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#Sutaze
#Cyklotury
#TipyNaVylet
#NovinyOnline

Týždenne do 46 550 domácností

08-0003 TT03

ZĽAVA 40%

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

STAVMAT - Zavarská 10F, Trnava

08-0006 TT19

Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

08-0 TT15

0903 783 800
POŽIČOVŇA
ČISTIACEJ
TECHNIKY

Multicar
trojstranný
sklápač

• tepovače • podlahové automaty
• WAPky • vysávače • parné čističe

- štrku - kameňa
- piesku - zeminy
- betónu - dreva
- a iného materiálu
do 2,2 tony
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01-0 TT22

08-0045 TT10

01-0 TT30

0903 793 488

011200008

0951 163 495 | Suchovská 12, Trnava
pozicovna.promaster.sk

39-0053 TT17

Odvoz a dovoz

1

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY

2

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

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
Objednávky:

bytov, vchodov,
kancelárskych
a komerčných
priestorov
www.trnava-upratovanie.sk

0910 718 705

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

• elektroinštalácie

výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
vypínačov, • el. prípojky
zásuviek... • opravy

UPRATOVANIE

V pohodlí
Vášho domova!
0948 02 77 55

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

0949 188 961

011200002

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

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring
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Výročia a udalosti
sa datuje vznik skautingu; zakladateľ lord Robert Baden-Powell zatrúbil
na roh africkej antilopy kudu na 1. skautskom tábore na ostrove Brownsea.

1.augusta 1907
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Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

k
l.aspapiera

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

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

75-11

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

bch

InzercIa
Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832
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Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Mnohí sú v tejto disciplíne skvelí
naprieč časom, bez ohľadu na spoločensko-politické pomery, členstvo v
množstve aktuálne vhodných strán
či zápise v registri ŠTB. Poznáme ich,
takmer každý tu na Slovensku pozná
toho svojho “eštébáka” či “boľševika”, dnes - “demokratického kapitalistu”, najčastejšie s výrazným, ak nie
až “rustikálnym” ľavicovým cítením.
Cítením. Konaním už vôbec nie. A
vieme, že kto má dobrý nos, ucíti včas
kadečo.Včas vhodne iba pre neho - výhradne.
Potom máme malinké deti, ktoré
sa učia zvládať prvé krôčiky životom.
Máme ľudí po úrazoch, haváriách a tí
sa tiež neraz učia chodiť opäť. Väčšina z nich sa aj naučí a tým ostatným
musíme pomáhať, už len preto, že sme
ľudia. Niektorí sa po zlomeninách stavajú na nohy opakovane. Lebo človek
má stáť, rovno stáť a ísť. To je jeho
údel, bez ohľadu na okolnosti.
Treba stáť, sme predsa preto ľuďmi, aby sme za každých okolností

V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!

stáli. Podľa možnosti a zmyslu pre
slušnosť - rovno! Známy legendárny
pesničkár Karel Kryl má v jednej pesničke konštatovanie - “zaujímame postoje, namiesto toho, aby sme stáli”.
Málokedy sa hrá, keď už náhodou aj
tento autor, tak väčšinou - “vrah o morálke káže”. To je síce tiež aktuálna,
ale úplne iná téma. Niekedy čoskoro
sa k nej vrátim.
Teraz ešte raz o tom vzpriamenom
chodení. Má výhodu aj v tom, že ľuďom pri ňom vidíte do tvárí. A viete
často a našťastie včas rozpoznať, kto
ju má a kto už nie. Tú vlastnú. Lebo aj
tváre sú u nás na predaj, iba tovar, v
mnohých prípadoch. Namä tváre z
bilbordov.
Vzpriamiť sa, postaviť sa a spraviť
krok a za ním ďalší a ďalší - o tom je
život. Po každom páde a úraze rýchlo vstať a ísť ďalej. A keď
sa nedá, tak sa to treba,
hoci opakovane, učiť a
naučiť.
S pozdravom a želaním, aby váš nastávajúci týždeň bol
plný správnych
krokov -

veľko
o

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Niekto venuje najväčší podiel svojej životnej energie, elánu a času
na to, aby sa naučil, ako “v tom
chodiť”.

01-0011 TT03

Pekárska 40/a
TrnaVa
trnavsko@regionpress.sk

01-0 TT30

redakcia:

Učíme sa chodiť

08-00 TT03
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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

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Východné Slovensko
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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SLUŽBY, BÝVANIE

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
ROZVOZ e
čím
• 1-14 dňové landerské húsatá
Zabezpe
• Mulard káčere na výkrm
krmivo pre nosnice,
• brojlerové kačice na výkrm rastová a znášková

Mikovíniho 7 • Trnava

R
SEPTEMBE
AUGUST –
2020

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

seriózne, kv

al

itn
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

•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,
podklad pod zámkovú dlažbu

Frézovanie

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE
ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!

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

komínov

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

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

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

ZĽAVAEZ
10-0049

39-0004 TT03

ER

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

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.
16-0226

16-0028

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

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

08-0033 TT20

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

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

TT20-31-strana
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08-0002 TT25
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www.hydinarskafarma.sk Ponúka
hydinárska farma topolnica (pri galante)

BEMAT, spol. s r. o.

AKCIA

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

3

36-0007

TRNAVSKO

SPOLOČNOSŤ / ZAMESTNANIE
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Pot uzlom-reklama
Ždycky, ket vydzím v telke reklamu, spomenem
si na časy, ket mój syn chodzil do školy. Na praks
chodzil v býlém plášči. Vtedy lecela v telke, aj v novynách a plagátoch reklama na prací prášek. A tento
zázračný prostrídek ( podla reklamy) vypral najvačú
špinu aj pot uzlom. To predvádzajúci zauzluval špynavú býlú plachtu a hodzil do práčky. Nasypal ten
reklamu velebený prášek a za chvílu vytáhol žárivo
čisté prádlo. A samozrejme aj pot uzlom. Plachta
bola býlučká jak čerstvo napadnutý snach.
Ja som si ten prášek kúpila, lebo syn donésol
domov plášt, ten mal daleko do býleho. Ja som ho
najprv dva dny močila v namáčacém prášku, potom
drhla z kefu. Nakonec som ho dala z tým zázrakom
do práčky. A čuduj sa svete, mne to nevypral, tak
jako v telke. Any po vácnásobném opakuváný sa
my to nepodarilo. Furt nebol býly, tak som bola taká
drzá, že som napýsala výrobcovi, nech my prezradzí
to tajomstvo, jak ten prášek funguje. Jak vypere býly
plášt mójho syna a nemosí to byt pot uzlom. A onten výropca my napýsal rozsáhly dopys z návodom
jako to funguje a končil tým, že nevým prat. To ma
velice najeduvalo a urazilo. Tak som jeden z tých
čerstvo vypratých pláščov zabalila
a poslala.
A čo bolo potom? Potom nebolo nyšt. Došla som o plášt,
šak som ich mala možná ešče
20. Možná ho šéf nosí jako reklamu, možná ho opral pot uzlom.
Možná je na náscenke jako výstraha, ale mne sa neozval. Šak do
mlčí, ten svečí.

» bapka Blašková

Možno je to tak
O futbale zasvätene
Ak sa chcete o futbale baviť
a raz neviete s kým,
choďte rovno do Trnavy
za Dušanom Radolským.
Priznanie
Žiadna diplomovka,
žiadne štátnice, tak reku,
vrátim im ten diplom
z Univerzity tretieho veku.

Konečné riešenie školstva
Nikto nezostane hlúpy,
každý si titul bude môcť kúpiť,
tak budú všetci doktori
a inžinieri iba daktorí.

08-004 TT30

Neodvolateľný
Vyskúšaj si náš
posledný model helmy
a budeš aj chránený,
aj neodvolateľný.


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

Európa zostane pozadu
Nestačilo im, že v Moskve
je vždy o tri hodiny viac,
preto sa rozhodli posunúť
časové pásmo o mesiac.

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.
» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT20-31-strana
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•vodičov •dispečera/-ku

SPRAVODAJSTVO / REALIYT, SLUŽBY

Stal som sa ministrom

Parťáci z plyšu

Ponúkli mi miesto ministra. Minuli sa obchody. Všade veľa masiek a falošných
kandidáti. Jedni kradli, ďalší odpiso- úsmevov. Volajú právnici, že som neprevali a ostatní odmietli. Zobral som to. dĺžil nevýhodné zmluvy. Hrozia penále.
Skrachovaný politik analyzuje v archíve
Mám veľkú kanceláriu a pod sebou moju diplomovku. Ateista strihá moje
tisíce úradníkov. Požiadal som najvyš- staré videá z duchovných stretnutí. Tlaších o dôležité dokumenty. Krútili sa ako čí na mňa klub 500. Ak im nepomôžem,
hadi. Nosili mi rôzne fascikle, len nie to, tak každý deň vyhodia jedného hráča
čo som chcel. Rozprávali niečo o utaje- golfu. Ako v rukojemníckej dráme. Noných spisoch. S úsmevom vysvetľovali, vinári prekrúcajú a komentujú moju
že vedia, čo majú robiť a mne stačí chodiť prácu. Snažia sa ukázať svoj výnimočný
intelekt a moju neschopnosť. Mojej rodina stretnutia s občanmi.
Vo funkciách sú ľudia z firiem, s kto- ne nadávajú. Nič sa mi nedarí. Pracujem
rými ministerstvo obchoduje. A kradnú do úmoru a všetko na mňa padá. Padám
ako straky. Podľa presných schém - aj ja. Ministerstvo sa mi stráca v akejsi
komu, koľko a za čo. Stačí vymeniť figúr- hmle. Prebúdzam sa spotený a strašne
ky a mohol by som kradnúť aj ja. Chcem unavený. Našťastie to bol iba zlý sen.
však úrad vyčistiť. Vytváram zoznam Cítim obrovskú úľavu. Odchádzam do
firiem, ktoré dávali úplatky. Právnici mi Kláštora pod Znievom. Sedíme s chlapvysvetľujú, že zmluvy za desiatky mi- cami na lavičke pred Dobrým Pastierom
liónov na predražené služby sa nedajú a tešíme sa. Nemusívypovedať. Snažím sa aspoň vyhodiť me robiť ministrov,
ľudí, ktorí zmluvy pripravili. Niektorí nemáme veľké basú nevyhoditeľní, ostatní majú nárok voráky, kancelárie
na veľké odstupné. Pracujem od rána do a úradníkov. Máme
večera, sedem dní v týždni. Ľudia píšu iba slobodu ľudí, ktorí
protestné listy, že zmeny sú pomalé. Vo- nič nemajú a nemulajú mi rôzne telefónne čísla - neznámi aj sia.
známi, ktorých som roky nevidel. Jedni
mi chcú radiť, druhí žiadajú funkcie pre
seba alebo svoje deti. Ďalší prišli robiť
» Ján Košturiak

Situácia je naozaj vážna, hoci si to
takmer nikto nepripúšťa. Vážnejšia ako na jar, keď sme v panike
skupovali rúška, dezinfekciu a
keď sme sa vôbec báli vyjsť von.
Napríklad Mexiko hlási rekordný
nárast v počte infikovaných - aktuálne ich má takmer 90 tisíc.

VLHNE

Keďže gastropriemysel nechce
stratiť tržby, pomáha, ako vie. V meste Mexiko sa v reštaurácii rozhodli
udržiavať sociálny odstup pomocou
plyšových medvedíkov.

» Zdroj: Der Spiegel

Výročia a udalosti
Krištof Kolumbus vyplával zo Španielska na svoju prvú cestu do
„Západnej Indie“.

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.

www.pranie-kobercov.sk, 0905 869 836, 0949 106 116
781200012

• OPRAVA A VÝMENA KANALIZÁCIE

0905 441 627 www.PodrezavamDomy.sk

39-0023 TT05

Sťahovanie nosných stien oceľovými lanami alebo tyčami.

PEDIKÚRA
MANIKÚRA
GEL LAK

s. r. o.

Ivona Rakovická - 0907 742 877
Vajanského 31, Trnava

Predaj PC dosiek
ochrannej značky

01-0 TT30

Prijímam nových klientov
25 ročná prax

Výročia a udalosti
zomrel Hans Christian Andersen, dánsky
spisovateľ (* 1805).

Súkromná spoločnosť
prijme

4.augusta 1875

PREDAVAČKU

PALIVOVÉ
DREVO

na skrátený pracovný
úväzok do do novinového
stánku v Zavare, minimálny
zárobok od 450,- Eur
brutto + zákonom
stanovené príplatky.

Hviezdoslavova 3, Trnava

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

68-43

0917 649 213

16-0226

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

39-0043 TT15

POLIENKA aj GUĽATINA

Bližšie informácie poskytneme v čase
od 8:00 do 15:00 hod. (pon- pia) na tel. č.:

0903 690 280.

01-00 TT30

Ševčovič

Foto: Edgard Garrido/Reuters

3.augusta 1492

Vám
dom?

• PODREZÁVANIE MURIVA • REKONŠTRUKCIA DOMOV
• ZOSILNENIE ZÁKLADOV • ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DRENÁŽ PIVNÍC
• PODKLADOVÉ BETÓNY

5

32-0003-7

TRNAVSKO

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

01-1200003 TT14

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

RENOVÁCIA EUROOKIEN

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

TT20-31-strana
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KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Skvelé
ceny na
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SLUŽBY, BÝVANIE, REALITY, ZAMESTNANIE

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, 917 31 Trnava

STSZ a.s.

Prijmeme:
• mechanikov, automechanikov,
opravárov poľnohospodárskych
strojov

Informácie o prenájme nebytových priestorov na č. 033/590 35 18.

NAJLACNEJŠIA

Práca v jednozmennej prevádzke.
Mzda 4,50-5,50/hod. podľa kvaliﬁkácie + prémie
Pracovná oblasť:
opravy prívesov, návesov a ich súčastí.

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

Ďalšie informácie na tel. č.: 0903 446 021
Príjmeme
do zamestnania
alebo na živnosť:

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

tesára - 8 € / hod. brutto
obklaDača - 16 € / m2
stroJNíka / VoDIča - 7,50 € / hod. brutto
MUrára/VýsPraVkára: - 7,50 € / hod. brutto

10% ZĽAVA
339 €

389 €
499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0022

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
32-0084

tel.: 0908 789 146 / email: kariera@ismont.sk

SLUŽBY

NY
Super CE
oknám!

AKCIA 2020
1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1390 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2290 € • 1-hrob od 1590 €
chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

01-0 TT28

09-02

na doplnky k
...sieťky, žalúzie a iné

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

AKCIA na farebné zákryty

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

PRÍĎTE SI PRE

TT20-31-strana

59-272

ETERNITOVÝCH STRIECH
01-0 TT29

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

16-0069

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

Ponuky doručte na adresu školy v zalepenej
obálke na sekretariát školy, označenej
“Prenájom” do 10. 8. 2020 do 12:00 hod.

6

0910 902 635•0905 323 022

www.kamenarstvo-bocan.sk

EUROOKNÁ A DVERE

01-0 TT08

DÁVA DO PRENÁJMU
NEBYTOVÝ PRIESTOR
zubná ambulancia 20m
a priestory príslušenstva 5m

Ružindolská 19
917 01 Trnava

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

Najčítanejšie regionálne noviny
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Polianky ponúkajú atraktívne
bývanie v obci Zavar
V malebnej obci Zavar pri Trnave
vyrastá moderný, rezidenčný projekt, vďaka ktorému niekdajšia Poronda ožíva a mení sa na komunitné miesto – Polianky.
Lokalita neďaleko historickej Trnavy
sa pýši rozmanitosťou a priestrannosťou. V ponuke sú 1 až 3 izbové byty situované v 3 a 4 podlažných bytových domoch. Veľkým plusom sú predzáhradky
atraktívne tiež svojou rozlohou.

Pri výhodách, ktoré bývanie v Poliankach ponúka, by ste očakávali ceny za
hranicami bežných finančných možností. Komfort v tejto lokalite je však
v medziach rozpočtu. Ceny bytov so
štandardom v cene, začínajú už na 54
395 eur. Hovorí sa však, že je lepšie raz
vidieť, ako stokrát počuť. Preto, ak máte
záujem, dohodnite si stretnutie a zájdite
si pozrieť vzorový byt, aby ste sa dozvedeli čo najviac.

pozrieť a vyskladať priamo vo vzorovom Sporiteľňa, vďaka čomu môžu zákazbyte.
níci pri kúpe bytu počítať s výhodnými
podmienkami financovania. V prípade,
ak si zákazník netrúfa vybaviť hypotéku
Bývať môžete už na jeseň
Prvé byty budú odovzdávať kupujú- sám, môže pri riešení žiadosti o úver vycim už na jeseň tohto roku, ďalšie odo- užiť poskytovanú pomoc. V tejto oblasti
vzdávanie je plánované začiatkom roka pomôže vybaviť všetky potrebné náleži2021. V rámci prvej etapy rekonštrukcie tosti renomovaný odborníko zo spoločnosti FG Financial Group - SK, a.s. zo
sú ešte v ponuke posledné voľné byty.
skupiny Arca Capital.

Ponúkajú výhodné
podmienky financovania

Partnerom projektu je Slovenská

Štandard je samozrejmosťou

Polianky sú harmonickým rázcestím,
z ktorého je blízko do oboch svetov –
mestského aj dedinského. To rozhodne
zaujme ľudí, ktorí preferujú život v pokojnejšom prostredí, ale zároveň vyhľadávajú dobrú dostupnosť do mesta.
Vďaka jednoduchému pripojeniu na
diaľnicu R1 a D1 je Zavar ideálnym riešením. Škola, škôlka, kultúrne centrum,
zdravotné stredisko, športové kluby, obchody a bohaté služby sú tu samozrejmosťou.

V cene bytu je zahrnutý štandard,
súčasťou ktorého sú interiérové dvere
s obložkovými zárubňami, plávajúce
podlahy, dlažba a obklad v kúpeľniach
a toaletách vybavených tiež kompletnou sanitou. Veľkou výhodou je tiež, že
každý byt má samostatný plynový kotol.
Samozrejmosťou sú bytové vchodové
dvere spĺňajúce protipožiarne a bezpečnostné požiadavky. Ak si rezervujete
byt v predstihu, ešte počas stavebných
prác, naskytne sa vám možnosť výberu
z pestrého, nadčasového vzorkovníka,
pričom jednotlivé kombinácie si môžete

Osloví príjemná cena

01-TT136

V spojení s prírodou aj s mestom

TT20-31-strana
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo

" #
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Prijmeme nových zamestnancov
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Vstavané skrine
na splátky
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85-0505
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0800 500 091.

47-095

Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44
a dohodnite si stretnutie.

&   !  
! '  #  %
 $ ()! 

Tesár����������,
������������������
pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu

1�������������������

0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu
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85_0489

www.lk-servis.sk

34-0113

0918 531 177
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Č. 31 / 31. JÚL 2020 / 24. ROČNÍK
#Sutaze
#Cyklotury
#TipyNaVylet
#NovinyOnline

TRNAVSKO
Týždenne do 46 550 domácností

Zbavte sa napätia, nájdite vnútornú harmóniu

info@studiokrasytrnava.sk, www.studiokrasytrnava.sk

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

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

0917 102 255

24-0030

Viete si predstaviť skutočné psychické uvoľnenie a hlbokú relaxáciu?
Chcete sa zbaviť stresu a vnútorného nekľudu?
Vyskúšajte masáž horúcimi lávovými kameňmi, ktoré pôsobia na Vaše telo i dušu a to
naozaj v mnohých smeroch. Uvoľňujúce sa teplo vulkanických kameňov hlboko relaxuje,
vyrovnáva energiu v tele, harmonizuje čakry, stimuluje lymfatický systém, napomáha
detoxikovať organizmus a odstraňovať depresie, psychické ťažkosti a poruchy spánku,
bolesti chrbta, kĺbov, odstraňuje svalové stuhnutie, pôsobí na koncentráciu, myseľ, ...
Masáž lávovými kameňmi sa nedá ničím nahradiť, aj preto je označovaná za “kráľovnú
masáží”.
Navštívte nás v Štúdiu krásy na Jeruzalemskej 33 v Trnave a zažite tento vysoko
terapeutický a antistresový účinok.
Po-Pia: 10:00-20:00, so: 9:00-14:00, tel.: 0917 378 512

39-1200003 TT14
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- bytových jadier, domov a bytov
- obklady a dlažby
- maliarske práce a stierkovanie
- vodoinštalácie, elektroinštalácie
- sadrokartón
- plávajúce podlahy

Prijmeme
vodičov MKD

ŠTRK
16-0234

Domáci trnavský predajca

www.mamix.sk Najväčší výber poťahových látok!
Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava
(smer Biely Kostol)

H
VÝROBA SEDACÍC
U!
SÚPRAV NA MIER
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Dovoz, vykládka
A
TOP KVALIT
a montáž novej
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ZDARMA
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lať vopred + možnosť odvozu
o
v
CENU 033/5546 744 • 0905 313 421 starej sedačky!
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Strojárenská 4, Trnava
01-0 TT25

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

PIESOK
M
MAKADA
HLINA

0905 626 048

08-0 TT24

391200067

0948 534 542

0949 319 336

ŠTRKOVŇA TRNAVA

na prácu SK, CZ, DE
Práca pondelok–piatok,
víkendy voľno. Plat 650 €
mesačne brutto + odmeny +
bonusy, spolu 1400–1800 €.

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

391200009

REKONŠTRUKCIE
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SPRAVODAJSTVO
SPOLOČNOSŤ
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Trnavské organové Pre cyklistov sa črtá prepojenie Linčianskej s centrom mesta
dni slávia výročie
V Trnave sa v uplynulých dňoch
začali Trnavské organové dni a
koncerty potrvajú až do konca
augusta. V tomto roku si toto významné podujatie pripomína 25.
výročie svojho vzniku.
Trnavské organy opäť ponúknu
skladby hudobných velikánov od obdobia baroka až po súčasnosť. Milovníci hudby sa môžu tešiť na koncerty
v rôznych kombináciách organa, iných
hudobných nástrojov a ansámblov.
„Je to pre nás výnimočný rok, keďže
oslavujeme 25. výročie vzniku festivalu a zároveň stále platia obmedzenia,“
hovorí Stanislav Šurin, zakladateľ medzinárodného festivalu a organista.
„Veríme, že tohtoročný festival bude
pre všetkých nezabudnuteľným zážitkom, užijú si ho naplno a dokonale
precítia hudbu a mohutnosť organu.
Počas 25 rokov sme zorganizovali viac
ako 150 koncertov, doviedli renomovaných umelcov, a tiež sa staráme o
vzácne historické organy v Bazilike sv.
Mikuláša. Vďaka tomu Trnava získala
za zreštaurovanie najstaršieho organa
v meste cenu ministra kultúry za rok
2012,“ dodáva Stanislav Šurin.

Predstavia sa domáci
i zahraniční umelci
Počas jubilejného ročníka sa 2. augusta o 20.00 h predstaví poľský organista Błażej Musialczyk s basistom
Jakubom Gubkom, v nedeľu 9. augusta
o 20.00 h nemecký organista Johannes
Skudlik, o týždeň 16. augusta o 20.00 h
slovenský organista Stanislav Šurin so

Nová cyklotrasa dostala zelenú
Cyklotrasa smerujúca z Linčianskej do centra mesta začína dostávať reálnejšie kontúry. Mestu
Trnava sa podarilo získať aj súhlas
trnavskej nemocnice.
Trnavská radnica sa snaží už niekoľko rokov prepojiť cyklotrasou sídlisko
Linčianska a časť Tulipán s centrom
mesta. V zámere jej doposiaľ bránilo aj
zamietavé stanovisko trnavskej fakultnej nemocnice (FN TT). „Cyklotrasa
Žarnova je o krok bližšie k stavebnému
povoleniu. Realizačný projekt je pripravený a získali sme aj dôležitý súhlas
nemocnice,“ informoval v uplynulých
dňoch Peter Bročka, primátor Trnavy.
Celková dĺžka trasy bude podľa jeho
slov 838 metrov a predpokladaná hodnota 358 tisíc eur. „Ide pritom o kľúčovú
časť napojenia Linčianskej na centrum
mesta,“ zdôraznil Bročka. Na samotnú
realizáciu cyklotrasy však bude ešte
treba počkať. „Kým sme súhlas FN TT
dostali, vypršala lehota na doloženie
podkladov, ktoré boli podmienkou na
vydanie stavebného povolenia. Povoľovací proces preto musíme spustiť
odznova a realizácia sa teda posúva na
budúci rok,“ informovala Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta.

Plánovaná cyklotrasa povedie popred trnavskú nemocnicu až na sídlisko Linčianska.

ktorí sú v súčasnosti nútení využívať
križovatku ulíc Dohnányho, Kollárova,
Hospodárska, kde je najmä v čase rannej
a popoludňajšej špičky prehustená doprava a v mieste podjazdu pod železnicu
je Dohnányho pre cyklistov značne neZ centra mesta po Žarnovej
bezpečná. Nová cyklotrasa pritom bude
až na Linčiansku
Dobudovanie plánovanej cyklotrasy viesť od Námestia SNP, následne pretne
Žarnova, by umožnilo odklon cyklistov, Kollárovu ulicu a pokračovať bude uli-

cou Andreja Žarnova popred Fakultnú
nemocnicu. Potom, na konci slepej cesty
by sa cyklisti napojili povedľa priechodu
pre chodcov pri kruhovej križovatke Tamaškovičova, Zelenečská a Dohnányho
na jestvujúcu trasu na druhej strane Zelenečskej ulice smerujúcej do časti Tulipán a na sídlisko Linčianska.
TEXT A FOTO: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Ukážte, že máte srdce na správnom m(i)este

Staňte sa na deň dobrovoľníkom
Už o pár týždňov sa uskutoční najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva s názvom Naše Mesto,
do ktorého sa popri ďalších slovenských mestách už po ôsmykrát
zapája aj Trnava.

Trnavské organové dni si pripomínajú
25. výročie svojho vzniku.
foto zdroj Bachova spoločnosť
sopranistkou Zuzanou Šebestovou či v
nedeľu 23. augusta o 20.00 h Španiel
Tomé Olives s Miešaným speváckym
zborom Tirnavia, ktorý vedie zbormajster Michal Stahl. Záverečný koncert
30. augusta bude patriť Američanovi
pôsobiacemu na Slovensku Davidovi
di Fioremu a Cirkevno-hudobnému
spolku pri Bazilike sv. Mikuláša v Trnave s dirigentom Danielom Ruzzierom.
ren

sú stále v platnosti,“ hovorí koordinátorka dobrovoľníckych aktivít za Mesto
Trnava Anna Tamajková z úseku komunikácie a marketingu. Pri každej
aktivite je určený počet dobrovoľníkov
a krátky popis, čo sa bude skrášľovať,
vylepšovať či čistiť, spolu s informáciaAk aj vás myšlienka pomoci oslovila, mi o presnom čase a mieste. Tento rok
pridajte sa k firmám, ktoré budú pretvárať naše mestá na lepšie miesta pre život. Ak máte chuť spraviť niečo pre svoje
okolie a ukázať, že máte srdce na správnom meste, neváhajte a prihláste seba
a kolegov z práce. Registrácia pre firmy,
ktoré chcú do akcie zapojiť svojich zamestnancov, je otvorená do 11. augusta,
nakoľko z dôvodu preventívnych opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19
museli organizátori podujatie presunúť
z júna na september.

si môžete vybrať z nasledovných aktivít: dokončenie obnovy náteru plotu
v materskej škole, čistenie Kamenáča,
trocha pozornosti opusteným zvieratám, výsadba zelene v materskej škole,
čistenie v lokalite Štrky, triedenie vecí
v Ekošatníku, revitalizácia školského
areálu.
ren

V ponuke sú rôzne aktivity
Medzi dobrovoľníkmi budú aj zamestnanci mesta, ktorí veria, že sa
nájde mnoho ďalších ľudí ochotných
podať pomocnú ruku. Zvoliť si pritom
môžete z viacerých oblastí, kde sa dá
pomôcť. „Výber aktivít je pestrý, majú
ekologický aj sociálny rozmer, pričom
sme ich vyberali s ohľadom na preventívne hygienické opatrenia, ktoré

Dobrovoľníci dostanú tričká s motívom Mám srdce na správnom meste.
foto zdroj mesto Trnava
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Výročia a udalosti
zomrel Rabíndranáth Thákur, filozof a spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny (* 1861).

trnavsko@regionpress.sk

47-046

7. augusta 1941

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

NEJDE VÁM
BIZNIS?

391200012
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KUCHYNE NA MIERU

TRNAVSKO

PRÁCA, PRÁCA, PRÁCA

Prijmeme pracovníkov (mužov, ženy, páry)
na rôzne pozície:

Práca v Českej republike (Ostrava, Kolín, Praha, Mikulov)
Doprava a ubytovanie ZDARMA.

46-0192

Kontakt: 0918

493 960

Mail: mhruby.idelta@gmail.com

85_0509, I 61- 0190

OPERÁTOROV VÝROBY I MONTÁŽNIKOV
KONTROLÓROV KVALITY I VODIČOV VZV
ZVÁRAČOV CO2 I MONTÉROV ŽALÚZIÍ

Kvalitné tepelné čerpadlá
so zárukou až 8 rokov.
Veľká úspora peňazí
a času.
Poskytneme pomoc
pri vybavovaní štátnej
dotácie, ktorá je do
výšky 3400,- €.
+421 905 471 325

41-0015

www.zatopime.cz

0908 447 006
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AKCIOVÉ CENY!

39-0005 TT02

REZANIE BETÓNU

REALITY

4

TRNAVSKO
redakcia:

Pekárska 40/a
TrnaVa
trnavsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

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

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

Najčítanejšie regionálne noviny

NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk
Ponúkame kompletný právny servis, ﬁnančné a právne poradenstvo

!
a
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exkluzívne na predaj 2izb byt
na ul. Generála Goliána
48 m², 113 000 €
Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777
Na predaj 3izb apartmán
Donovaly
83 m², 172.000 €, Ján Ostríž 0915 032 776

EXKLUZÍVNE! Na predaj 3izb byt v novostavbe
Koniarekova
64 m², 165.000 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

NOVOSTAVBA!!! Pekný, útulný 2 izb,
Družba
53 m², 119.900 €, Ondrej Cíferský 0915 033 690

Pekný 2izb.byt s velkou terasou
v Arboria Park Východná.
76.23 m², 139.900 €, Ján Petráš 0948 664 225

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

Tehlový,prerobený z 2- 3iz byt 65m
Zelenečská
107.500,- €, Marián Ostríž 0907 488 445

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

Moderná 5izb. novostavba RD v Špačinciach Novostavba 4-izb RD na novovzniknutej ulici
v Hrnčiarovciach
126 m², 235 000 €, Ing. Marta Krejči 0908 21 66 76
120 m², 179.900 €, Mgr. Patricia Ekhardt 0907 599 777

NOVÁ CENA!! 3-izbový byt s dvomi loggiami
na Mozartovej ulici v Trnave
68 m², 108.000 €, Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

predaj 1-izbový byt s loggiou
na gen. Goliana v Trnave
35 m², 71.990 €, Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

PREDAJ 3-izb byt po rekonštrukcii
Prednádražie
64m, 133 000 €, Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

Stredné Slovensko
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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

Na predaj dvojpodlažný rod.dom
s krásnym pozemok v obci Zeleneč.
240 m², 199.000 €, Ján Petráš 0948 664 225

Východné Slovensko
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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NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

AUTO-MOTO / predaj
101Auto-moto/predaj
» Predám motocykel Peugeot TKR
50. Tel. 0948 260 103

www.casmar.sk

AUTO-MOTO
/ iné
202Auto
moto/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908
205 521
» CZ JAWA 175 250 JAWA 90 PIONIER
MUSTANG STADION KÚPIM TIETO MOTORKY 0915 215 406

ako exkluzívny predajca projektu s názvom Terra Opoy si Vás
dovoľuje informovať o spustení predpredaja bytov v obci Opoj.

BYTY / predaj
303Byty/predaj

A
N
L
Á
U
VIRT
!
!
A
T
I
L
A
RE

BYTY / prenájom
404
Byty/prenájom
» Prenájom zariadený 2i byt pri
Maxe, 530eur, 0905 865 088
» Prenájom 2 izb. Bytu na Hlinách v
Trnave, nezariadený. 0905 543 780
DOMY / predaj
505DOMY/predaj
POZEMKY / predaj
606POZEMKY/predaj
REALITY / iné
707REALITY/iné
» 1izb.byt kúpim. 0907 158 622
» Garsonku kúpim. 0902 570 685
STAVBA
808
STAVBA
DOMÁCNOSŤ
909DOMÁCNOSŤ
10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
» Predám motorový postrekovač-rosič, jedenkrát použitý. Cena dohodou. 0904 605 106
» Predám kukuricu 100 kg / 24 eur
0910 147 444
» Predám jačmeň. 0905 851 635
» Darujem milé mačiatko, 0949
660 267
» Darujem dve mačiatka-kocúrikov.
Sú odčervené, naučené na mačacie
wc. Prípadný dovoz možný. 0905
875 908

Príďte si pozrieť virtuálnu realitu daných bytov
k nám do realitnej kancelárie so sídlom na ulici
Paulínska 19 v Trnave.
V ponuke máme:
-jednoizbové byty v počte 11 ks od výmer cca 33 m po 45 m + balkón od výmer 3 m – 19 m ,
( od 56 641,20 eur ),
-dvojizbové byty v počte 49 ks od výmer cca 44 m po 56 m + balkón od výmer 6 m až po 77 m terasy,
(od 76 591,80 eur ),
-trojizbové byty v počte 7 ks od výmer cca 64 m po 78 m + balkón od výmer 6 m – až po 49 m terasy.
( od 106 872 eur ),
-štvorizbový byt v počte 1 ks o výmere 111,32 m + terasa o výmere 87,06 m, ( 184 392 eur ).
K dispozícií je 36 garážových parkovacích státí v cene 7 500 eur a 52 vonkajších parkovacích státí
v cene 3 500 eur + možnosť dokúpenia pivničných kobiek .
Viac o projekte nájdete na : https://www.byvanieopoj.sk/lokalita/

HOBBY
A ŠPORT
1111HOBBY
a ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje 0902 708 047
12DEŤOM
DEŤOM
12
RÔZNE / predaj
1313RÔZNE/predaj
» Predám rôzne pánske nové topánky a tenisky č 10 t.č. 0904 596
508

Začiatok výstavby najneskôr október 2020
Kolaudácia – do konca roka 2021
Novovzniknutá lokalita v obci Opoj ponúka bývanie pre tých, ktorí majú radi pokojné prostredie,
ale súčasne chcú byť v blízkosti mesta.
V areály objektu bude výsadba zelene, detské ihrisko a potraviny.
Celý objekt je bezbariérový.

14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
14
15HĽADÁM
HĽADÁM
15
PRÁCUPRÁCU

Viac info. Peter Markovič 0948 636 000
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Daná lokalita disponuje výbornou
napojenosťou na Diaľnicu D1 a R1.
Rovnakou výhodou je aj blízkosť
krajských miest : Trnava (do 5 km),
Nitra ( 40 km ),
Bratislava ( 50 km ).

16
ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» Ahoj mám 48r. a rád by som sa
zoznámil zo štíhlou ženou. sms
0917 655 780
» 46 ročný slobodný, hľadá rozvedenú ženu od 40 do 47 rokov môže
to byť žena aj taká čo nemôže mať
deti keď že nie som náročný bol
by som rád keby to bola obyčajná
žena bez titulu s láskavým srdiečkom môj kontakt je 0910 607 906
» 36 r hľadá dievča do 40 r na
vážny vzťah okolie TT HC PN 0949
449 436
» 44. ročný ženatý hľadá vydatú
na veku nezáleží 0907 328 041

SPOLOČNOSŤ
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Výstava fotografií Spoznávajte Trnavu zo sedla bicykla
Štefánikov kraj
Pri príležitosti 140. výročia narodenia
generála Milana Rastislava Štefánika
otvorili v Trnavskom osvetovom stredisku výstavu fotografií trnavského
fotografa Milana Marônka pod názvom Štefánikov kraj. V priestoroch
Domu hudby M. Schneidera Trnavského si ju budú môcť návštevníci
pozrieť do konca augusta.
Výstavnú kolekciu tvoria farebné a
čiernobiele snímky, na ktorých autor
zachytil panorámy a krajinárske scenérie z oblasti Košarísk, Brezovej pod
Bradlom, Myjavy a okolia, teda kraja,
kde sa Milan Rastislav Štefánik v roku
1880 narodil. „Tento malebný kút Slovenska zostane navždy v srdci každého, kto ho raz navštívi,“ hovorí Milan
Marônek, ktorý sa venuje fotografickej
tvorbe od roku 1976. „V oblasti fotogra-

Cyklopotulky mestom
pokračujú aj v auguste
Či už ste milovníkom histórie, architektúry alebo bicyklovania, isto
si prídete na svoje. Prostredníctvom obľúbených cykloprehliadok
budete mať počas augusta možnosť zažiť Bitku pri Trnave alebo
sa vypraviť Do mesta za prahom
moderny či vyraziť na Cesty repy
a cukru.
Záujemcovia si tentokrát môžu vybrať, či sa chcú zúčastniť cykloprehliadky s architektom Miroslavom Beňákom
a zažiť trnavský industriál alebo sa
vydať spoznať históriu so sprievodcom
Slavomírom Dzvoníkom.

Bitka pri Trnave

Na fotografiách autor zachytil Záhorie.
foto zdroj Trnavské osvetové stredisko
fie patrím ku starej škole, mám rád,
keď je fotografia fotografiou a platia
v nej určité pravidlá. Nesnažím sa za
každú cenu aby fotografia zobrazovala
presnú kópiu skutočnosti v okamihu
jej vzniku. Mojim cieľom je preniesť na
diváka emócie, podporiť jeho fantáziu,
vizuálne ho osloviť,“ dodáva autor.
Výstava fotografií je súčasťou projektu KreaTiviTa 2020, ktorého hlavným partnerom je Fond na podporu
umenia.
ren

Augustové Potulky
Malým Rímom
K letu v Trnave už akosi neodmysliteľne patria aj Potulky Malým
Rímom. Aj tentokrát sa vďaka nim
môžete vydať na zaujímavé miesta
a dozvedieť sa o nich viac.
Druhú augustovú nedeľu sa záujemcovia vydajú do Kostola Nanebovzatia
Panny Márie, kde im Lucia Duchoňová
porozpráva o jeho počiatkoch siahajúcich až na začiatok 13. storočia, keď sa
Trnava stala slobodným kráľovským
mestom, aj o jeho histórii spojenej s
klariskami.
Aj ďalšia augustová nedeľná potulka
sa bude odohrávať v chládku kláštorných múrov. Ferdinand Mak zavedie
návštevníkov do kláštorných kaplniek
a bežne neprístupných priestorov jednej z reholí pôsobiacich v Trnave. Tentokrát poodhalí tajomstvá starobylého
rádu premonštrátiek.
Potulka s Miroslavom Beňákom 23.
augusta predstaví pri Kalvárii Trnavu
zo žabej perspektívy.
Na jednotlivé potulky si treba vopred
kúpiť vstupenky.
ren

Cykloprehliadka Bitka pri Trnave vás
15. augusta zavedie do 17. storočia, aby
ste spoznali jednu z najväčších bitiek
počas protihabsburského povstania.
Sily si v nej zmerali povstalci Juraja I.
Rákociho s cisárskymi vojskami. Počas
prehliadky vás sprievodca zavedie na
miesta, kde sa odohrávali boje a zároveň vám priblíži ich priebeh, detaily a
rozostavenie oddielov.

Vydajte sa na bicykli na cesty za poznaním.
foto zdroj Trnava Tourism autor matúš koprda

hodnoty stavieb, akými sú napríklad
budova domu kultúry, pošty či býDo centra mesta vás 8. augusta zave- valého Tatraskla. Najznámejšiu priedie cykloprehliadka Mesto za prahom myselnú stavbu – trnavský cukrovar,
moderny, počas ktorej architekt Miro- predstaví Miroslav Beňák 22. augusta
slav Beňák poukáže na prehliadané prostredníctvom prehliadky Cesty repy

Krása novodobej histórie

a cukru.
Každú prehliadku si treba vopred
rezervovať v Turistickom informačnom
centre pod Mestskou vežou, pretože počet účastníkov je obmedzený.
ren

Navštívte miesta kde sa písala história Malého Ríma

Spoznajte Trnavu očami kráľov
Nadšenci histórie i obdivovatelia
kultúrnych pamiatok majú až do
konca augusta príležitosť spoznať
zákutia, kde sa písala história Trnavy a dozvedieť sa čosi viac aj o
jej pokladoch.
Počas výnimočnej prehliadky Malého Ríma pod názvom Spoznajte Trnavu tak, ako ju zažili králi, predstaví
sprievodca záujemcom rôzne pamiatky,
zavedie ich na miesta, ktoré navštívili králi a porozpráva rôzne historické
zaujímavosti, o ktorých mnohí možno
ani netušili. „Tento projekt sa každý rok
teší veľkej obľube a sme veľmi radi, že
sme ho mohli spustiť aj toto leto,“ hovorí Alexander Prostinák, zastupujúci
výkonný riaditeľ oblastnej organizácie
cestovného ruchu Trnava Tourism. „Trnavu tak spoznáte očami kráľov a uvidíte, že tu nič nie je nemožné. Ani cestovať
v čase,“ pozýva Alexander Prostinák.

Spoznáte svetské pamiatky
i sakrálne stavby
Každý pondelok, stredu a piatok
budú mať návštevníci možnosť spozná-

vať spolu so sprievodcom svetské pamiatky, ktoré nie sú bežne sprístupnené
verejnosti. „V najstaršej časti trnavskej
radnice v jej Západnom krídle, si prezrieme stredovekú pivnicu, ktorá v minulosti slúžila aj ako žalár s priľahlým
katovým domčekom. Z radnice sa presunieme do jednej z bášt trnavského
mestského opevnenia, kde si porozprávame o jeho vzniku a význame,“ objasňuje Alexander Prostinák. „V utorky a
štvrtky zasa spoznáme najvýznamnejšie sakrálne stavby mesta. Navštívime
gotickú Baziliku sv. Mikuláša. Tá v sebe
ukrýva nielen milostivý obraz Panny
Márie, ktorý niekoľkokrát ochránil Trnavu pred nebezpečenstvom, ale aj viaceré unikátne historické organy. V ranobarokovej Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa
dozvieme o dychberúcom oltári, ktorý
je so svojou výškou viac ako 20 metrov
najvyšším svojho druhu,“ približuje
Alexander Prostinák. Dodáva tiež, že
po každej prehliadke čaká na návštevníkov malé prekvapenie pri Mestskej
veži, kde všetky prehliadky začínajú, aj
končia. Na podujatie sa netreba nahlasovať vopred a prehliadky sa konajú v
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slovenčine i v angličtine. Prehliadky sú
bezplatné, budú sa konať vždy od pondelka do piatka so začiatkom o 10.00
hod a miestom stretnutia pred Mestskou vežou.
ren

Spoznajte miesta, ktoré navštívili králi.
foto zdroj Trnava Tourism

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

BRAVČOVÁ PORÁŽKA
V NEMECKU
PRÁCA PRE MÄSIAROV

Pomôžeme Vám
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 ...

12€ - 15€ BRUTTO NA HODINU
41-0020

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

www.rekomplett.sk

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

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

+421

944 995 400

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

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

0915 251 869
info@rekomplett.sk

33-0058

• 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

www.simon-ﬂeisch.de I job@simon-ﬂeisch.de

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

39-0014 TT21

centrum rekonštrukčných prác

Nemecká pracovná zmuva I Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca
85_0517

TRNAVSKO
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

020
7. 2
31.

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%

VYHRAJTE 400 €
63-0045

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

NEROZBITNÉ PRESTREŠOVANIE A ZASKLIEVANIE

Kúpim ornú pôdu alebo
pasienKy v Trnave a oKolí

POLYKARBONÁT + DOPLNKY

za cenu

0,50 € až 1,50 €/m2
TEL.: 0903 360 600

Makrolon 7/16 bronz - 16,20 €/m2 s DPH AKCIA -30%

EMAIL: zdenek79@orangemail.sk

KOŠ - 046/5430 771, zenit@zenitsk.sk
KOŠICE - 055/6254 006, kosice@zenitsk.sk

eshop.zenitsk.sk

DOPRAVA CELÁ SR

721200129

Ultralight 2/10 číra - 7,94 €/m2 s DPH AKCIA -30%

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 534 595
0905 333 832
0905 943 528
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94-0105

splátky od 98 €

0948 787 777 | www.balkona.eu

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

