•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

TRNAVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Akcia na šrotovné - platíme 50 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

0915 261 120
Lukáš Jánoška
0905 178 274

08-0 TT16

VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ DO 48 HODÍN

01-000 TT14

0904 95 95 95
www.tt-taxi.sk
1 jazda v Trnave 3,00€

PRIJMEME VODIČOV , tel.: 0917 832 127.

www.mezeireality.sk

Zabezpečím pre vás
bezstarostný predaj
nehnuteľnosti
a hypotéku na mieru.

0905 333 832
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prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

80-0007-2

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

Týždenne do 49 930 domácností

01-0 TT21

Upečiem i zabezpečím

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

LETNÝ TANEČNÝ

regionpress.sk

TÁBOR V TRNAVE!

www.

Deti od 4 - 14 rokov
Termíny: 11.- 15.7.2022
22.- 26.8.2022

hbalunova@gmail.com | 0905 368 775

39-00 TT22

RECYKLÁCIA
AUTOMOBILOV
Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

033/5549 016
0915 756 849

08-000 TT01

OPRAVA

Č. 23 / 10. JÚN 2022 / 26. ROČNÍK

Odkúpime Vaše nadbytočné
zásoby drevených paliet EUR

TT22-23-strana

AUTOSKLO
H&D

Priemyselná 1
www.autosklotrnava.sk
0907 600 895 • 033 5514 623

1

08-0 TT22

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

0949 295 072

08-0 TT06

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka
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BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ
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VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

Nitr

AUTOSKLO H&D
T

Ponuky posielajte na kancelaria@paletakontakt.sk

08-0013 TT02

08-0 TT01

štandard 1200 x 800, 1200 x 1000
(aj poškodené). Ceny dohodou.
Odmena aj pre sprostredkovateľov.
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DISTRIBÚCIA (49.930 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

Jestvuje niekoľko veľmi dôležitých ľudí v našom živote. Častokrát

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

Východné Slovensko

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

37.210
30.830
27.190
92.130
24.900
12.940
31.260
41.520
49.940
32.540

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

•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
PNEUMATIKY
CEZ

e-shop

+ TERMÍN DO SERVISU
ONLINE!

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

09-15

PSÍ
SL

NOVOOTVORENÝ

A ÓN

STRIHANIE
+ KÚPEĽ

vyčesávanie
trimovanie

od 30 €

liečebná ozono terapia
(pre psíkov trpiacim
nadmerným pĺznutím,
alopeciou alebo inými
kožnými problémami)

Šancová 8, Pezinok | tel.: 0908 721 961

SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN
0948 144 844

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové rolety,
sklá, tesnenia, parapety, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,
garážové brány, parkety, ploty, podlahy a iné.
info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

TT22-23-strana
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(pri galante)

Kuričky Nosivé
rôznej farby 8-12-15-18 týž
Kuričky nosivé 14-týždňové 6,90 €/ks
Nosnice pred znáškou 20 - týždňové 7,90 €/ks
Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové Aktuálne platí
ia zásob
Brojlerové kačice na výkrm
do vypredan
Mulard kačice na výkrm
Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

10-0144

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

- riečne:

Ponúka na predaj:

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

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

•PREDAJ KAMENIVA

hydinárska farma topoLnica

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

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

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

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Super CENY

97.240
106.540
34.320
34.390
30.330
16.450
30.580
29.680
54.170
35.050
22.970
41.870
35.420
36.750
41.930
59.870
49.930
20.930

Mikovíniho 7 • Trnava

Mali by sme byť naozaj vďační
Pre pokojný a vyrovnaný život za to, že máme s kým zdieľať svoj
je priam nevyhnutné mať sa komu život a zároveň by sme sa mali usiloposťažovať v ťažkých chvíľach, ale vať byť aj my sami niekomu oporou.
aj podeliť o radosť, mať pri sebe nie- Je to skvelý pocit urobiť niečo pre
koho, kto nás nasmeruje či posunie v iných, byť im nablízku a vedieť priživote ďalej, kto nás podrží, keď strá- tom, že aj pre nás tu niekto je, pretože
came pevnú pôdu pod nohami, kto tak, ako niekedy hľadáme oporu my,
nám pomôže niesť ťažké bremeno, inokedy sa zasa my stávame nenaktoré nám život nadelil, kto nás vy- hraditeľnými pre iných. Všetci jednopočuje, poradí, kto nám dodá odva- ducho potrebujeme cítiť vzájomnosť,
hu, utvrdí nás v tom, že to, čo robíme, pretože ako sa tiež spierobíme dobre, prípadne nás upozorní va v už spomínanom
na nesprávny smer, kto nám pomôže songu: „Človeku je
nabrať novú chuť a energiu do života vtedy dobre, keď sa
či ponúkne inšpiráciu, motiváciu a má o koho oprieť.“
niekedy tiež užitočný nadhľad, komu
môžeme zveriť aj svoje najtajnejšie
túžby.

PRÍĎTE SI PRE

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

BEMAT

nachádzame oporu vo svojich rodičoch, starých rodičoch či súrodencoch, ktorí pri nás stoja vo všetkých
chvíľach nášho života, inokedy zasa
v dobrých priateľoch, ktorí sú nablízku vždy, keď je to treba a tiež v našich
životných partneroch, ktorí nám kedykoľvek podržia chrbát.

spol. s r. o.

„Opri sa o mňa, to ozaj lieči, hodíš
za seba, všetky zlé veci,“ spieva sa
v piesni slovenskej skupiny IMT
Smile a pravdou je, že je nesmierne dôležité mať sa v živote o čo či o
koho oprieť, mať sa s kým podeliť
o každodenné radosti aj starosti
a vedieť, že niekto stojí pri nás, že
nám načúva.

37-87
37-67

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme

36-0008

Redakcia:

Buďme si navzájom oporou

01-0005 TT01

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

08-0033 TT06
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STAVBA, SLUŽBY

BEMAT
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spol. s r. o.

TRNAVSKO

Mi ko v í ni h o 7 • Trna va

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

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

08-0 TT22

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

08-0033 TT06

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

KAMENÁRSTVO
Príďte nakúpiť ešte za MINULOROČNÉ CENY!
NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

TRNAVA
Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

Po - Pia: 10:oo - 16:oo
každá párna sobota: 9:oo - 12:oo

D
31
1991-2022

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

TT22-23-strana
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SPOLOČNOSŤ / OKNÁ - DVERE, ZAMESTNANIE, SLUŽBY
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Do to určil

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

A mne hnet došlo na rozum, že do to určil, do to
rozdzelil tak, aby sa dzívky hrávaly z panenkáma
a chlapci z autáma. Je to celkom zaujímavé. K bábikám kuchynka, šatečky, kočárik...To je doména malých slečén. Chlapcov zaseky lákajú autá, letadlá,
vláčiky, rakety, roboty...Skladačky, stavebnyce
a deskové hry sú společné. Společné majú aj trojkolky, kolobežky a bycygle. A neskór, ket už chodzá do
školy a vedzá čítat, slečny majú svoje dzívčenské romány a chlapci kovbojky a detektývky.

Svätá pravda
Že sa vaše deti
dokonca aj pred kostolom bili?
Deti a zvieratá
robia len to, čo ste ich naučili.
Nezaslúžená amnestia
Čo tie psiská na dvore
tak žalostne vyjú?
Gazda, čo ich mlátil,
si vymohol amnestiu.
Na niečo zabudol
Chcel zastaviť korupciu,
vykonať štátnický skutok,
no zabudol dať do obálky
peniaze na úplatok.

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

vodičov MKD VP
skupiny "C+E"

EUROOKNÁ A DVERE

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

Odmena: mesačne 900€ brutto + prémie
+ príplatky + cestovné náhrady
možnosť zárobku 2.000 - 2.500€/mesiac

16-0102

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

Gymnázium Jána Hollého

zverejňuje zámer na prenájom
nebytových priestorov
pre školský bufet.

www.krtkovaniezsk.sk

TT22-23-strana
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01-0008 TT15

NON - STOP 0905 351 406

Kontakt: 00421 917 999 400
e-mail: dispo@gvslovakia.eu
Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

» Eva Jarábková

0903 783 800

prijme do pracovného pomeru

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

Single
Ostatné problémy
nechám zatiaľ bokom,
teraz zháňam panvicu
na jedno volské oko.

REKONŠTRUKCIA
bytového jadra
nakomplet.
Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

SERVIS OKIEN A DVERÍ

Straty a nálezy
Kam som to až
pri mojom šťastí zašla,
manžel stratil tridsať kíl
a ja som ich našla.

01-0009 TT11

•vodičov •dispečera/-ku

08 TT35

Možno je to tak

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

13 122 0267

» bapka Blašková



Bližšie informácie nájdete
na webovej stránke:

www.gymholl.edupage.org

08-0008 TT01

Aj ket sa to už neská zjednocuje a ženy vedzá zastat chlapskú
robotu a chlapy sa nehambá robyt
tú ženskú, je dobre, že tý
rozdzíly egzistujú, lebo
tak je svet normálnejší.

pevná linka: 033/381 81 34

01-0 TT21

Potom, ket sú už trocha starší, tak aby boly
zručný, naučí otec svojich synov používat kladzivo,
kléšče šróbuvák...A mama zaseky svoje céry ručné
práce, štrykuvat, vyšívat a šit. A též aj prácam pri
šporáku a trúbe. Učá ich to, aj ket neska už len výnymečne. Aj školy
a povoláná sú zvačša rozdzelené
na chlapské a ženské. Ale furt
nevým do to určil a prečo?

mobil: 0905 699 066

01-0032 TT07

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY

01-0004 TT01

Ket som minule vešla do hračkárstva, vešla tam
aj mamička z dvoma ratolescáma. Už na prvý pohlat
bolo vidzet, že je to chlapček a dzívčatko. Mohly mat
tak štyri- pet rokov, boli to pekné dvojičky. A hnet sa
rozbehly do regálov. Slečna k panenkám a mládenec
k autýčkam. Ze záujmom si vybýraly hračky, každý
v iném odzelený.

AUTO - MOTO, NEHNUTEĽNOSTI, SLUŽBY
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08-0 TT19

TRNAVSKO

a.s. Špačince

919 51, tel.: 0902 956 501

odpredá dòa 17. 6. 2022 t. j. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod.

Tamaškovičova 17, Trnava

2-izbový byt * Trnava

živé brojlerové
kurèatá
Cena

Frézovanie

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
L
JÚN – JÚ
2022
seriózne, kv
alitne,
bez zá

zverejňuje zámer
PRENAJAŤ NEBYTOVÝ
A
ZĽAVEZ PRIESTOR V OBCI OPOJ
NA NER

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

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

16-0051

●
●
●
●
●

Obec Opoj v súlade s § 9a ods. 9 písm.
c) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

TT22-23-strana

10-0010

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

OBEC OPOJ

komínov

AKCIA

01-0069 TT23

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,70 Eur vrátane DPH

dome súp. č. 6535, vchod č. 28 na parc. č. 839 s podielom 173/100000 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach bytového domu so súp. č. 6535 a k pozemku na parc. č. 839, kat. územie Trnava, okres Trnava
Vyvolávacia cena: 110 000,- € Zábezpeka: 20 000,- €
Termíny obhliadok: 13.06.2022 08:30 hod., 20.06.2022 08:30 hod.
Termín a miesto dražby: 30.06.2022 o 10:00 hod.
Hotel a Reštaurácia PHOENIX, Kapitulská 16, Trnava,
Veľká sála na poschodí
Kont a k t : 0 9 1 1 6 2 0 3 1 7 , w w w. d u p os.sk

5

Bližšie info na www.opoj.sk

08-0 TT23

vrátane
DPH.

01-0060 TT23

1,75€

za 1 kg

DRAŽBA 2-izbového bytu č. 49 na Hospodárskej ulici v Trnave, na 5. p. o výmere 48,51 m2, v bytovom

NEHNUTEĽNOSTI, OKNÁ - DVERE, ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

01-0 TT04
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OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE
- do bytu, domu, kancelárie...
www.chcemklimu.sk

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%
NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

Hviezdoslavova 3, Trnava (vo dvore oproti gym. A. Merici)
033/55 13 185, 0905 575 191, www.kasna.sk • skoppo@gmail.com

01-0010 TT11

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

25 rokov

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!
0903 794 548 f.masaryk@gmail.com

01-0007 TT11

SKVELÉ CENY NA

HĽADÁME DO SVOJEJ DIELNE
A SERVISNÉHO TÍMU NOVÚ POSILU.
32-0066

Ak máš rád výzvy, baví ťa práca v kolektíve a poľnohospodárska technika ti nie je cudzia, OZVI SA NÁM.

Nájdeš nás:
Agrokov, spol. s r.o., Logistická 2, Trnava
www.agrokov.sk, agrokov@agrokov.sk
FB: Agrokov, spol. s r.o.

TT22-23-strana
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ZAMESTNANIE
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

34-01

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

32-0034

SK.ABAINNOVATOR.COM

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

����������������
luxusných víriviek
po celom Slovensku
www.virivkyonline.sk

87-0004

75-25

8

66-225

0949 444 033

info@virivkyonline.sk
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Týždenne do 49 930 domácností

VODOTESNOSŤ | VÝMENA BATÉRIE | VŠETKY DRUHY OPRÁV

ﬁrma HOT BUILDING s. r. o.
s dlhoročnými skúsenosťami v zahraničí, ponúka
STABILNÚ PRÁCU pre jednotlivcov, ale
i ucelené partie VO VIEDNI.
Realizujeme hlavne montáže odvetraných fasád,
presklenných fasád, montáž okien a iné montážne
práce. Pracujeme súčasne na viacerých projektoch,

POSKYTUJEME PRÁCU CELOROČNE.
Znalosť nemeckého jazyka je výhodou.

85_0742

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať:

infohotbuilding@gmail.com 0911 878 009

0 9 48 528 869

www.hodinarstvoemili.sk
SNP 3, Hlohovec

OC Galéria, TESCO, Trnava

08-0008 TT01

PRÁCE

na kľúč

75-11

S

A DOK
É
TAV E B N

08-0 TT17

A D NIEÉ
ZÁHR
C
O N Č O VA

96-0100 TT23

TRÁVNIKY

0911 421 691
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Výstava V znamení Do projektu sa zapojila aj mládež
sv. Floriána
Štátny archív v Trnave v úzkej
spolupráci s dobrovoľnými i štátnymi hasičmi trnavského okresu,
pripravil výstavu s názvom V znamení sv. Floriána, ktorá verejnosti približuje činnosť a fungovanie
jednotlivých dobrovoľných hasičských zborov v trnavskom okrese.
Výstava bude sprístupnená do 30.
septembra 2022.
„Návštevníci môžu na výstave obdivovať originály archívnych dokumentov i trojrozmerných predmetov, ktoré
pospolu podávajú ucelený obraz o
živote, radostiach i starostiach dobrovoľných hasičov trnavského regiónu.
Vystavená je aj dioráma hasičskej stanice v Trnave v mierke 1:87 znázorňujúca budovu na Rybníkovej ulici aj s
vozidlami, ktorú zhotovil a na výstavu
zapožičal Erik Radványi,“ hovorí Júlia Ragačová, riaditeľka Štátneho archívu v Trnave. Na výstave nájdete aj
originály zástav s pôvodnými žrďami s
ozdobnými hlavicami niekoľkých hasičských zborov pochádzajúce z prvej
polovice 20. storočia. Svoje miesto tam
majú aj slávnostné hasičské uniformy,
zásahový oblek na hasenie z azbestu
približne z 50. rokov 20. storočia, hasičské prilby, sekerky pre mužstvo z
obdobia 1922-1939 i sekerka používaná zhruba od roku 1960, trhacie háky,
háky na slamu, sací kôš z ručnej striekačky z roku 1924, prúdnica, takzvaná
cieva z ručnej striekačky z roku 1924,
smaltovaná tabuľa Požiarnej zbrojnice pochádzajúca z pôvodnej budovy,
povodňový hák, plynová maska so
stieračom, lampáše na hasičský voz z
1. polovice 20. storočia, dobové hasiace prístroje, modely hasičských áut,
ocenenia zo súťaží a podobne.

Vzhliadnuť môžete
aj archívne dokumenty

„Z archívnych dokumentov sú
vystavené napríklad kroniky zboru,
zápisnice vedenia zboru, výpis stanov, pečatidlo, pracovné knižky z
roku 1950, inventár zboru, dobové i
súčasné fotografie z činnosti zborov,
matričná kniha, plagáty a veľa ďalšieho,“ približuje riaditeľka. Atmosféru na výstave dotvárajú umelecké
obrazy - olejomaľby s hasičskou tematikou od miestnych autorov Jána
Klima a Ing. Gabriela Loveckého. Na
nádvorí archívu si môžu návštevníci
pozrieť hasičskú striekačku DS16 z
roku 1956 z Dolnej Krupej i hasičský
voz zo Smoleníc.
Na výstavu zapožičali trojrozmerné predmety a archívne dokumenty
zo svojej činnosti dobrovoľné hasičské zbory z Bohdanoviec, z Bolerázu II Klčovany, z Bučian, z Dolnej
Krupej, z Dolného Dubového, z Dobrej Vody, z Jaslovských Bohuníc, z
Lošonca, z Malženíc, z Poľa, zo Smoleníc, zo Špačiniec, zo Šúroviec, z Trnavy, z Vlčkoviec, z Voderád i niekoľko súkromných nadšencov hasičskej
histórie.
ren

Na Družbe vznikne komunitná
klubovňa
Projekt s názvom Komunitné klubovne – živé miesta pre mladých
pod patronátom mesta Trnava postupuje do ďalšej fázy. Objekt bývalého reštauračného zariadenia
Trnavčanom známeho ako „šenk
Pyžamo“ sa zmení na komunitný
priestor pre mládež.
Komunitná klubovňa Pyžamo aktuálne nabrala kontúry v architektonickej štúdii, ktorá bude podkladom pre
realizačnú projektovú dokumentáciu.
Štúdia vo veľkej miere vizuálne prepája
verejný a poloverejný priestor, interiér a
exteriér. Vzniknú viacúčelové priestory,
ktoré budú zaujímavé svojou variabilitou. „Medzi jednotlivými modulmi
vzniknú útulné, neformálne zákutia
– terasy s posedením a záhradkami.
Komunitné dvory k tomu ponúknu dostatok priestoru na oddych, šport, letné kino, piknik, prípadne grilovanie.
Atraktívnym prvkom bude pobytová
lávka, ktorá ponúkne výhľady z novej
perspektívy. Tento zjednocujúci prvok
prepojí nové detské ihrisko s komunitnou klubovňou a zároveň poslúži ako
malá tribúna,“ informuje trnavská radnica na svojej webovej stránke.

Takto by mala v budúcnosti vyzerať komunitná klubovňa Pyžamo.
zdroj foto mesto Trnava

Zapojila sa aj mládež

Koncom septembra minulého roka sa
v tri roky zavretom objekte pohostinstva
konala originálna vernisáž autorskej
dvojice Martin Kochan & Cyril Blažo.
Súčasťou akcie bola debata s mestským
kurátorom Adriánom Kobetičom na
tému umenia vo verejnom priestore
Trnavy a možností, ako by mohol byť
priestor na mieste Pyžama využitý v
budúcnosti. Mládež sa tak zapojila do
vytvárania idey komunitného modelu

hneď od začiatku. „Projekt trnavských
klubovní vznikol v spolupráci Odboru
školstva, mládeže a športu Mestského
úradu v Trnave, Mestského kultúrneho
strediska – Zaži v Trnave, Centra voľného času a samotných tínedžerov, ktorí
sa na realizácii podieľali svojimi nápadmi v dotazníku,“ upresňuje trnavská
radnica.
Mesto Trnava našlo inšpiráciu v zahraničí, kde koncept komunitných priestorov pre mladých funguje už roky.
ren

Župa predstavila projekty v oblasti športu

Martin Škrtel si prevzal
Cenu predsedu TTSK
Bývalý slovenský reprezentant a
naposledy hráč Spartaka Trnava
Martin Škrtel si prevzal Cenu predsedu Trnavského samosprávneho
kraja. Ocenenie mu odovzdal župan Jozef Viskupič pri príležitosti
ukončenia futbalovej kariéry.

počas pôsobenia v zahraničí sa netajil
tým, že je priaznivcom Spartaka Trnava.
Som veľmi rád, že sa mu podarilo dať
bodku za úspechmi ovenčenou kariérou ziskom Slovenského pohára práve v
Trnave,“ povedal trnavský župan Jozef
Viskupič.

Martin Škrtel v rokoch 2004 až 2019
reprezentoval Slovensko v 104 medzištátnych zápasoch, v ktorých strelil
šesť gólov. Počas kariéry hral za AS
Trenčín, Zenit Petrohrad, FC Liverpool,
Atalanta Bergamo či istanbulské kluby
Fenerbahçe a Başakşehir. Naposledy
pôsobil v Spartaku Trnava. V roku 2007
získal so Zenitom Petrohrad ruský titul
a rovnaký úspech sa mu podaril v sezóne 2019/2020 v tureckej lige s Başakşehirom. Ďalšiu trofej pridal v roku 2012,
kedy s Liverpoolom vyhral anglický
ligový pohár. Okrem toho je štvornásobným držiteľom domáceho ocenenia Futbalista roka. „Martin si svojou tvrdosťou
a nekompromisnosťou získal priazeň
fanúšikov po celom Slovensku. Pre začínajúcich futbalistov bol vzorom v cieľavedomosti, vytrvalosti a fair-play. Ani

Župa predstavila
projekty v oblasti športu

Počas prijatia v Úrade TTSK predstavili Martinovi Škrtelovi aj projekty
župy v oblasti športu. Medzi rokmi 2021
a 2023 župa zrealizuje 13 investícií do
rozvoja športovej infraštruktúry v hodnote sedem miliónov eur. Počíta sa aj
s vybudovaním, respektíve modernizáciou mini-futbalových ihrísk napríklad
pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch alebo Obchodnej akadémií v Senici. Nad tento rámec
vyčlenila župa spolu 600-tisíc eur na
rekonštrukciu plavárne v areáli Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Trnave a prestrešenie ľadovej plochy v Dunajskej Strede.
Kraj dotáciami prispieva aj na činnosť športových klubov, rozvoj mladých
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Župan Jozef Viskupič odovzdal ocenenie Martinovi Škrtelovi.
zdroj foto TTSK
športových talentov, či popularizáciu
futbalu a modernizáciu štadiónov. Župa
finančne podporila napríklad organizáciu finálového turnaja majstrovstiev Európy hráčov do 19 rokov, ktorý sa uskutoční medzi 18. júnom a 1. júlom 2022 aj
v Trnave a Dunajskej Strede.
ren

AUTO - MOTO, STAVBA, SLUŽBY

Zavarský

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

s

s!

30

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

02 AUTO-MOTO / iné

39-0 TT18

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
5 DOMY/predaj
05 DOMY / predaj
6 POZEMKY/predaj
06 POZEMKY / predaj
7 REALITY/iné
07 REALITY / iné
8 STAVBA
08 STAVBA

na
4 4 va
8

» Predám sprchovaciu vaničku, lacno,
tel: 0948014213
» KUPIM HAKI LESENIE. 0907715027
9 DOMÁCNOSŤ

39-0011 TT09

bch

veľko
o

PAPIEROVÉ

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

» Predám multikáru M24 dvoj.sed. kab.
vhodná pre chovatela alebo do lesa,
cena dohodou 0902432843
» Predám traktor dom.výroba
dvojvalec diesel vzd.chladený-zúžený
GAZ šírka 120 vhodný do vinice aj na
pole.033/647 5271
» Kupim motocykle Jawa/CZ/Babetta/
Stadion/Pionier/Simson aj iné..Slušne
zaplatim. 0949 371 361
» ODKUPIM motocykel JAWA CZ PIONIER
BABETA dobre zaplatim 0904274781
3 Byty/predaj
4 Byty/prenájom

k
l.aspapiera

TAŠKY

75-21

2 Auto moto/iné

markb
wo.d obalových materiálova

p
ul. 3
03

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

ww

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
Predaj 13-20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT
7.15 - 7.30 h.
Bučany motorest 6. a 27.6.
8.00 - 8.15 h.
Vlčkovce 6. a 27.6.
8.45 - 9.00 h.
Hrnčiarovce n. Parn. 6. a 27.6.
12.30 - 12.45 h.
Drahovce 6. a 27.6.

01 AUTO-MOTO / predaj

1 Auto-moto/predaj

pokládka: • zámkovej dlažby
• strojové/ručné ukladanie
zhotovenie: • plotov • trávnikov
• závlah

- servisné prehliadky so zápisom do elektronickej servisnej knižky - pre zn. FORD
- údržba a opravy vozidiel
- klimatizácia - oprava, plnenie, dezinfekcia
- ťažné zariadenie - dodanie, montáž
- poistné udalosti - obhliadky,
m rokov
et
vá
oprava /zmluvný servis pre všetky poisťovne/
w w u p re sk
w. a u t o j j .
- oprava karosérie, lakovanie
- originálne náhradné diely FORD
- náhradné diely - všetky značky vozidiel
22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

J&J

Občianska
riadková
inzercia

Zámková dlažba

NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

AUTO

3

39-0 TT05

TRNAVSKO

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA a ZVERINEC

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

REKONŠTRUKCIE
VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

11 HOBBY A ŠPORT

39-0007 TT01

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

» Samozber a zber prekrásnych čeresní
srdcoviek v Trnave na Špíglsáli, tel:
0911808262, 033/5332991
» Predám mladých holubov na polievku, výhodne, tel: 0948014213
11 HOBBY a ŠPORT
» Predám pingpongový stôl. dr.
podst.033/6475271
» Predám ihneď vzácny kryštál (6ks),
3ks pravého čínskeho porcelánu a prekrásnu orientálnu vázu z dukátového
zlata, tel: 0911808262, 033/5332991
12 DEŤOM

12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
14 RÔZNE/iné
14 RÔZNE / iné
13 RÔZNE/predaj

» Kúpim knihu Hygienické minimum
skúšky 0911543758
» Predám lacno zachovalé piano,
80 basovú harmoniku a šijaciu
mašinu značky Singer, tel: 0911808262,
033/5332991
» Hľadám znalca na orientálne
staršie obrazy a vázy, tel: 0911808262,
033/5332991
15 HĽADÁM PRÁCU

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

15 HĽADÁM PRÁCU

» Hľadám prácu asistenta/opatrovateľa pre seniorov, postarám sa o dom,
byt, záhradu. Tel: 0951859547.
ZOZNAMKA

16 ZOZNAMKA

39-00 TT01

» SYMPATICKA 56 R HLADA PRIATELA NA
ZOZNAMENIE 0907277466

Chcete si
podať
inzerát?

AKCIOVÉ CENY!

0908 447 006

regionpress.sk

www.
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39-0003 TT01

REZANIE BETÓNU

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný
operátor. Cena je 0,60 € s DPH
za každých začatých 30 znakov
textu vášho inzerátu vrátane
medzier. Nič iné neúčtujeme.
Upozornenie! Služba nefunguje
u operátorov O2 a 4ka.

SLUŽBY

4
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400 €

A navyše za riadne splácanie
odmena až do 400 € každý rok
Viac informácií na www.raiffeisen.sk/pozicka.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
Príklad výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov Parádnej pôžičky (RPMN): Celková výška pôžičky: 30 000 EUR,
výška mesačnej splátky: 439,87 EUR (výška poslednej splátky pôžičky je 438,07 EUR), poplatok za poskytnutie: 0 EUR,
počet splátok 96, doba splatnosti: 8 rokov (lehota splatnosti je kratšia ako požadovaná z dôvodu, že pre výpočet RPMN
bol použitý dodatočný zákonný predpoklad). Štandardná úroková sadzba: 8,90 % p. a. (xná), RPMN: 8,99 %,
celková čiastka, ktorú zaplatíte: 41 385,85 EUR.
Po zohľadnení okamžitej odmeny a odmeny za riadne splácanie za celé obdobie splácania:
Úroková sadzba: 6,45 % p. a. (xná), RPMN: 6,64 % a celková čiastka, ktorú zaplatíte: 38 185,85 EUR. Okamžitá odmena 400 EUR
vám bude vyplatená po načerpaní pôžičky. Odmena za riadne splácanie vám bude vyplatená každý rok vo výške až 400 EUR,
t. j. dohromady u nás získate odmenu až 3 600 EUR.
Pre všetky príklady platí, že pri výpočte úrokov vychádzame zo skutočného počtu dní v jednotlivých mesiacoch a predpokladu dĺžky
kalendárneho roka 360 dní.
32-0069

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., organizačná zložka podniku - Raiffeisen banka

OKAMŽITÁ ODMENA
K PÔŽIČKE

rb_pozicka_dve_odmeny_207x277_0622.indd 1

01/06/2022 14:48
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Senegalská kuchyňa je jednou z najpestrejších v Afrike
druhy čerstvých aj sušených byliniek.
Na senegalskom stole nesmú chýbať
rôzne druhy ovocia a zeleniny. Čerstvé
mango si odtrhnete zo stromu aj pri
obyčajnej prechádzke a napríklad chuť
čerstvej papáje sa nedá porovnať s tou,
ktorú si kúpite v našich supermarketoch. Ovocie má jednoducho dozrievať
na stromoch, a nie v lodných kontajneroch či v kamiónoch.

Základnými surovinami sú čerstvé
ryby a morské plody, kuracie či jahňaTypickým senegalským jedlom je
cie mäso a hovädzina. Ak sa vydáte na
safari, v miestnej reštaurácii si môžete tieboudienne, teda rybacie rizoto
pochutiť na burgri alebo steaku z anti- s bylinkami a zeleninou. Okrem toho
lopy. Je to veľmi jemné a chutné mäso. sa na senegalských stoloch často objaV tradičnej senegalskej kuchyni nechý- vuje aj kurací pokrm maffe v arašidovej
bajú strukoviny, arašidy, ryža a kuskus. omáčke alebo yassa au poulet – kura
Pri varení sa výdatne používajú rôzne s cibuľkou a citrónovou omáčkou. Tieto jedlá sa podávajú vo veľkých misách
pre 5 – 6 osôb. Všetky tradičné jedlá sú,
samozrejme, denne v ponuke aj v hotelových reštauráciách. Určite vyskúšajte
krevety – vedia ich veľmi chutne pripravovať. A v hotelovej reštaurácii je aj široká ponuka z európskej kuchyne, veľa
zeleniny, syrov a milo nás prekvapila
ponuka zákuskov a múčnikov. Tradičným senegalským nápojom je bisap,
pripravovaný z listov ibišteka. Bisap má
veľmi zaujímavú chuť a fialovú farbu.
Samozrejmosťou je palmové víno, mätový čaj a kvalitná káva. V hotelových
baroch si bez problémov dáte tradičné
mochito či cuba libre, ale aj ich miestne
pivo a likéry z rôznych druhov ovocia.

Ako si pripraviť
Yassa au poulet
Potrebujeme: Pól šálky arašidového oleja (môžete použiť aj iný), jedno
kura, aspoň 4 cibule, 8 lyžíc citrónovej
šťavy, 6 lyžíc jablčného octu, 2 bobkové
listy, 4 strúčiky cesnaku, lyžicu dijonskej horčice, 4 lyžice sójovej omáčky,
čili paprička, kajenské korenie, čierne
korenie, soľ, malá kapusta, mrkva
Postup: Koreniny, cibuľu, cesnak,
horčicu, šťavu z citróna, jablčný ocot
a sójovú omáčku zmiešame a pripravíme tak marinádu, v ktorej necháme
kúsky kuraťa niekoľko hodín, ideálne
cez noc. Potom ho môžete buď grilovať
na drevenom uhlí alebo opekať na panvici, až kým nezhnedne. Cibuľu z marinády budeme potrebovať na prípravu
omáčky. Najprv cibuľu niekoľko minút
opekáme, pridáme zvyšok marinády
a nakrájanú mrkvu a kapustu. Pomaly privedieme do varu a varíme desať
minút až kým nám nevznikne mierne
hustá omáčka. Do omáčky pridáme
kuracie mäso, prikryjeme a dusíme,
kým nebude kura hotové. Medzitým si
uvaríme ryžu alebo kuskus s cícerom
a hrozienkami. Podávame tak, že do
veľkej misy dáme na dno ryžu a na vrch
poukladáme kúsky kuraťa a jedlo prelejeme omáčkou. Dobrú chuť!

» text a foto ZK

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

0903 342 475

769 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

41-06

549 €

cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH
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10% ZĽAVA
2300

1500

1500

499 €

800

1500

Keďže Senegal bol dlhé obdobie
francúzskou kolóniou, vplyv Francúzska je cítiť nielen v kultúre, architektúre či v tradíciách, ale aj v senegalskej kuchyni. Okrem francúzskej
je miestna gastronómia ovplyvnená
aj severoafrickou, západoafrickou
a portugalskou kuchyňou.
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75-19

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

Pomôžeme Vám

PALIVOVÉ
DREVO

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:

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

33-0038

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

16-0103

41-18

POLIENKA BUK, HRAB
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TRNAVSKO

ZAMESTNANIE
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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29,90 €

29,90 €

29,90 €

29,90 €

AKCIA

ZĽAVA do 35%
ZADARMO:
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

chodníky okolo hrobu, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

Umývanie a náter fasád
Čistenie a náter striech
RODINNÝCH A PANELOVÝCH DOMOV

Volajte zdarma: 0800 22 10 12

Novovznikajúce Občianske združenie

hľadá MARKETIGOVÚ
MANAŽÉRKU
slovenských bridžových
klubov - Piešťany.

Podmienky: VS, práca na živnosť. Ďalšie
podmienky dohodou. Zn.: Poďme stavať mosty.
33-0036

Certifikát

Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

sk

66-96

Hviezdoslavova 309, Senica

63-003

Bocán s.r.o.,

www.kamenarstvo-bocan.sk

AMBITION Bizet tanierová
súprava, 18 ks

Kontakt: +421 905 459 654
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