO
KAŽDEJ VANE

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!

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

REZANIE BETÓNU
68-005

CEZ

10% ZĽAVA
2300

PNEUMATIKY

1500

1500

529 €

AKCIOVÉ CENY!

Zámková dlažba

0908 447 006

Zavarský

STRECHY
KROVY

TTzel22-45 strana 4

montáž - výmena
škridlové - plechové
výmena rýn
prístrešky - altánky
75-19

39-0 TT26

• pokládka zámkovej dlažby
• zemné a výkopové práce
minibagrom a mininakladačom
0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

www.kamenarstvo-bocan.sk

Bocán s.r.o.

10-0010

0949 295 072

0948 107 877

40-0151

0949 188 961

• murárske, maliarske,
• vodoinštalačné,
• elektrikárske,
• sadrokartonárske,
• obkladačské,
• zatepľovačské
práce

39-0003 TT01

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy
01-0004 TT01

výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

63-0033

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

ce

08-0 TT06

objednávky
na nové kompletné pomníky na rok 2023

Záruka 12 rokov

444 002

10-0064

Nové pomníky, chodníky
0910
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Pracujeme až do -5°C Prijímame

TIP NA VÝLET / SLUŽBY
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SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN
0948 144 844

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

SKVELÉ CENY NA

01-0005 TT01

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.

NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

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

01-0010 TT11

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

96-034-1 TT45

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

39-0007 TT01

REKONŠTRUKCIE
63-0171

TRNAVSKO
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Objednávky na tel. č.:

09 07 14 4 939

HOTEL KOLIBA - Kamenný mlyn
Zabíjačková kaša 5€/kg
Jaternička
5€/kg
Domáca klobása
9€/kg
Krvavnička
5€/kg
Tlačenka
8€/kg
Paprikový lalok
8€/kg
Huspenina
3€/porcia
Zabíjačková
kapustnica
3,5€/porcia

TTzel22-45 strana 6

39-0 TT45

Piatok 18. 11. rozvoz od 8.00 do 20.00 | Sobota 19. 11. predaj od 8.00 do 12.00

SLUŽBY, ZVERINEC

TRNAVSKO
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0,80
králik s liečivom, nosnice,
brojlery a kačice, bažant, ovce,
kozy, ošípané, husi, morky, psy

vždy v ŠTVRTOK v týchto termínoch:
28

17.11. , 8.12. 2022
19.1. , 9.2. , 2.3. 2023

Šulekovo-Coop . . . . . 9,00 hod.
Horné Zelenice . . . . 9,15 hod.
Dolné Zelenice. . . . . 9,30 hod.
Siladice. . . . . . . . . . . 9,45 hod.
Šúrovce. . . . . . . . . . 10,00 hod.
Vinohrady n/V . . . . 10,20 hod.
Dvorníky. . . . . . . . . 10,40 hod.
Bojničky-Coop. . . . . 10,55 hod.
Zem. Sady . . . . . . . 11,15 hod.
Pata . . . . . . . . . . . . 11,30 hod.
Šoporňa . . . . . . . . . 11,45 hod.

Diakovce. . . . . . . . . 12,20 hod.
Tešedíkovo. . . . . . . 12,35 hod.
Vlčany. . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Zemné . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Komoča . . . . . . . . . 13,35 hod.
Andovce . . . . . . . . . 13,50 hod.
Palárikovo . . . . . . . 14,20 hod.
Dvory n/Žitavou . . 14,50 hod.
Bešeňov . . . . . . . . . 15,05 hod.
Veľké Lovce . . . . . . 15,20 hod.
Podhájska . . . . . . . 15,35 hod.

vždy v PIATOK v týchto termínoch:

vždy v STREDU v týchto termínoch:

18.11. , 9.12. 2022
20.1. , 10.2. , 3.3. 2023

23.11. , 14.12. 2022
25.1. , 15.2. , 8.3. 2023

Cerová. . . . . . . . . . . . 9,00 hod.
Prievaly . . . . . . . . . . 9,15 hod.
Pl. Mikuláš-kostol . . . 9,35 hod.
Plavecké Podhradie 9,50 hod.
Sološnica . . . . . . . . 10,10 hod.
Rohožník . . . . . . . . 10,30 hod.
Kuchyňa . . . . . . . . . 11,00 hod.
Pernek . . . . . . . . . . 11,15 hod.
Vinosady . . . . . . . . 12,00 hod.
Dubová. . . . . . . . . . 12,20 hod.

Častá-trhovisko . . . . 12,35 hod.
Doľany . . . . . . . . . . 12,50 hod.
Štefanová . . . . . . . 13,05 hod.
Dlhá . . . . . . . . . . . . 13,20 hod.
Košolná . . . . . . . . . 13,35 hod.
Suchá nad Parnou. 13,50 hod.
Dolné Orešany. . . . 14,10 hod.
Horné Orešany. . . . 14,30 hod.
Lošonec . . . . . . . . . 14,50 hod.
Smolenice . . . . . . . 15,05 hod.

Akcia platí do 28.2. 2023.
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Malženice. . . . . . . . . 9,00 hod.
Jaslovské Bohunice 9,20 hod.
Paderovce . . . . . . . . 9,40 hod.
Radošovce . . . . . . . 10,00 hod.
Katlovce . . . . . . . . . 10,20 hod.
Dechtice . . . . . . . . . 10,40 hod.
Naháč . . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Horné Dubové . . . . 11,20 hod.
Dolné Dubové . . . . 11,40 hod.

Dolná Krupá. . . . . . 12,20 hod.
Horná Krupá . . . . . 12,40 hod.
Trstín . . . . . . . . . . . 13,00 hod.
Biňovce. . . . . . . . . . 13,20 hod.
Boleráz. . . . . . . . . . 13,40 hod.
Bohdanovce. . . . . . 14,00 hod.
Ružindol-trhovisko . 14,20 hod.
Bórová . . . . . . . . . . 14,40 hod.
Biely Kostol-pošta . 15,00 hod.
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Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.
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Majcichov. . . . . . . . 12,30 hod.
Opoj . . . . . . . . . . . . 12,45 hod.
Vlčkovce . . . . . . . . . 13,00 hod.
Križovany n/D . . . . 13,15 hod.
D. Lovčice . . . . . . . . 13,35 hod.
Brestovany . . . . . . 13,50 hod.
Bučany . . . . . . . . . . 14,05 hod.
Trakovice . . . . . . . . 14,20 hod.
Žlkovce . . . . . . . . . . 14,35 hod.
Červeník-zvonica. . . 14,50 hod.
Ratkovce . . . . . . . . 15,10 hod.

od 1.3. 2023

ZDARMA

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

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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
34.980
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

46-0030

Hrnčiarovce n/P. . . . 9,00 hod.
Cífer . . . . . . . . . . . . . 9,20 hod.
Kaplná . . . . . . . . . . . 9,40 hod.
Igram . . . . . . . . . . . . 9,55 hod.
Čataj . . . . . . . . . . . . 10,10 hod.
Slov. Nová Ves . . . . 10,30 hod.
Voderady . . . . . . . . 10,45 hod.
Pavlice . . . . . . . . . . 11,00 hod.
Veľké Úľany . . . . . . 11,30 hod.
Sládkovičovo . . . . . 11,50 hod.
Veľká Mača . . . . . . 12,10 hod.

3 kg KRMIVA

PREDA J
MLÁDOK
DOMINANT

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

19

vždy v PIATOK v týchto termínoch:
2.12. 2022
13.1. , 3.2. , 24.2. , 17.3. 2023

za každých 20 ks ko
ží

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

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

VZDELANIE
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Stredná odborná škola elektrotechnická
vás pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
02. 12. 2022
od 09:00

Energo je cesta ...
Študijné odbory:
- 2697 K mechanik elektrotechnik

- 2682 K mechanik počítačových sietí
- 3447 K graﬁk digitálnych médií
- 3693 K technik energetických zariadení budov
- 3778 K technik informačných
a telekomunikačných technológií

Učebné odbory:

- 2466 H 01 mechanik opravár

Te

- plynárenské zariadenia
- 2683 H 11 elektromechanik
- silnoprúdová technika

ším
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richnakova.erika@zupa-tt.sk
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Kontakt: 033/599 18 51

