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Odfoť titulku Trnavska.
Zdieľaj ju a označ nás
na fotke (@TRNAVSKO).
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Týždenne do 46 550 domácností

TRNAVSKO

Domáci trnavský predajca

www.mamix.sk Najväčší výber poťahových látok!
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)
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po-pia: 9:00 - 17:00 so-ne: 10:00 - 14:00 po telefonickom dohovore - KEDYKOĽVEK

01-0 TT25

Dovoz, vykládka
KVALITA
a montáž novej
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+ možnosť odvozu
CENU 033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!

NOVÁ TAXI SLUŽBA

Jazdíme
od 3. júla!
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InzercIa
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
Šéfredaktor: Ivan Brožík
redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

DISTrIBúcIa (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

akési spasiteľské eurofondy, občania
poukazujúci na nevyčistené priekopy,
potôčiky. A koľkože hektárov lesa to za
to štvrťstoročie z našej krajiny zmizlo?
Koľko pôdy sme zaasfaltovali, zabetónovali?
Nuž, „za starých čias“, keď ešte žili
Nie, nie je na vine Medard – vravia meteorológovia a argumentujú, že gazdovia a keď tí gazdovia ešte gazMedard „prší od západu“, kým toto po- dovali, bolo všetko akosi inak. Každý
časie, ktoré tu v júni máme, prichjádza si pred domom svoju priekopu praviod východu. Je mi veľmi ľúto všetkých delne čistil aj bez eurofondov, z hory
pracovitých ľudí, ktorým živel v se- doviezol iba toľko dreva, koľko potrekunde zmenil ich domovy, celoživotné boval na stavbu či opravu chalupy, z
dielo, na skládku už viac nepoužiteľ- kameňov na roliach staval hrádze, meného odpadu. Určite v rámci mojich dze, na ktorých vyrastali remízky, veosobných možností nejako pomôžem. del, že na svahu sa orie po vrstevnici a
Lebo ľudia si majú pomáhať. To ich nie v smere spádu toho svahu. Aj domy
si naši predkovia v určitých lokalitách
robí ľuďmi.
Ľúto mi je pri pohľade na takú stavali na vyvýšenú „deku“, neraz aj
spúšť. O to viac ľúto, že sa pravidelne a meter nad úroveň okolitého terénu.
Naši predkovia to vedeli a dokáčoraz častejšie opakuje. Viac menej prichádza s každým lokálnym silnejším zali sa pred prívalmi vody
či časovo dlhším dažďom. Zaplavujú účinne brániť. My máme
nás malé potôčiky a jarky, priekopy. poistky v poisťovniach a
Každý rok. A každý rok vidíme tie isté oči pre plač. Ale to naozaj
obrazy a počujeme tie isté výpovede vo nestačí. Treba sa vrátiť k
večerných spravodajstvách – hádam rozumu. K prírode. K
už od „Jarovníc“. Tamojšia tragédia ohladuplnosti k nej.
Je najvyšší čas.
sa udiala takmer pred štvrťstoročím.
Áno, čas letí. Iba reči akosi zostáva- S pozdravom
jú. Ustaraní starostovia, čakajúci na
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Povodne. Kým pred dávnejšími desaťročiami našich predkov zaplavovali veľké vodné toky, dnes nám
ničia domovy a záhrady potôčiky a
jarky.

INZERCIA
0905 534 595

PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

VONKAJŠIE ŽALÚZIE
NAJLEPŠIA CENA NA TRHU
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

servis.udrzba.okien@gmail.com

0907 713 015
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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

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143
Predajňa: Trnava
Rybníková 14 • 0905 160 148

RENOVÁCIA EUROOKIEN

52-0079

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

Pre verejnosť je dostupná
infolinka pod taktovkou NCZI.
Odborníci na čísle 0800 221 234
odpovedajú na otázky 24 hodín
denne, 7 dní v týždni.
K dispozícii sú aj Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky – 0917 222
682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Nepretržite je k dispozícií
call centrum:
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave - 0905 903 053

DLHY ? SÚDY ? DRAŽBY ?
Vaše ﬁnančné problémy vyrieši
FINANČNÁ OCHRANA 0905 638 627

01-0005 TT03

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

08-0 TT25

Pekárska 40/a
TrnaVa
trnavsko@regionpress.sk

01-0 TT23

redakcia:

A sú tu zas

66-0126

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
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Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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STAVBA, SLUŽBY

ORZAN

KOSENIE

3
ŠTRKOVŇA TRNAVA

S.r.o.

•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
firmy JANSEN
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
zábradlia
•výroba oceľových
okien a dverí
•protipožiarne
uzávery
•zimné záhrady

trávy a pozemkov
• vysádzanie trávy
• čistenie pozemkov

Prevádzka:
Špačince,
Družstevná ul. 23
tel.: 033/5573 558
0905 615 048

ŠTRK

39-0013 TT02

Multicar
trojstranný
sklápač
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Odvoz a dovoz

- štrku - kameňa
- piesku - zeminy
- betónu - dreva
- a iného materiálu
do 2,2 tony

é c e ny
bezkonkurenčn
ín
návky do 2 hod
vybavenie objed

0903 793 488

08-0045 TT10

Strojárenská 4, Trnava
08-0 TT26

0944 007 968

PIESOK
M
MAKADA
HLINA

0905 626 048

08-0 TT24

TRNAVSKO

KAMENÁRSTVO
Predajne s vystavenými pomníkmi:

Bíňovce

pri hlavnej ceste
Po - Pia: 9:30 - 16:30 | Sobota: 9:00 - 13:00

Trnava

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

0905 333 339
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08-0002 TT25

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

SPOLOČNOSŤ / STAVBA, OKNÁ - DVERE, SLUŽBY

Kartička? Preukaz?

» bapka Blašková

Možno je to tak
9000 fanúšikov od júla
Len čo náš štát vydal
o uvoľnení opatrení oznamy,
fanúšikovia Sparty spisujú
návštevnícke zoznamy.

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

www.rekomplett.sk

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
linky, vstavané skrine

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

• dvere - interiérové,
bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
vinylové, drevené, korkové

0910 728 870
okna@rekomplett.sk
• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

0915 251 869

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

info@rekomplett.sk

39-0014 TT21

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
Zavarská 11, Trnava 0902 904 711
rekomplett@rekomplett.sk

OPRAVA

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

033/5549 016
0915 756 849

08-0005 TT03

Nech sa to volá jako sce, jedno je pravda, že ich
potrebujeme, máme ich plný budelár, nékedy vác
jak penazí. Je to občanský preukaz, vodičák, preukaz poistenca, pas, čipová karta z banky a též
kartička na autobus. Na vačine sú fotky majitela, nékeré, vlasne skoro šecky, majú dátum platnosci. A pri tem sa scem zastavit.
Pár rokov naspátek dávaly starším ludom občanské preukazy z neobmedzenú dobu platnosci,
takže do smrci. Potom to zmenyly. Čúl si starý
človek mosí vystát rad, dat sa otfocit a požádat
o nový občanák. Stojí to penáze a čas. Do to vymyslel, alebo nedomyslel? Šak človek sa už v staršém veku velice nemený.
Tú istú operáciju mosíme prežit aj pri kartičke
na autobus. Ziscila som to, ket som sa scela odvést
a šofér mi povedal, že moja karta stracila platnost.
Nasleduvalo ícit do dopravnej kancelárije, fronta,
penáze a až potom som dostala nový preukaz na
cestuváný ze zlavu. Zdá sa mi to nelogické. Čo tý
dóchotci za pár rokov omladnú? Čo sa im vrácá
roky a stracá nárok na cestuváný ze zlavu? Bodaj
by to tak bolo, šeci by sa potešily a ráda by cestuvaly za plné cestovné.
Takto nás len prehánajú
a tahajú nám penáze z teho
malého dóchotku. Šanujte
nám nohy, keré nás už bolá
a sebe, aj nám, šanujte čas.
Zbytečná papíruvačka komplikuje život a je to jedno či je to
kartička, alebo preukaz.

Najčítanejšie regionálne noviny


Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:

•vodičov •dispečera/-ku
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

01-0010 TT21
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A.P. Čechov
Už aj za bieleho dňa
mám strach,
„Pavilón č. 6“ je prázdny
a na uliciach,
samí nebezpeční blázni.

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

Tak sa to robí
Ja vám dám všetko zlato,
moje kontá, na Ibize vilu
a vy ma miesto do basy,
pošlete natvrdo do exilu.
Láska je slepá
Odkedy vráža do mňa,
miesto do dverí,
už mu tak slepo neverím.

Coburgova 82/A • Trnava 917 02
www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk
01-0 TT04

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

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE
- do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk

AKCIA -40%

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!

ZADARMO!

- rolety
- žalúzie
- prístrešky z lexanu
- balkóny, verandy
- terasy, obklady

25 rokov

TT20-26-strana
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» Eva Jarábková

kalkulácia+poradenstvo

montáž do 48hod.

0907 500 636

36-0072

Duševný potenciál
Starý blázon dávno
pasívne diagnózu prijal,
mladý smelo rozvíja
svoj duševný potenciál.

TRNAVSKO

SLUŽBY, AUTO - MOTO

TT20-26-strana
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ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia
101
Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA
0908205521
» KÚPIM STARÚ JAWU 350 TYP
PANELKA KYVACKA 634 AJ
SAMOTNÝ MOTOR 0915215406
»4 Byty/prenájom

04 BYTY / prenájom

» Prenájom pekný 2i byt pri
Maxe, 600eur, 0905865088
»7 REALITY/iné

07 REALITY / iné

» Garsonku kúpim.
0902570685
» 1izb. byt kúpim. 0907158622
» Kúpim pozemok v okolí
Trnavy. Platba v hotovosti.
0910600525
»9 DOMÁCNOSŤ

09 DOMÁCNOSŤ

» Darujem 2 skrine,
0905839407
»10 ZÁHRADA a ZVERINEC

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

» Predám lesné plody
0944382333
» Kúpim šteňa kríženca menšieho vzrastu č.t. 033/5577619
» Samozber prekrásnych
čerešní, srdcoviek, TT.tel:
0911808262
»11
HOBBY a ŠPORT
11 HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
»14 RÔZNE/iné

14 RÔZNE / iné

» Kúpim hokejové kartičky
slovenskej extraligy
0908876988
» Predám pánsky bicykel zn.
Author, cena dohodou. Tel:
0910619128

ZOZNAMKA
»16ZOZNAMKA
» 44r. Muž, ženatý, hľadá
vydatú, na veku nezáleží, tel:
0907328041

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 mobilný operátor. Cena je 0,60 €
s DPH za každých začatých 30
znakov textu vášho inzerátu
vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

TT20-26-strana
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prijme do TPP aj živnostníkov na pozíciu:

VODIČ na sklápacie návesy / MECHANIK

Životopisy zasielajte na e-mail:

garancia platu 1000 €/mes.

sandrock@sandrock.sk

51-0007

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

Prijmeme na TPP
ženu/dievča/muža
do krčmy v Trnave

PRIJMEM Hľadáme
vodičov MKD brigádnikov
Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

Výhodné platové podmienky. Ubytovanie zabezpečené a hradené. Možnosť záloh a nadčasov.
Prax podmienkou. Náplň práce: Obsluha, nastavovanie a údržba strojov.

možn
týžde osť
n
vypl ného
ácan
ia.

0917 920 781 I praca@traust.sk

OPERÁTOROV VÝROBY do ČR
83-0010

01-0040 TT22

Trnava a okolie

Bližšie informácie na tel. čísle

REZANIE BETÓNU
0908 447 006

MEDIAN SK, s.r.o., spoločnosť
pre prieskum trhu, médií a verejnej mienky
75-11

08-0015 TT04
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA
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1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €
●
●
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●
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VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

TT20-26-strana
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Nové pomníky - žula, terazzo
bez zálohy e,
doprava ZD ,
Krycie dosky, sekanie písma
ARMA
Rekonštrukcie starých hrobov
Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
Dlažba, betónové chodníky

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0069

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

PANELU

Kremnická 6, 851 01 Bratislava V
02 / 208 508 14, e-mail: anketari@median.sk

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

člen adMeter

(el. meranie médií smartfónom)

ww

0949 319 336

PANELU

391200009

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

člen ONLINE

schopných realizovať jednoduché
projekty (vypĺňanie dotazníkov)

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

HĽADÁ

extérnych spolupracovníkov
39-0005 TT02

akCiovÉ CenY!

0915 932 584.

85_0403

od 3/hod. v čistom
+ príplatky

33-0050

C, E (+ karta vodiča),
kolečková robota,
platové podmienky
po osobnom kontakte,
mzda od 1600 €
v čistom - vec dohodou.

0905 655 750

Príjmeme
ZORAĎOVAČOV
do ČR

7

16-0028

0948 011 605

01-0 TT26

na krátky/dlhý týždeň
prax výhodou
nástup možný ihneď
mzda 700 eur v čistom
+ stravné lístky
len seriózny záujem

GASTRO, STAVBA, DEŤOM

47-095
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ZĽAVA

25%

0944 113 140
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TRNAVSKO
kUCHYne
-40% ŠaTnÍkY

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

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

36-0021

VETTER SLOVAKIA, spol. s r.o.
0 - 16:00

Frézovanie

hľadá zamestnancov na pozíciu s nástupom ihneď

BALIČKA SUŠENÉHO OVOCIA
Mzda: 580 Eur/mesiac + odmeny.
Osobné pohovory od 8:00 do 14:00 hod., Hlohovec, Priemyselná 2

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

Info.: 0911 666 057

ER

10-0049

www.krtkovaniezsk.sk

01-0011 TT03

non - SToP 0905 351 406

tTQPEOÏJ[PMÈDJF

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

tXXXTUBIPWBOJFUUSBOTTL

70%"t1-:/t,Á3&/*&
,"/"-*;«$*"

profesionálne čistenie a monitoring
k n á •
n
ov k

s možnosťou zateplenia

CZUPW EPNPW LBODFMÈSJÓ

Ponúkam inštalatérske a rekonštrukčné práce
v rodinných domoch, novostavbách, bytoch
0903 709 520

TTzel20-26 strana- 1

39-034 TT08

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

QMPDIâDITUSJFDI

SŤAHOVANIE
391200011

ZĽAVAEZ

tIZESPJ[PMÈDJF

Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30,
917 01 Trnava, zverejňuje zámer na prenájom
nebytových priestorov pre školský bufet.
Bližšie informácie nájdete na webovom sídle:
www.gymholl.edupage.org

39-0 TT25

komínov

39-0063 TT26

PRE PREVÁDZKU V HLOHOVCI


GC)ZESPJ[PMBDJF
QMPDIZDITUSJFDI37

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3
• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kame a
• Búracie práce
s odvozom odpadu

0917 102 255

39-1200003 TT14

01-0 TT26

garancia
eny!!!
najnižšej c

01-1200003 TT14

Skvelé
ceny na

www.luxdan.sk | bratislavská 56, Trnava | 0911 044 041

033/55 13 185

391200012

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

01-0081 TT30

oint.sk

www.chillp

39-0062 TT26

129

www.kasna.sk • skoppo@gmail.com 0905 575 191

391200059 TT24

0910 910 926

R
O
B
Á
T
Ý
N
T
E
L

Hviezdoslavova 3, Trnava

HODINY
AJ A NJ
(AJ U VÁS, AJ CEZ PRÁZDNINY)
Trnava a okolie

Suchovská
a va
cesta 12, Trn

24-0030

Viete si predstaviť omladnutie a vypnutie pleti bez chémie a iných
drastických zásahov?
Chcete aktivovať vo vašej pleti produkciu kolagénu, kyseliny hyalurónovej a fibronektínu?
Vyskúšajte blahodárne účinky prírodnej kozmetiky, ktorá je schopná
pomocou ultrazvuku preniknúť hlboko do pokožky a zabezpečiť omladnutie a vyhladenie pleti.
Navštívte nás v Štúdiu krásy na Jeruzalemskej 33 v Trnave a zažite
Ste jedinečná/ý a zaslúžite si to najlepšie ...
toto BIO ošetrenie.
Po-Pia: 10:00-20:00, so: 9:00-14:00
tel.: 0917 378 512

skúsený vyučujúci ponúka

TRNAVSKO

Týždenne do 46 550 domácností

Bio kozmetika konečne už aj v Trnave

info@studiokrasytrnava.sk, www.studiokrasytrnava.sk

A

Daj
na stránku.
Odfoť titulku Trnavska.
Zdieľaj ju a označ nás
na fotke (@TRNAVSKO).

KUCHYNE NA MIERU
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VYHR A J
INZERCIU
Z A 200ko€na !to?
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Leto na korze
sa začína
Na trnavskom korze sa už o pár
dní začne Leto na korze. Trnavčania aj návštevníci Malého Ríma sa
tak môžu tešiť na pestrý kultúrny
program.
Aj tohotoročné Leto na korze sa
uskutoční v tradičnom období od 1.júla
do 31.augusta a prinesie množstvo vystúpení pre dospelých ale aj detských
divákov. Z pódia pred radnicou tak
bude počas jednotlivých večerov znieť
ľudová hudba, folk či blues-rock. Pripravené sú tiež tanečné a divadelné
vystúpenia. Už v aktuálnom týždni,
v stredu 1.júla predvedie svoje umenie kúzelník Talostan. Na ďalší deň sa
predstaví vedkyňa a pesničkárka Dominika Fričová. Piatok bude venovaný
deťom a Divadlu Žihadlo a Klaunovi Pepele, v sobotu podvečer zaznie z pódia
country v podaní Neznámi Akusticky. V
nedeľu 5.júla príde opäť na rad divadlo
pre deti a spolu sním Teátro Neline a
ich Danka a Janka. Všetky predstavenia
majú začiatok o 19.00 hod.
ren

Kino
pod hviezdami
mieri do Trnavy

Bažant Kinematograf počas svojej
tradičnej cesty po Slovensku zavíta opäť aj do Trnavy, aby milovníkom filmu priblížil českú i slovenskú tvorbu.
Osemnásta sezóna putovného letného filmového festivalu Bažant Kinematograf bude pre aktuálnu situáciu
trochu iná ako tie predošlé a pobeží v
mierne upravenej, skromnejšej verzii.
Napriek tomu si budú môcť Trnavčania
aj toto leto vychutnať kino pod holým
nebom a spolu s ním si užiť uvedenie
štyroch českých a slovenských filmov.
Premietanie sa uskutoční na Trojič-

Vychutnajte si kino pod holým nebom.
foto zdroj Bažant Kinematograf
nom námestí vždy o 21.30 hod. 1. júla
zaháji podujatie český film Petra Kolečka Cez prsty, 2. júla slovenský film
Loli paradička Richarda Staviarskeho
a Víťa Staviarskeho, 3. júla to bude česko slovenský film Jiřího Havelku Vlastníci a 4. júl uzatvorí festival slovenský
film Jiřího Vejdělka Posledná aristokratka.
ren

spRAVoDAJsTVo
spoločnosť

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Na najmenších čitateľov čakajú moderné priestory

Obnovili herňu v trnavskej
knižnici
V detskom oddelení Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave v stredu
slávnostne otvorili obnovenú herňu, ktorá je obľúbeným a veľmi
navštevovaným miestom najmenších čitateľov.

Herňa pre deti slúži ako priestor pre
besedy detských čitateľov so spisovateľmi, na tvorivé dielne, vzdelávacie
programy, informačné hodiny aj iné
aktivity, vďaka ktorým si môžu deti
vypestovať vzťah ku knižnici, nájsť a
prehĺbiť si vzťah ku knihám a vytvoriť
z čítania nevyhnutnú súčasť svojho
života. „Počas existencie herne sa tam
vystriedalo množstvo spisovateľov,
ilustrátorov, hercov a spevákov, ktorí
priniesli našim detským návštevníkom
nezabudnuteľné zážitky,“ hovorí Ľubica Malá z úseku marketingu Knižnice
Atraktívne obnovená herňa čaká na svojich prvých návštevníkov.
Juraja Fándlyho v Trnave. „Po takmer
foto autor renáta kopáčová
troch desaťročiach fungovania herne
však bolo potrebné priestor inovovať a inštitúcia aj vlastné finančné prostried- na sprístupnenie samostatnej študovne
dať mu novú, atraktívnejšiu a moder- ky vo výške 9 375 eur. Fond na podporu regionálnej literatúry v roku 2019 a ponejšiu tvár,“ dodáva.
umenia projekt podporil sumou 20 tisíc kračuje tak v obnove historickej budoeur a Trnavský samosprávny kraj ako vy, postavenej v roku 1914 významným
zriaďovateľ knižnice poskytol finančné slovenským architektom a staviteľom
Pokračujú v obnove
prostriedky na kofinancovanie projektu Michalom Milanom Harmincom, v snahistorickej budovy
Pracovníci Knižnice Juraja Fándlyho vo výške 4 200 eur. Snaha vedenia kniž- he uchovať jej funkčnosť, pamiatkovú
v Trnave pripravili projekt redizajnu in- nice postupne obnovovať jej interiér tak a estetickú hodnotu pre všetkých návteriéru herne a na tento účel vyčlenila pokračuje aj v tomto roku. Nadväzuje števníkov a čitateľov.
ren

Objavte spolu s deťmi tradičné ľudové remeslá

Príďte zažiť tvorivé popoludnie
Zájdite si spolu s deťmi v piatok
3. júla o 14.00 hod do Trnavského osvetového strediska v Dome
hudby M.Schneidera Trnavského.
Čaká tam na vás inšpiratívne a kreatívne popoludnie spojené s objavovaním ľudových remesiel.
Prostredníctvom kreatívnych dielničiek pod názvom Malí remeselníci
sa návštevníci podujatia tvorivou a
hravou formou vrátia k ľudovoumeleckým technikám viac, či menej zabudnutým, ale stále zaujímavým. Nielenže ich budú mať príležitosť znovu
objaviť ale dostanú aj možnosť sa im
priučiť. „Trnavské osvetové stredisko
každoročne od roku 2010 organizuje
detské tvorivé dielne v Červeníku, v
obci s bohatou folklórnou tradíciou.
Tohtoročné tvorivé dielničky sme situovali do nových priestorov Trnavského osvetového strediska a budú
zamerané už tradične na rôzne techniky ľudových remesiel či už ide o pletenie zo slamy, výrobky z dreva, hliny
a drôtu, maľovanie na sklo, práce s
textilom, farbami a papierom,“ priblížila Milada Kotlebová z Trnavského
osvetového strediska. „Deti sa hravou
formou budú učiť základom ľudových

remesiel a vyrobia si vlastný výrobok
s úžitkovým, alebo dekoračným charakterom,“ dodala.

Vyrobte si prstienky,
ozdôbky či tašky

Malé parádnice si tak za asistencie
skúsených lektorov vyrobia prstienok,
alebo prívesok z drôtu, staršie deti zasa
slamenú ozdôbku, textilnú taštičku,

alebo maľovaním na sklo čarovný svietnik. „Menšie deti budú tvoriť z hliny,
vyrábať drevené magnetky vymaľované
podľa fantázie, taktiež pozdravy a maľované textilné tašky s ľudovými motívmi
pre svoje mamičky, či babičky,“ prezradila Milada Kotlebová.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Prežite tvorivé popoludnie s tradičnými ľudovými remeslami.
foto zdroj Trnavské osvetové stredisko
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Ponúkame kompletný právny servis, ﬁnančné a právne poradenstvo
2izb byt s veľkou terasou
v novostavbe Arboria 41 m2,
127 000 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

exkluzívne na predaj 2izb byt
na ul. Generála Goliána
48 m2, 113 000 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

INZERCIA

Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832

EXKLUZÍVNE! Veľký 4izb byt priamo
v historickom centre Trnavy 90 m2,
179 900 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

EXKLUZÍVNE! 4izb RD v lukratívnej
časti Kamenáč 100 m2,
189 000 €, Peter Markovič 0948 636 000

EXKLUZÍVNE! Na predaj 4izb
rodinný dom vo Zvončíne
117 m2, 169 900 €, Peter Markovič 0948 636 000

NOVÁ CENA! Krásna novostavba RD
na 6ar.pozemku v Kamennom mlyne
125 m2, 255 000 €, Ján Petráš 0948 664 225

Nadštandardný 4- izbový byt
v ARBORIA PARK Mesačná
99 m2, 259 900 €, Ján Petráš 0948 664 225

exkluzívne! 3 izb. RD na Vančurovej ulici,
časť Vozovka, 100 m2, 199.000,- €,
Ing. Zuzka Legényová 0948 664 224

starší zdravý RD na pozemku 409m2
v obci Cífer, 80 m2, 122.000,- €
Ing. Zuzka Legényová 0948 664 224

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné Orešany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské
Bohunice, Kátlovce, Košolná,
Križovany nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

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.

Západné Slovensko

NOVÁ CENA!!! PREDAJ 3-IZB.BYT
po rekonštrukcii-Trnava-Družba
64 m2, 123 000 €, Ján Ostríž 0915 032 776

pekný 2izb.byt prerobený na 3izb.byt
na Prednádraží
66 m2, 113 000 €, Ing. Marta Krejči 0908 21 66 76

veľmi pekný 3-izbový byt
na Tamaškovičovej ulici v Trnave
76 m2, 133 000 €, Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

NOVOSTAVBA!!! Pekný, útulný 2 izb, Družba
53 m2, 119 900 €, Ondrej Cíferský 0915 033 690

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

veľmi pekný 1-izbový byt výmera
41,5 m2 s loggiou
86 990 €, Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

39-0 TT26

Moderná 5izb. novostavba RD v Špačinciach
126 m2, 235 000 €, Ing. Marta Krejči 0908 21 66 76

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
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BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Muži preferovali krásu a inteligenciu, ale vítané bolo i dobré veno

Archivári sa vydali po stopách lásky

Aké podoby mala v minulosti láska? Aj na túto otázku hľadali trnavskí archivári odpoveď, keď sa
vydali po jej stopách. Prejsť museli
mnoho z takmer šesť kilometrov
archívnych dokumentov, aby sa o
tom, ako to bolo v minulosti s láskou, dozvedeli viac.

me spolu, lebo som oproti Vám veľmi
netaktický babroš. Pásol som za Vami
v nádeji, že Vás odprevadím k Vášmu
domu, no stratili ste sa mi v kine. I chodil som Masarykovou ulicou až po Františkánsku, avšak márne. Domov som
sa vrátil o deviatej namrzený, že ste pre
mňa nedosiahnuteľná...
S pekným pozdravom a bozkom rúk
Všeličo o tom, ako archivári počas Váš ctiteľ.
výskumu postupovali a na čo všetko
naďabili, už prezradila Júlia Ragačová, Natrafili ste počas Vášho výskumu
riaditeľka Štátneho archívu v Trnave.
na nejaké zaujímavosti?
Isto by sme mohli spomenúť napríČo Vás priviedlo k myšlienke, vy- klad svadobné oznámenia staré viac
dať sa skúmať stopy lásky v archív- ako 400 rokov. V minulosti mali rôznu
nych dokumentoch?
podobu. Takým top je svadobné oznáMyšlienka sa zrodila v minulom roku, menie Františka Nádašdyho a Alžbety
keď sme pri príležitosti Novembra ´89 Báthoryovej, ktoré zaslali magistrátu
prezerali rozličné archívne materiály mesta Trnava 29. marca 1575. Oznamujú
a náhodou sme našli sériu ľúbostných v ňom, že v nedeľu 8. mája 1575 uzavrú
listov z 50. rokov 20. storočia, ktoré pí- manželstvo v mestečku Vranov, dnes
sal 64-ročný vdovec, známy Trnavčan, je to Vranov nad Topľou. Zaujímavosmagistre farmácie, ktorá pracovala v ťou je, že v čase vydaja mala Alžbeta 14
jednej z trnavských lekární. Vtedy mi rokov a František 19 rokov. Na základe
kolegyne vnukli myšlienku, aby sme svadobného oznámenia mesto Trnava
sa pokúsili nájsť v našom archíve aj iné vždy pristúpilo k obdarovaniu mladodokumenty, ktoré by sa dotýkali lásky. manželov z najvýznamnejších šľachticPrehľadať sme museli veľa z približne kých rodín tej doby. Mesto Trnava im
šesť kilometrov archívnych dokumen- pritom dávalo rozličné dary. Nevieme
tov, čiže samotný výskum nebol vôbec kto ich vymýšľal, ale boli to zvyčajne
jednoduchý. Podieľalo sa na ňom šesť praktické veci. Z jedného zo záznamov v
ľudí. Keďže dokumenty máme zaradené účtovnej knihe mesta Trnava sa dozvedo archívnych fondov, ktorých je vyše dáme o svadobnom dare pre Františka
deväťsto, tieto sme si podelili a prácne Thurzu. Ako svadobný dar mu venovalo
mesto veľký strieborný pohár vážiaci 36
ručne prezerali.
lótov, čo by bolo pri viedenských lótoch
Vedeli by ste na základe Vášho vý- zhruba 630 gramov. Taký pohár v tom
skumu zadefinovať, ako ľudia v mi- čase stál 33 zlatých, čo bol vtedy takmer
ročný plat niektorých zamestnancov
nulosti vnímali lásku?
Predovšetkým môžeme povedať, že mesta.
k nej pristupovali ako k čomusi vzácnemu, čo si treba chrániť. Aj keď dámy Stretli ste sa počas Vašej práce aj s
sa naoko bránili, očakávali, že muži sa dokumentmi, ktoré Vás pobavili?
o ne budú uchádzať veľmi galantným
Najviac ma pobavili zoznamovacie
spôsobom, kam patrilo napríklad aj pí- inzeráty, ktoré vyšli v periodiku Nové
sanie ľúbostných listov.
Slovensko v 40. rokoch 20. storočia.
Súčasnú generáciu určite prekvapia, a
v niektorých prípadoch aj pobavia kritéJeden z ľúbostných listov
Ráčili ste zbadať večer, že sa nehodí- riá, na ktoré vtedy ľudia kládli dôraz pri

Zoznamovacie inzeráty.

pozvaní na svadbu, sa vždy chystá výslužka a tak za ňu považovali práve túto
tortu. Keď chcel sudca vedieť, kto mu pri
čine pomáhal, zachoval sa mladý muž
veľmi statočne a uviedol, že bola taká
veľká tma, že ani nevidel kto mu tortu
pomohol zjesť. Vec sa napokon skončila
Zoznamovacie inzeráty
Ona: „29-ročná, nie chudobná, nie šťastne, svadobný otec žalobu stiahol a
škaredá, vysoká tmavovláska pre nedo- tak nebol nik potrestaný.
statok príležitostí, takto hľadá pána v
zaistenom postavení. Vdovci a žandári Zaznamenali ste počas výskumu aj
majú prednosť, no nie je podmienkou! dokumenty, ktoré hovoria skôr o
Hláste sa len vysokí a vyše 35-roční!...“
odvrátenej strane lásky?
On: „34-ročný s dobrou existenciou,
Áno, aj jej stopy môžeme nájsť v arsamostatný, ožení sa s dievčaťom, kto- chívnych dokumentoch. Či už ide o
ré rozumie všetkým domácim prácam, záznam o nevere z roku 1549, či prípad
najmä ale vareniu. Veno vítané. Priložte „sobášneho podvodníka“ v Trnave z
fotografiu nie staršiu ako rok a dátum
narodenia...“
hľadaní si partnera. Kým ženy očakávali
od partnera predovšetkým zaistenie a
duševnú oporu, tak muži preferovali
krásu a inteligenciu, ale vítané bolo i
dobré veno.

Podarilo sa Vám naďabiť na nejakú
kuriozitu?

Do rúk sa nám dostala netradičná fotografia z prvej polovice 20. storočia. Ide
o portrétnu fotografiu mladého muža
L. Tanácsa. Ten, aby sa vyhol vojenskej
službe, ušiel do háremu do Turecka v
dámskych šatách a takto preoblečeného za ženu ho zachytil fotograf. Tak to
aspoň hlása nápis na rube samotnej
fotografie. Nezodpovedanou otázkou
zostáva, ako dlho sa mu podarilo v háreme utajiť, že nie je žena.

Ktorý z dokumentov, by ste označili za svoju srdcovku?

Svadobné oznámenie.

foto zdroj Štátny archív v Trnave

foto zdroj Štátny archív v Trnave

Pre mňa je ňou možno príbeh krádeže
svadobnej torty, ktorý dokonca skončil
až pred trnavským súdom. Udalosť sa
stala v obci Veľké Šúrovce 21. novembra
1932. Krádeže sa mal dopustiť mladistvý
František, ktorý ukradol v deň konania
svadby čokoládovú svadobnú tortu v
hodnote 25 korún československých.
Sladkú dobrotu hneď po krádeži ešte
pred domom okradnutých svadobčanov spolu s kamarátmi zjedol. Na súde
mladík uviedol, že jednak nevedel, že
ide o zločin a tiež, že neboli s kamarátmi pozvaní na svadbu a že v ich obci je
taký zvyk, že pre mladých, ktorí neboli
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Fotografia mladého muža L. Tanácsa.
foto zdroj Štátny archív v Trnave
roku 1907. Ďalšou z takýchto stôp sú
tiež záznamy, ktoré sa často objavujú v
administratívnych spisoch Mesta Trnava v druhej polovici 19. storočia a vypovedajú o existencii verejných domov v
Trnave.
Výsledky výskumu môžu záujemcovia vzhliadnuť na vlastné oči.
Áno, presne tak. Najzaujímavejšie z
objavených dokumentov vystavujeme v
trnavskom štátnom archíve na Štefánikovej ulici až do septembra.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

služby, sTAVbA, zDRAVie

TRnAVsko
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Zámková dlažba

SME PRVÁ FIRMA,

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

Zavarský

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
10% ZĽAVA
499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

0905 580 848
41-0022

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

39-0004 TT03

389 €

39-0 TT11

339 €

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY

wood

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

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com

Pomôžeme Vám

01-0 TT22

• predaj palivového dreva
• smrekové pelety kvalita A1

MAĽOVANIE

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

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

STIERKOVANIE

Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

08-0 TT15

41-0020

0903 783 800

LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU
POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU
0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

08-0019 TT05

RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY

16-0001

0948 300 988

85_0163

STROJOVÉ
POTERY
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=HOHQHðVNÂ7UQDYDWHO]ÂKUDGDHOHNWUR

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

,1=(5&,$3/$7®2''2
69,$72.=$7925(1ª
6HNDQÂK\GLQRYÂ

.ÂYD-DFREV.URQXQJ

750g

.XSÔQ

MF€/kg

8,69
&HQDSR]ĆDYH

6,99€

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX .XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL
SRNODGQL VN{U DNR EXGH WRYDU QDEORNRYDQê3RãNRGHQêNXSyQMHKRIRWRNySLDþLIDO]L¿NiWQHEXGHDNFHSWRYDQê
.XSyQ QLH MH PRåQp NRPELQRYDĢ V
LQêPL]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]DKRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê
7RYDUP{åHE\ĢGRVWXSQêYREPHG]HQRP PQRåVWYH .XSyQ MH SODWQê od
GR

164034

0\GORDQWLEDNWHULÂOQH
5l

.XSÔQ

MF€/l

9,90
&HQDSR]ĆDYH

7,

19

€

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX .XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL
SRNODGQL VN{U DNR EXGH WRYDU QDEORNRYDQê3RãNRGHQêNXSyQMHKRIRWRNySLDþLIDO]L¿NiWQHEXGHDNFHSWRYDQê
.XSyQ QLH MH PRåQp NRPELQRYDĢ V
LQêPL]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]DKRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê
7RYDUP{åHE\ĢGRVWXSQêYREPHG]HQRP PQRåVWYH .XSyQ MH SODWQê od
GR

&HQDSR]ĆDYH

8,90€
.RQYLFDFHVWRYQÂ%RWWL
7(2++%
POYÞNRQ:

12,90
&HQDSR]ĆDYH

8,

90

€

lXQNDNXUDFLDPÅVD Kuracie ramienka
FKODGHQÊ
kg

0HFRP
kg

2,49

6,90

2,99€

5,79€

1,99€

Kuracie prsia

0OLHNR

=RWW0RQWH

PUD]HQÊ
1kg

4,90

WUYDQOLYÊ
O

[J
MF€/kg

0,59

1,25

3,99€

0,49€

0,99€

1DNODGDðXKRULHN

2FRW

2UDYVNÊFKLSV\

J
0ÅVSRPD

VODQÊSDSULNDVODQLQD
200g

1l

MF€/kg

MF€/kg

0,19

0,50

1,69

0,15€

0,35€

1,19€

Lucka

Pepsi

3LYR6WDUREUQR

MF€/l

MF€/l

O

O

MF€/l

164838

0,79

.XSÔQ

12,90

3,90

QHSHUOLYÂGRMðHQVNÂYRGD
O

'Ô]DQDNROÂðH
[O

NJ
Hyza

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX .XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL
SRNODGQL VN{U DNR EXGH WRYDU QDEORNRYDQê3RãNRGHQêNXSyQMHKRIRWRNySLDþLIDO]L¿NiWQHEXGHDNFHSWRYDQê
.XSyQ QLH MH PRåQp NRPELQRYDĢ V
LQêPL]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]DKRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê
7RYDUP{åHE\ĢGRVWXSQêYREPHG]HQRP PQRåVWYH .XSyQ MH SODWQê od
GR

144720

.XSÔQ

.XSyQ MH PRåQp XSODWQLĢ QDN~SX
XYHGHQpKRWRYDUXYêOXþQHYREFKRGH
&.'PDUNHW7UQDYD1DMHGHQNXSyQ
MHPRåQp]DN~SLĢOHQMHGHQNXVWRYDUX .XSyQ MH SRWUHEQH RGRY]GDĢ SUL
SRNODGQL VN{U DNR EXGH WRYDU QDEORNRYDQê3RãNRGHQêNXSyQMHKRIRWRNySLDþLIDO]L¿NiWQHEXGHDNFHSWRYDQê
.XSyQ QLH MH PRåQp NRPELQRYDĢ V
LQêPL]ĐDYDPLDQLHMHPRåQHKR]DPHQLĢ]DKRWRYRVĢ.XSyQMHQHSUHGDMQê
7RYDUP{åHE\ĢGRVWXSQêYREPHG]HQRP PQRåVWYH .XSyQ MH SODWQê od
GR

1,39

0,45€

0,79€

1,09€

%RQX[

/HQRU

'RPHVWRV:&

NJSUDFÎFKGÂYRN
0DJQÔOLD
MF€/PD

5,49

3DUIXP
PO

750ml

MF€/l

MF€/l

1,99

3,99

4,19€

2,99€

1,09€

0U3URSHUQDSRGODK\

Ambi Pur

/LVQDRYRFLH

O
FLWUÔQRFHÂQ

JHO
PO

Culinaria

MF€/l

3,30

2,59€

3,09

21,99

1,00€

18,99€

+UQLHF]DYÂUDFÎQHUH]

7HSORPHU

3RKÂU7ZLVWYLHðNR

FPO

29,99
90

25, €
+UQLHF]DYÂUDFÎQHUH]
15,90

FPO

149457

0,89

]DYÂUDFÎGOKÞ
O

MF€NV

2, €

10,99

PONV
MF€NV

30
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3,49
94

3RKÂU7ZLVWYLHðNR

4,59

12, , € € 2,
22
90

26,99
90

PONV

€

99
9
2, , € €
2,99
34

zamestnanie
,1=(5&,$3/$7®2''2

tRnavsko

799LYD[/('

FPXKORSULHðND
HQHUJWULHGD$:

9HQWLOÂWRU6WUHQG3UR .OLPDWL]ÂFLD2UDYD$&& 0L[ÊU9LYD[
VWRORYÞFP
:

16,99
90

14, €

9HQWLOÂWRU6WUHQG3UR

chladenie
ðLVWHQLHDOHER
VX{HQLHY]GXFKX
WULHGD$

SUÎNRQ:

VWRMDQRYÞFP:

21,90

158,00

339,00

6SRUÂN0RUD
HOHNWULFNÞ
REMHPUÛU\O
(&2&/($1
OLDWLQRYÊSODWQH
GDUðHNNVSOHFK
QDSHðHQLH

13,90

7

&KODGQLðND&DQG\
HQHUJWULHGD$
REMHPO

TRNAVSKO

Redakcia:

Pekárska 40/a

TRNAVA
229,00
trnavsko@regionpress.sk

229,00

119,00€ 16,90€ 316,00€ 11,90€

199,00€ 189,00€

799LYD[/('

3UDðND&DQG\

6SRUÂN0RUD

329,00

229,00

XKORSULHðNDFP)XOO+'$

229,00

2G{ĘDYRYDð%RWWL

0LNURYOQND(&*

YÞNRQ:

YÞNRQ:

49,90

00

55,90

HQHUJWULHGD$
NJQÂSOČRWPLQ
URNRY]ÂUXND]DGDUPR
SRUHJLVWUÂFLL

90

90

NRPELQRYDQÞ
SO\QRYÊKRUÂN\
REMHPUÛU\O

00
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&KODGQLðND5RPR
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HQHUJWULHGD$
]ÂUXNDURN\OHQ
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00
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Keď na splátky,
ho
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o
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a
t

Vertikutátor Stiga SV 213 E
YÞNRQ:
]ÂEHUFP
]EHUQÞNÕ{O

109,00

Vertikutátor Stiga SV 415 E
YÞNRQ:
]ÂEHUFP
]EHUQÞNÕ{O

135,00

89,90€

119,90€

YÞNRQ:
SUDFRYQÞ]ÂEHUFP
REMHPNR{DO

PRWRU%ULJJV 6WUDWWRQ
VHULHV
]ÂEHUFP
REMHPNR{DO

Kosačka el. Stiga Combi 40E

.RVDðNDPRW6WLJD&ROOHFWRU%

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
Každý týždeň:
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bouž od 0 € v hotovosti
hdanovce nad Trnavou, Boleráz,
Klčovany, Borová, Brestovany,
sami si zvolíte dĺžku splácania
Horné Lovčice, Bučany, Cífer,
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná Krupá, Dolné Dubové, Dolné
Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.
Lovčice, Dolné Orešany, Horná
Krupá, Horné
Orešany, HrnčiaVertikutátor Stiga SVP 40B
Kosačka el. Stiga
Collector
35E
rovce nad Parnou, Jaslovské
]ÂEHUFP
YÞNRQ:
Bohunice,
Kátlovce,
Košolná,
]EHUQÞNÕ{O
]ÂEHUFP
Križovany nad Dudváhom, LošoYÞNRQN:
REMHPNR{DO
nec, Majcichov, Malženice, Naháč,
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová
Ves, Smolenice, Suchá nad Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce,
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín,
Zeleneč, Modranka

599,00

99,00

499,00€

79,99€

PRWRUWDNW
6WLJD/6$XWRFKRNH
]ÂEHUFP
REMHPNR{DO

kovou úpravou.
PRWRUWDNW
% 6,6VHULHV,Q6WDUW
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa]ÂEHUFP
de, že viete o mieste, kam naše noviny
]EHUQÞNÕ{O
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
VHOHNWULFNÞP{WDUWRYDQÎP

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a

pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy.RVDðNDPRW6WLJD&RPEL6(4 .RVDðNDPRW6WLJD&RPEL6(4%

Západné Slovensko

159,00

139,00€

.RVDðNDPRW&XE&DGHW/0
&56
PRWRU%ULJJV 6WUDWWRQ
(6HULHVFP
]ÂEHUFP
REMHPNR{DO

309,00

289,90€
%LF\NHO02'(7
FLW\

189,99

90

169, €

249,00

339,00

229,00€

399,00€

PRWRUWDNW67,*$SUDFRYQÞ]ÂEHUFP
]EHUQÞNÕ{REMHPOLWHUYÞEDYDQDEÎMDðND
EDWÊULHVDGDQDPXOðRYDQLH

PRWRUWDNW67,*$67
]ÂEHUFP
REMHPNR{DO
'HIOHNWRU
YKRGQRWH€
='$50$

.RVDðNDWUDNWRU6WLJD(VWDWH 7UDNWRU6WLJD(VWDWH+

1549,00

1499,00€
%LF\NHO$OSLQD(&20

309,00

00

289, €

339,00

1749,00€
%LF\NHO'HPD3HJDV
PDJHQWD

279,99

90

239, €
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BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
3UÎNRQ:
PN
PD[YÞWODNP SC
SE
PD[YÞNRQOKRG
TO
KĄENDSRQRUXP TN
TT
ZM

449,00

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

429,00€

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

ïHUSDGORNDO'UDLQ&ODVVLF

49,90

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

Stredné Slovensko
50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

44,90€

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

%LF\NHO'HPD/RDUD

449,99

405,99€

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

tip na výlet
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Sprístupnené jaskyne patria medzi skutočné klenoty Slovenska

Spoznajte krásy slovenských jaskýň

Jaskyne sú prekrásnymi prírodnými
úkazmi, ktoré svojimi pozoruhodnosťami oslovujú veľké množstvo
ľudí. Tie, ktoré sú na Slovensku sprístupnené patria medzi skutočné
klenoty našej vlasti a viaceré z nich
sú známe v celej Európe a dokonca i
vo svete. Nechajte sa aj vy zlákať na
zaujímavé cesty za ich poznávaním.

Nevšedný a dlho nezabudnuteľný je
pohľad na rôznorodé útvary kvapľovej
výzdoby, vodou vypreparované skalné
tvary, mohutné podzemné siene, podzemné kaňony pretekané hučiacimi
vodami alebo priezračné jazerá. Dominantným znakom niektorých jaskýň
je ich zaľadnenie. Známe sú aj nálezy
kostí vyhynutých zvierat. V našich jaskyniach sa okrem netopierov vyskytuje
Na Slovensku je známych viac ako veľa druhov drobných živočíchov pri7100 jaskýň, vrátane kratších jaskýň spôsobených životu v podzemí. Keďže
previsového charakteru. Najviac re- človek sa dostával do jaskýň už v dávnej
gistrovaných jaskýň sa nachádza v minulosti a niektoré z nich dokonca v
Slovenskom krase, Nízkych Tatrách a praveku osídlil, sú aj miestami histoSpišsko-gemerskom krase - Slovenský rických pamiatok a archeologických
raj, Muránska planina, ako aj vo Veľkej nálezov.
Fatre, Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách.
Najväčšie pozoruhodnosti

Znovuotvorenie našich
sprístupnených jaskýň

Správa slovenských jaskýň v uplynulých dňoch ohlásila znovuotvorenie
všetkých našich sprístupnených jaskýň.
Spolu ich je trinásť a otvorené budú
pre záujemcov v štandardných časoch,
teda tak ako bývajú jaskyne otvorené
počas sezóny. Vydať sa tak môžete do
Belianskej jaskyne, Brestovskej jaskyne, Bystrianskej jaskyne, Demänovskej
jaskyne slobody, Demänovskej ľadovej
jaskyne, Dobšinskej ľadovej jaskyne,
Domice, jaskyne Driny, Gombaseckej
jaskyne, Harmaneckej jaskyne, Jasovskej jaskyne, Ochtinskej aragonitovej
jaskyne, a Važeckej jaskyne. Všetky
uvedené sprístupnené jaskyne sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky
a ich ochranu a prevádzku zabezpečuje
Správa slovenských jaskýň ako organizačná zložka Štátnej ochrany prírody
Slovenskej republiky. Ochtinská aragonitová jaskyňa, Domica, Gombasecká
jaskyňa, Jasovská jaskyňa a Dobšinská
ľadová jaskyňa sú zaradené dokonca aj
do svetového prírodného dedičstva.

Obdivujte kvapľovú výzdobu
aj mohutné podzemné siene

V porovnaní s inými prírodnými
javmi sa jaskyne vyznačujú mnohými svojráznymi až unikátnymi črtami,
ktoré zvýrazňujú tajuplnosť podzemia.

Brestovská jaskyňa

slovenských jaskýň

-Jaskyňa Domica patrí medzi najvýznamnejšie lokality výskytu sintrových štítov a bubnov na svete.
-Gombasecká jaskyňa je výnimočná
výskytom tenkých a krehkých trubicovitých sintrových brčiek.
-Najväčšie náteky bieleho mäkkého sintra sú v Harmaneckej jaskyni.
-Najväčší objem ľadu je v Dobšinskej
ľadovej jaskyni, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete.
Medzi významné ľadové jaskyne patrí
tiež Demänovská ľadová jaskyňa.
-Medzi jaskyňami s aragonitovou výplňou je najvýznamnejšia kryptokrasová
Ochtinská aragonitová jaskyňa na Hrádku v Revúckej vrchovine, náhodne objavená pri razení geologickej prieskumnej
štôlne v roku 1954. Bohatosťou a rôznorodosťou foriem aragonitovej výplne sa
radí medzi najhodnotnejšie aragonitové
jaskyne na svete.
-Najväčší troglobiont – pravý jaskynný
živočích u nás sa našiel v Gombaseckej
jaskyni, neskôr aj v Domici. Slepá mnohonôžka rodu Typhloiulus sp. s dĺžkou
tela 26 mm; priemerom tela 1,1 mm;
počtom článkov trupu 77; počtom párov
nôh 147 je prvým nálezom troglobiontnej mnohonôžky na Slovensku. Počtom
nôh predstavuje najnohatejšieho živočícha našej fauny vrátane povrchových
mnohonôžok a článkonožcov.
-Najmenší troglobiont, chvostoskok

Demänovská ľadová jaskyňa
Megalothorax tatrensis. bol v roku 2013
objavený v štyroch jaskyniach Nízkych
Tatier, vrátane Demänovského jaskynného systému. Dosahuje veľkosť tela iba
0,38-0,55 mm a vyskytuje sa prevažne
na hladine jazierok.
-V jaskynnom systéme Čertova diera –
Domica v Slovenskom krase sa pozorovalo 16 druhov netopierov.
-Najrozsiahlejší je systém Demänovských jaskýň dlhý vyše 41 kilometrov.
Jeho súčasťou je Pustá jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, jaskyňa VyNezabudnite!
Skôr ako sa vydáte do niektorej z 13
sprístupnených jaskýň, sledujte a
overte si aktuálne informácie aj na
stránke Správy slovenských jaskýň
ssj.sk
vieranie, Demänovská jaskyňa mieru,
Demänovská ľadová jaskyňa a ďalšie
menej významné jaskyne.

Jediná sprístupnená jaskyňa
s podzemnou plavbou

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras a jedinou sprístupnenou
jaskyňou s podzemnou plavbou pre
návštevníkov. Jaskyňa Domica spolu s
maďarskou jaskyňou Baradla vytvárajú unikátny jaskynný komplex, ktorý
sa nachádza na území dvoch štátov –
Slovenskej a Maďarskej republiky. Na
prehliadkovej trase, ktorej súčasťou v
prípade okruhu s plavbou je aj atraktívna plavba po podzemnej riečke Styx,
môžu návštevníci obdivovať nespočetné
množstvo sintrových útvarov, z ktorých
zrejme najviac vynikajú Rímske kúpele
v Majkovom dóme. Okruh s plavbou má
dĺžku 930 metrov, z toho plavba je 150
m. Dĺžka trvania prehliadky pri okruhu
s plavbou je približne 60 minút a teplota v jaskyni je od 10,2 do 11,4°C. Okrem
toho je jaskyňa aj významným archeologickým náleziskom, pretože v nej žil
praveký človek pred 5-6 tisíc rokmi v
mladšej dobe kamennej - neolite. Pri vy-
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kopávkach boli nájdené rôzne kamenné
a kostené predmety, ktorých časť môžete vidieť vo vstupnej hale.

Opatrenia, ktoré treba
pri návšteve jaskýň dodržiavať:

Vzhľadom ku stále trvajúcemu riziku
šírenia nákazy COVID-19 by ste mali pri
návšteve jaskýň dodržiavať nasledovné
zásady:
-sledujte aktuálne informácie umiestnené priamo pri jaskyniach
-počet ľudí na vstup do jaskyne môže
byť znížený oproti bežnému stavu možno bude treba viac trpezlivosti pri
čakaní
-správca jaskyne prispôsobí počet vstupov aktuálnej situácii na prevádzke
-pri návšteve jaskyne si prekryte dýchacie cesty
-udržujte predpísaný odstup od ostatných neznámych osôb
-dezinfikujte si ruky
-obmedzte na minimum dotyky tváre
rukami
-návštevu odložte, ak sa necítite zdravotne v poriadku

Návšteva jaskyne
s malým dieťaťom

Ak sa chystáte na návštevu jaskyne
spoločne s deťmi, mali by ste zvýšiť
pozornosť. Správa slovenských jaskýň
žiada návštevníkov, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými
deťmi od 1 do 4 rokov, aby pri prehliadkach fyzicky náročnejších jaskýň mali k
dispozícii ruksakové sedačky. Umožní
to zvládnutie prehliadky jaskyne v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale
najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa,
Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa,
kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou
prehliadkovej trasy jaskyne.
Informácie poskytla ŠOP SR a Správa slovenských jaskýň, foto autor Pavol Staník
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

hlavu hoRe / služby, bývanie

tRnavsko

Peniaze, moc a sláva

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Sú ľudia, ktorých ničí alkohol, drogy
alebo hazardné hry. Mení sa ich správanie a výzor. A sú aj ľudia ktorých
menia peniaze, moc a sláva. Mení sa
ich správanie aj výzor.

otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116

Super CENY

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

09-02

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

32-0003-6

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

PRÍĎTE SI PRE

BEMAT, spol. s r. o.
Mikovíniho 7 • Trnava

•LIKVIDÁCIA STAVEBNÝCH ODPADOV
A VÝKOPOVEJ ZEMINY
- skládka priamo v Trnave
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Tí prví končia niekedy na ulici, tí
druhí na rôznych VIP večierkoch. Strácajú postupne citlivosť k svojmu okoliu
a dovoľujú si stále viac. Sú nenásytní,
arogantní a myslia si, že zákony pre nich
neplatia.
Poznám jedného „podnikateľa.“ Kupuje si drahé autá a užíva si luxus - z peňazí, ktoré mu zarábajú iní ľudia. Neváži
si ich a chce z firmy stále viac - služobný
Rolls - Royce a ďalšie márnivosti. Svojimi
drahými hračkami sa rád vychvaľuje v časopisoch. S ľuďmi ho spájajú len peniaze
a cesta k moci. Túži po obdive a kupuje si
v médiách o sebe obdivné články. Peniaze sa pre neho stávajú drogou - potrebuje
ich viac a viac. Pomáhajú mu získať moc a
falošnú slávu.
Sú dve skupiny ľudí, ktorí majú problém. V jednej sú ľudia, ktorí skončili na
ulici, nemajú peniaze ani strechu nad
hlavou. Alkohol im pomáha prežiť a stávajú sa na ňom závislí. V druhej skupine
sú tí, ktorí majú nadbytok peňazí a stavajú sa závislí na moci a sláve. Myslím

si, že sú na tom ešte horšie ako tí prví.
Tých prvých ľudia často ľutujú, tých
druhých nenávidia. Tí prví sú už na dne,
tých druhých pád ešte čaká. Niektorým
moc stúpla do hlavy tak, že sa budú prezliekať z oblekov do väzenského úboru.
Ešte aj na súdoch vystupujú arogantne
a sebavedomo. Tí, ktorí sa ocitli na dne
sa pokúšajú vstať. Pyšní a sebavedomí
egocentrici tiež padli, ale nevšimli si to.
Chudobní a hladní sa zachránia skôr, ako
bohatí a presýtení.
Mnísi sa pripravovali na boj proti zamaskovanému zlu v púšti. Evagrius Pontský alebo Ján Kasián hovorili o tom, že
dobré veci sa môžu stať pre človeka zlými,
ak ich nezvládne - napríklad maškrtnosť
a závislosť na vyberaných jedlách, zlé
myšlienky, láska k peniazom, hnev, neschopnosť naplniť sa radosťou, lenivosť a
chvastanie sa.
Kto je viac ohrozený zlom - tí, ktorí
stratili všetko, alebo
ti, ktorí chcú všetko
mať? Tí, čo skončili
na ulici, alebo tí,
ktorí bývajú
za vysokými
plotmi?

» Ján Košturiak

INZERCIA
0905 534 595

•PREDAJ KAMENIVA
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,

XWLSTILXWLbÄUSW^ÝLTIæJ]

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

08-0033 TT20

TOVAR V ŽIME NA CERTI IKOVANEJ
MOSTOVEJ V
E
ŽIADNY PREDAJ OD ADOM MNOŽSTVA!

46-0192

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA aj GUĽATINA

75-11

ELEKTRIKÁR
ąŭüôýĈ
Ăąøôăøóøôû
ąĈÿıýðĝþą
ĉĎĂĄąøôú

ôûôúăāþøýŖăðûĎòøô
āôúþýŖăāĄúòøô
ôûÿāıÿþùúĈ
þÿāðąĈ

0949 188 961
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Juraj Jamrich

09-67

0917 649 213

16-0200

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
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Navždy nás opustila pani Eva Kristinová Čo s nešťastným nájomným

Eva Kristinová začala štúdium na
bratislavskom Odbornom divadelnom
kurze v roku 1948. Už po prvom ročníku
ju vtedajší šéf činohry SND a súčasne
pedagóg Odborného divadelného kurzu Jozef Budský prijal za členku súboru
Slovenského národného divadla. Našej
prvej divadelnej scéne ostala bez prestávky verná ďalších takmer štyridsať rokov.
Eva Kristinová dokázala svoje postavy na divadelných doskách, v televízii a v
rozhlase vykresliť s psychologicko-realistickým detailom. Stvárnila ženy pevných
názorov, ktoré radšej ako ideály obetovali vlastný život. Pozornosť si získala
ako predstaviteľka shakespearových
postáv, ale aj v postavách hier nemeckého dramatika Bertolta Brechta. Preslávili
ju televízne spracovania titulných úloh
z Alžbety Anglickej, Márie Tudorovej
či Lucrezie Borgie a tiež rad postáv zo
slovenskej klasiky stvárnených pred kamerou – Kubo, Rysavá jalovica a ďalšie.
Vynikala v recitačnom umení. Prezident
SR Ivan Gašparovič udelil 1. septembra
2008 Eve Kristinovej Rad Ľudovíta Štúra
I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti
rozvoja slovenského divadelného umenia a kultúry.
Na divadelných doskách stvárnila
Eva Kristínová približne 80, väčšinou

dramatických postáv. Z jej vzťahu k ľudovej poézii, piesňam a obradom sa odvinula línia postáv slovenskej ženy - Zuza
Javorová v Ženskom zákone, či Zuzka v
Statkoch zmätkoch, Eva v Bačovej žene.
Protipólom jej ľudových postáv boli kreácie kráľovských typov žien, kde v prednese mohla uplatniť sklony k heroickému
pátosu, vzdoru a vášni – Lady Macbeth,
Kleito v Atlantíde, Gertrúda v Hamletovi.
„Buďte sami sebou! Neštylizujte
sa do póz, nekopírujte si na tvár masky
iných! Snažte sa využiť čas, ktorý máte
a bol vám daný, aby ste sa čo najviac dozvedeli dobrého, čo najviac potrebného
a potom uvidíte, že len na tom sa dá budovať celý svoj zmysluplný život. Keď do
seba naberiete plytkosť, tak už nikdy na
nej nebudete môcť nič stavať, lebo plytkosť je piesok. Ten sa rozsype.
V živote treba vybudovať pevné fundamenty a robiť to s radosťou a chuťou.“
(Eva Kristínová)
S úctou...

» red

Ministerstvo hospodárstva Sloven- nájme majetku štátu je upravený v § 13c
skej republiky môže na základe zá- ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií,
kona o poskytovaní dotácií poskyt- podľa ktorého sa nájomné počas obnúť dotáciu na úhradu nájomného, dobia sťaženého užívania za prenájom
ak užívanie predmetu nájmu bolo nehnuteľného majetku štátu znižuje na
v súvislosti so zamedzením násled- polovicu, ak správca ako prenajímateľ
kov šírenia nebezpečnej nákazlivej podá žiadosť o dotáciu na úhradu náľudskej choroby COVID-19 znemož- jomného. O zvyšok pôvodne dohodnunené.
tého nájomného (vo výške 50% nájomného) správca požiada v mene nájomcu
Dotácia sa týka tých nájomných formou elektronického formulára od
vzťahov (vrátane nájmov majetku štá- ministerstva hospodárstva.
tu), ktoré vznikli najneskôr 1. februára
V konečnom dôsledku nájomca
2020, ktorých predmetom je miestnosť de facto priamo neuhradí správcovi
alebo jej časť alebo súbor miestností žiadne nájomné, pretože pôvodne dourčené rozhodnutím stavebného úradu hodnuté nájomné sa zníži o polovicu
na iné účely ako na bývanie a v ktorých zo zákona a zvyšná časť pôvodne donájomca predáva tovar alebo poskytuje hodnutého nájomného bude správcovi
služby konečným spotrebiteľom vráta- uhradená na jeho účet z dotácie minisne súvisiacich obslužných priestorov terstva hospodárstva.
a skladových priestorov, alebo trhové
miesto. Nepôjde teda o nájomné vzťahy, ktorých predmetom je nájom stavieb alebo pozemkov.
Aj keď je príjemcom dotácie na
úhradu nájomného nájomca, o dotáciu
žiada prenajímateľ v mene nájomcu
a na svoj vlastný účet. V nájomných
vzťahoch uzatváraných podľa zákona
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) sa za prenajímateľa
považuje Slovenská republika, zastúpená príslušným správcom majetku
štátu (ďalej len „správca“).
Osobitný režim počas pandémie pri
» Zdroj: MF SR

33-0051

Navždy nás opustila významná divadelná a filmová herečka a recitátorka
Eva Kristinová (5. 8. 1928 - 14. 6. 2020)
vo veku nedožitých 92 rokov.
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Relax, kultúRa
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Reality, bývanie, zveRinec
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Tamaškovičova 17, Trnava

3PEJOOâEPNt5SOBWB

vyvolávacia cena: 201 600,- € Zábezpeka: 30 000,- €
Termíny obhliadok: 01.07.2020 10:00 hod., 10.07.2020 10:00 hod.
Termín a miesto dražby: 17.07.2020 o 10:00 hod.
Hotel Phoenix, Kapitulská 16, Trnava, krytá terasa na prízemí
kont a k t : 0 9 1 1 6 2 0 3 1 7 , w w w. dup os.sk

01-0030-1 TT26

DRAŽBA rodinného domu na ul. Špačinská, súp. č. 1597
na parc. č. 5022/6 a pozemkov na parc. č. 5022/5, 5022/6
a 5023/9, kat. územie Trnava, okres Trnava

a.s. Špačince
919 51, tel.: 0902 956 512

odpredá dòa 3. 7. 2020 tj. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod.

1,38€

za 1 kg

vrátane
DPH.

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,34 Eur vrátane DPH

01-0032 tt26

01-0 tt26

živé brojlerové
kurèatá
Cena
0911 421 691

39-0002 tt02

Suchovská 5, Trnava

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
6. 2
30.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

