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TRNAVSKO

Č. 36 / 4. SEPTEMBER 2020 / 24. ROČNÍK

Zavarská 11, Trnava

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

centrum rekonštrukčných prác

033/5513 022
0902 904 711

www.rekomplett.sk

• tienaca technika
• garážové brány

• markízy

0915 251 869
info@rekomplett.sk

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

0910 728 870
okna@rekomplett.sk

rekomplett@rekomplett.sk

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

• 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

• dvere - interiérové,
  bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
  izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
  vinylové, drevené, korkové
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0949 319 336

MOŽNÁ ZĽAVA - 30%

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

REKONŠTRUKCIE

3
9

1
2

0
0

0
1

1

SŤAHOVANIE
0907 643 542 • www.stahovanie-ttrans.sk

bytov, domov, kancelárií
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KONTAJNERYKONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3ODVOZ ODPADU 5 m3, 7 m3

0917 102 2550917 102 255

� Odvoz odpadu – komunálny, 
   stavebný, záhradný
� Dovoz štrku, piesku, kameňa
� Búracie práce
   s odvozom odpadu
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skúsený vyučujúci ponúka

(AJ U VÁS, AJ CEZ PRÁZDNINY)

Trnava a okolie

HODINY
AJ A NJ

0910 910 926
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POSLEDNÁ MOŽNOSŤ DOBRÉHO ZÁROBKU PRED VIANOCAMI - ZBER JABĹK
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Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees, člen združenia AB Crop

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný čistý zárobok pracovníka 1120 Kč/deň (cca 43 €) a VIAC, t.j 
cca 53.000 Kč čistého/2 mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednostne skúsenejších pracovníkov. 
Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo dohodou (možnosť vycestovať domov a naspäť). Prac. zmena 
10 hod., pracuje sa na úkol! Bezpečné ubytovanie a cestovné zdarma. Strava za symbolický príspevok, alebo 
poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. Nástupy od cca 10.9.2020. 

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

mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34 0
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OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
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InzercIa

TRNAVSKO

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

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvott@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

redakcia: Pekárska 40/a
TrnaVa

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTrIBúcIa (46.550 domácností)
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0911 421 691
Suchovská 5, Trnava
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
DOPRAVNÁ TRNAVA

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

jednotlivci i skupiny, či firmy
začiatočníci i pokročilí

konverzácie

anglický a nemecký jazyk

akreditovaná Jazyková škola ako súčasť SPŠ dopravnej v Trnave

ponúka i kurzy pre verejnosť

Viac informácií na: www.spsd�.sk/a/jazykova-skola

V prípade, 
že máte podozrenie 

na koronavírus, konajte!

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

Zmierovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zmierenie je užitočné. Synonymicky 
ide o udobrenie sa, o podanie rúk, o 
odstránenie rozporov. Myšlienka na 
zmierenie s tým, s čím sa možno zmie-
riť, ako také nie je zlá.

Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmie-
renie s nezmieriteľným nabáda zákono-
darný poltik/politička. Zmieriť sa s obdo-
bím rokov 1939-1945 na Slovensku? Dosť 
silný návrh!

Často v duchu vediem rozhovory 
so svojim starým otcom. V duchu preto, 
lebo som ho nezažil. Prišiel som na svet 
neskôr, ako ho on predčasne opustil. Na 
leukémiu a ďalšie choroby, ktoré získal v 
jedenástich koncentračných táboroch v 
období rokov, o ktorých padol návrh, že 
by sme sa s tou históriu mali zmieriť. Spo-
mínam aj na to, čo po starom otcovi zosta-
lo. Napríklad zápisky z koncentračného 
tábora. A v nich trebárs vety, v ktorých 
píše, koľkí sú na baraku večer a koľkých 
cez deň popravili. A ako sa pestujú zemia-
ky, ako sa pečie chlebík a ako je smutno 
za rodinou, manželkou Betkou a dcérami, 
tam niekde v exile, vo Francúzsku.

Zmieriť sa s dobou, ktorá toto pripusti-
la? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrah-
mi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a 
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich, 

svoj národ, svoju vlasť v mene služby šia-
lenému fúzatému maliarovi izieb?

Nie, doba takéhoto zmierenia ne-
nastala. Možno iba pohrobkovia tých 
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara, 
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých 
čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľud-
skosti a civilizovanosti.

Je smutné, že nevydesí ani tak pokri-
kovanie adorantov krajnej pravice (eufe-
mizmus v tomto prípade) pri pamätníku 
SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hr-
dinom. Vydesí názor, že sa s tým obdobím 
treba zmieriť. A to už naozaj nie je hra “o 
potraty”, to je riskovanie vlastnej identity, 
riskovanie straty tváre národa, riskova-
nie opľutia morálky ako takej.

Áno, už teraz čakám odozvu “pobú-
rených”. Už teraz vidím reakcie adorantov 
fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju 
vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím pre-
šli - museli práve kvôli fašistom 
a ich podržtaškám prejsť - 
moji predkovia, mám. A za-
chovám si ju, kým budem!

Dodatočne - vzdávam 
hold hrdinom - aj a naj-
mä a preto - hrdinom 
SNP!

S úctou

6. september 1941            
Holokaust: Židia starší ako 6 rokov na Nemcami okupovaných úze-
miach boli povinní nosiť žlté hviezdy.

Výročia a udalosti
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Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici) 033/55 13 185
0905 575 191

-40%
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KUCHYNE

ŠATNÍKY garancia

najnižšej ceny!!!

Najväčší výber

kuchýň

do bauringu!

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

Skvelé
ceny na
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
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SME PRVÁ FIRMA, 
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie

interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

339 € 389 €

499 €
cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,

žalúzie, murárske práce a DPH
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

pri hlavnej ceste
Bíňovce

Trnava

0905 333 339
Stretnutie na tejto predajni si dohodnite telefonicky

Predajne s vystavenými pomníkmi:

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

LETNÉ AKCIE AŽ DO -35%

ZĽAVY PRE SENIOROV

Po - Pia: 9:30 - 16:30 | Sobota: 9:00 - 13:00
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8
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w.markbal.sk
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od obalových materiálov a papiera

PAPIEROVÉ

TAŠKY

REZANIE BETÓNU

0908 447 006
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Prenajmeme spevnenú plochu

30.000 m2 v priemyselnej zóne

Pezinok - Glejovka. V objekte je

nákladná váha a železničná vlečka.

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com
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Je to o mne známe, že ket som doma, tak furt my 
hrá rádijo, alebo telka. Tak to bolo aj neskaj. V rádije 
išla relácija o otpadoch. A to o nebespečných otpa-
doch. A tam sa poslucháčka pýtala, kam má dat po-
užité injekcije. Poradzily jej, aby použité strýkačky 
dala do plastovej flaše, túto zavrela a odezdala do 
lekárne. To šak neny pravda! Vým to podla vlasnej 
skúsenosci. Ja som tak spravyla a nepochodzila som. 

Z  troma flašáma som prešla pet lekárný a  any 
v jednej my tento nebespečný otpat nescely zebrat, 
any neporadzily kam s ným. Ket sa my už nescelo 
pochoduvat po apatékach, tak som to hodzila do 
otpatkového koša. Vým, že som zamoryla našu pek-
nú krajinu, ale nemala som inačú možnost. Aj kým 
odezdám nepoužité pirule, mosím prejst 100- jar-
ných kilometrov, kým nájdem tú ochotnú lekárnu, 
kerá my to zebere. Zbýrame, barvy, oleje, baterky, 
papýr, sklo, plasty, železo, konzervy, tetrapaky, býlu 
aj čírnu technyku. Na šecko toto sú označené kontaj-
nery. Ale na léky a injekcije né. 

Tak ja som mosela zamoryt. Šak sú aj ludé, kerý 
zamorujú ovzduší a to tak, že neseparujú a šecko čo 
horý nahádžu do kotla , spála a potom ide ščiplavý 
dym po celej dzedzine. Priscihla 
som opčana jako barvu vylýva 
do kanála pret mojim oknom. 
A  fajčáry, tý též zamorujú, 
smrat predemnu, smrat za mnu 
a špačky rozhadzujú okolo seba. 
Ten sa v prírode rozkladá 100 ro-
kov. Ludé, preboha rozmýšlajte, 
chránte si túto našu krásnu modrú 
planétu. Zachránte hu pre 
naše dzeci a vnúčence.

Zamoryla som

» bapka Blašková

Noc hradov a zrúcanín
Na zrúcaniny a hrady

chodia v noci iba smelí,
ale toľko odvážlivcov ste

na Katarínke ešte nevideli.

100% zdanenie
Dôchodok smerom nahor,
iba veľmi pomaly sa mení
a výsledná suma vyzerá
horšie ako po zdanení.

Nebezpečná zbraň
Kým iné krajiny bojujú 

so zbraňou dobre skrytou,
Trump straší ľudí verejne,

hromadnou obezitou.

Minimálna mzda
Nepomohla dotácia,
nevyšiel mi reštart,

tak za tri eurá na hodinu, 
celý deň makám pre štát.

Obmedzenia sú späť
Do nových príkazov
nevieme sa vtesnať,

radi by sme boli vo forme,
len tá forma je nám tesná.

Možno je to tak

» Eva Jarábková
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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 ...

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

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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BEMAT, spol. s r. o.

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

Mikovíniho 7 • Trnava

- riečne: na betónovanie a potery 0-22, 0-4

 triedené: 4-8, 16-22, 22-63

- drvený dolomit: frakcie: 0-4, 4-8, 20-32, 0-63

 na spevnené plochy, zásypové kamenivo,

 podklad pod zámkovú dlažbu

�PREDAJ KAMENIVA

�PREDAJ PIESKU
�DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

0915 930 683, 0915 930 672, bemat@betos.sk
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TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ
MOSTOVEJ VÁHE

ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 9. 2020 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

splátky od 98 €spspsppppspspspsppppspspspspspsspspspspsspspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd  ddd  d dd  d d d dd d  dd dd  dd  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové
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POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ DLAŽBY

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

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

Akcia platí do 30.9.2020

SLOVENSKÝ VÝROBCA SEDACÍCH SÚPRAV NA MIERU

LÁTKA - B - 2.200€ - 20% zľava = 1.760 € 

CELOKOŽA - 1,3mm - 3.362€ - 20% zľava = 2.690 € 

zľava
-20%

s inzerátom

TRNAVA, TRSTÍNSKA 9       tel.: 0907 787 089       www.zarpa.sk

Roh - pohodlné sedeniePolohovacia opierka
Polohovacie operadlo

Spanie 128/285

Úložný priestor

PRAVNO-M26-MOD1/

POLOH-3BF195/PO-3/-R100/

PLYTKY-PO-1/-2BU132-M26

ROZMER:                                         

166/383/258 cm
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INZERCIA
0905 943 528

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 534 595

0905 333 832

0905 943 528
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Ak vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás:

WWW.BOGE-RUBBER-PLASTICS.COM

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

PONÚKAME:
» Stabilné a perspektívne pracovné
   miesto v medzinárodnej spoločnosti

» Zaujímavé finančné ohodnotenie

» Strava za výhodnú cenu

» Príspevok na dopravu

» Dochádzkový bonus

» Doplnkové dôchodkové sporenie

» Zaujímavý sociálny program

PONÚKAME:
 1200 € hrubú mzdu vrátane príplatkov, prémií a bonusov
 (z toho základná hrubá mzda 685 €)

STROJÁRENSKÝ PRACOVNÍK

Hľadáme nových kolegov
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1 Auto-moto/predaj

» Predám Skoda Yeti 1,2 TSI, 
2014,ťažné,6500 eur 0902 
157 620

2 Auto moto/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim 
Motocykel/Diely- SERIÓZNA 
DOHODA 0908205521
» STARÝ PIONIER MUSTANG 
SIMSON JAWA 90 KÚPIM 
TIETO MOTORKY 0915215406

3 Byty/predaj
» Predám 3 izb, byt s balkó-
nom,na tekea 7 TT,povodný 
stav,cena 120.000 eur 0907 
174 418

4 Byty/prenájom
» Prenajmem 1-izb. Byt 0918 
367 492
» Hľadám prenájom,1.izb 
byt v TT na prednádraží 
0915 745 595
» Prenájmem 2 izb. Byz v TT 
0905 543 780

5 DOMY/predaj 

6 POZEMKY/predaj

7 REALITY/iné

8 STAVBA

9 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC
» Predám obilie a malé balí-
ky slamy 0948 191 090

11 HOBBY a ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje 
0902708047 

12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

14 RÔZNE/iné

15 HĽADÁM PRÁCU

ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0940642703 

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.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj 

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj 

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné 

08 STAVBA 

09 DOMÁCNOSŤ 

10 ZÁHRADA A ZVERINEC 

11 HOBBY A ŠPORT 

12 DEŤOM 

13 RÔZNE / predaj 

14 RÔZNE / iné 

15 HĽADÁM PRÁCU 

16 ZOZNAMKA 

info@c-group.sk I 0903 431 350

nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto

Mäsiarov (Rakúsko)

Drevár Rakúsko 3500 € /mes. 

Sklad Nemecko 2800 € /mes. 
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Súkromná spoločnosť
prijme

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

0903 690 280.

PREDAVAČKU
na skrátený pracovný

úväzok do do novinového

stánku v Zavare, minimálny

zárobok od 450,- Eur

brutto + zákonom 

stanovené príplatky.Do nášho tímu prijmeme:



na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

•vodičov •dispečera/-ku
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servis nákladných a osobných áut
príjme do trvalého pracovného pomeru

Bližšie informácie: 0905 611 324 (volať len v pracovné dni)

automechanika-technika pneuservisu
s nástupom ihneď - mzda 1000eur brutto

0
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0
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vodičov kamiónov na vnútroštátnu
a medzinárodnú kamiónovú dopravu
aj brigádnicky na víkend, ideálne z Trnavy a okolia

mzda 1500eur netto
víkendová práca len v trnavskom regióne

10. september 1977
posledná osoba popravená gilotínou vo 
Francúzsku (Hamida Djandoubi, tuniský 
prisťahovalec).

11. september 1683         
bitka pri Viedni znamenala ukončenie tu-
reckej expanzie v strednej Európe.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 943 528
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www.autosklotrnava.sk

      

MONTÁŽ AUTOFÓLIÍ 
s 10 ročnou zárukou
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AUTOSKLO H&DAUTOSKLO H&D
TRNAVATRNAVA
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PREDAJ
POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ
DLAŽBY

Jozef Volek
Dolné Orešany 393
Tel.: 0903 257 443
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60902 047 516

ZEMNEPRACETRNAVA.SK

Vám ponúka výrobu
paplónov a vankúšov

0902 848 368

Pri zimnom štadióne
v Trnave

od 17.8. do 30.9. 2020
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Cena:
80€/mesiac
0907 635 7070907 635 707

PRENAJMEM SKLADOVÉ

KONTAJNERY V TRNAVE
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OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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033/5549 016
0915 756 849
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NON - STOP 0905 351 406

profesionálne čistenie a monitoring

www.krtkovaniezsk.sk 78
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UPRATOVANIE

www.trnava-upratovanie.sk

0910 718 705
www.trnava-upratovanie.sk

0910 718 705

bytov, vchodov,
kancelárskych
a komerčných
priestorov
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Mesto Trnava má v pláne vybudo-
vať nové športoviská na ďalších 
dvoch základných školách. Kom-
pletná rekonštrukcia čaká areál 
Základnej školy na Ulici Maxima 
Gorkého, nové športoviská pri-
budnú aj na Základnej škole Slo-
venského učeného tovarišstva.

Areál Základnej školy Maxima Gor-
kého v Trnave prejde kompletnou re-
konštrukciou, na ktorej dodávateľa 
práve prebieha verejné obstarávanie. 
Prostredníctvom sociálnej siete o tom 
informoval primátor Trnavy Peter Broč-
ka. „Dlhodobo podporujeme rozvoj 
športovej infraštruktúry nie len na ško-
lách. Cieľ je jasný, mať čo najskôr obno-
vené areály všetkých základných škôl v 
meste,“ uviedol primátor.

Miesto sa nájde 
aj pre detské ihrisko

V prípade Základnej školy na Ulici 
Maxima Gorkého je predmetom zákaz-
ky v hodnote 735 tisíc eur revitalizácia 
športového areálu. „Projekt pozostáva 
z realizácie dvoch nových športových 
ihrísk, pričom jedno bude slúžiť na 
futbal a hádzanú, druhé na basketbal 
a volejbal, vrátane bežeckého oválu s 
rozbehovými dráhami, pieskovou plo-
chou doskočiska a vrhačského sektoru. 
V rámci športovísk budú vybudované 
aj zóny pre vonkajšie fitness a workout 
prvky,“ upresnil primátor. Súčasťou ná-
vrhu je podľa jeho slov taktiež vybudo-
vanie nového jednopodlažného objektu 

dielní pre školníka, správcu areálu a 
WC pre návštevníkov športového are-
álu. „Samostatnou časťou riešeného 
priestoru je detské ihrisko s pitnou fon-
tánou a príslušným mobiliárom,“ dopl-
nil primátor.

Zmeny sa dočká 
aj športový areál na Kopánke

Primátor Peter Bročka tiež avizoval, 
že športový a herný areál na Základnej 
škole Slovenského učeného tovarišstva 
v Trnave bude úlohou pre projektanta. 
V súťažných podkladoch pre vypraco-
vanie projektovej dokumentácie sa uvá-
dza, že pri vstupe do areálu z ulice Para-
šutistov pribudne domček pre správcu 
budúceho športového a herného are-

álu. Požičiavať sa tam budú športové 
potreby a pribudnú v ňom i toalety pre 
verejnosť. Dve nové ihriská budú pôdo-
rysne kopírovať pôvodné plochy ihrísk, 
pričom jedno z nich bude multifunkčné 
aj s tribúnkou. Súčasťou projektu je aj 
obnova detského ihriska. Jeho terajšia 
plocha sa rozšíri pod stromy a pôvod-
né hracie prvky nahradia nové. V are-
áli pribudnú lavičky, piknikové sety, 
smetné nádoby či stojany na bicykle. 
„Obnovy školských dvorov a ihrísk sme 
doteraz hradili z vlastných zdrojov a 
veľmi dúfam, že sa tento druh projektov 
spolu s rekonštrukciami škôl dostane aj 
na zoznam štátnych priorít na najbližšie 
roky,“ uzavrel P. Bročka.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

O Trnave 
pod vežou
Milovníci histórie sa môžu počas 
celého septembra tešiť na pred-
náškový cyklus O Trnave pod 
vežou, ktorý už po štvrtý raz pri-
pravil Štátny archív v Trnave v úz-
kej spolupráci s Mestom Trnava. 
Prednášky sa uskutočnia od 10. 
do 28. septembra so začiatkom o 
17.00 h v Štátnom archíve v Trna-
ve na Štefánikovej 7.

Cyklus prednášok odkrýva menej 
známe, ale pozoruhodné udalosti a 
témy z histórie Trnavy.

10.9. Štátna odborná škola pre ženské 
povolania v Trnave
16.9. Ako Trnavčania na začiatku novo-
veku komunikovali – 
vzájomne i s okolitým svetom a čo sa 
dozvedeli
17.9. Hriešni ľudia slobodného kráľov-
ského mesta trnavského

18.9. Trnavskí zlatnícki majstri a ich 
produkcia v 16. storočí
21.9. Tradičné povolanie čižmárov v Tr-
nave v 17.-19. storočí
22.9. Menej známe šľachtické rody pô-
sobiace v Trnave v 16.-18. storočí
24.9. Verejné tajomstvá verejných do-
mov v Trnave
28.9. Veľká vojna v živote trnavských 
gymnazistov

Potulky Malým 
Rímom
Na svoje si v septembri prídu aj 
milovníci pravidelného letného 
cyklu Potulky Malým Rímom. Za-
čínajú sa pred Mestskou vežou so 
začiatkom vždy o 16.30 h.

13. septembra Ružičky kvitnú zase - Ži-
vot a dielo Mikuláša Schneidera Trnav-
ského
20. septembra Žena, ktorá zmenila tvár 
Európy - Mária Terézia a jej spojitosť s 
Trnavou
27. septembra Vznešené historické 
portály a brány - Príbeh                         ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Pribudnú športové i detské ihriská

Nové športoviská na školách

spRAVoDAJsTVo Najčítanejšie regionálne noviny
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September poodhalí ďalšie zaujíma-
vosti z histórie Trnavy. 

foto autor renáta kopáčová

Areál Základnej školy Maxima Gorkého v Trnave prejde kompletnou rekon-
štrukciou.                                                                                                       foto zdroj: mesto Trnava

S návratom detí do školských la-
víc rozbieha aj tento školský rok 
Mestská polícia mesta Trnava 
celoročné dopravno-preventívne 
aktivity zamerané na bezpečnosť 
chodcov.

Pod heslom Bezpečne cez zebru 
budú príslušníci mestskej polície od 
septembra opäť dbať na bezpečnosť 
najmenších účastníkov cestnej premáv-
ky, teda detí, ktoré dennodenne dochá-
dzajú peši do školy. Už v prvý školský 
deň sa vrátili mestskí policajti do terénu 
a počas akcie, ktorú pripravili pre deti 
aj ich rodičov kládli dôraz najmä na do-
držiavanie pravidiel zo strany vodičov i 
peších. Chodci boli hliadkami mestskej 
polície upozorňovaní na nebezpečen-
stvá spojené s nedodržiavaním pravi-
diel v cestnej premávke. V rámci akcie 
tým najmenším účastníkom rozdali 
1000 reflexných predmetov a 1000 líza-
niek, rodičom a chodcom zasa 500 in-
formačných letákov. „Cieľom tejto akcie 
bolo upozorniť na dôležitosť dodržiava-
nia pravidiel, ktorými môžu chodci pre-
dísť zraneniu alebo si dokonca zachrá-

niť život,“ uviedla Petra Nemečková z 
MsP Trnava.

Na rizikových miestach 
zotrvajú počas celého roka

Hliadky mestskej polície sú systema-
ticky rozmiestňované na priechody pre 
chodcov v blízkosti základných škôl a 
predškolských zariadení počas celého 
roka. „V niektorých lokalitách je naša 

prítomnosť potrebná každý deň pred 
začiatkom školského vyučovania, ke-
ďže je tu v rannom čase zvýšená kon-
centrácia detí a hrozí kolízia chodcov 
s vozidlami,“ dodala P. Nemečková. 
Školákov budú v týchto rizikových 
miestach po priechodoch pred jednot-
livými základnými školami bezpečne 
prevádzať príslušníci mestskej polície 
až do ďalších prázdnin.                          ren

Mestskí policajti prevedú deti do školy

Spustili akciu Bezpečne cez zebru

Mestskí policajti spustili akciu Bezpečne cez zebru. 
zdroj foto Mestská polícia mesta Trnava
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Mesto Trnava má v pláne vybudo-
vať nové športoviská na ďalších 
dvoch základných školách. Kom-
pletná rekonštrukcia čaká areál 
Základnej školy na Ulici Maxima 
Gorkého, nové športoviská pri-
budnú aj na Základnej škole Slo-
venského učeného tovarišstva.

Areál Základnej školy Maxima Gor-
kého v Trnave prejde kompletnou re-
konštrukciou, na ktorej dodávateľa 
práve prebieha verejné obstarávanie. 
Prostredníctvom sociálnej siete o tom 
informoval primátor Trnavy Peter Broč-
ka. „Dlhodobo podporujeme rozvoj 
športovej infraštruktúry nie len na ško-
lách. Cieľ je jasný, mať čo najskôr obno-
vené areály všetkých základných škôl v 
meste,“ uviedol primátor.

Miesto sa nájde 
aj pre detské ihrisko

V prípade Základnej školy na Ulici 
Maxima Gorkého je predmetom zákaz-
ky v hodnote 735 tisíc eur revitalizácia 
športového areálu. „Projekt pozostáva 
z realizácie dvoch nových športových 
ihrísk, pričom jedno bude slúžiť na 
futbal a hádzanú, druhé na basketbal 
a volejbal, vrátane bežeckého oválu s 
rozbehovými dráhami, pieskovou plo-
chou doskočiska a vrhačského sektoru. 
V rámci športovísk budú vybudované 
aj zóny pre vonkajšie fitness a workout 
prvky,“ upresnil primátor. Súčasťou ná-
vrhu je podľa jeho slov taktiež vybudo-
vanie nového jednopodlažného objektu 

dielní pre školníka, správcu areálu a 
WC pre návštevníkov športového are-
álu. „Samostatnou časťou riešeného 
priestoru je detské ihrisko s pitnou fon-
tánou a príslušným mobiliárom,“ dopl-
nil primátor.

Zmeny sa dočká 
aj športový areál na Kopánke

Primátor Peter Bročka tiež avizoval, 
že športový a herný areál na Základnej 
škole Slovenského učeného tovarišstva 
v Trnave bude úlohou pre projektanta. 
V súťažných podkladoch pre vypraco-
vanie projektovej dokumentácie sa uvá-
dza, že pri vstupe do areálu z ulice Para-
šutistov pribudne domček pre správcu 
budúceho športového a herného are-

álu. Požičiavať sa tam budú športové 
potreby a pribudnú v ňom i toalety pre 
verejnosť. Dve nové ihriská budú pôdo-
rysne kopírovať pôvodné plochy ihrísk, 
pričom jedno z nich bude multifunkčné 
aj s tribúnkou. Súčasťou projektu je aj 
obnova detského ihriska. Jeho terajšia 
plocha sa rozšíri pod stromy a pôvod-
né hracie prvky nahradia nové. V are-
áli pribudnú lavičky, piknikové sety, 
smetné nádoby či stojany na bicykle. 
„Obnovy školských dvorov a ihrísk sme 
doteraz hradili z vlastných zdrojov a 
veľmi dúfam, že sa tento druh projektov 
spolu s rekonštrukciami škôl dostane aj 
na zoznam štátnych priorít na najbližšie 
roky,“ uzavrel P. Bročka.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

O Trnave 
pod vežou
Milovníci histórie sa môžu počas 
celého septembra tešiť na pred-
náškový cyklus O Trnave pod 
vežou, ktorý už po štvrtý raz pri-
pravil Štátny archív v Trnave v úz-
kej spolupráci s Mestom Trnava. 
Prednášky sa uskutočnia od 10. 
do 28. septembra so začiatkom o 
17.00 h v Štátnom archíve v Trna-
ve na Štefánikovej 7.

Cyklus prednášok odkrýva menej 
známe, ale pozoruhodné udalosti a 
témy z histórie Trnavy.

10.9. Štátna odborná škola pre ženské 
povolania v Trnave
16.9. Ako Trnavčania na začiatku novo-
veku komunikovali – 
vzájomne i s okolitým svetom a čo sa 
dozvedeli
17.9. Hriešni ľudia slobodného kráľov-
ského mesta trnavského

18.9. Trnavskí zlatnícki majstri a ich 
produkcia v 16. storočí
21.9. Tradičné povolanie čižmárov v Tr-
nave v 17.-19. storočí
22.9. Menej známe šľachtické rody pô-
sobiace v Trnave v 16.-18. storočí
24.9. Verejné tajomstvá verejných do-
mov v Trnave
28.9. Veľká vojna v živote trnavských 
gymnazistov

Potulky Malým 
Rímom
Na svoje si v septembri prídu aj 
milovníci pravidelného letného 
cyklu Potulky Malým Rímom. Za-
čínajú sa pred Mestskou vežou so 
začiatkom vždy o 16.30 h.

13. septembra Ružičky kvitnú zase - Ži-
vot a dielo Mikuláša Schneidera Trnav-
ského
20. septembra Žena, ktorá zmenila tvár 
Európy - Mária Terézia a jej spojitosť s 
Trnavou
27. septembra Vznešené historické 
portály a brány - Príbeh                         ren

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Pribudnú športové i detské ihriská

Nové športoviská na školách

September poodhalí ďalšie zaujíma-
vosti z histórie Trnavy. 

foto autor renáta kopáčová

Areál Základnej školy Maxima Gorkého v Trnave prejde kompletnou rekon-
štrukciou.                                                                                                       foto zdroj: mesto Trnava

S návratom detí do školských la-
víc rozbieha aj tento školský rok 
Mestská polícia mesta Trnava 
celoročné dopravno-preventívne 
aktivity zamerané na bezpečnosť 
chodcov.

Pod heslom Bezpečne cez zebru 
budú príslušníci mestskej polície od 
septembra opäť dbať na bezpečnosť 
najmenších účastníkov cestnej premáv-
ky, teda detí, ktoré dennodenne dochá-
dzajú peši do školy. Už v prvý školský 
deň sa vrátili mestskí policajti do terénu 
a počas akcie, ktorú pripravili pre deti 
aj ich rodičov kládli dôraz najmä na do-
držiavanie pravidiel zo strany vodičov i 
peších. Chodci boli hliadkami mestskej 
polície upozorňovaní na nebezpečen-
stvá spojené s nedodržiavaním pravi-
diel v cestnej premávke. V rámci akcie 
tým najmenším účastníkom rozdali 
1000 reflexných predmetov a 1000 líza-
niek, rodičom a chodcom zasa 500 in-
formačných letákov. „Cieľom tejto akcie 
bolo upozorniť na dôležitosť dodržiava-
nia pravidiel, ktorými môžu chodci pre-
dísť zraneniu alebo si dokonca zachrá-

niť život,“ uviedla Petra Nemečková z 
MsP Trnava.

Na rizikových miestach 
zotrvajú počas celého roka

Hliadky mestskej polície sú systema-
ticky rozmiestňované na priechody pre 
chodcov v blízkosti základných škôl a 
predškolských zariadení počas celého 
roka. „V niektorých lokalitách je naša 

prítomnosť potrebná každý deň pred 
začiatkom školského vyučovania, ke-
ďže je tu v rannom čase zvýšená kon-
centrácia detí a hrozí kolízia chodcov 
s vozidlami,“ dodala P. Nemečková. 
Školákov budú v týchto rizikových 
miestach po priechodoch pred jednot-
livými základnými školami bezpečne 
prevádzať príslušníci mestskej polície 
až do ďalších prázdnin.                          ren

Mestskí policajti prevedú deti do školy

Spustili akciu Bezpečne cez zebru

Mestskí policajti spustili akciu Bezpečne cez zebru. 
zdroj foto Mestská polícia mesta Trnava
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

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

Ponúka

ROZVOZ

Zabezpeč
íme

krmivo pre nosnice, rastová a znášková

NOVINKA - Od oktobra Brojlerové kurence
• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm
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Prihlásiť sa môžete v mesiaci september a október
v pondelok až piatok od 16.30 hod - do 20.00 hod.
KDE? - Športová hala AŠK Slávia Trnava
(za Mestskou športovou halou pri atletickom štadióne)
na Rybníkovej ulici č. 1, osobne alebo na tel. čísle 0905 33 11 30

poriada

do svojich radov

NÁBOR JUDONÁBOR JUDO
JUDO CLUB AŠK SLÁVIA TRNAVA

CENTRUM
OLYMPIJSKEJ PRÍPRAVY

8.september 1504             
na námestí Piazza della Signoria vo Florencii slávnostne odhalili 
sochu Dávida od Michelangela Buonarrotiho.

Výročia a udalosti
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KAMENÁRSTVO 0910 444 002
AKCIA NA POMNÍKY

SEPTEMBER, OKTÓBER

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové Nový pomník - dodanie

1 týždeň. Bez zálohy.

Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.

Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,

konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.
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Mierne zvlnená krajina v okolí Tr-
navy je priam posiata vinicami. 
Vinárstvo a víno sa s týmto prvým 
slobodným kráľovským mestom 
spájajú už od stredoveku. Svedčí 
o tom aj množstvo dochovaných 
archívnych dokumentov, ktoré sa 
nachádzajú v archívnych fondoch 
a zbierkach Štátneho archívu v Tr-
nave.

Zlatý mok, ako sa víno zvykne nazý-
vať, bol už od stredoveku významnou 
komoditou a veľmi dôležitým obchod-
ným artiklom. Výnosy z jeho predaja 
tvorili značnú časť príjmov mestskej 
pokladnice. „V okolí Trnavy boli veľmi 
priaznivé podmienky na pestovanie 
vína a mnohí trnavskí mešťania vinice 
vlastnili, alebo si ich prenajímali,“ ho-
vorí Jakub Roháč, odborný radca od-
delenia spracúvania archívnych doku-
mentov Štátneho archívu v Trnave.

Najstaršia zachovaná
 listina pochádza z roku 1291

S pestovaním vína sa viazali rozličné 
privilégiá, ktoré Trnave ako slobodné-
mu kráľovskému mestu udeľovali jed-

notliví panovníci. „Najstaršou zachova-
nou listinou je listina kráľa Ondreja III. 
z roku 1291, ktorou potvrdzuje staršiu 
listinu Štefana V. z roku 1271 a obsahuje 
ju v úplnom odpise. Tento dokument 
určoval výšku poplatkov ktoré platili 
ročne Trnavčania od každej vinice kto-
rú obrábali a stanovil ju na jeden džber 
vína a dva denáre. Takýmito nariade-
niami chránil panovník mestá, ktoré 
boli jeho majetkom, plynuli mu z nich 
príjmy a bolo v jeho záujme aby chrá-
nil svojich poddaných pred zdieraním 
napríklad zo strany šľachty. Bola preto 
v tom období bežná prax, že keď nastú-
pil nový panovník, tak si mestá svoje 
privilégiá dávali potvrdiť novému pa-
novníkovi, ktorý tým vlastne uznal ich 
platnosť aj počas svojej vlády. Listiny sa 
síce vydávali s neobmedzenou časovou 
platnosťou, ale takto boli kryté auto-
ritou toho ktorého panovníka. Pokiaľ 
neboli potvrdené aktuálnym panov-
níkom, boli častokrát napádané alebo 
neboli dodržiavané. Takto sa zachova-
li potvrdenia viacerých listín. Okrem 
nich sa v trnavskom archíve nachádza 
aj privilégium kráľa Mateja Korvína z 
roku 1471, ktorým dáva Trnavčanom 

možnosť voľného predaja vína v meste. 
Tí tak mohli víno do Trnavy privážať v 
neobmedzenom množstve,“ prezrádza 
Jakub Roháč.

Darovacie listiny, 
historické mapy aj účtovné knihy

V trnavskom archíve sa zachovali aj 
darovacie listiny viníc či dokumenty ob-
sahujúce historické názvy trnavských 
viníc, ktoré sa už aktuálne nepoužíva-
jú. Historické mapy z okolia Horných 
Orešian či Suchej nad Parnou uvádzajú 
mená ako Sysľová, Ružová hora prípad-
ne Vlčia hora. „Zachovali sa aj hospo-
dárske záznamy zo 16. storočia, ktoré 
boli častokrát vedené v slovenčine, teda 
v jazyku ľudu. Sú to takzvané perecké 
knihy, ktoré obsahujú evidenciu všet-
kých majiteľov vinohradov a súpis vi-
níc. Ďalej sa dochovali aj účtovné knihy 
príjmov a výdavkov. Vypovedajú o tom, 
aké boli zisky z vína predávaného na 
trhoch či čapovaného v mestských vie-
chach, rovnako aj o hospodárení mesta 
na viniciach, ktoré samo obrábalo,“ po-
pisuje archivár.

Spory okolo viníc 
riešil častokrát panovník

S vinicami sa však spájali aj rozličné 
spory, ktoré sa riešili súdnou cestou a 
častokrát sa dostali až na panovnícky 
dvor. „Bežnou praxou v tomto obdo-
bí bolo, že šľachta napádala vinice 
poddaných a bránila im v prístupe do 
nich. Zachoval sa napríklad rozsudok 
kráľovského sudcu Štefana Zápoľské-
ho v spore o červenokamenské vinice, 
o ktoré sa sporili trnavskí mešťania a 
pezinskí grófi. Panovníci riešili aj iné 
problémy ohľadom viníc. Napríklad 
ostrihomská kapitula sa pokúšala vy-
berať od Trnavčanov poplatky v penia-
zoch namiesto vína, a toto jej v roku 

1508 panovník Vladislav II. zakázal,“ 
vysvetľuje Jakub Roháč. Niektoré súd-
ne spory sa vliekli desiatky rokov, nie-
kedy naprieč viacerými generáciami. 
„Spomenúť môžeme spor Trnavčanov 
s pánmi z Hradu Červený kameň Fu-
ggerovcami, ktorí si nárokovali obrá-
banie viníc v Orešanoch a Suchej nad 
Parnou. Vinice však prináležali Trnav-
čanom a mali právo ich slobodne za 

stanovený poplatok obrábať. Už v roku 
1565 nechal kráľ Maximilián II. tento 
spor prešetriť kráľovskému miestodrži-
teľovi arcibiskupovi Mikulášovi Oláho-
vi. Týmto však spor nevyhasol, neskôr 
ho viedla vdova po Mikulášovi Pálfim 
Mária Fuggerová aj so synom Štefanom 
Pálfim. Tí mali opäť snahy ovládnuť 
spomínané vinohrady. Trnavčanom 
pritom bránili vo vstupe do viníc, do-
konca ich dali aj zbičovať a ukradli im 
tiež víno aj vybavenie a požadovali od 
nich vyššie poplatky, ako im boli pa-
novníkom stanovené,“ približuje vte-
dajšie konflikty Jakub Roháč.

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Poplatok za jednu vinicu bol jeden džber vína a dva denáre

Vinárstvo v Trnave má korene 
v stredoveku

Listina z roku 1291, ktorou panovník Ondrej III. potvrdzuje staršie privilégium 
Štefana V. o trnavských viniciach z roku 1271.        zdroj foto Štátny archív v Trnave
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Súpis príjmov a výdavkov vinohradu patriaceho Trnavčanovi Pittrofovi z rokov 
1821 – 1829, písaný v slovenčine.                                zdroj foto Štátny archív v Trnave

Kto boli Fuggerovci? 
Fuggerovci boli bohatým šľach-

tickým rodom pochádzajúcim z Ne-
mecka, ktorý dokonca požičiaval aj 
kráľom a zbohatol mimo iného aj na 
ťažbe medi v okolí Banskej Bystrice. 

Fuggerovci zakúpili a prestavali 
hrad Červený kameň ako strate-

gické miesto skladovania medi pri 
jej vývoze smerom na západ. Hrad 
však napokon tomuto účelu nikdy 
neslúžil, pretože kým prerábku do-

končili, náleziská medi sa vyčerpali. 
Neskôr hrad získal Mikuláš II. Pálfi 

sobášom s Máriou Fuggerovou a 
odvtedy patril hrad Červený kameň 

Pálfiovcom.
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8Štefánikova 21, Trnava
Pasáž MAX PLAZA

(oproti Domu svetla)

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 534 595

0905 333 832

0905 943 528
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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

 9,90

4,
39
€

j.c. 0,122 €/ks

-

-

-

od 

128720

 8,90

6,
19
€

38% 
0,7l
j.c. 8,842 €/l

-

-

-

od 

13227

 9,90

6,
90
€

16m

-

-

-

od 

160577

 1,49

0,
89
€

 14,90

3,
99
€

V ponuke 

školských 

-

-

-

od  19,90

14,
90
€

1500W

162238

 2,39

1,
89
€

j.c. 4,725 €/kg

 29,00

44,90
€

 29,00

37,90
€

 29,00

24,90
€



TTzel20-36-strana 7

služby, bývanietRnavsko
7

 26,90

15,
90
€

 

 135,00

1549,
00
€

Traktor Stiga Estate 2084 

€

€

 999,99

899,
00
€

 2999,00

2149,
00
€

 3099,00

2599,
00
€

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 
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Traktor Challenger MJ 102-22 

Traktor UJ 24 HP-P3 Starjet DeLuxe
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0948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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info: 0917 261 588
Životopisy zasielajte na e-mail:

servis@sandrock.sk

Preprava sypkých materiálov. Výkon práce
- Bernolákovo, západné Slovensko. Možnosť ubytovania.

VODIČ na sklápacie návesy

mzda od 1000-1700 €/mes.

prijme do TPP alebo živnostníkov na pozíciu:
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rozmery (šxd): 
1. 7,5m x 14m, 
2. 6m x 18m, 

obidve výška 3m

PREDÁM DVE ZMONTOVANÉ
PLECHOVÉ HALY
PREDÁM DVE ZMONTOVANÉ
PLECHOVÉ HALY

0903 672 074
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7. september 1619              
boli umučení svätí košickí mučeníci.

Výročia a udalosti

   
   

    
  

Zámková dlažba
Zavarský

0905 580 848
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919 51, tel.: 0902 956 501

Doba predaja od 7:00 hod do 13:00 hod. v prac. dňoch.
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vrátane
DPH.

vrátane
DPH.2,50€2,50€za 1 ksza 1 ks

odpredá
od 7.9.2020

do vypredanie
zásob

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 534 595

0905 333 832

0905 943 528
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9. september 1928       
bol založený Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, najstar-
ší profesionálny orchester na Slovensku.

Výročia a udalosti
WWW.REGIONPRESS.SK
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INZERCIA

TRNAVSKO

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

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

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bo-
hdanovce nad Trnavou, Boleráz, 
Klčovany, Borová, Brestovany, 
Horné Lovčice, Bučany, Cífer, 
Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dol-
ná Krupá, Dolné Dubové, Dolné 
Lovčice, Dolné Orešany, Horná 
Krupá, Horné Orešany, Hrnčia-
rovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, 
Križovany nad Dudváhom, Lošo-
nec, Majcichov, Malženice, Naháč, 
Opoj, Ružindol, Slovenská Nová 
Ves, Smolenice, Suchá nad Par-
nou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, 
Zeleneč, Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    38.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (46.550 domácností)
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

Upečiem i zabezpečím 

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

Pečiem v šamotovej peci.

Tel.: 0915 457 637
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0904 951 627

PRERÁBKY
BYTOV a DOMOV

NAKOMPLET
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bezkonkurenčn  ceny

vybavenie objednávky do  hodín

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

ŠTRK

PIESOK

MAKADAM

HLINA

OKRASNÉ

KAMENIVO

Strojárenská 4, Trnava

0905 626 048
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WWW.REGIONPRESS.SK
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