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TRNAVSKO
č. 12 / 24. Marec 2023 / 27. rOčNÍK

ELEKTRIKÁR
JURAJ JAMRICH
elektroinštalácie

rekonštrukcie

el. prípojky

opravy

  0949 188

VÝMENY
vypínačov

svietidiel
zásuviek
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ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
REŤAZOVÝMI KONTAJNERMI
DOVOZ
SYPKÝCH
MATERIÁLOV

www.mabotrade.sk
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Suchovská

cesta 12, Trnava
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Predám zástere

0944 142 376

Dospelá   12� Detská   10�
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www. .sk

0905 220 132
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ROZŠIRUJEME
 VOZOVÝ PARK 

PRÍJMAME NA:
HLAVNÝ PRACOVNÝ POMER, 
BRIGÁDU, 
EXTERNE
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www.mamix.sk
Rodinný dom, Okružné námestie č.6

Trnava (smer Biely Kostol)Ponúkame:

- najväčší výber poťahových látok bez príplatku
- dovoz, vykládka a montáž ZDARMA

- možnosť odvozu starej sedačky

033/5546 744 - 0905 313 421 
Domáci trnavský predajca

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

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU
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VÝROBA
SEDACÍCH
SÚPRAV

NA MIERU!
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Počas uplynulej soboty sme s hrô-
zou a obrovskou ľútosťou sledovali 
zábery požiaru z centra Banskej 
Štiavnice. Živel poškodil niekoľko 
historických budov, v niektorých 
dokonca zhoreli celé poschodia. Ľu-
dia z ich útrob zachraňovali a odná-
šali do bezpečia všetko, čo sa dalo.

S ohňom, ktorý vypukol v historic-
kom centre Banskej Štiavnice, bojovali 
profesionálni a dobrovoľní hasiči. Pri 
udalosti zasahovali aj vojaci, policaj-
ti, zamestnanci samosprávy, Červený 
Kríž, zamestnanci zasiahnutých bu-
dov, zamestnanci Okresných úradov 
Banská Štiavnica a Banská Bystrica. 
Pomocnú ruku podalo aj veľa dobro-
voľníkov. Mnohí neúnavne pomáhali 
zachraňovať zbierkové predmety či iné 
vzácne písomnosti a dokumenty.

Do očí sa tlačili slzy, pozorujúc 
živú reťaz, ktorú ľudia vytvorili na Tro-
jičnom námestí, aby si mohli z okien 
múzea až do pristavených áut podávať 
umelecké diela v snahe ušetriť ich pred 
ničivým živlom a previezť do bezpečia. 
Aj počas tejto ohnivej skazy, tak ako ve-

ľakrát predtým, sa prejavila neskutoč-
ná spolupatričnosť a opäť sa ukázalo, 
ako sa my Slováci dokážeme vo vypätej 
situácii spojiť a pomôcť tam, kde je tre-
ba, bez nároku na odmenu.

Banská Štiavnica je bezpochyby 
klenotom nášho kultúrneho dedičstva 
a jedným z najkrajších a historicky 
najzaujímavejších miest na Slovensku. 
Jej centrum je mestskou pamiatkovou 
rezerváciou. V decembri roku 1993 
bolo mesto spolu s technickými pa-
miatkami v okolí zapísané do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného de-
dičstva UNESCO. Škody, ktoré ničivý 
požiar spôsobil, môžu mať teda nevy-
čísliteľnú hodnotu. Musíme len veriť, 
že sa kompetentným čo 
najskôr podarí vrátiť 
pamiatkovým budo-
vám v centre mesta 
ich pôvodnú krásu, 
aby sa opäť mohli 
tešiť z priazne ti-
sícok domácich 
i zahraničných 
návštevníkov.

Verme, 
že náš klenot povstane z popola

» Renáta Kopáčová, redaktorka

OPERÁTORKY
MONTÁŽE
SVIETIDIEL Pre matky po MD možnosť

dohodnúť iný pracovný čas,
prípadne skrátený úväzok.

Kontakt: p. Petráš 0903 419 289, fp@elsystems.sk

Práca na 1 zmenu

Electronic Systems s.r.o., Priemyselná 1, 917 01 Trnava

pr ijm e
Náplň práce:

jednoduchá montáž
balenie setov pre

inštaláciu svietidiel
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, DUB, HRAB
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Kamenárstvo
lampáš, váza,
50 písmen,
doprava

Pri objednaní kompletného
pomníka

www.kamenarstvomajstro.sk 0910 444 002 ZÁRUKA 15 ROKOV

ZDARMA:- Široký výber nových pomníkov, chodníkov
- Dlhoročná prax a flexibilita
- Kompletné rekonštrukcie a opravy pomníkov
- Objednávky aj bez zálohy
- Výrazné zľavy pre dôchodcov a ZŤP

0
8
-0
0
1
9

 Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie                            

 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.  

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady               
na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.

výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali 

triedou, pretože šetríme prírodné zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. 

životnosťou alebo využívame nabíjateľné akumulátory.

-
ho odpadu. 

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:

REALIZÁCIA KOMPLETNÝCH
STAVEBNÝCH PRÁC
od januára do marca
NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994
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od A po Z

NOVÉ TVARY POMNÍKOV

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU 0903 471 375

KAMENÁRSTVO 
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.

Vyškolená
a certi昀椀kovaná

masérka

klasická | banková

havajská
lomi lomi 0915 311 049

MASÁŽ
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www.zus-trnava.sk

TALENTOVÉ
SKÚŠKY 2023

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ �KOLA na Mozartovej ulici v Trnave
Výtvarný a literárno-dramatický odbor

30. 3. 2023  od 14 do 18 hod.
31. 3. 2023  od 14 do 18 hod.

Prijímacie skú�ky 
sa konajú v budove 
�koly na Mozartovej
ulici . 10.

Po

výtvarný odbor

kresba a   modelu

literárno-dramatický odbor: 
prednes, pohybové zdatnosti

pozýva na prijímacie
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

TRNAVA

0905 333 339

Po - Pia: 10:00 - 16:00

každá párna sobota: 9:00 - 12:00

NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od r. 1991

DOPRAVA ZADARMO

32

1991-2023 JARNÁ AKCIA  -40%
ZĽAVY PRE SENIOROV
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Mój otec ždycky hovoril, že nyšt na temto svete 
neny zadarmo. Že mal pravdu, som ziscila až neskór. 
Jako dzíta som temu neveryla, ale život ma presve-
čil, že za šecko sa mosí placit a že šecko si mosíme 
zaslúžit, aj odmenu, aj trest. V novinách ma zaujal 
reklamný článek, kerý mal natpis: „Otestujte pro-
dukt za 0 eur! Otestujte ho úplne zadarmo!“ Dál sa v 
článku píše: Zavolajte nám a objednajte si prípravok 
na otestovanie zadarmo. Akcia je limitovaná poč-
tom 100 exemplárov, zavolajte teraz! Prvých sto vo-
lajúcich ho obdrží za 0 eur. Za tým telefóne číslo na 
pevnú linku, tovar bol celkom zaujímavý, tak som to 
skúsila. 

Najprv hovoryl dlhú chvílu automat, potom išla 
muzika. Až za čas som sa dostala k živému človeku. 
Na otázku, či je ten zázrak naozaj zadarmo mi bolo 
povedané, že mám ščascí, že som devadesáta sedmá 
a už len traja sa mescá do stovky. Ale že počtovné 
a balné je 20 evro. Za tolké penáze dostanem 15- 20 
kilový balík zabalený ve stríbrném papíry. Poveda-
la som im, že šálá a dávajú zavádzajúcu reklamu, 
že podla čísla telefónu účinkujú v Bratislave a že si 
pre produkt prídem osobne a naozaj zadarmo. To mi 
okamžite zamýtly, že majú len telefo-
nický predaj. 

Nezabralo any to, ket som 
pohrozila, že to budem publi-
kuvat. Mám ešte jeden prípat z 
minulého roka, vtedy som bola 
99. v poradzí a poštovné a balné 
bolo 19, 50 evro. Sú to podvodnýci, 
preškolený bývalý šmejdy, skovaný 
za reklamu. Teším sa, že 
ich skoro zakážu, nena-
lecte im.

Zadarmo?

» bapka Blašková

Lacné riešenie
Kto chce šetriť na kúrení,

musí spávať v rohu,
ten má 90 stupňov 

celú zimu, chvalabohu.

Dobrý názov súťaže 
Nehľadáme  chyby 

vo všetkom ako tamtí,
ani „Traf to“, podľa nás,
nie je názov militantný.

Radia nám odborníci
Nezamestnaní radia

ako uspieť v práci
a ako prežiť horúčavy

poradia v lete Eskimáci.

Zíde sa
Protekcia? Ako ktorá,
hlavne keď nemusíš,

tri hodiny  čakať
pred dverami u doktora.

Michelinská hviezda
Keď stojíte na váhe,

nenadávajte na svoju drahú,
škaredé slovo má na nej

dvojnásobnú váhu.

Zastropovanie cien
Počkáme na novú úrodu,
čo sa na nás valí z nížin

a len potom uvidíme,
kto prvý nám ceny zníži.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

RUPTURA CORDIS 
– PUKNUTÉ SRDCE
• prezentácia novej básnickej 
zbierky spisovateľky Gabriely 
Spustovej Izakovičovej, mo-
derujú Pavol Tomašovič a 
Štefan Kuzma
22. marec o 17.00 - čitáreň

KREATIV KLUB
• tvorivá dielňa pre dospe-
lých s Dagmar Baranovits
• téma: Tkanie na drievku - 
záložka do knihy
• počet miest obmedzený
• nahlasovanie záujemcov osob-
ne, telefonicky 033/5511782 alebo 
odborne@kniznicatrnava.sk
24. marec o 16.30 - učebňa 

SCRABBLE V KNIŽNICI
• pravidelné stretnutia se-
niorov pri spoločenskej hre
každá streda o 14.00 - učebňa

VÝSTAVA
BLAHOŽELÁME OĽGE FELDEKOVEJ
• výstava kníh autorky z fon-
du knižnice
20. marec – 7. apríl - oddele-
nie beletrie

PRE DETI A MLÁDEŽ
MAMA KLUB
• klubové stretnutie s ma-
mičkami a ich deťmi
• téma: Brlôžky - zážitkové 
čítanie
• vhodné pre deti 2+
21. marec o 10.30 - herňa 

VÁŽME SI, ŽE ICH MÁME
• stretnutie s lesným peda-
gógom Michalom Slávikom 
pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa lesov
21. marec o 11.00 - pobočka 
Tulipán

MESIAC KNIHY OSLAVUJÚ 
AJ NEVIDIACI
• o živote a čítaní s nevidia-
cim knihovníkom 
22. marec o 10.00 - pobočka 
Tulipán 

TÍNEDŽERSKÉ STRETKO
• téma: Rozumieme dnešným 
tínedžerom? 
24. marec o 15.00 - herňa 

VÍTANIE JARI
• hudobno-slovné pásmo o 
jarných zvykoch a tradíciách 
• určené pre 1. stupeň ZŠ a 
školské kluby
• kontakt: hudobne_oddele-
nie@kniznicatrnava.sk alebo 
033/5511590
- hudobné oddelenie, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5

ZÁHADY THOMASA BREZINU
• súťaž o skvelé ceny, otázky 
na www.kniznicatrnava.sk ale-
bo priamo v oddelení pre deti 
a v pobočkách Prednádražie 
a Tulipán 

KNIŽNICA JURAJA 
FÁNDLYHO V TRNAVE

T .
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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.
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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

» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

» Garsonku kupim.0902 
570685

» KÚPIM HAKI LEŠENIE 
0908532682

» Predám rohovú kuchyn-
skú linku s digestorom, s 
bodovým osvetlením, hne-
dej farby dreva, vhodnú do 
bauringu, cena dohodou, 
tel: 0918114328

» Predam jacmen psenicu 
tel 0905 322 259

» Kupim ludove kroje 
0902708047
» Predám za symbolickú 
cenu starší dámsky bicykel, 
tel: 0949862390

» Kúpim stare Českosloven-
ske hračky a vzduchovku 
0905651837

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RP medzera TT medzera
Číslo rubriky medzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú 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 
zadnej strane vľavo dolu. Služ-
bu PlatbaMobilom.sk technic-
ky zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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- POHONY PRE POSUVNÉ A KRÍDLOVÉ BRÁNY
- SAMONOSNÉ SYSTÉMY, HUTNÍCKY MATERIÁL
- KOVANÉ, NEREZOVÉ A HLINÍKOVÉ POLOTOVARY
- PLECHY: PERFOROVANÉ, 3D, DEKORATÍVNE
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REZANIE
BETÓNU

otvorov do panelu

odvoz odpadu

AKCI
OVÉ

CENY
!

0908 447 006
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Kontakt: 0907 171 888 / 0907 842 092

Mzda od 3,7€/hod.

31. marca 1387  
Žigmund Luxemburský sa stal uhorským 
kráľom

1. apríla 1810 
Napoleon Bonaparte sa v Louvri oženil s 
Máriou Lujzou Habsbursko-lotrinskou

Výročia a udalosti

Ďalej robíme: elektrika, voda, plyn,kanalizácia, kúrenie, búracie práce,vývoz odpadu
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Pridaj sa k nám

od 1546,-Eur

Teamleader
výroby

vrátane bonusov a príplatkov

kontakt: 0904 742 860
praca@lear.com

pre svetových

výrobcov automobilov

Ubytovanie v na�ich komfortných ubytovaniach

Dopravu do práce

Príspevok do 3. piliera dôchodkového poistenia

Tvoríme tím...
Lear Corporation Seating Slovakia s.ro.

Voderady 454, 919 42 Voderady

S nami je

od 1546,-Eur

Teamleader
logistiky

vrátane bonusov a príplatkov

od 1900,-Eur

výroby

vrátane bonusov a príplatkov

od 1834,-Eur

Technik

vrátane bonusov a príplatkov
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

VÝKUP MINCÍ
Kúpim veci z 1. a 2.

sv. vojny,vzduchovky.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

do roku 1945
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Výroba poctivých domácich zákuskov,
ťahaných štrúdlí, toriet,
moravských koláčov a slaného pečiva
z kvalitných surovín,
bez margarínov a umeliny.

Zákusky od Zuzky Trnava

Maličká
cukrárska výroba
v Trnave.

Chute starých dobrých časov,
aj moderné dezerty.

Nájdete nás na facebooku:

0911 593 811
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Schodiskový výťah Stannah je 
vhodný pre každé schodisko, 
lomené, rovné, vnútorné 
alebo vonkajšie.

0800 162 162
www.stannah.sk

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

156 rokov výrobca

Zavolajte zadarmo

Pre ŤZP občanov možnosť 
vybaviť na zakúpenie 

stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

20
ROKOV

My máme narodeniny, 
ale vy dostanete darček.y

€ 200
DARČEKOVÁ KARTA

Pri kúpe stoličkového 
výťahu Stannah vám 
ponúkame darčekovú 

kartu v hodnote 200 €!

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 3. 2023 a nie 
je platná s inými kampaňami alebo ponukami.

Na celom Slovensku
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SBSÊGUARDINGÊs.Êr.Êo.

@

�

)

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:
Cena platí pri osobnom dovoze.

Zvoz od 100 kg zabezpečíme. 

Cena bateriek
od 0,65 €/kg
Cena bateriek
od 0,65 €/kg

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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DVERE - PARKETY

Interiérové dvere - zárubne

parkety, laminát,
vinil, drevo

CENOVÁ PONUKA
ZAMERANIE

ZDARMA

0905 838 835
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Stredná odborná �kola po nohospodárstva a sl b 

na d eku 

Zavarská 9 | 917 28 Trnava | Slovenská republika 
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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琀礀,

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

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

0948 144 844

19 990�

12/2018

2,0 TDCi

110 000 km

AUTOSERVIS

www.autojj.sk

Predaj jazdených

vozidiel FORD

- oprava poistných udalostí

- servis vozidiel

13 490�

7/2019

1,5 TDCi

139 000 km

17 890�

8/2018

2,0 TDCi  

111 000 km
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Hľadám
1-IZBOVÝ BYT

na kúpu
na Prednádraží 

v Trnave

0903 474 503

v Trnave
bezdotykovej autoumyvárni

CASHBACK

0-50�                   20%

51-100�              25%

101-500�           30%

od 501�              50%

Streda (okrem 1:00 - 6:00)

1:00 - 6:00

LuxWash

   

Bulharská 48Adresana kartu
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Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín síd-
li na prvom poschodí meštianske-
ho domu na Štefánikovej 4. Celý 
program: www.malyberlin.sk

27. 03. o 19.00 h
Talk show so Zvolom: 
FAJRONT
Z dlhej chvíle a z akútneho nedostatku 
sa rozhodli v Malom Berlíne, že chcú 
mať talk show! Bude o ľuďoch trnav-
ského typu – teda takých, ktorí majú 
kus trnavského srdiečka. Trnavčania 
aj Netrnavčania budú hosťami v ne-
pravidelných stretnutiach v kultúrnom 
centre, ktorému doteraz takýto formát 
chýbal. Do prvého vydania prijal po-
zvanie hudobník Graeme Mark, už na 
počutie muž s netrnavskými koreňmi, 
a tréner Spartaka Michal Gašparík. 
Pripravte sa na trochu hudby, trochu 
humoru a zaujímavé rozhovory pod 
taktovkou skúseného moderátora – 
jeho hlas možno poznáte zo Štadióna 
Antona Malatinského, Andrej Zvolo 
Zvolenský sa nezľakol komentátorskej 
výzvy. 

30. 03. o 19.00 h
Prednáška:
Návrat Hlavy V.?
V minulosti bolo umenie, sochárstvo 
alebo maľba pevnou súčasťou archi-
tektúry. Nebolo tomu inak ani v 20. 
storočí, kedy počas platnosti inštitútu 
tzv. Hlavy V. vzniklo množstvo kvalit-
ných diel, ktoré sú dodnes súčasťou 
verejných stavieb aj u nás. Malý Berlín 
pozýva na krátku prednášku ku knihe 
Bratislavské moderné fontány – ume-
nie vo verejnom priestore 1963 – 1989 
spojenú s pohľadom do témy umenia 
vo verejnom priestore a umeleckých 
diel ako súčasti architektúry. Predná-
ša: Martin Zaiček. 

30. 03. o 19.00 h
Koncert: 
Mňága a Žďorp (CZ)

V Malom Berlíne privítajú legendu 
českej alternatívnej hudby. Večne 
mladí Mňága a Žďorp konečne vyrá-
žajú na dlho odkladané Best of Tour. 
Hudobne nestarnúca kapela okolo 
neúnavného Petra Fialu sa v Malom 
Berlíne predstaví po štyroch rokoch. 
Mňága a Žďorp majú na konte už 
štrnásť albumov, ich songy sú plné 
nadčasovosti a vtipného nadhľadu. 
Ich koncerty sú jedna veľká veselá 
párty. Koncertovanie ich stále baví a 
česko-slovenský priestor brázdia pra-
videlne. Sú zárukou skvelého koncert-
ného večera.                                              ren

V rámci rozsiahlej revitalizácie 
verejného priestoru pod názvom 
Agátka vzniká na Ulici Vladimíra 
Clementisa v Trnave nová komu-
nitná záhrada. Prioritne je určená 
obyvateľom Ulice Vladimíra Cle-
mentisa a blízkeho okolia.

Pre ľudí so záujmom dopestovať si 
vlastné plodiny ponúkne záhrada dva-
násť vyšších a osem nižších záhonov na 
pestovanie. „K dispozícii bude prípojka 
na úžitkovú vodu aj dve pitné fontánky. 
Pestovatelia dostanú aj vlastný kompostér 
na rastlinný odpad. Záhrada bude oplote-
ná a mimo prevádzkových hodín sa bude 
zamykať,“ informuje trnavská radnica.

Poslúži ako priestor 
na rôzne aktivity

Okrem možnosti vypestovať si vlast-
nú zeleninu, ovocie, bylinky či kvety 
poslúži komunitná záhrada aj ako 
priestor na rôzne aktivity. Bude sa tu 
dať posedieť aj zrelaxovať si v hojda-
cej sieti, spraviť si piknik na lavičke za 
stolom alebo si spraviť pohodlie v zátiší 
pod stromami.

Záujemcovia sa už môžu prihlásiť
Nádejní pestovatelia sa môžu prihlá-

siť do 31. marca 2023 v online dotazníku. 
„Komunitná záhrada na Agátke je prio-
ritne určená obyvateľom Ulice Vladimí-
ra Clementisa a blízkeho okolia. V prípa-
de veľkého záujmu budú uprednostnení 
tí, ktorí bývajú čo najbližšie. Ak to bude 
kapacita umožňovať, bude sa dať prihlá-
siť aj dodatočne na verejnom stretnutí,“ 
hovorí Petra Vráblová z referátu partici-
pácie Mestského úradu v Trnave. To sa 

uskutoční 4. apríla o 17.00 h v Dennom 
centre seniorov na V. Clementisa 51. 
Zástupcovia Mesta Trnavy odpovedia 
záujemcom na podrobnejšie otázky a 
zároveň si tam potenciálni pestovatelia 
a návštevníci komunitnej záhrady par-
ticipatívnym spôsobom stanovia aj pra-
vidlá využívania spoločného priestoru.

Mesto zároveň hľadá aj dobrovoľní-
ka, ktorý by mal na starosti manažova-
nie tohto priestoru a komunikoval by 
potrebné záležitosti s mestom.             ren

Hľadajú záujemcov o pestovanie plodín 

V Trnave vzniká mestská 
záhrada

Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trna-
ve ako prvé slovenské činoherné di-
vadlo v marci obohatí svoj reperto-
ár o netradičný formát batolárium 
určený pre deti od šiestich mesia-
cov. Premiéru inscenácie s názvom 
Púpätko uvedie 31. marca 2023.

Divadelný tvar s názvom Púpätko na 
trnavské javisko po prvýkrát prinášajú 
poľské tvorkyne, režisérka Alicja Mo-
rawska-Rubczak a scénogra昀欀a Barbara 
Małecka. Deti od šiestich mesiacov do 
troch rokov sa spolu so svojimi rodičmi 
či blízkymi v sprievode hercov ocitnú 
priamo na javisku. Vstúpia tak do fas-
cinujúceho sveta, ktorý budú slobodne 
objavovať a zažívať ho prostredníctvom 
hudby, zvukov, hlasov, ale aj pohybov či 
dotykov. Interaktívna divadelná forma 
dáva aj tým najmenším deťom priestor 
spoznať čaro divadla zblízka. Rodičia 
či blízki ich tak môžu sledovať pri ich 
prvej divadelnej skúsenosti, ktorá zapô-
sobí na ich zvedavosť, radosť alebo iné 
doposiaľ neprebádané emócie.

Puto spoločného zážitku
Batolárium ako divadelná forma tak 

tvorí umelecký zážitok s pridanou hod-
notou pre detských aj dospelých divá-
kov. „Naozaj? Také malé deti dokážu 

vnímať divadlo? – toto je najčastejšia re-
akcia, s ktorou sa stretávam, keď ľuďom 
vysvetľujem, pre koho je naša najnovšia 
premiéra,“ hovorí Lucia Mihálová, dra-
maturgička poverená riadením ume-
leckého úseku DJP a jej odpoveď znie: 
„Áno. Deti od šiestich mesiacov nedo-
kážu vnímať príbeh, ale dokážu vnímať 
rytmus, pohyb, svetelnú atmosféru, me-
lódiu či zaujímavé výtvarné objekty – aj 
to je predsa divadlo. Najčarovnejšie na 
divadle je však záhadné puto spoločné-
ho zážitku, ktoré sa tvorí medzi hercom 

a divákom i medzi divákmi navzájom. V 
inscenácii Púpätko neponúkame záži-
tok z príbehu, ale niečo oveľa cennejšie 
– zážitok z blízkosti“.

Divadlo bude špeciálne prispôsobe-
né príchodu nových, malých divákov. 
V jeho priestoroch budú určené oddy-
chové zóny s prebaľovacími pultmi, 
miestom na parkovanie kočíkov a ďal-
ším vybavením, ktoré pomôže rodičom 
zažiť prvú návštevu svojich detí v di-
vadle komfortne.                                          ren

Do trnavského divadla budú 
môcť chodiť aj batoľatá

Nová mestská záhrada na Ulici Vladimíra Clementisa v Trnave. 
zdroj foto mesto Trnava, autor foto  Petra Vráblová

Trnavské divadlo chystá predstavenie pre deti od šiestich mesiacov. zdroj foto DJP

zdroj foto KC MB
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Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín síd-
li na prvom poschodí meštianske-
ho domu na Štefánikovej 4. Celý 
program: www.malyberlin.sk

27. 03. o 19.00 h
Talk show so Zvolom: 
FAJRONT
Z dlhej chvíle a z akútneho nedostatku 
sa rozhodli v Malom Berlíne, že chcú 
mať talk show! Bude o ľuďoch trnav-
ského typu – teda takých, ktorí majú 
kus trnavského srdiečka. Trnavčania 
aj Netrnavčania budú hosťami v ne-
pravidelných stretnutiach v kultúrnom 
centre, ktorému doteraz takýto formát 
chýbal. Do prvého vydania prijal po-
zvanie hudobník Graeme Mark, už na 
počutie muž s netrnavskými koreňmi, 
a tréner Spartaka Michal Gašparík. 
Pripravte sa na trochu hudby, trochu 
humoru a zaujímavé rozhovory pod 
taktovkou skúseného moderátora – 
jeho hlas možno poznáte zo Štadióna 
Antona Malatinského, Andrej Zvolo 
Zvolenský sa nezľakol komentátorskej 
výzvy. 

30. 03. o 19.00 h
Prednáška:
Návrat Hlavy V.?
V minulosti bolo umenie, sochárstvo 
alebo maľba pevnou súčasťou archi-
tektúry. Nebolo tomu inak ani v 20. 
storočí, kedy počas platnosti inštitútu 
tzv. Hlavy V. vzniklo množstvo kvalit-
ných diel, ktoré sú dodnes súčasťou 
verejných stavieb aj u nás. Malý Berlín 
pozýva na krátku prednášku ku knihe 
Bratislavské moderné fontány – ume-
nie vo verejnom priestore 1963 – 1989 
spojenú s pohľadom do témy umenia 
vo verejnom priestore a umeleckých 
diel ako súčasti architektúry. Predná-
ša: Martin Zaiček. 

30. 03. o 19.00 h
Koncert: 
Mňága a Žďorp (CZ)

V Malom Berlíne privítajú legendu 
českej alternatívnej hudby. Večne 
mladí Mňága a Žďorp konečne vyrá-
žajú na dlho odkladané Best of Tour. 
Hudobne nestarnúca kapela okolo 
neúnavného Petra Fialu sa v Malom 
Berlíne predstaví po štyroch rokoch. 
Mňága a Žďorp majú na konte už 
štrnásť albumov, ich songy sú plné 
nadčasovosti a vtipného nadhľadu. 
Ich koncerty sú jedna veľká veselá 
párty. Koncertovanie ich stále baví a 
česko-slovenský priestor brázdia pra-
videlne. Sú zárukou skvelého koncert-
ného večera.                                              ren

V rámci rozsiahlej revitalizácie 
verejného priestoru pod názvom 
Agátka vzniká na Ulici Vladimíra 
Clementisa v Trnave nová komu-
nitná záhrada. Prioritne je určená 
obyvateľom Ulice Vladimíra Cle-
mentisa a blízkeho okolia.

Pre ľudí so záujmom dopestovať si 
vlastné plodiny ponúkne záhrada dva-
násť vyšších a osem nižších záhonov na 
pestovanie. „K dispozícii bude prípojka 
na úžitkovú vodu aj dve pitné fontánky. 
Pestovatelia dostanú aj vlastný kompostér 
na rastlinný odpad. Záhrada bude oplote-
ná a mimo prevádzkových hodín sa bude 
zamykať,“ informuje trnavská radnica.

Poslúži ako priestor 
na rôzne aktivity

Okrem možnosti vypestovať si vlast-
nú zeleninu, ovocie, bylinky či kvety 
poslúži komunitná záhrada aj ako 
priestor na rôzne aktivity. Bude sa tu 
dať posedieť aj zrelaxovať si v hojda-
cej sieti, spraviť si piknik na lavičke za 
stolom alebo si spraviť pohodlie v zátiší 
pod stromami.

Záujemcovia sa už môžu prihlásiť
Nádejní pestovatelia sa môžu prihlá-

siť do 31. marca 2023 v online dotazníku. 
„Komunitná záhrada na Agátke je prio-
ritne určená obyvateľom Ulice Vladimí-
ra Clementisa a blízkeho okolia. V prípa-
de veľkého záujmu budú uprednostnení 
tí, ktorí bývajú čo najbližšie. Ak to bude 
kapacita umožňovať, bude sa dať prihlá-
siť aj dodatočne na verejnom stretnutí,“ 
hovorí Petra Vráblová z referátu partici-
pácie Mestského úradu v Trnave. To sa 

uskutoční 4. apríla o 17.00 h v Dennom 
centre seniorov na V. Clementisa 51. 
Zástupcovia Mesta Trnavy odpovedia 
záujemcom na podrobnejšie otázky a 
zároveň si tam potenciálni pestovatelia 
a návštevníci komunitnej záhrady par-
ticipatívnym spôsobom stanovia aj pra-
vidlá využívania spoločného priestoru.

Mesto zároveň hľadá aj dobrovoľní-
ka, ktorý by mal na starosti manažova-
nie tohto priestoru a komunikoval by 
potrebné záležitosti s mestom.             ren

Hľadajú záujemcov o pestovanie plodín 

V Trnave vzniká mestská 
záhrada

Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trna-
ve ako prvé slovenské činoherné di-
vadlo v marci obohatí svoj reperto-
ár o netradičný formát batolárium 
určený pre deti od šiestich mesia-
cov. Premiéru inscenácie s názvom 
Púpätko uvedie 31. marca 2023.

Divadelný tvar s názvom Púpätko na 
trnavské javisko po prvýkrát prinášajú 
poľské tvorkyne, režisérka Alicja Mo-
rawska-Rubczak a scénogra昀欀a Barbara 
Małecka. Deti od šiestich mesiacov do 
troch rokov sa spolu so svojimi rodičmi 
či blízkymi v sprievode hercov ocitnú 
priamo na javisku. Vstúpia tak do fas-
cinujúceho sveta, ktorý budú slobodne 
objavovať a zažívať ho prostredníctvom 
hudby, zvukov, hlasov, ale aj pohybov či 
dotykov. Interaktívna divadelná forma 
dáva aj tým najmenším deťom priestor 
spoznať čaro divadla zblízka. Rodičia 
či blízki ich tak môžu sledovať pri ich 
prvej divadelnej skúsenosti, ktorá zapô-
sobí na ich zvedavosť, radosť alebo iné 
doposiaľ neprebádané emócie.

Puto spoločného zážitku
Batolárium ako divadelná forma tak 

tvorí umelecký zážitok s pridanou hod-
notou pre detských aj dospelých divá-
kov. „Naozaj? Také malé deti dokážu 

vnímať divadlo? – toto je najčastejšia re-
akcia, s ktorou sa stretávam, keď ľuďom 
vysvetľujem, pre koho je naša najnovšia 
premiéra,“ hovorí Lucia Mihálová, dra-
maturgička poverená riadením ume-
leckého úseku DJP a jej odpoveď znie: 
„Áno. Deti od šiestich mesiacov nedo-
kážu vnímať príbeh, ale dokážu vnímať 
rytmus, pohyb, svetelnú atmosféru, me-
lódiu či zaujímavé výtvarné objekty – aj 
to je predsa divadlo. Najčarovnejšie na 
divadle je však záhadné puto spoločné-
ho zážitku, ktoré sa tvorí medzi hercom 

a divákom i medzi divákmi navzájom. V 
inscenácii Púpätko neponúkame záži-
tok z príbehu, ale niečo oveľa cennejšie 
– zážitok z blízkosti“.

Divadlo bude špeciálne prispôsobe-
né príchodu nových, malých divákov. 
V jeho priestoroch budú určené oddy-
chové zóny s prebaľovacími pultmi, 
miestom na parkovanie kočíkov a ďal-
ším vybavením, ktoré pomôže rodičom 
zažiť prvú návštevu svojich detí v di-
vadle komfortne.                                          ren

Do trnavského divadla budú 
môcť chodiť aj batoľatá

Nová mestská záhrada na Ulici Vladimíra Clementisa v Trnave. 
zdroj foto mesto Trnava, autor foto  Petra Vráblová

Trnavské divadlo chystá predstavenie pre deti od šiestich mesiacov. zdroj foto DJP

zdroj foto KC MB
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V súvislosti s nedávno medializovaným 
stretom človeka s medveďom v Sučian-
skej doline upozorňuje Správa Národné-
ho parku Malá Fatra, že pohyb v národ-
nom parku mimo turistického chodníka 
nie je povolený, pričom aktuálne je turis-
tický chodník na trase Vendovka – Malý 
Kriváň pre jarnú uzáveru uzatvorený až 
do 15. júna. Zároveň Zásahový tím Štát-
nej ochrany prírody Slovenskej republi-
ky (ŠOP SR) poukazuje v tomto období na 
zvýšené riziko stretu s medveďmi.

„Medvede práve v marci vychá-
dzajú z brlohov a vodiace medvedice 
vyvádzajú von svoje mláďatá. Marec je 
zároveň mesiacom kedy sa v hustých 
lesných porastoch pohybujú v zvýšenej 
miere poľovníci za účelom hľadania 
takzvaných zhodov. Jelenie trofeje sa 
však často snažia nájsť aj nelegálni zbe-
rači,“ informuje ŠOP SR a zároveň upo-
zorňuje na zvýšenú opatrnosť ako aj na 
dodržiavanie Zákona o ochrane príro-
dy a krajiny v súvislosti s pohybom po 
turistických chodníkoch, no zároveň aj 
na dodržiavanie Zákona o poľovníctve 
v súvislosti s nelegálnym zberom pa-
rožia a nevystavovaniu sa zbytočnému 
riziku stretu s našou najväčšou šelmou 
v neprehľadnom lesnom teréne. 

V horách na seba upozornite
Zásahový tím ŠOP SR odporúča, 

pre minimalizáciu rizika stretu s med-
veďom, na svoju prítomnosť v horách 
upozorniť akýmkoľvek akustickým 
prejavom, či už ide o pískanie, spieva-
nie, tlieskanie, prípadne použitie zvon-
čeka a držať sa turistických chodníkov.

„Do pozornosti zároveň dávame 
krátky náučný 昀椀lm o správaní sa v lese 
s možným výskytom veľkých šeliem, 
ktorý ŠOP SR uvádza v tomto mesiaci 
na verejnosť a je dostupný na youtube 
kanáli - https://www.youtube.com/wat-
ch?v=rhlOtrGM6uk. Ďalšie podrobné in-
formácie o tom, ako sa správať pri strete 
s medveďom, sú dostupné na webe Zá-
sahového tímu pre medveďa hnedého 
– http://zasahovytim.sopsr.sk/,“ uvádza 
ŠOP SR.

Informácie poskytol Odbor komunikácie 
a propagácie ŠOP SR v spolupráci 

so Správou Národného parku Malá Fatra

Ochranári 
vyzývajú k vyššej obozretnosti

» ren
zdroj foto garten-gg pixabay
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Tel.: 0917 526 058

opravy starých
striech 

VÝMENA
KRYTÍN
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0948Ê107Ê877

STRECHY

KROVY
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0905 66 22 29

4
0
-0
0
2
9

0948 107 877

Bytové jádra, domy, byty,
priečky, obklady, dlažby,

stierky, vymaľovky,
voda, elektroinštalácie,

kúrenie

REKONŠTRUKCIE
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Y
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍ  ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ
NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

549 € 599 €

849 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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Vonkajšie hliníkové rolety

Kuri kyÊNosiv  
r znejÊfarbyÊ8-12-15-18Êtý

PredajÊrastovejÊaÊzn škovejÊk mnejÊzmesi

Kuri kyÊNosiv  
r znejÊfarbyÊ8-12-15-18Êtý

PredajÊrastovejÊaÊzn škovejÊk mnejÊzmesi

n kaÊnaÊpredaj:
(priÊgalante)

hydin rskaÊfarmaÊtopoLnica

RozvozÊzabezpe me

0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydin rskaÊfarmaÊTopo nica

Ê

k n  

d  y r dania s
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Brojlerov  ka iceÊ1-14Êd ov
MulardÊKa iceÊ-Ê ereÊ1-14Êd ov
H sat  Landesk  1-14Êd ov
MorkyÊBieleÊBIG-6   6Êt d ov

Kontakt: 0903 846 665 
info@renaclean.sk  wwwrenaclean.sk

a za dobrú cenu!!! 
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NÁTERY STRIECHKvalitné

Obhliadka zadarmo
a RÔZNE ZĽAVY

hlavne pre dôchodcov !
903 846 665
.sk  wwwrenaclean.sk

rú cenu!!! 
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TETT REE Y STRTT IEII CHCC

rmo
VY
dcov !

Nátery a čistenia striech
Dlhá životnosť náteru 
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PRIJATEĽNÁ CENA
RÝCHLE  VYHOTOVENIE

CENOVÁ
PONUKA
ZDARMA
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13x
NA SLOVENSKU

PREDAJ�A: OBCHODNÁ ZÓNA THE MALL - TRNAVA

Už tradične začínajú preteky Slo-
venského pohára v cestnej cyklis-
tike úvodnými kolami na cestách 
v Trnave a jej okolí.  Tie tohtoročné 
sa uskutočnia 1. apríla ako kritérium 
na Hlbokej ulici v Trnave a 2. apríla 
v podobe pretekov so štartom a cie-
ľom v Suchej nad Parnou.  Pre mno-
hých cyklistov sú to prvé preteky v 
novej sezóne, či prvé preteky v novej 
kategórii, a tak budia mimoriadnu 
pozornosť nielen jazdcov zo Sloven-
ska, ale aj okolitých krajín. 

Aj keď predikcia počasia naznaču-
je chladný a veterný víkend, i tento 
rok počítajú organizátori trnavského 
klubu CK Olympik Trnava so štyrmi 
stovkami jazdcov na štarte. Chýbať 
nebudú ani zostavy dvoch sloven-
ských kontinentálnych celkov Dukly 
Banská Bystrica a RKK Pierre Bague-
tte, ale ani Cycling Academy Trenčín 
či českého ATT Investments. Početné 
zastúpenie budú mať i mládežnícke 
tímy.  

Ako prvé je na programe kritérium 
na Hlbokej ulici (od križovatky s Bu-
čianskou po vjazd do obytnej zóny na 

Hlbokej). „Ostrý štart pretekov domá-
cej súťaže je na programe od 12:00 ho-
diny od najmladších pretekárov až po 
elitných mužov. Už predtým však do-
stanú šancu zmerať si sily aj mladšie 
deti v školskom veku bez licencie. Tak-
že štartovať môže ktorýkoľvek záujem-
ca od 6-12 rokov, podmienkou je prilba 
a bicykel spĺňajúcej bezpečnostné nor-
my + registrácia medzi 9-10 hodinou v 
kancelárii na VÚC Trnava. Spomínaný 
úsek cesty bude preto uzavretý pre do-
pravu od soboty rána 8:00 do večera 
18:00 hodiny, rovnako i parkovisko 
pred VÚC. Obchádzka bude riadne 
vyznačená dopravnými značkami. 
Týmto chcem trnavským vodičom po-
ďakovať za rešpektovanie dočasných 
dopravných obmedzení,“ uviedol k 
podujatiu Bohuslav Kujovič, predse-
da a tréner jediného trnavského mlá-
dežníckeho cyklistického klubu.   

„V nedeľu od desiatej hodiny ča-
kajú cyklistov preteky s hromadným 
štartom. Oproti minulosti došlo kvôli 
opravám na orešanskom moste k zme-
ne trate. Štart i cieľ zostal zachovaný 
oproti kostolu v Suchej nad Parnou. 
26,2 km okruh ďalej povedie cez Ko-

šolnú, Dlhú, Borovú, Ružindol, po že-
lezničné koľaje v Trnave, kde sa stočí 
naspäť do Suchej nad Parnou. Ako 
prví odštartujú o 10:00 hodine naj-
mladší pretekári, potom sa pôjde už v 
klasickom rozpise. Od 11:00 hodiny sú 
na programe spojené preteky mužov 
a juniorov, ktorí pôjdu 5 okruhov. Od 
11:05 idú kadeti, ženy a juniorky na 3 
okruhy a o 11:10 starší žiaci a kadetky 
na dva okruhy. Preteky sa konajú za 
plnej premávky, ale verím v zhovieva-
vosť vodičov a dodržiavanie pokynov 

usporiadateľov. Sú naplánované na 
čas, aby čo najmenej obmedzovali 
premávku v daný deň,“ dodal Kujovič. 

„Veríme, že na stupňoch víťazov uvi-
díme v oboch disciplínach i domácich 
cyklistov. Pravidelne sa umiestňujú v 
cestných i horských pretekoch, rovna-
ko i v cyklokrose. Fanúšikov samozrej-
me pozývame povzbudiť mladé slo-
venské nádeje dvoch kolies,“ vyjadrila 
Jaroslava Sobotová, trénerka mlad-
ších ročníkov v CK Olympik Trnava.  

Slovenský pohár v cestnej cyklistike 

foto Slovenský zväz cyklistiky
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Mozog a nervový systém riadia fun-
govanie celého tela. Mozog je jeden z 
najdôležitejších orgánov v ľudskom 
tele - umožňuje nám myslieť, hýbať 
sa a komunikovať s okolím. Dáva nám 
schopnosť vnímať svet naokolo, cítiť 
emócie, pamätať si, učiť sa a sústrediť 
sa. Zdravý mozog je preto zásadný pre 
prežitie plnohodnotného života.

Fungovaniu mozgu podľa odborní-
kov škodí nedostatočný pohyb, sedavý 
životný štýl, nekvalitný spánok alebo 
jeho nedostatok, nedostatočná socia-
lizácia, neprimerané množstvo času 
osamote, dlhodobý a chronický stres, 
nadmerné užívanie alkoholu, fajčenie, 
dlhodobé pesimistické myslenie.

Čo prospieva mozgu:
- Nenechať ho “zlenivieť”. Akákoľvek akti-
vita mu prospieva či už to je komunikácia, 
udržiavanie sociálnych vzťahov, literatúra, 
nové podnety, kultúra, umenie, pestovanie 
koníčkov, spoločenské hry, učenie cudzích 
jazykov.
- Trénovať pamäť – výkon pamäti sa môže 
vekom znižovať, preto ju treba stále tréno-
vať a udržiavať v aktivite. Dôležité je pou-
žívať aj vlastnú pamäť, nielen tú digitálnu. 
Skúste svoj mozog priebežne stimulovať 
napríklad vedomostnými súťažami, rébus-
mi, krížovkami, sudoku, pexesom alebo 
šachom.
- Kvalitná strava – mozog spotrebúva veľa 
energie. Dôležitá je zdravá a vyvážená stra-

va. Vhodným príkladom je stredomorská 
strava zahŕňajúca zeleninu, ovocie, olivový 
olej, obilniny, chlieb, strukoviny, ryby, va-
jíčka, mliečne výrobky, mäso. Dôležité je re-
dukovať príjem alkoholu. Vitamíny skupiny 
B sú dopingom pre celý nervový systém.
- Dostatok tekutín - ak je telo zásobené te-
kutinami, mozog je dostatočne prekrvený 
a nervové bunky navzájom dobre komuni-
kujú.
- Kvalitný spánok – chronický nedostatok 
spánku poškodzuje pamäť, únava znižuje 
schopnosť koncentrácie.
- Pravidelná fyzická aktivita – pohybom 
sa zvyšuje mozgová výkonnosť. Ideálny je 
pohyb na čerstvom vzduchu. Mozog je pri 
fyzickej aktivite viac prekrvený, a teda viac 
okysličovaný a zásobovaný živinami.
- Pravidelný oddych počas dňa – krátke 
prestávky (mikroprestávky, 5- až 10-minúto-
vé) počas dňa zmierňujú únavu – prospieva 
pohľad z okna, chôdza po schodoch, hlbo-
ké dýchanie, krátka meditácia.
- Pobyt v prírode – aspoň dve hodiny za 
týždeň. Podporuje psychické aj fyzické 
zdravie.
- Používať informačné a komunikačné tech-
nológie len v nutnej miere a nenechať ich 
zbytočne zapnuté. 
- Určiť si vo svojom byte aj pracovnom pros-
tredí zóny bez akýchkoľvek technológií.

Informácie poskytol Odbor podpory 
zdravia a výchovy k zdraviu v spolupráci s 

Odborom komunikácie ÚVZ SR

Podporte fungovanie svojho mozgu

» ren
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DIAGNOSTICKÉ CENTRUM
Kompletné vyšetrenie, stanovenie 
Vašej diagnózy, určenie príčiny chorôb
a doporučenie liečby:
cievnych problémov, postcovidového syndrómu, 
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, 
osteoporózy, cukrovky, pankreasu, prostaty, 
vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, 
psychických porúch, migrény, depresie, úzkosti,  
nervového systému, alergií ...

Objednať sa môžete na tel. č. 0903 412 343

u, 
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od obalových materiálov a papiera

TAŠKY
PAPIEROVÉ
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Prijmeme pracovníkov SBS 
 v Trnave

Mzda od 4,69 €/hod. bru琀琀o

0948 116 981    corado@corado.sk
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871
0940 098 504

vaskovicadam@gmail.com
fb: Kamenarstvo Adam ruza

AKCIA
MAREC – APRÍL

2023

● 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.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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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

AKCIA NA VONKAJŠIE
ŽALÚZIE A OKNÁ

Súkromné 

konzervatórium
Du�ana Nebylu

2. mája 2023 | OD 9.30 H
www.stkdn.sk

TE�ÍME SA NA VÁS!
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www.regionpress.sk
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Škvrna od jedla na obľúbenom ob-
lečení, na koberci, či obruse nám 
vie občas poriadne pokaziť náladu. 
Jestvuje zopár spôsobov, ako si s 
ňou poradiť. Dôležité však je, pustiť 
sa do jej odstraňovania čo najskôr.

Oblečenie, obrusy
- so škvrnami od červeného vína by si 
mala poradiť soľ. Znečistený odev či ob-
rus namočte do vlažnej vody, posypte 
vrstvou soli a nechajte pôsobiť. Násled-
ne vyperte obvyklým spôsobom.
- ak ste si oblečenie obliali kávou, čo 
najskôr ho vyperte pod tečúcou stude-
nou – v žiadnom prípade nie horúcou 
vodou. V prípade, že škvrna odoláva, 
posypte ju vrstvou zemiakového škro-
bu, nechajte pôsobiť a potom vyperte 
obvyklým spôsobom.
- škvrnu od čokolády skúste odstrá-
niť vodou, do ktorej ste pridali lyžičku 
octu.
- na škvrny od oleja môžete použiť ku-
kuričný škrob. Škvrnu ním posypte, 
nechajte pôsobiť a následne vyperte. 
Dobrým pomocníkom je v tomto prípa-
de aj žehlička a pijavý papier. Ten pri-
ložte na škvrnu a teplou žehličkou po 
ňom opakovane prechádzajte. Papier 
by mal mastnotu vsiaknuť. Potom stačí 
oblečenie či obrus vyprať.
- ak sa vám na odev prilepila žuvačka, 
vložte ho na určitý čas do mrazničky, 
následne by sa vám malo podariť žu-
vačku mrvením pomedzi prstami od-

strániť.
- smolu z odevu odstráňte tak, že ju 
najskôr pokvapkajte odlakovačom na 
nechty, nechajte vsiaknuť, preperte 
mrvením pomedzi prstami a následne 
vyperte mydlom.
- so škvrnami od rúžu či make-upu by 
si mal poradiť lieh. Znečistený odev po-
ložte na savú podložku a škvrnu potie-
rajte vatičkou namočenou v liehu, po-
tom ho vyperte obvyklým spôsobom.
- škvrny od pera by mal vyčistiť podob-
ne ako v predchádzajúcom prípade, 
lieh.

Koberce
- červené víno z koberca môžete odstrá-
niť viacerými spôsobmi – ten najjed-
noduchší je, že znečistené miesto po-
lejete perlivou vodou, nechajte pôsobiť 
a špongiou očistite. Rovnaký spôsob 
môžete vyskúšať aj v prípade, že ste na 
koberec rozliali kávu.

Ako na nepekné škvrny

» ren
zdroj foto JillWellington pixabay
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na doplnky k oknám!
Super CENY
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...sieťky, žalúzie a iné

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

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

PRIJME
technicko-administratívneho

pracovníka

pozícia vhodná aj pre: absolventa, resp.
�tudenta V� technického zamerania (brigáda)

0903 768 490 hromex@hromex.sk

mzda: 1 300�/brutto
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- Obklady a dlažby

- Pokládka

   zámkovej dlažby

- Zatepľovanie a ostatné

   stavebné práce

STAVEBNÉ
PRÁCE

0910 127 792
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PEDIKÚRA
SILVIA

kombinovaná
mokrá | suchá
Hospodárska 53, TT

0948 549 772 01
-0

00
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kované a nerezové

diely

markízy,

tieniaca technika
gará ové brányalarmy, videovrátniciautomatizácia brán

GARÁ OVÉ BRÁNY
S MONTÁ OU 699�od

Suchovská 5, Trnava

0911 421 691

www.balu-pohony.sk

sady posuvných motorov od 239�

sady krídlových pohonov od 299�

3
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Nájdete nás
na adrese:

Coburgova 82/A

Trnava 917 02

e-mail:

cavojsky@cavojsky.sk

mobil:

0905 699 066

pevná linka:

033/381 81 34

•OKNÁ•
•DVERE•

•PARAPETY•
• E KY•
• A E•
•RO ETY•www.cavojsky.sk
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0905 333 832
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Pondelok    Kapustová polievka  /A1/  
27.03.          150 g  1. Bravčové dusené v keli, zemiaky /A1/
                   150 g  2. Kuracie medailónky na zelenine, ryža  /A1/
           300 g  3. Listový šalát, kuracie nugetky, syr, dressing z medvedieho cesnaku, bagetka  /A1,7/
6€                  300 g  4. Šampiňónové rizoto, cvikla /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, tatarka /A1,3,7/
VIP MENU 8€ 150 g  8. Opekaný oštiepok, varené zemiaky, tatárska omáčka /A1,7/

Utorok      Francúzska polievka  /A1/ 
28.03.         150 g  1. Pečená krkovička, kapusta, knedľa  /A1/
                   150 g  2. Štefanská pečená sekaná, zemiakové pyré, uhorka  /A1,3,7/
 300 g  3. Špagety so šunkou a bambino omáčkou /A1,3,7/
6€               300 g  4. Cuketové placky , dressing z medvedieho cesnaku  /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/
VIP MENU 8€ 150 g  8. Pečené koleno, horčica, chren, baraní roh, chlieb /A1,10/

Streda       Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
29.03.         150 g   1. Pečené kura, ryža, kompót  /A1/ 
 150 g   2. Bravčový prírodný rezeň, zemiaky s medvedím cesnakom, šalát  /A1/
 300 g   3. Zapekaný kar�ol so syrom a jogurtom, mrkvový šalát  /A1,3,7/
6€ 300 g   4. Lievance s džemom a tvarohom  /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/ 
VIP MENU 8€ 150 g   8. Panenka na dubákovej omáčke, krokety, obloha /A1,7/

info@trnavskydvor.sk | objednávky na tel.č. 0901 71 71 61 | www.trnavskydvor.sk

Vysvetlivky k alergénom

sú na prevádzke. Zmena

jedálneho lístku

vyhradená. Váha mäsa

je udávaná v surovom stave.

Zelenečská 16, Trnava

Reštaurácia Trnavský Dvor

Denné menu
27.03.2023 –02.04.2023

Štvrtok     Gulášová polievka, pečivo  /A1/
 30.03.        150 g  1. 150 g  1. Bravčový černohor,
 pečené zemiaky, obloha  /A1,7/  
 150 g  2. Kuracie mexické soté, 
 slovenská ryža /A1,3,7/ 
                   300 g  3. Miešaný zeleninový šalát

                     300 g  4. Anglická zelenina na masle,
 pyré s medv. cesnakom, obloha  /A1,3,7/
                    150 g  6. Vysmážaný bravčový rezeň,

 
zemiaky, šalát /A1,3/

                   200 g  7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka  /A1,3,7/
VIP MENU 8€  150 g  8. Vykostené kuracie prsia so smotanou

 
a špenátovými haluškami /A1,3,7/

Piatok        Krémová polievka s medvedím cesnakom  /A1,7/
31.03.         150 g  1. Bravčový španielsky vtáčik, ryža  /A1,3/ 
                  150 g  2. Kuracie prsia v pivovom cestíčku, zemiaky, tatarka /A1,3,7/
                  150 g  3. Zemiakový prívarok, pečená klobása, chlieb  /A1,7/
6€        300 g  4. Pirohy s bryndzou a kyslou smotanou, cibuľka  /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, tatárska omáčka /A1,3,7/
VIP MENU 8€  150 g  8. Vykostené kur. stehno gratinované so slaninkou, krokety, obloha /A1/

01.04,02.04.  
Sobota,Nedeľa Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
6€          150g 1. Vysmážaný kur./bravč. rezeň, ryža, šalát

CENA MENU 6 Eur

vrátane dovozu

6€        vajíčko, syr, šunka, toast /A1,3,7/
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Františkánska 4, Trnava
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