Č. 26 / 1. JÚL 2022 / 26. ROČNÍK

TRNAVSKO
Týždenne do 49 930 domácností

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

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.

0948 02 77 55

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

Upečiem i zabezpečím

regionpress.sk

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.

www.



drobné opravy,
údržbárske práce,
skladanie nábytku,
opravy elektroinštalácií...

  

01-0007 TT26

01-000 TT14

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

80-0007-2

0915 261 120

Objednávky:

08-00 TT02

V pohodlí
Vášho domova!

Autorizovaný spracovateľ - Piec auto s.r.o.

01-0 TT24

Najčítanejšie regionálne noviny

Domáci trnavský predajca

Najväčší výber poťahových látok!

LETNÝ TANEČNÝ

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

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

TÁBOR V TRNAVE!

TT22-26-strana
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AUTOSKLO
H&D
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• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

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

1

POŽIČOVŇA
ČISTIACEJ
TECHNIKY

ka
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ria
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ka

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

ians

RNAVA

hbalunova@gmail.com | 0905 368 775
Nitr

AUTOSKLO H&D
T
VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

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

39-00 TT22

-40%

A
TOP KVALIT
ŠIU
ZA NAJLEP
CENU

• tepovače • podlahové automaty
• WAPky • vysávače • parné čističe
0951 163 495 | Suchovská 12, Trnava
pozicovna.promaster.sk

39-00 TT25

Veľká letná
superakcia

VÝROBA SEDAC
ÍCH
SÚPRAV NA MIE
RU!

08-0013 TT02

Rodinný dom
Okružné námestie č. 6
Trnava (smer Biely Kostol)

01-0 TT26

www.mamix.sk

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, STAVBA

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

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

SKVELÉ CENY NA

PALIVOVÉ
DREVO

POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

REZANIE BETÓNU

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

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

AKCIOVÉ CENY!

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

56.200
29.300
37.270
30.860
38.570
32.480
33.590
40.150
38.400
26.880
50.780

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

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

PAPIEROVÉ

0948 144 844

info@renovaciaeurookien.sk | www.renovaciaeurookien.sk
info@servisokientrnava.sk | www.servisokientrnava.sk

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

0949 188 961

regionpress.sk

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

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.

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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SERVIS OKIEN &
RENOVÁCIA EUROOKIEN

01-0005 TT01

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

markb
wo.d obalových materiálova
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

01-0010 TT11

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

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

0908 447 006

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

01-0004 TT01

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

16-0116

INZERCIA

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

0915 619 883
www.VeterinaTT.sk
MVDr. Juraj Bodo

39-0003 TT01

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09
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aby človeka skutočne poznali, spýtali
sa ho na dôvody či príčiny jeho zlyhania a súdia ľudí len na základe počutého, či vlastnej verzie toho, čo sa stalo.
Prečo si myslia, že práve oni majú to
právo niekoho odsudzovať?
Cesta životom je mnohokrát krivoľaká, namáhavá, náročná, tŕnistá
a pretkaná mnohými neľahkými prekážkami, ale je aj plná prekvapení,
Nik z nás nie je neomylný a chyby dobrodružstva, nových zážitkov a
či už väčšie alebo menšie robí každý z príjemných chvíľ. Neraz počas našej
nás. Nie je dôležité a ani možné, aby životnej púte pochybíme a, žiaľ, nečlovek nechyboval a rovnako nie je jestvuje spôsob, ako vrátiť daný okahanbou si chybu priznať. Prešľapom mih späť a chybe sa vyhnúť. Tak to v
však je tváriť sa, že sa nestala, nepo- živote skutočne nefunguje. Jediné, čo
učiť sa z nej a opäť ju opakovať. Ak môžeme urobiť, je prijať fakt, že chyby
sa však z našich chýb vieme poučiť, robíme všetci. Jednoducho to patrí k
získavame tak nielen dôležité životné životu. Myslím si, že aj vďaka našim
skúsenosti, vďaka ktorým sa v bu- pochybeniam zistíme, čo je v živote
dúcnosti budeme vedieť rovnakým skutočne dôležité a že
chybám vyvarovať, ale tieto naše omy- práve vďaka chybám,
ly nás dokonca nezriedka posúvajú ktorých sa dopúšťame, ak sme ochotní
vpred.
Častokrát sa zamýšľam nad tým, si ich pripustiť,
čo v niektorých ľuďoch vyvoláva to ne- p r e k o n á v a m e
utíchajúce nutkanie kritizovať iných naše nedostatky
za ich činy, kde pramení tá ich potreba a postupne sa
súdiť iných bez toho, aby poznali pra- stávame lepšími
vú tvár vecí a udalostí. Prečo sú ochot- ľuďmi.
ní vytvárať si vlastné závery bez toho,
» Renáta Kopáčová, redaktorka

bch

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

VETERINÁRNA
AMBULANCIA

Zvykne sa hovoriť, že chybovať je
ľudské, odpúšťať božské. A ako povedal taliansky psychiater Roberto
Assagioli: „Bez odpustenia je život
poháňaný nekonečným cyklom
hnevu a túžby po odplate.“ Odpúšťať by sme sa však mali naučiť nielen iným, ale aj samým sebe. Len
tak sa môžeme pohnúť ďalej.

ww

Redakcia:

Chybovať je ľudské
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STAVBA, SLUŽBY, OKNÁ - DVERE, AUTO - MOTO

TRNAVSKO
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NEZÁVISLÝ SERVIS
PRE VOZIDLÁ - FORD - VÁM PONÚKA

servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

na doplnky k
...sieťky, žalúzie a iné

- 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

09-15

s

30

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

J&J

AUTO

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

033/55 32 613-615
Priemyselná 9, Trnava

39-0 TT18

NY
Super CE
oknám!

s!

PRÍĎTE SI PRE

s. r. o.

NON - STOP 0905 351 406
www.krtkovaniezsk.sk

01-0008 TT15

Predaj PC dosiek
ochrannej známky

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

78-0018-1

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

39-0007 TT01

REKONŠTRUKCIE

lexan@lexantrnava.sk • www.lexantrnava.sk

39-000 TT08

39-00 TT01

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

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

TT22-26-strana
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Rozprávka

Najčítanejšie regionálne noviny

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

Vodcovia
Na čele by mal stáť vodca
čo svet k lepšiemu zmení,
no vodcovia si väčšinou
stoja iba na vedení.
Jarná výsadba
Celú zimu choroby
robili môjmu telu prieky,
preto som hneď na jar
vysadila všetky lieky.

●
●
●
●
●

seriózne, kv
alitne,
bez zá

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

SERVIS OKIEN A DVERÍ

0911 499 871
vaskovicadam@gmail.com
0940 098 504 fb: Kamenarstvo Adam ruza
Radi Vás navštívime aj doma.

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

16-0102

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

EUROOKNÁ A DVERE

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


HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,hydinárska farma topoLnica
si komunikatívny a máš chuť Ponúka na predaj: (pri galante)
pracovať, tak sa pridaj k nám! Kuričky Nosivé
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1 200 €.

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

Hydinárska farma Topoľnica

Zdieľané bicykle
Zo zdieľaných bicyklov
mám konečne chosen,
mojich vlastných mi
ukradli už osem.

Rozvoz zabezpečíme

01-0009 TT25

Možno je to tak

L
JÚN – JÚ
2
2
0
2

36-0008

» bapka Blašková

AKCIA

16-0051

Dze bolo, tam bolo, né za za morom, any za troma horáma, ale pot horáma je jedna malebná dzedzinka. V nej je prosperujúce rolnícke družstvo, keré
aj pestuje, aj chová a tak zamesnáva domácich. Majú
svoj bytúnek, svoju masovýrobu a samozrejme, aj
svoj obchot. A práve v temto masárstve to vypadá
jak v rozprávke. Čistúčko, pohoda, z prehrávača hrá
veselá dychovka.
Pán vedúci neny nervózny, aj ket má v obchode
furt frontu. On si pri obsluhe pospevuje. Každému
sa prihovorý, svojích pozná, cudzích víta z radoscu.
Aj ket to mám od ruky, velice ráda tam chodzím nakupuvat, lebo vým, že šecko je čerstvé, maso krásne
opracuvané, výrobky vonavé a chutné, jako domáce, ba aj lepšé. Aj obsluha je na vysokej úrovny. Pán
masár z úsmevom tovar ukáže, poradzí. Drží sa hesla, poradzíme, poslúžime, náš zákaznýk, náš pán.
Jak treba aj vykoscí, nakrája, poseká.
Pán masár sa tváry jako by sa v obchode narodzil, velice mu to tam svečí. Bílučký plášt, na hlave
lodyčka, jednoducho paráda. Jak si pýtam podbradek, ponúka brzicu. Jak pýtam brzicu, tak mi dá lalok. On je taký veselý a to je dobre. Ludé sa zasmejú
a na chvýlu zabudnú aj na vysoké
ceny, šak tý sú šadze okolo nás.
Ale v temto obchode sú ceny
primerané kvalite. A perličku,
aj tú mám. Pán vedúci sa volá
Mäsiarik. Pekné, že? Jak scete
vedzet dze je ten rozprávkový
obchot, ohláste sa, prezradzím z
úsmevom.


HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

Totálne ekologicky
A celkom logicky
je celý nákup v ťahu,
ak sa ekologická kabela
rozloží už vo výťahu.
Vegetariáni
Keď som išiel na huby,
to som ešte nevedel,
že najkrajšie kusy mali
na raňajky medvede.

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

» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT22-26-strana
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Ak máš 21 rokov, rád šoféruješ,
si komunikatívny a máš chuť
pracovať, tak sa pridaj k nám!

STAVBA, AUTO - MOTO, SLUŽBY

TRNAVSKO

5
Občianska
riadková
inzercia

0911 421 691

202
Auto
moto/iné
AUTO-MOTO

Suchovská 5, Trnava

39-00 TT01

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma
Predaj 20 týž. odchovaných kuričiek DOMINANT
7.15 - 7.30 h.
Bučany motorest 18. 7.
8.00 - 8.15 h.
Vlčkovce 18. 7.
8.45 - 9.00 h.
Hrnčiarovce n. Parn. 18. 7.
12.30 - 12.45 h.
Drahovce 18. 7.

07 REALITY / iné

» Garsonku kupim.0902 570685
808
STAVBA
STAVBA
» KUPIM HAKI LESENIE. 0907715027
» PREDAM TRAPÉZOVY PLECH V
ROZNEJ DLZKE. VIAC INFO PO TEL.
0914240297
10 ZÁHRADA a ZVERINEC

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

» Predám mladých holubov na
polievku, výhodne, tel: 0948014213
11 HOBBY a ŠPORT

11 HOBBY A ŠPORT

75-21

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

/ iné

» Predám Škoda Octavia 1.6.mpi
r.v.2009 najazdené 85000 km,garážovaná, letné na elektrónoch
a zimné na plechových diskoch
kúpená v SR. Cena 7000 eur.
Tel.0917 557 747
» Predám OPEL CORSA, 1.2 benzin
16 ventil, 59kW, r.v. 2010, auto ako
nové kúpené na slovensku. Najazd
140 tis. km, priem.spotreba 5 litrov
, nové gumy, rozvody, spojka, nové
ALU disky, čierna metalíza, LED
denne svietenie. Auto je v reprezentatívnom stave, cena 4.400 eur,
0905 943 528
7 REALITY/iné

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk
32-0007-2

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

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

» Predam horsky MTB bike Kellys
26ky kolesá, 24 rychlostí, novy stal
350 eur, cena teraz 120 eur tel.
0905 943 528
» 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
13 RÔZNE/predaj

13 RÔZNE / predaj

» Predám velke kolobezky , este
poctivej kontrukcii pre chlapov s
velkymi kolesami, nie ako tie dnesne chrastítka. Dohoda pri osobnom
odbere 0905 943 528
14 RÔZNE/iné

Firma v Hrnčiarovciach
nad Parnou hľadá

ZÁMOČNÍKOV
ZVÁRAČOV
MONTÁŽNIKOV

výroba
oprava

Nástup možný ihneď.
Práca na živnosť.
Ubytovanie vieme zabezpečiť.

15 HĽADÁM PRÁCU

0905 825 088

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

BEMAT BEM
spol. s r. o.

0904 237 414

14 RÔZNE / iné

» Kúpim pán.tangače obvod pásu
0,90cm.na pol.0,45cm.Na t.party.0911543758.
» Hľadám znalca na orientálne staršie obrazy a vázy, tel:
0911808262, 033/5332991
» Predám plúžok na burinu, skriňu
a sprchovaciu vaničku. Cena dohodou. 0948/014213.
» Predám šrotovník, cirkulár, sudy
na kapustu aj nože, plastový
škopek 70l, plastové nádoby s
vekom 30l a 100L, demižóny 30l
a 50l, plastové prepravky, vodovodné trubky 1“. Tel: 0908023170,
033/5537164.
15 HĽADÁM PRÁCU

16 ZOZNAMKA

» 38 r hlada dievča na važny vztah
0907261901

Chcete si Mikovínih
podať
•LIKVIDÁCIA ST
inzerát?
Pošlite SMSAnaVÝKOPOVEJ
číslo
8866 v tvare:
skládka
pria
RPmedzera TT medzera

Mik ovíniho 7 • Trnava

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

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

Číslo rubrikymedzera
•PREDAJText
KAMEN
inzerátu - riečne:
na be
tried
Príklad:
- drvený
dolomit: frakc
RP TT 12 Predám
kočík,
na sp
0987 654 321.
podk

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrát

- riečne:

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

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

TT22-26-strana
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08-0033 TT06

ŽALÚZIE
ROLETY

01-0075 TT12

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ SCREEN - VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ HLINÍKOVÉ - LÁTKOVÉ - DREVENÉ - SCREEN VONKAJŠIE - 50 - 65 - 70 - 80 - 90 - C - Z - S VNÚTORNÉ - 50 - 25 - SIEŤKY OKENNÉ - PLASTOVÉ -

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 VÁŽIME
textu vášho NA C
TOVAR
inzerátu vrátane
medzier.
Nič iné PRED
VÁHE,
ŽIADNY
neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje
0915u operátorov
930 683,O20915
a 4ka.

SPOLOČNOSŤ

2
6
Trnavský Jazzyk
v uliciach mesta
Vďaka podujatiu Trnavský Jazzyk môžete v Trnave od 11. do 15
júla opäť zažiť päť jedinečných
večerov s džezom. Vychutnať si
ich môžete či už priamo na pešej
zóne, pod platanmi Nádvoria alebo v mestskom amfiteátri. Headlinerom tohto ročníka je arménsky
virtuóz, Tigran Hamasyan.
Na Jazzyku zaznie všetko - od klasického mainstreamu cez fusion, funk,
soul, world music po súčasný džez.
„Snažíme sa, aby džez nebol vnímaný
ako menšinový žáner, ale aby ľudia v
Trnave jednoducho stretli hudbu len
tak na ulici, započúvali sa a nechali ju
na seba pôsobiť”, hovorí Peter Cagala,
riaditeľ festivalu, ktorého súčasťou sú
aj divadelné predstavenia, či hudobné
workshopy, pričom všetky koncerty
majú vstup voľný.

15 vystúpení
v priebehu 5 večerov

Hneď v prvý večer 11. júla o 20.00
h vystúpi hudobné zoskupenie Vlčie
maky, ktoré veľmi citlivo preklápa ži-

Ilustračné foto. zdroj foto mesto Trnava
velný slovenský folklór z Podpoľania
a Horehronia do džezového aranžmá.
V jedinečnej džezovej úprave tak môžete v ich podaní počuť piesne ako Šlo
dievča do hájička či Na Kráľovej holi.
Do brazílsko - tanečných rytmov zas
vtiahne v rámci festivalu nadšencov
hudby energický tandem S.P. Bartus &
Brasil Jazz Unit. Na festivale vystúpia v
utorok o 20.00 h. Na Jazzyk prijal tento
rok pozvanie aj izraelský skladateľ a
multiinštrumentalista s menom Adam
Ben Ezra, ktorý predvedie v stredu 13.
júla o 20.00 h veľmi živé variácie džezové s kontrabasom. Talent tohto umelca
zachytilo už aj BBC News či Time Magazine. Určite si nenechajte ujsť ani
silný hudobný projekt Fúzie, s ktorým
vystúpi Zuzana Mikulcová. Do Trnavy
prinesie vo štvrtok 14. júla o 20.00 h
dotyk pop-soulu a elektroniky a vznikol ako spolupráca viacerých renomovaných hudobníkov. Vyvrcholením
tohtoročného Jazzyka bude rozhodne
fenomenálny Tigran Hamasyan, ktorý
do Trnavy príde so svojim najnovším
projektom StandArt. Bude to posledný koncert Jazzyku v piatok 15. júla o
20.45 h. Neskoršie večery 19. ročníka
festivalu budú patriť opäť obľúbeným
DJ-ským setom, ktoré sú príjemnou fúziou tanečnej hudby a debát s priateľmi pod korunami stromov. Vždy o 21,15
h roztočí svoje horúce vinyly na Nádvorí jeden zo štvorice pozvaných: DJ
Spinhandz, Ghostly Silent, DJ Sosidz a
DJ Foolk.
ren
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Komerční predajcovia priestor nedostanú

Tradičný trnavský jarmok
čakajú zmeny
Trnavskí mestskí poslanci na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodli o zmenách
v organizovaní Tradičného trnavského jarmoku (TTJ) 2022. Tie sa
dotknú nielen programu podujatia, ale aj samotných predajcov.
Na jarmoku tento rok nedostanú
priestor komerční predajcovia so spotrebným tovarom, ako sú najmä odevy,
obuv, nábytok, bytové doplnky, spotrebná elektronika či priemyselný tovar.
Naopak, pribudnúť by mali stánky s
predvádzaním výroby ľudovo-umeleckých výrobkov v spojení s predajom,
ktoré sa majú rozšíriť na celé územie
konania akcie. „Mesto Trnava sa rozhodlo pre návrat k pôvodným tradíciám a chce organizovať jarmok najmä
ako prezentáciu tradičných ľudových
remesiel, na ktorej sa zúčastnia predoIlustračné foto.
všetkým ľudoví remeselníci, ktorí oživili
napoly zabudnuté umenia, techniky a cii dobového života vo všetkých jeho
technológie výroby a dokážu ich náv- podobách na Slovensku.
števníkom predviesť,“ uviedla trnavská
radnica.
Ľudová veselica

tieto témy do zážitkovej formy pre celé
rodiny s didaktickým rozmerom a zároveň s ašpiráciou sa stať tradičným komponentom TTJ,“ uviedla samospráva.

Historický sprievod aj koncerty

Občerstvovacie centrá

Kultúrny program TTJ 2022 bude oficiálne zahájený historickým sprievodom, ktorý pôjde po trase z Parku Antona Bernoláka pred budovu radnice.
Milovníkov hudby potešia koncerty na
Trojičnom námestí, ktoré sa budú konať
v dňoch piatok, sobota a nedeľa od poobedňajších hodín do večera.

Stredovek pod hradbami

Počas soboty a nedele bude v Parku
Antona Bernoláka prebiehať aj Stredovek pod hradbami. Toto podujatie je už
niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou TTJ a je zároveň jedným z najväčších podujatí venujúcich sa rekonštruk-

a Rozprávkový svet

V rámci kultúrneho programu chystá trnavská radnica dve nové akcie.
Jednou z nich bude Ľudová veselica s
ľudovou hudbou, tanečným parketom
a jedlami z ľudového dvora, ktorá sa
bude realizovať na parkovisku pri Bernolákovej bráne na Radlinského ulici
počas piatka, soboty a nedele. Ďalšou
z pripravovaných noviniek, ktorá poteší
predovšetkým najmenších návštevníkov jarmoku, bude Rozprávkový svet za
hradbami. „Ide o pilotný projekt, ktorý
reaguje na rastúci záujem verejnosti o
ľudovú slovesnosť, autorskú tvorbu slovenských rozprávkarov s presahom do
fantazijných svetov literatúry a kinematografie. Ambíciou projektu je pretaviť

zdroj foto ajale pixabay

Mesto Trnava sa tiež rozhodlo zrušiť
lokalitu občerstvovacieho centra na
parkovisku pri Bernolákovej bráne a
vytvoriť novú lokalitu občerstvovacieho
centra na parkovisku pred mestským
úradom na Trhovej ulici, pričom povolený čas predaja v stánkoch s občerstvením bude do 22.00 h.

Zmena rozpočtu

Na základe zmien v organizácii TTJ
došlo aj k zmene rozpočtu akcie. Samospráva pritom počíta zo stratou.
Pripomíname, že napríklad v roku 2019
mesto na jarmoku zarobilo viac ako
80-tisíc eur. TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Charita otvorila v Trnave Centrum podpory

Ponúkajú pomoc Ukrajincom
Ľudia z Ukrajiny, ktorí našli v Trnave dočasné útočisko pred vojnou,
môžu vyhľadať pomoc v novootvorenom Centre podpory. Zriadila
ho Trnavská arcidiecézna charita,
priestory jej poskytlo Mesto Trnava.

šili viac ako osemdesiat žiadostí. Denne
komunikujeme s úradmi, ubytovateľmi,
zamestnávateľmi ako aj s ďalšími pomáhajúcimi organizáciami. Vďaka skladu
solidarity, ktorý Trnavská arcidiecézna
charita prevádzkuje, dokážeme týmto
ľuďom vydávať aj potravinovú a mateZamestnanci charity asistujú odí- riálnu pomoc,“ hovorí za Trnavskú ardencom z Ukrajiny v novootvorenom cidiecéznu charitu koordinátor Centra
centre pri riešení situácií, ktoré denne podpory Lukáš Cerovský.
prináša život. Pomáhajú im zorientovať
Trnavské Centrum podpory je otvosa v cudzom prostredí, komunikovať
s úradmi, nájsť prácu či umiestniť deti rené počas pracovných dní od 9. do 15.
do slovenských škôl. Najzásadnejšie je hodiny. Nachádza sa v priestoroch na
však ubytovanie, o ktoré mnohí v tých- Františkánskej ulici 3, ktoré Trnavskej
to dňoch prichádzajú. „V prvých troch arcidiecéznej charite bezplatne poskyttýždňoch fungovania centra sme vyrie- lo Mesto Trnava. Spolu dvadsaťpäť cen-
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Trnavský arcibiskup Ján Orosch posväcuje Centrum podpory.
autor foto Darina Kukuľová - Kvetanová
tier podpory zriaďuje Slovenská katolícka charita v rôznych mestách Slovenska
vďaka finančnej podpore medzinárodnej organizácie Caritas Internationalis,
ktorej je súčasťou.
ren
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Objavujte nepoznané tajomstvá Piešťan

Spoznajte mesto Piešťany
a Kúpeľný ostrov
Počas Prehliadky mesta Piešťany 2022,
ktorá je pre všetkých účastníkov zdarma,
navštívite aj Kúpeľný ostrov a s lokalitou
sa dôkladne zoznámite. Program je vhodný tak pre individuálnych návštevníkov,
ako aj pre organizované skupiny žiakov,
študentov či dôchodcov, maximálne do
počtu 45 ľudí. Zahŕňa v sebe prehliadku
najdôležitejších historických a architektonických pamiatok s výkladom a

01-0128 TT26

Príležitosť, aká sa neodmieta. Aj tak
by sme pokojne mohli nazvať možnosť
absolvovať v Piešťanoch prehliadky mesta spolu so sprievodcom. Vďaka tomu
spoznáte kúpeľné mesto detailnejšie a
zároveň sa dozaista oboznámite aj s novými lokalitami, z ktorých si do budúcna
budete vedieť vybrať svoju obľúbenú.
Môžete si vybrať hneď z niekoľkých druhov prehliadok – či už bude zameraná na
všeobecnú históriu mesta Piešťany, alebo
špecificky, napríklad na históriu miestnej
elektrárne či Domu umenia. Ak milujete
prírodu, odporúčame veľmi zaujímavú a
atraktívnu prezentáciu ornitológa.

rovnako tak profesionálneho miestneho
sprievodcu, ochutnávku termálnej vody
a pravých kúpeľných oplátok pri Napoleonskych kúpeľoch či rôzne rady a tipy
od miestnych. Dozviete sa napríklad, čo
robiť po prehliadke, kam možno zájsť alebo čo by ste mali ešte vidieť. Prehliadka
sa začína stretnutím pri Fontáne Príbeh
prameňov v centre mesta a pokračuje
Mestským parkom, Grand hotelom Rónai/Liečebný dom Slovan/, Kursalonom
Kúpeľnou dvoranou, Penziónom Zelený
strom, Hotelom Nárožny, Kolonádovým
mostom, Sochou Barlolámača, Sochou
Ľudovíta Wintera, Hotelom Thermia
Palace, Kúpeľnými domami Napoleon
I.-III., Kúpeľným parkom, Kúpeľným domom Pro Patria, termálnymi jazierkami,
Kúpaliskom Eva a voliérami s pávmi.
Termíny prehliadok: piatok, 1. júla
2022 o 16.30 h, piatok, 15. júla 2022 o 16.30 h.
Miesto stretnutia: Fontána Príbeh
prameňov, Winterova ulica, Piešťany
Informácie a foto poskytla
OOCR Rezort Piešťany

» ren

Predaj Vlasového Elixíru Medika Expert
možný aj vo Vašej prevádzke:
Bližšie informácie na tel. č.: 0904 552 345

TT22-26-strana
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33-0042

Hoci ste možno navštívili Piešťany
viackrát a myslíte si, že vás v známom
kúpeľnom meste už nemá čo prekvapiť, môže byť opak pravdou. Až komentovaná prehliadka mesta so sprievodcom vám ukáže, aké rôzne ďalšie
poklady Piešťany ešte ukrývajú.

SLUŽBY, AUTO - MOTO, STAVBA
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Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812 záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

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

INZERCIA PLATÍ OD 4.7.2022 DO 17.7.2022
15.4.2022 sviatok zatvorené
Šunka zlatá

Vodka jemná 40%
0,5l

Kupón

j.c. 10,580 €/l

5,29
Cena po zľave:

4,49€

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia
či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné kombinovať s inými
zľavami a nie je možne ho zameniť za
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar
môže byť dostupný v obmedzenom
množstve. Kupón je platný od 4.7.2022
do 17.7.2022.

13261

Kupón

j.c. 1,325 €/l

2,20
Cena po zľave:

1,59€

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia
či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné kombinovať s inými
zľavami a nie je možne ho zameniť za
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar
môže byť dostupný v obmedzenom
množstve. Kupón je platný od 4.7.2022
do 17.7.2022.

164842

Zmeták+lopatka
Kupón

4,90
Cena po zľave:

3,00€

Fén skladací Botti SD-861
1200W

12,90
Cena po zľave:

7,99€
j.c. 0,996 €/kg

8,49

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia
či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné kombinovať s inými
zľavami a nie je možne ho zameniť za
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar
môže byť dostupný v obmedzenom
množstve. Kupón je platný od 4.7.2022
do 17.7.2022.

181271

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru.
Kupón je potrebne odovzdať pri pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia
či falzifikát nebude akceptovaný. Kupón nie je možné kombinovať s inými
zľavami a nie je možne ho zameniť za
hotovosť. Kupón je nepredajný. Tovar
môže byť dostupný v obmedzenom
množstve. Kupón je platný od 4.7.2022
do 17.7.2022.

Saláma Torrero

Classic, Thai
350g Vinica
mrazená

bolognese
400ml
Edeka

1,39

3,79

ilustračný obrázok

Omáčka Napoli
j.c. 3,725 €/kg

1,79

3,09€
Cestoviny

fusilli, špagety, penne, farfalle, kolienka
Franz Josef Kaiser
500g
j.c. 1,780 €/kg

1,09

1,19€

1,49€

0,89€

100g

500g
Oetker

mix
250ml

Nakladač na uhorky
j.c. 1,900 €/kg

0,29

Cukor želírujúci 3:1
j.c. 3,308 €/kg

2,19

Zmrzlina Tortička
j.c. 3,160 €/l

0,99

0,19€

1,69€

sýtená, jemne sýtená 1,5l
+ záloh k uvedenej
cene za obal 0,15€
0,15€

menej cukru baza, malina, višňaßčernica Chardonay, rizling vlašský, veltlínske
0,5l pl. + záloh k uvedenej
zelené, frankovka modrá, frankovka rosé,
cene za obal 0,15€
0,15€
Svätovavrinecké 0,75l

Kláštorná
j.c. 0,326 €/l

Birell Radler nealko

0,79€
Víno Paráda

j.c. 1,380 €/l

j.c. 5,186 €/l

0,49€

0,69€

3,89€

7.5kg/100 pracích dávok Uni

34 pracích dávok
1l

rôzne druhy

0,69

Prací prášok WaschKönig
j.c. 0,090 €/PD

11,99

8,99€

0,79

Softlan Aviváž

2,49

33cm/20l

j.c. 0,067 €/ks

j.c. 1,767 €/l

5,99€

Box chladiaci Antarctica
24l

19,99

rôzne druhy
900ml

Jar

7,99

Plienky Pampers Pants

14,99€

Glanz Meister

tabletky do umývačky riadu
90ks

4,90

1,99€
2,29

1,59€

Vysávač bazénový

17,90

4,90

TT22-26-strana
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162235

chladené
kg

9,99

8,29€

Zmes Wok

Kuracie stehná horné

kg

7,39€
j.c. 3,400 €/kg

Savo Originál
1,2l

kg

Hrniec zavárací

31,90

29,90€

Bazén Fill´N Fun
183x38cm

5,90

15,90€ 44,90€ 18,90€

OKNÁ
- DVERE,
STAVBA
INZERCIA PLATÍ
OD
4.7.2022
DO 17.7.2022

TRNAVSKO

Reproduktor ECG

Zastrihávač Botti

Ventilátor Strend PRO Klimaktor Strend Pro

Bluetooth reproduktor – prenosný nádstavce, výkon 5W

priemer 30cm, výkon 42W
3 rýchlosti, oscilácia

32,90

79,90

80W, 3 nastaviteľné módy

červené, CD-R/RW, USB flash

65,90

89,90

22,90

Rádio Hyundai

9

Rúra el. Orava Elektra X2
dve varné platne
7 funkciii pečenia
gril

179,00

19,90€ 19,90€ 17,90€ 67,90€ 52,90€ 159,00€
Sporák Mora elektrický Sporák Mora
Pračka Vivax
energ.trieda A, 4 plynové horáky energ.trieda E
sklokeramický
s poistkami STOP GAS
objem 6kg/1200ot.min
energ.trieda A
+darček plech
na pečenie a záruka
na 5 rokov zadarmo
po registrácii

objem rúry 62l
+ darček plech na pečenie,
záruka 5rokov zadarmo
po registrácii

79,90

269,00

279,00

Pračka Whirlpool
energ.trieda E
náplň 5kg /1000ot./min.

Chladnička ECG

Chladnička ECG

299,00

329,00

energ.trieda E
objem chl. 171L/42L

299,00

objem 204L/84L
energ.trieda F

269,00€ 259,00€ 229,00€ 279,00€ 269,00€ 289,00€
Keď na splátky,
ho
tak jednoduc

už od 0 € v hotovosti
sami si zvolíte dĺžku splácania
Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s.

CKD MARKET OSLAVUJE 30 ROKOV, OSLAVUJTE S NAMI

Kosačka traktor. MTD 60RDE Minirider

motor MTD, Výkon:196 cm3, Šírka záberu: 60 cm
objem koša 150 l
ter 5l
+ kanisvýmenu
a
90
n
j
ole
zdarma

629,00

1629, €

Kosačka traktor. Stiga 384 M
motor 4-takt, Stiga ST350
výkon motora 5,8kW, záber 84cm
objem koša 200l

629,00

2099, €
00

vozík
Prívesný 259€
te
o
n
v hod rmo.
zada

Kosačka traktor.Vari RL84M

motor GGP 7500, výkon motora 7,2kW
vozík
záber 84cm, zberný kôš 240l
Prívesný 259€
te
o
n
hydrostatická prevodovka
v hod rmo.
zada

629,00

2299,00€

Kosačka traktor.Alko T-16-103.7
Motor: Briggs&Stratton Intec 7160 V2
k
výkon 9,1 kW , objem koša 300l Prívesný vozí9€
5
2
te
o
n
Šírka záberu:103 cm
v hod rmo.
Prevodovka: Hydrostat
zada

349,00

3149,00€

Kosačka aku Al-Ko 3.22 Li

Kosačka mot. AL-KO Comfort 46.0 SP-B Kosačka mot.MTD Smart 46 SPBS

Súprava kotlová

289,00

419,00

349,00

79,90€

Elektrobicykel E-Lliot Cross 18
43,99

nabíjačka AL-KO 32.2 Li Easy Bo Flex., objem 35l
záber 32cm
ulátor
+ akumene
vc

motor Briggs&Stratton Series 500 E, výkon 2,0 kW
záber 46 cm, objem koša 60 l

motor: Briggs & Stratton 450 E-Series
Výkon: 2,0 kW, šírka 46 cm, objem koša 60 l

259,00€

398,00€

329,00€

Sporák Regular 46 De Luxe

Sporák Fiko Okonom 75 Deluxe

Sporák Dominant 70

189,99

184,99

ľavý, pravý výkon 5 kW, dymovod 120 mm
horný alebo bočný vývod

pravý výkon 3,5 až 10,5 kW
dymovod 120 mm

ľavý, pravý biely Výkon: 6,3 kW
dymovod 120 mm, horný
bočný a zadný vývod

68,90

14l

1399,00€

559,00€

739,00€

Bicykel MODET 24

Bicykel MODET ECCO 26"

Bicykel KELLYS VANITY 70

Bic.Lapierre Overvolt Cross400

279, €

259, €

589, €

1899,00€

329,90

99

280,00

00

899,00€

649,00

00

2149,99

Obrázky sú len ilustračné. Za chyby vzniknuté v tlači neručíme. Ponuka platí do skončenia akcie, alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny sú nezáväzné. Spoločnosť CKD
market si vyhradzuje právo úpravy cien v závislosti od vývoja dodávateľsko-odberateľských podmienok. Neručíme za sortiment a cenový nesúlad letákov našich partnerov.
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Bezplatné prehliadky
Trnavy budú počas
celého leta

Bezplatné prehliadky historických a svetských pamiatok mesta
Trnavy začínajú v piatok 1. júla.
Návštevníci ich môžu absolvovať
päť dní v týždni až do konca augusta.
Oblastná organizácia cestovného
ruchu Regiónu Trnava spúšťa od 1. júla
bezplatné prehliadky mesta. „Organizujeme ich pre domácich a zahraničných návštevníkov mesta od pondelka
do piatka v mesiacoch júl a august. Sú
bezplatné a nie je potrebná rezervácia vopred. Stačí prísť o 10.30 h. pred
mestskú vežu, kde sídli naše Turistické
informačné centrum Regiónu Trnava,“
hovorí Alexander Prostinák, zastupujúci riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Sprievodca cestovného ruchu skupinu prevedie sakrálnymi alebo svetskými pamiatkami. „Návštevníci si
budú môcť pozrieť v pondelky, stredy
a piatky najkrajšie sakrálne pamiatky
v Trnave, ako sú Bazilika sv. Mikuláša
či Katedrála sv. Jána Krstiteľa. Trasa sa
začína pred budovou mestskej veže,
odkiaľ sa presunieme k bronzovému
modelu mesta, pri ktorom sa dozvedia
príbehy o založení Trnavy. Následne sa
vydáme do samotných kostolov, v ktorých si povieme viac o histórii, napríklad o plačúcom obraze Panny Márie.
Celá prehliadka trvá 90 minút,“ hovorí
Slavomír Dzvoník, sprievodca cestovného ruchu v Trnave.
V utorky a štvrtky budú prebiehať
prehliadky svetských pamiatok Trnavy. „Zastavíme sa rovnako pri modeli
mesta, odkiaľ sa vydáme do historic-

zdroj foto mesto Trnava
kého západného krídla radnice, kde si
návštevníci budú môcť pozrieť pivnicu
so žalárom. Tiež sa pozrieme do jednej
z bášt mestského opevnenia,“ dodáva
Slavomír Dzvoník.
Pre tých záujemcov, ktorí by chceli
prehliadku absolvovať v inom čase,
oblastná organizácia cestovného ruchu Regiónu Trnava poskytuje aj individuálne prehliadky mesta Trnavy. Je
možné si ich rezervovať v Turistickom
informačnom centre alebo cez stránku
Regiónu Trnava.
„Zároveň je pre návštevníkov prístupná mestská veža každý deň od
10.00 do 18.00 h,“ dodáva Alexander
Prostinák.
info: mesto Trnava

Najčítanejšie regionálne noviny

Obľúbená miniTrnava sa po
pandemickej pauze opäť vráti
Mesto detí – projekt, ktorý sa začal
v lete 2017 a má za sebou tri úspešné
ročníky, sa po vynútenej prestávke
spôsobenej pandémiou koronavírusu toto leto opäť vráti do Trnavy.
Od 6. do 22. júla 2022 sa Mestský
zimný štadión znova premení na
minimesto, v ktorom deti nájdu
všetko, čo treba na skvelú prázdninovú zábavu. A nielen to – miniTrnava je totiž nielen o zábave, ale aj o
spolupráci, učení sa zodpovednosti
a samostatnosti, nových zážitkoch,
poznatkoch a priateľstvách. Skrátka, s takýmito tromi letnými týždňami budú spokojné deti aj ich rodičia.
Projekt funguje bezplatne v pracovných dňoch medzi 8. a 15. hodinou. Je
určený deťom vo veku od 8 do 15 rokov.
Netreba sa prihlasovať vopred, stačí
prísť a pridať sa k hre na mesto: zaregistrovať sa na miniTrnavskej Matrike,
získať titul na Univerzite, zamestnať sa
cez Úrad práce napríklad v Markete,
Novinách, Záhradníctve či v kreatívnych alebo remeselných dielňach. miniTrnavskí občania si potom svoju výplatu vyzdvihnú v Banke – vypláca sa
v špeciálnej mene trnka (miniTRNavská

zdroj mesto Trnava

Mesto detí

KorunA) a priamo v minimeste sa za ňu níkov čaká množstvo pestrých aktivít
dá kúpiť niečo na pamiatku či pod zub. a povolaní, ktoré si budú môcť vyskúšať.
Na čelo miniTrnavy si zvolia svojho mi- My dospeláci však vymýšľame len zánistarostu
a minimestskú
radu.
kladný
V Malých Karpatoch
pribudli
nové turistické
trasy.koncept hry – všetko ostatné
je na deťoch. V miniTrnave si môžu
„Veľmi sa tešíme, že sa s našimi mi- vytvoriť mesto podľa svojich predstáv
niTrnavčanmi konečne uvidíme a mô- a užiť si ho so všetkou slobodou a zárožeme im opäť zabezpečiť kvalitný a hod- veň zodpovednosťou,“ hovorí koordinánotný prázdninový program. Na každý torka projektu Katarína Haršányiová z odročník miniTrnavy sme doteraz mali boru školstva, mládeže a športu Mestského
skvelé ohlasy a aj tento rok návštev- úradu v Trnave.
info: mesto Trnava

Back2Life centrum v Trnave oslávilo
prvé narodeniny
Re-use centrum Back2Life oslavuje svoje prvé narodeniny. Presne pred rokom
skupina FCC v spolupráci s Mestom Trnava otvorili Back2Life centrum, do ktorého môžu občania priniesť nepotrebné
veci, a zároveň si vybrať niečo užitočné
pre seba. Celkový obrat re-use centra za
rok fungovania bol takmer 30 000 eur aj
napriek tomu, že ceny sa pohybujú od
50 centov do maximálne 8 eur.
S podporou Mesta Trnavy a s podporou finančných prostriedkov zo zisku
centra bola vybudovaná Zdieľaná dielňa - priestor, ktorý v sebe prepája komunitu, princípy cirkulárnej ekonomiky,
vzdelávanie a ochranu životného prostredia. Časť prostriedkov z re-use centra
použilo Mesto Trnava aj na viaceré zelené opatrenia, vrátane výsadby stromov.
„Trnavčania už majú jasno čo môžu
v re-use centre Back2Life nájsť. Stalo sa
prirodzenou súčasťou ich životov. Jeho fungovanie považujeme za veľmi úspešné a obchodný model sa osvedčil v praxi ako skvelá
forma podpory cirkulárnej ekonomiky. Je
vzorom pre mnohé ďalšie mestá a obce. Keď
klient nahliadne do interiéru alebo navštívi web stránku, okamžite pochopí, že ide
o prevádzku, ktorá podporuje cirkulárnu
ekonomiku. Ponuka produktov vyniká nízkou cenou a rôznorodosťou. Zákazníka tu
často potešia aj zaujímavosti, ktoré pripo-

mínajú staré časy. Okrem dobrého pocitu
z výhodného nákupu alebo darovania, si
odnáša aj pocit, že prispel k ochrane životného prostredia. Predmet, ktorý by možno
skončil na skládke, poslúži ešte niekomu
inému,“ hovorí Zuzana Krenyitzká, manažérka komunikácie a CSR.
Počas 12 mesiacov fungovania
Back2Life centra si našlo nový domov
takmer 11 700 vecí a stále dominuje najširšia ponuka a dopyt po veciach pre domácnosť. Súčasťou projektu je obľúbená
web stránka www.back2life.sk, na ktorej si
klienti môžu veci rezervovať. Až 86 % celkových tržieb tvorili veci, ktoré si zákazníci vopred rezervovali na stránke a len 14 %
si vybrali priamo v centre, bez rezervácie.
Celkový počet položiek evidovaných
na stránke www.back2life.sk bol takmer
16 500. Klienti zrealizovali 38 000 rezervácií(súčasťou sú aj opakované rezervácie, ak si zákazník vec nevyzdvihol). Prax
ukázala, že bolo potrebné skrátiť dobu
rezervácie na 24 hodín a počet rezervácii,
ktoré môže klient urobiť na jednu emailovú adresu, maximálne na 10 položiek.
V skladových kategóriách stále dominuje vybavenie domácností, kde bolo
zaradených až 35 % všetkých prinesených vecí. Veľmi obľúbenými kategóriami však zostávajú aj naďalej dekorácie
a doplnky, ako aj hračky a detské potre-
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by. Celková návštevnosť webovej stránky
www.back2life.sk bola viac ako 18 000
unikátnych návštevníkov, pričom priemerná dĺžka návštevy dosahuje až 21 minút. Stránku navštevuje až 74 % klientov
z mobilných telefónov.
Okrem pekného a čistého interiéru
je pre návštevníkov dôležité aj príjemné okolie centra. Na jar sme na lúke
pred Back2Life vysadili trvalky, ktoré
prinesú radosť návštevníkom aj obyvateľom priľahlého sídliska. Prostredníctvom
centra sme sa snažili uľahčiť aj život ľuďom, ktorí našli na Slovensku azyl pred
hrozbami vojny na Ukrajine. Ak Back2Life
navštívil občan Ukrajiny, zdarma si mohol
odniesť veci, ktoré si vybral a neboli rezervované, bez obmedzenia ich počtu.
„Zodpovednosť k životnému prostrediu
a trvalá udržateľnosť sú kľúčovými hodnotami skupiny FCC. Preto sme veľmi radi, že
naše predpoklady o úspešnosti projektu
sa naplnili a po roku fungovania Back2Life
môžeme re-use centrum hodnotiť ako veľmi úspešný a populárny projekt, ktorý má
budúcnosť. Back2Life učí ľudí žiť udržateľnejšie, pomáha meniť nákupné zvyklosti
a prináša radosť a dobrý pocit z toho, že
vec, ktorú už doma nepotrebujeme, netreba
hneď vyhodiť, takmer vždy poteší ešte niekoho iného,“ dodáva Zuzana Krenyitzká.
info: mesto Trnava

TRNAVSKO

BYLINKY / STAVBA, ZAMESTNANIE

Ako na zber a uskladnenie byliniek
Pestovanie byliniek si už získalo za posledné roky na Slovensku veľa priaznivcov. Miesto si našli na našich balkónoch, terasách i v záhradách. Vieme
ich však správne zberať, uskladňovať
a používať? Keďže zber niektorých z
nich sa už začal, prinášame zopár rád.

že je už bylinka suchá a pripravená na
uskladnenie zistíte tak, že sa jej stonky
ľahko lámu. V takom prípade bylinky
vložte do dobre uzatvárateľnej nádoby a
skladujte na suchom a tmavom mieste.
Väčšinu z nich môžete potom používať
počas celého roka, až kým nebudete mať
novú úrodu.
Mrazenie byliniek - Vhodnými bylinPriaznivé účinky byliniek na náš organizmus poznali už naše staré mamy a kami na mrazenie sú napríklad petržlepri ich správnom používaní dokážeme nová vňať, kôpor, mäta, pažítka, šalvia či
nimi nielen dochutiť a prevoňať pripra- medovka. Bylinky pred mrazením dobre
vované pokrmy či nápoje ale aj posilniť umyte a osušte. Ich listy alebo vňať môžete zmraziť vcelku tak, že ich vložíte do
naše zdravie.
Zbieranie byliniek - Na zber byliniek vreciek určených na mrazenie potravín.
je vhodný košík, prípadne textilné či pa- Ďalšou možnosťou mrazenia byliniek je
pierové vrecko. Zbierajte ich za suchého ich zaliatie vodou. Bylinky v takom prípočasia a dbajte na to, aby ste zbierali len pade vložte do plastových téglikov alebo
zdravé rastliny. Kvety trhajte cez obed a nadrobno posekajte a vložte do formičiek
na ľad.
vňať ešte pred odkvitnutím rastliny.
Náš tip: Do nádobky určenej na výroUskladnenie byliniek - Bylinky čo
najskôr po zbere spracujte, pričom vo- bu kociek ľadu vložte celé lístky mäty či
liť môžete medzi dvoma spôsobmi ich medovky, tie vám potom výborne poslúuskladnenia – sušením a mrazením. Do žia pri príprave chutných nápojov.
niektorých jedál sa bez problémov dajú
použiť sušené bylinky, ale sú i také pokrmy či nápoje, kde lepšie vyniknú, ak
nemáme po ruke čerstvé, práve tie mrazené, pretože si zachovajú nielen svoju
prirodzenú farbu a svieži vzhľad, ale aj
väčšinu zdraviu prospešných látok.
Sušenie byliniek - Bylinky sušte na
teplom, suchom a dobre vetranom mieste. Určite sa vyhnite priamemu slnku.
Jednotlivé rastliny rozložte na sito alebo
» ren
ich sušte v menších trsoch zavesené. To,
autor foto congerdesign pixabay
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STAVBA, SLUŽBY, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO
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Frézovanie

betón
anhydrit

75-19

komínov

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

ZĽAVAEZ

Betonárne Trnava

47-006

01-0 TT24

tel.: 0905 239 036 | j.dvorak@alas.sk

10-0010

ER

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

Prevádzky:

63-35

ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Stavmiko s. r. o.

KAMENÁRSTVO

LUKI

REKONŠTRUKCIA

KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD
záruka
Predĺženáov!
5 rok
0908 530 253 • www.jmikolas.sk
SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

0903 342 475

769 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

rttrade@rttrade.sk

TT22-26-strana

41-06

549 €

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

13

39-0 TT08

10% ZĽAVA
2300

1500

1500

499 €

800

1500

0940 116 708, 0940 204 613, vaneska330@centrum.sk

10-0134

BRÚSENIE, ÈISTENIE
NOVÉ POMNÍKY / OPRAVY STARÝCH
REKONŠTRUKCIE POMNÍKOV, CHODNÍKY

39-0024 TT18

BYTOVÝCH JADIER

KULTÚRA, VOĽBY 2022

01-0128 TT26
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TRNAVSKO
trnavsko@regionpress.sk

0905 333 832 | 0905 943 528 | 0905 534 595
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ŠPORT, SLUŽBY,
REALITYGASTRO
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9 TITULOV MAJSTROV SLOVENSKA
PRE JUDO CLUB AŠK SLÁVIA TRNAVA.
Počas apríla a mája sa uskutočnili boje o titul Majstra Slovenska 2022 vo vekových kategóriách juniorov, dorastencov, mladších a starších žiakov a žiačok.
Juniorské Majstrovstvá Slovenska 2022 sa uskutočnili v Galante, dorastenecké
súboje prebehli na tatami v Martine a naši žiaci pocestovali bojovať o cenné
kovy do Svitu. Na všetkých troch podujatiach o majstrovské tituly súťažilo viac
ako 500 pretekárov. Džudisti z Judo Clubu AŠK Slávia Trnava si vybojovali pod
vedením Ivany Komlóšiovej, Ivana Hrnčiara a Jozefa Svátka celkovo dvadsaťjeden cenných kovov, z toho až deväť titulov Majstra Slovenska 2022. Naši pretekári sa môžu popýšiť aj troma titulmi vicemajstra Slovenska a deviatimi bronzovými medailami. Mladší a starší žiaci sa po výborných zápasoch umiestnili
na úspešnom druhom mieste spomedzi 41 prihlásených klubov v hodnotení
družstiev z celého Slovenska.
Majstri Slovenska v džude 2022
Titul Majsterky Slovenska 2022 si obhájila v starších žiačkach Vivien Vadovičová do 44 kg. Svojim nasadením a bojovnosťou rozšírila zbierku majstrovských
titulov pre Judo Club AŠK Slávia Trnava aj Ema Scheffel v + 63 kg, ktorá si tiež
vybojovala Titul Majsterky Slovenska. V starších žiakoch získali majstrovský titul Andrej Dekan do 46 kg a Alexander Horváth do 34 kg. V mladších žiačkach
vystúpila na najvyššiu priečku Nina Marečková do 52 kg. V dorasteneckej kategórii si odniesli majstrovské tituly Roman Dekan do 60 kg, Juraj Odkladal do
66 kg a Oliver Scheffel do 81 kg. V junioroch si vybojoval svoj titul Timur Hrnčiar
do 55 kg.
Vicemajstri Slovenska 2022
Titul vicemajstra Slovenska si vybojoval v starších žiakoch Matej Rajnic
do 38 kg. V junioroch získal striebornú medailu Martin Bartošek do 81 kg, žiak
Strednej športovej školy J. Herdu v Trnave. Treťou vicemajsterkou Slovenska
sa stala Martina Drdáková v dorasteneckej kategórii do 63 kg.
Bronzoví medailisti
V mladších žiakoch sa umiestnili na bronzových priečkach Michal Rajnic a Šimon Hanzlíček obaja do 30 kg a Matúš Chrvala do 38 kg. Pre všetkých troch
pretekárov bol štart na Majstrovstvách Slovenska premiérou. V starších žiakoch
a žiačkach získali bronz Jakub Rožnay, Jozef Svátek ml. v + 73 kg a Teresa Matejková do 40 kg. V dorasteneckej kategórii zabojovali opäť žiaci zo Strednej športovej školy J. Herdu v Trnave a to Radovan Horváth do 55 kg a Samuel Brisuda
do 60 kg. Po svojich výkonoch si odnášali bronzový kov. Oliver Scheffel si už
ako dorastenec vyskúšal juniorskú kategóriu, a tak si porovnal sily so staršími a skúsenejšími pretekármi. Po svojich bojoch získal bronzovú medailu a tým
si obhájil pozíciu z minulého roka.
Zhodnotenie turnajov
Trénerka Komlóšiová sa na záver vyjadrila pozitívne: ,,Všetci tréneri vyslovujeme
spokojnosť s výkonmi našich pretekárov. Máme radosť zo všetkých titulov Majstra
Slovenska 2022 a tiež si vážime každú vybojovanú medailu. Naša cieľavedomosť
a tvrdá práca priniesla úspech nielen samotným pretekárom, ale aj celému Judo
Clubu AŠK Slávia Trnava. Teraz sa naši pretekári zamerajú na páskovanie na vyššie
technické stupne - kyu. Cez leto nás čaká náročná príprava na ďalšiu sezónu.

Zákusky od Zuzky
Trnava

torty, štrúdle, koláče
Maličká cukrárska výroba v Trnave.
Výroba poctivých domácich zákuskov,
ťahaných štrúdlí, toriet, koláčov
a slaného pečiva z kvalitných
surovín. Chute starých dobrých
časov, aj moderné dezerty.

TT22-26-strana

01-0128 TT26

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava
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Môj Stannah,
moja sloboda

24/7
Servis na
Slovensku

65-108

MYL1

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ

Mimoriadna

222 €

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

LAST minute DOVOLENKA

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný
príspevok od štátu.

0800 162 162
Zavolajte zadarmo

iba za

1 nepracujúci dôchodca
na 6 dní/ 5 nocí
so Štátnou účelovou dotáciou
pre dôchodcov

AK UVEDIETE
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

52-0003

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

Voľné termíny:
1. 8. – 6. 8.
8. 8. – 13. 8.
22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.
5.9. - 10.9. a neskôr.

Cena zahŕňa:

5 x plná penzia
5 x ubytovanie
1 x celodenný výlet

+ BONUSY
a bezplatné
služby!!!
Rekreačné
poukazy v cene
272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk
Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

37-109

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

0949 444 033

75-25

info@virivkyonline.sk

66-258

87-0004
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