Č. 35 / 2. SEPTEMBER 2022 / 26. ROČNÍK

TRNAVSKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 49 930 domácností

MAL AKO
0911 871 719 • michaelmal@azet.sk

Čo robíme?
• realizácia stavby
• obvodové múry
• omietky/stierky
• maľovanie
• zateplovanie
• dlažby
• opravy

52-0151

REZANIE BETÓNU

08-00 TT01

kombinovaná
mokrá | suchá
Hospodárska 53, TT

BEMAT

spol. s r. o.

0948 549 772

Mik ovíniho 7 • Tr nava

•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

•PREDAJ PIESKU
•DOPRAVA - vrátane drobného rozvozu
TOVAR VÁŽIME NA CERTIFIKOVANEJ MOSTOVEJ
VÁHE, ŽIADNY PREDAJ ODHADOM MNOŽSTVA!
08-0 TT01

0908 447 006

SILVIA

39-0003 TT01

AKCIOVÉ CENY!

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

08-0033 TT06

Čo robíme?
• okrasné záhrady
• fontány
• jazierka
• úprava záhrad
• okrasné dreviny
• chodníky
• závlahy

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, DEŤOM

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

INZERCIA
Mgr. Jozef Belica
0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri 0905 943 528
Matúš Vanta
0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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

Slová – vedia rozjasniť deň, povzbudiť, pohladiť, liečiť, spôsobiť radosť, ale
aj uraziť, zneistiť, odradiť, zarmútiť a
zraňovať. Niekedy im prikladáme zbytočne väčší význam, ako v skutočnosti
majú, inokedy ich vnímame možno
oveľa menej, ako by si zaslúžili. Slová –
tie mocné čarodejky.
Slová, či už napísané alebo vyrieknuté, môžu mať veľkú silu a v rukách
tých, ktorí ich vedia správne používať,
predstavujú obrovskú moc. Majstri slova, napríklad spisovatelia, ich dokážu ukladať tak prekrásne, že ich diela
nadchýnajú tisíce ľudí po celom svete
a obratní politici dokážu vďaka nim dokonca zmanipulovať celé národy.
Vždy majme na pamäti, že slová,
ktoré vyslovíme, dokážu urobiť náš život a život ľudí okolo nás lepším alebo

ZÁMKOVEJ DLAŽBY
Komplexná realizácia
Vašich predstáv
v exteriéri
RASTAR spol. s r.o.

Zámková dlažba
Zavarský

• pokládka zámkovej dlažby
• zemné a výkopové práce
minibagrom a mininakladačom

» Renáta Kopáčová, redaktorka

Upečiem i zabezpečím

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

KYNOLOGICKÉ POTREBY P&P

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.
Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637

FITMIN
rôzne druhy
15kg
+ miska grátis

Súkromná ZUŠ pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu
Kalinčiakova 47, Trnava
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

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

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

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

PETNER ADULT 4 + 1 zdarma
HAPPY DOG Sensible 12,5 kg
+ 800 g grátis chicken konzerva

TALENTOVÉ
PRIJÍMACIE SKÚŠKY
5.9. - 14.9. v čase od 14:30 do 13:30 hod.

Do tanečného odboru
- deti vo veku od 5 rokov dovŕšených k 1.1.2022
Do hudobného odboru
- prípravné štúdium (klavír) - deti vo veku od 7 rokov

www.kynologicke-kopanka.sk

a
Rozvoz krmiv
v rámci Trnavy
ZDARMA!

Robotnícka 45, TT - Kopánka, 033 / 5501 272, Po-Pia: 8:00 - 19:00, Sob: 8:00 - 18:00, Ne: zatvorené

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

Kontakt:
0903 213 220
szussbdn@stkdn.sk
www.zusnebyla.sk
www.facebook.com/zusnebyla

0905 651 584

39-0005 TT01

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

POKLÁDKA
horším. Vhodne zvolené slová vedia
zachrániť nejednu situáciu. Niekedy
môžu slová, ktoré vyriekneme, toho
druhého hlboko raniť a neraz je veľmi
ťažké vziať ich späť, pretože rana, ktorú spôsobili na duši, je príliš hlboká.
Inokedy dokážu naše slová pôsobiť
ako živá voda, zahriať pri srdci, dostať
iného človeka z najhoršieho či zlepšiť
mu deň. Stačí pozdrav spojený s milým
úsmevom, pochvala či zopár slov uznania.
Zvykne sa hovoriť „dvakrát meraj
a raz strihaj“ a podobne by tomu malo
byť aj v prípade slov, ktoré vychádzajú
z našich úst. Radšej sa na
chvíľku stíšme, narátajme
v duchu do päť a až potom
tasme zbrane. Najskôr
myslime, až potom hovorme. A vtedy, keď si
to okolnosti vyžadujú
a môžeme naše slová použiť ako liek,
nešetrime nimi.

39-0 TT26

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

„Nepoznám na svete nič iné, čo by
malo toľko sily ako slovo. Niekedy
napíšem jedno a pozerám sa naň, až
kým nezačne žiariť,“ povedala Emily Dickinson.

01-000 TT14

Redakcia:

Vážme slová

78-0018-1

TRNAVSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

39-0007 TT01
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Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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

0911 421 691
Suchovská 5, Trnava

Východné Slovensko
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

39-00 TT01

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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si T VOR,
ktorý
rád
T VORÍ?

Súkromná základná umelecká
škola Pablo, výtvarný odbor,
prijíma žiakov (5 až 25 rokov)
k školskému roku 2022 / 2023
termín pohovorov
september 2022

08-0097

Info a prihlášky:
0911 058 557,
0948 341 160,
szus.pablo@gmail.com,
www.szuspablo.sk
Zámočnícka 36/1,
Kontaktná adresa:
Hlavná 16, Trnava
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Kvecinár, bylinkár
Kamarátka má podareného vnuka, už som
o nem písala vác rázy. Ket bol menší, scel byt kuchárom, vtedy varyl kávu z blata, polévku z kamenov
a omáčku ze šišék. Jadnoduch z teho, čo dvor dal.
Ze školkára sa stal školák, chodzí už do velkej školy
a preorijentuval sa z kuchára na kvecinára a bylinkára. Sadzí a pestuje bylinky, šecky pozná, ví kerá
je na jakú chorobu. Jak k babke dójde náščeva, hnet
varý bylinkový čaj, či už z máty, levandule, nechcíka, alebo medovky.
Nebojí sa tento malý kvecinár any žihlavy, natrhá hu babke, aby si umyla vlasy a mala ich pekné. Ket sa négdo poraný, pichne, alebo poškrábe,
hnet uteká pre aloe vera a ošetruje. Aby babka bola
pekná a zdravá „ ordinuje“ jej žen-šen. V lete, spolu
z babku, zbýrajú lipový kvet, též šípky a šecky druhy
bylinék, keré potom sušá a v zime užívajú. Okrem
léčivék sa tento chlapec venuje aj ozdobným kvecinkám. Sadzí, presádza, rozmnožuje, zbýrá seménká.
Babka sa potom čuduje, že v mrkve jej vyroste astra,
v hrachu papulky a oharky sa pasujú z nechcíkom.

HĽADÁME DO SVOJEJ DIELNE
A SERVISNÉHO TÍMU NOVÚ POSILU.
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.

08-0008 TT01

Namýsto do hračkárstva chodzí
do záhradníckych centér. Tam si
vybere čo sa mu lúby a potom
to u babky zasadzí. Takto gazduje chlapec z mesta, z činžáku, u babky na dzedzine. Je to
pekná zábava tehoto školáka,
kerý nemá any desat rokov. Bude
z neho kvecinár a bylinkár asi po
babke, lebo tá, ket nasadzí
vypálenú sirku, aj tá jej
vykvitne.

Občianske združenie „MACKO-UŠKO“
Hlavná č. 43-45, 917 00 TRNAVA
IČO: 42163528
Tel. č.: 0948 315 155,
mail: divadlopodhviezdami@gmail.com
www.macko-usko.sk

Možno je to tak

Je to dobrý herec
Môj syn celý život zlostí ma
a vo filme,
ešte ani raz nehral zlosyna.
Hovorová Slovenčina
Ľúbozvučná už dávno nie je
a vieme aj prečo,
sprosté slová si ľudia často
zamieňajú s hovorovou rečou.
Hnevá ťa to
Keď žena stále zháňa niečo,
čo jej veľmi treba,
tak nezabudni, že najskôr
si zohnala teba.
Svet nepočujúcich
Nepočujú nálety,
ani výbuchy,
o vojne nemali by
ani potuchy,
až večer je to potom
veľmi zlé,
keď vidia vojnu
v televízore.

regionpress.sk

www.

POZVÁNKA

» bapka Blašková

V reštaurácii
Ak sa ti zdá tá porcia malá,
tak len skús,
vyliať trochu paradajkovej
omáčky na obrus.

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianske združenie „MACKO-UŠKO“
Vás srdečne pozýva na

„DIVADELNÉ POPOLUDNIE V SMOLENICKOM ZÁMKU“,
ktoré sa uskutoční 18.09.2022 a 02.10.2022 o 14.00h

Pripravené je pre Vás divadelné predstavenie
„Kniha džunglí“, krásny príbeh o unesenom
ľudskom mláďati menom Mauglí,
ktoré vyrástlo vo svete zvierat, v džungli...
V ďalšom programe sme pre Vás pripravili:
- výborné zámocké pohostenie
- zaujímavú prehliadku zámku spojenú s výstupom do veže
- zámocký „MINIMAJÁLES a MINIJUNIÁLES“
VSTUPNÉ: 7,- Eur / osoba

Mgr. Zuzana Bartovičová
predsedníčka občianskeho združenia
„MACKO-UŠKO“

» Eva Jarábková
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08-0130 TT20

PROSÍME O NAHLÁSENIE VAŠEJ ÚČASTI na horeuvedené tel. č., formou sms,
pretože počet miest je obmedzený. TEŠÍME SA NA VÁS!

RELAX, GASTRO

5
Občianska
riadková
inzercia
202
Auto
moto/iné
AUTO-MOTO

/ 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

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

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

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

11 HOBBY A ŠPORT

» 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

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

15 HĽADÁM PRÁCU

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

16 ZOZNAMKA

» 38 r hlada dievča na važny vztah
0907261901

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.

01-0000

TRNAVSKO
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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.

ZDRAVIE / SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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Slivky – zdravé ovocie z našich záhrad

Slivky pochádzajú z oblasti Kaukazu, no dnes sú rozšírené po celom
svete. Najrozšírenejším druhom v Európe je slivka domáca - listnatý strom,
ktorého plody majú oválny tvar, modrú
až modrofialovú šupku, zelenkastú dužinu a kôstku. Existuje veľa poddruhov
slivky domácej, ktoré sa líšia tvarom,
veľkosťou i farbou.
Účinky na zdravie
Slivky sú bohaté na vitamín C, provitamín A a vitamíny skupiny B, z
minerálov napríklad draslík, horčík
či fosfor. Obsahujú aj vlákninu, ktorá vytvára pocit plnosti a napomáha
zabezpečovať zdravý pohyb tráviaceho traktu. „Navyše slivky obsahujú i
zlúčeninu sorbitol, ktorý má laxatívne
účinky, čím pomáhajú pri zápche“, hovorí MUDr Šranková z Poradne zdravia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava. Slivky obsahujú
i polyfenolové zlúčeniny, ktoré majú
antioxidačné schopnosti.

ničke a tie tvrdšie môžeme ponechať
dozrievať v papierovom vrecúšku pri
izbovej teplote. Spotrebovať je ich treba
v priebehu niekoľkých dní.
Slivky konzumujeme samostatne,
ale vhodné sú napríklad aj ako doplnok do šalátov. Pripraviť z nich môžeme omáčky k mäsu, či upiecť chutné
koláče. Pripraviť sa z nich dajú šťavy a
vhodné sú i na konzervovanie, výrobu
destilátov a džemov.
Všimli ste si?
Pri zbere či nákupe sliviek je často
vidieť, že ich šupka je pokrytá či skôr
zaprášená ľahkým bielym povlakom.
Tento povlak pomáha chrániť ovocie,
napríklad pred infekciami a pomáha
predchádzať strate vody.
Informácie poskytol
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava

Zber a použitie
Zrelé slivky by mali byť na dotyk
mierne poddajné, nie tvrdé ani príliš
mäkké. Môžeme ich skladovať v chlad-

» ren
zdroj foto congerdesign pixabay

Odkúpime vaše nadbytočné
zásoby drevených paliet EUR

Nezisková organizácia v Trnave hľadá

OPATROVATEĽKU

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

MNÍKOV
NOVÉ TVARY PO
NÉ CENY
NČ
RE
BEZKONKU

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU

0903 471 375

www.kamenarstvomanura.sk

96-032-10

Ponúkam pomoc:
- upraviť jedálniček,
zorový - pretvárať postavu,
v
j
a
k
s
í
Z
k a poď
e
č
i
n
l
- schudnúť,
á
je d
é ja!
v
o
n
e
j
vo
- mať viac energie.
si pre s
0948 913 595

KAMENÁRSTVO MAŇURA
01-0159

Kontakt: 0905 352 551

40-0031

Nástup možný: október
Plat: 700 Eur brutto
Podmienka prijatia:
opatrovateľský kurz 220 hod. alebo úplné
stredné vzdelanie v odbore opatrovania
alebo zamerania zdravotnej starostlivosti

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
01-0032 TT07

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

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

TT22-35-strana
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Ponuky posielajte na kancelaria@paletakontakt.sk

08-0073

Slivky sú nielen chuťovo výborné ovocie, ale taktiež sú zdrojom
množstva zdraviu prospešných živín. Je čas ich dozrievania a tak si
ich doprajme čo najviac.

ZAMESTNANIE, SLUŽBY

TRNAVSKO
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SBS GUARDING s. r. o.
prijme strážnikov na obchodnú prevádzku

v Trnave (Lidl) Mzda: 4,20€/h. netto.
POS NUTNÝ! Nástup ihneď.
36-0003

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk
0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

, spol. s r.o.,
Vetter Slovakia
Priemyselná 2,
kovo
Hlohovec – Šule

Ubytovanie a doprava zdarma!
Stabilita medzinárodnej spoločnosti.

BALIČ/-K

eny.

hod. Info: 0911

666 057

Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! Priemerný
zárobok pracovníka 1300 Kč/deň (cca 52 €) a VIAC, t.j cca
62.400 Kč/2 mesiace (plus diéty cca 72 €/mesiac).
Hľadáme prednostne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu.
Práca trvá podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo
dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na úkol! Strava
za symbolický príspevok, alebo poskytujeme stravné.
Zálohy každý týždeň. Nástup 8.9.2022.

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA

ZĽAVA do 35%
Po-Pia: 8.00 - 15.30. hod.

Certiﬁkát

okolo hrobu, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
0910 902 635•0905 323 022
DÔVERYHODNÁ
FIRMA 2021

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

www.kamenarstvo-bocan.sk

Bocán s.r.o.,

08-0031

Viac na 0948 880 673 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť).
Best Harvest – spolupracujeme s najväčšími

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

01-0153

ry: 8:00-14:00
Osobné pohovo

39-0063 TT26
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01-0005 TT01

HĽADÁ

Obľúbený zber jabĺk v ČR

NA POZÍCIU
ZAMESTNANCOV

8

TT22-35-strana

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

65-123

SK.ABAINNOVATOR.COM

75-58

MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,
bubnovú kosačku,
mulčovač

8

SLUŽBY, STAVBA, ŠKOLA
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TRNAVSKO
O vášho otca či mamu
sa postaráme s láskou

Juraj Jamrich
výmeny
svietidiel,
vypínačov,
zásuviek...

• elektroinštalácie
• rekonštrukcie
• el. prípojky
• opravy

▪ Hodinová mzda: 3,70 € / netto
+ gastro + ďalšie odmeny
▪ Preukaz odbornej spôsobilosti podmienkou

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0910 336 600 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

eď
r Ser

• opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou - ZDARMA • obhliadky pre všetky poistovne • najlepšie ceny a doživotná záruka

Sme

AUTOSKLO
H&D

RNAVA

BEZHOTOVOSTNE A ZA NAJVÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK

ka

ians

VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTKY,

á

eln
mys

Prie

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

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

0949 295 072

08-0 TT06

Nitr

AUTOSKLO H&D
T

REKONŠTRUKCIE
DOMOV A BYTOV
NA KĽÚČ

ka

ns

ria

Nit

59-297
59-0317

ETERNITOVÝCH STRIECH

08-0013 TT02

96-0128 TT32

01-0007 TT33

033/5549 016
0915 756 849

Kontakt: 0908 986 420
Mail: michal.sivak@ravi.sk

01-0004 TT01

0949 188 961

08-000 TT01

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

do 170.000,0903 469 745

prijme na TPP/Dohoda
pracovníka/pracovníčku SBS
Miesto výkonu práce Sereď
Nástup: 1.10.2022

OPRAVA

3-IZBOVÝ BYT
na predaj v Trnave

01-0001 TT01

Cena služby: od 3 eur/hod

Hľadám

SBS RAVI s.r.o.

ELEKTRIKÁR

Naše opatrovateľky
pomáhajú seniorom
priamo v ich domácnosti.

Trnavská arcidiecézna charita
0948 367 081, katarina.pazitkova@charitatt.sk

Týždenne do 49 930 domácností

52-0132

Najčítanejšie regionálne noviny

Domáci trnavský predajca

Najväčší výber poťahových látok!

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

OČNÁ
VEĽKÁ JARM
SUPERAKCIAu) -40%

armok
MIX (nie na J
A
M
i
jn
a
ed
pr
v

VÝROBA SEDAC
ÍCH
SÚPRAV NA MIE
RU!
A
TOP KVALIT
ŠIU
ZA NAJLEP
CENU

033/5546 744 • 0905 313 421

Dovoz, vykládka
a montáž novej
sedačky ZDARMA
+ možnosť odvozu
starej sedačky!

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

TTzel22-35-strana 1
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www.mamix.sk
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Darujte školské
pomôcky
Zdražovanie životných nákladov výrazne ovplyvnilo rozpočet
takmer každej rodiny. Slovenská
katolícka charita preto očakáva,
že záujemcov o pomoc zo Zbierky
školských pomôcok bude tento rok
z radov núdznych viac. Pomoc žiadajú aj rodičia ukrajinských detí.
Charita každoročne rozdá niekoľko
desiatok tisíc školských pomôcok, vrátane zošitov, pier, výtvarných či športových potrieb a aktoviek. 13. ročník
Zbierky školských pomôcok prebieha
po celom Slovensku a trvá do polovice
septembra. „Rodičia pri nákupe pomôcok pre svoje deti prejavia štedrosť
a do nákupných košíkov vložia aj veci
do zbierky,“ vysvetľuje PR manažérka
Slovenskej katolíckej charity Monika
Molnárová. Kompletný zoznam zberných miest je uverejnený na stránke
charitapomaha.sk.
Okrem nových pomôcok však Charita prijíma aj používané, no stále funkčné pomôcky akéhokoľvek druhu. Veľký
dopyt býva aj po telocvičných úboroch,
teniskách či prezuvkách. Zbiera sa tiež
počítačová technika, tablety alebo mobily, čo dáva príležitosť zapojiť sa do
zbierky najmä firmám.

ZAMESTNANIE,
SPOLOČNOSŤ
SLUŽBY, STAVBA
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Ľudová veselica aj osemmetrový katapult

Trnavský jarmok aj s novinkami
Tohtoročný Tradičný trnavský jarmok bude návštevníkov lákať na
Ľudovú veselicu, Stredovek pod
hradbami a Rozprávkový svet. Zaujímavosťou bude aj historický katapult v životnej veľkosti. Chýbať
nebude ani Dobový sprievod, ktorý povedie 10. septembra o 15.00
h zo Sadu Antona Bernoláka na
Hlavnú ulicu.
Trnavčania aj návštevníci Malého
Ríma sa môžu aj tento rok tešiť na ukážky ľudových remesiel šikovných rúk kováčov, drotárov, šúpoliarok, rezbárov,
či medovnikárov. Chýbať nebudú ani
tradičné jarmočné dobroty ako lokše,
husacina, podplamenníky, trdelníky,
burčiak a ako sľubuje organizátor podujatia, tento rok sa gastrozóna rozšíri aj
o nové poctivé chute a jedlá, ktoré si
pamätáte z detstva, či dokonca, ktoré si
pamätajú vaši starí rodičia.

V Promenáde môžu záujemcovia zažiť Stredovek pod hradbami.
zdroj foto Zaži v Trnave

Ľudová veselica
pri vstupe do mesta

Koncerty na námestí aj v amfíku

Pri Bernolákovej bráne sa budú môcť
návštevníci jarmoku veseliť v piatok 9.
septembra od 11.00 do 23.00 h, v sobotu
10. septembra od 10.00 do 23.00 h a v
nedeľu 11. septembra od 10.00 do 19.00
h. Mimo iného sa môžu v piatok tešiť na
živé vystúpenie Karpatskej muziky a v
sobotu od 17.00 h na rytmy Sirka Cuvée
Ensemble.

Súčasťou jarmoku budú aj koncerty
na Trojičnom námestí. Predstaví sa napríklad Dominika Mirgová, Kali či Ivan
Mládek. V amfiteátri na záujemcov čaká
Rozlúčka s letom, ktorá bude vo štvrtok
patriť najmenším jarmočníkom. Tešiť sa
môžu na Spievankovo - naj hity. V piatok večer si na svoje prídu priaznivci hudobných formácií Para a Korben Dallas.

v roku 1405,“ hovorí Alexander Prostinák, zastupujúci riaditeľ Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Trnava
Tourism a dodáva, že na základe remeselno-historického výskumu bol
zhotovený nákres trebuchetu, ktorý
má dĺžku osem metrov a šírku i výšku
päť metrov. „Z ohľadu na bezpečnosť
zariadenie nebude plne funkčné, avšak našou snahou je, aby bolo dobovo
čo najvernejšie. Inštalovať ho v centre
Trnavy začneme už začiatkom septemStredovek pod hradbami
Postavia osemmetrovú
bra,“ prezrádza Alexander Prostinák.
Nepremeškajte tento rok možnosť repliku stredovekého katapultu
opäť zažiť nefalšovanú atmosféru
Slávnostné odhalenie čaká počas Katapult bude podľa jeho slov umieststredovekého života. Za starobylými jarmočného víkendu na novú mestskú nený na zelenej ploche na Hlbokej
hradbami mesta, v sade Antona Ber- atrakciu, ktorou bude replika oblieha- ulici v blízkosti severovýchodnej veže
noláka, vyrastie mestečko Tyrna, kde cieho zariadenia v životnej veľkosti v mestských hradieb. Jeho slávnostné
sa utáboria šermiari a rytieri so svojimi blízkosti trnavských hradieb. Projekt odhalenie bude v sobotu 10. septemdružinami. Medzi šiatrami budú v kot- historickej rekonštrukcie obliehacieho bra o 15.30 h. v rámci podujatia Jarmočný víkend v Trnave.
ren

zdroj foto Slovenská katolícka charita

Koncerty
na Trojičnom námestí

September je pritom kvôli školským
výdavkom náročným mesiacom pre
takmer každú slovenskú rodinu. „Robili sme si menší prieskum a zistili
sme, že výbava pre prváka môže vyjsť
aj na 350 eur. Pre mnohé rodiny je to
veľká finančná záťaž. Do toho sme ešte
nezarátali režijné náklady napríklad
na cestovanie do školy, stravu, družinu, výlety, či krúžky,“ vyratúva Monika Molnárová.

piatok 9. septembra
15.00 h - Tanečné konzervatórium a
ZUŠ D. Nebylu
15.30 h - Styleunits
16.00 h - Alegria
17.00 h - Family Friend
18.30 h - Fejbs
20.00 h - Dominika Mirgová
21.30 h - Kali

So zaplatením režijných nákladov
vie Slovenská katolícka charita tiež
pomôcť a to vďaka darcom, ktorí sa
do zbierky zapoja finančne. Vlani sa
jej takto podarilo vyzbierať 15 tisíc
eur, ktoré prerozdelila medzi 153 detí.
Peniaze sa využili napríklad na zaplatenie doučovania, režijných nákladov
spojených so školou či kúpu hudobných, športových pomôcok ale aj povinnej školskej uniformy pre študenta
hotelovej akadémie.
ren

3D model katapultu.
loch miešať sladké a slané kaše. Na zábavu si v Tyrne treba poctivo a so zmyslom pre humor zarobiť. Deti si tam môžu
počas celého víkendu vyskúšať model
stredovekej mikroekonomiky v zmysle:
Vitajte, pracujte a dobre sa tu majte.

Rozprávkový svet za hradbami
Na druhej strane Promenády počas
víkendu vyrastie nový fantazijný rozprávkový svet, kde si budú môcť najmenší zažiť rôzne zvláštnosti, stretnúť
rozprávkové postavičky, navštíviť tajomné zákutia, kde nič nie je nemožné.

zdroj foto Región Trnava, Agentúra Hector
zariadenia má za cieľ popularizovať
a zatraktívniť turistom a obyvateľom
Trnavy mestské opevnenie. „Týmto
projektom by sme chceli zviditeľniť
hradby mesta Trnavy, ktoré patria medzi najzachovalejší fortifikačný systém
v Európe. Sme vo fáze prípravy a následnej inštalácie obliehacieho zariadenia nazývaného trebuchet, ktorý v
stredoveku slúžil ako vrhač kameňov
a využíval protizávažie. Predlohou pre
tvorbu bol zákres tohto druhu katapultu z knihy Bellifortis zostavenej Konrádom Kyeserom von Eichstadt približne

TTzel22-35-strana 2

sobota 10. septembra
15.30 h - Rusalka
16.00 h - Crazy Family
17.00 h - Neznámi
18.30 h - Bukasový Masív
20.00 h - Smola a Hrušky
21.30 h - Medial Banana
nedeľa 11.septembra
14.30 h - Cimbalová Hudba Kroco
16.00 h - Gipsy Elegance
17.30 h - The Breakers
19.00 h - Banjoband Ivana Mládka

SLUŽBY, REALITY, ZVERINEC

3

96-094 TT21

TRNAVSKO

0903 657 414
Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

10

80-0008-14

39-00 TT01

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

montáž - výmena
škridlové - plechové
výmena rýn
prístrešky - altánky

0948 107 877

40-0127

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

opravy starých
striech
Tel.: 0948 893 282

40-0007

VÝMENA
KRYTÍN

STRECHY
KROVY

4,50 € / ks

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

Slovenský výrobca pomníkov
za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

0905 333 339
5%
LETNÁ AKCIA -3OROV
I
N
E
S
E
R
P
Y
V
A
Ľ
Z

TTzel22-35-strana 3

08-0002 TT24

O

M
R
A
D
A
Z
A
V
OPRA

SLUŽBY, BÝVANIE, ZAMESTNANIE
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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:
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 ...

TEPOVANIE A ČISTENIE AUTA
0944 730 014 www.medvedikcistotny.sk


HĽADÁME VODIČOV DO TAXISLUŽBY

PLOCHÉ
STRECHY
Komplexné služby v oblasti
01-0009 TT25

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

hydroizolácií
a tepelných Obhliadka, poradeZDnsARtvMoA!
a cenová ponuka
izolácií.

96-0008 TT01

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

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

16-0102

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

01-0143 TT31

41-18

SERVIS OKIEN A DVERÍ

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

ﬁdler@klampiarﬁdler.sk • 0905 869 408, 031/789 45 54

TTzel22-35-strana 4

96-0140

- klampiarske práce
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- predaj a montáž
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škridlaplechu
N
T
S
E
Predajňa:
ZAM
Čepenská 3081/119
od slovenského výrobcu
SEREĎ
- falcovaná krytina na mieru
Otvorené:
Po-Pia 7.00 -16.00
- výroba proﬁlov na mieru
SO 8.00 - 12.00

ACN / STAVBA, DOMÁCNOSŤ
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Liquidka odpadu v Trnave
– premena odpadu na energiu.

(W2L), ktorý dokáže pomocou chemicko-fyzikálneho
procesu a elektrolyzérov zúžitkovať komunálny odpad a
bezemisne z neho vytvoriť metanol, ktorý má veľmi široké
využitie, či už v priemysle, alebo aj osobnej, nákladnej či
leteckej doprave, prípadne ho možno následne premeniť
na ďalšie užitočné látky.
V dnešnej dobe, kedy sa snažíme vybudovať na Slovensku
čo najväčšiu energetickú nezávislosť, by práve toto bolo
jedno z riešení, ktoré by prinieslo nášmu mestu dvojitý
úžitok: zlikvidovali by sme obrovskú hromadu za desiatky
rokov nakumulovaného odpadu a našli riešenie aj do budúcnosti. Zároveň by sme dokázali vyrábať produkt, ktorý
za drahé peniaze dovážame zo zahraničia (asi 800 tisíc ton
ročne), kde sa vyrába z fosílnych palív. Investícia má podľa
výrobcov technológie návratnosť cca 10 rokov. Ak by sa
našla správna forma, ako by mohlo byť Mesto Trnava spolumajiteľom a spolutvorcom tohto projektu, vznikol by
pre mesto ďalší významný zdroj budúcich financií, ktoré
by odľahčili už i tak vysoké zaťaženie obyvateľov Trnavy.

33-0049

Trnavčania majú v rámci Slovenska jeden z najvyšších
poplatkov za odpad, hoci pred desiatimi rokmi bolo naše
mesto na popredných priečkach v tabuľke najnižších cien.
To, že spoločnosť FCC Trnava nezvyšovala mestu Trnava
poplatky za skládkovanie na skládke komunálneho odpadu už cca 12 rokov, veľa Trnavčanov pravdepodobne ani
nevie. Mesto teda siahlo svojim obyvateľom opäť hlbšie do
peňaženiek bez relevantného dôvodu.

Zároveň však linka na spracovanie komunálneho odpadu,
ktorá sa nachádza v areáli FCC Trnava, s.r.o. je už niekoľko rokov odstavená z dôvodu neochoty vedenia mesta investovať finančné prostriedky do opravy tohto zariadenia
a následnej prevádzky.
Skládkovanie odpadu spôsobom, akým sa deje v Trnave,
sa postupne stáva najdrahšou cestou pre nakladanie s odpadom. Zároveň zanechávame budúcim generáciám najhoršiu ekologickú stopu, akú si vieme predstaviť Mesto,
napriek tomu, rozbehlo proces schvaľovania „Rozšírenia
skládky komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta:
zvýšenie kapacity existujúcej skládky o 220 000 m3“. To je
však riešenie iba na krátky čas odďaľujúce problémy, ktoré
v súvislosti so skládkovaním komunálneho odpadu treba
v Trnave akútne riešiť.
Pred niekoľkými týždňami sme iniciovali a spoluzorganizovali s trnavskou Materiálovotechnologickou fakultou
konferenciu Inteligentná Trnava, kde sme chceli ukázať,
ako ideálne v prospech budúcnosti nášho Mesta prepojiť 3 významné piliere – akademickú obec, samosprávu a
podnikateľské prostredie. Okrem vízie vodíkového údolia, ktoré by mohlo vďaka veľkému clusteru firiem, ktoré
sa v tejto oblasti na Slovensku pohybujú, v našom regióne
vzniknúť, jeden zo speakrov prezentoval inovatívnu technológiu, ktorá sa vyvíja v trnavskom kraji.
Trnava by mohla byť cieľovou stanicou, kde by sme túto
technológiu (Liquidku – skvapalňovňu odpadu) mohli
umiestniť. Jedná sa o takmer bezemisnú alternatívu voči
napríklad už jestvujúcim spaľovniam. Už teraz efektívne
funguje v kanadskom Edmontone, či holandskom Rotterdame. Jedná sa o systém, interne nazvaný Waste to Liquid
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•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

SME PRVÁ FIRMA,
KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

10% ZĽAVA

579 €

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

rttrade@rttrade.sk

08-0092

0903 342 475

799 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien
41-0006

2300

1500

1500

Z ĽAVA 3 0 %
0944 850 994

800

529 €

Realizácia kompletných
stavebných prác od A po Z
decembra
od septembra do
ERIÁL
NA PRÁCE AJ MAT

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
1500

www.krtkovaniezsk.sk

01-0008 TT15

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

NON - STOP 0905 351 406

Najčítanejšie regionálne noviny

Frézovanie

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

ZĽAVAEZ
10-0010

16-0020

ER

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

NOVÁ
STRECHA?
Strešné centrum L.A.D. plus Vám teraz za nákup strechy vráti 3% spÄŤ !*
Ak si zároveň prinesiete vystrihnutú túto reklamu, zľavíme Vám tento nákup dodatočne o

1% !

*Nákup strechy musí byť v zložení: väzníkový krov, strešná krytina, odkvapový systém a OSB dosky. Akcia končí 30.9.2022.

TRNAVA, ZLIEVARENSKÁ 8 • BOROVCE 316 •
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www.ladplus.sk

01-156

Navštívte nás a všetko potrebné pre Vašu strechu pohodlne nakúpite na jednom mieste. Čaká na Vás vyškolený personál, ktorý
Vám rád poradí, navrhne a vyrobí väzníkový krov na mieru. Prevedie Vás ukážkou strešných krytín na veľkoplošnom výstavnom
stojane vrátane odkvapového systému a kompletného strešného sortimentu.

SLUŽBY, BÝVANIE, ZDRAVIE
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ceny
za minuloročné

vykonávame
do Všetkých
svätých

www.kamenarstvomajstro.sk

SKVELÉ CENY NA

bch

39-0011 TT09

na
4 4 va
8

Trnava

torty,
štrúdle, koláče

KUCHYNE
ŠATNÍKY-40%

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.

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

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

Stredná priemyselná škola dopravná
patrí medzi úspešné školy v našom regióne a tak sme sa spýtali riaditeľa školy Ing.
Petra Papíka aké úspechy dosiahla škola v
minulom školskom roku?
Dopravná priemyslovka zaznamenala
v minulom školskom roku viac úspechov
svojich študentov, najvýznamnejšie sú dva
medzinárodné. Náš, teraz už absolvent, Michal Trúchly sa stal víťazom medzinárodného celosvetového kola súťaže ISTEC 2022,
ktoré organizovala Indonézia, kde postúpil
ako víťaz celoštátneho kola Festivalu vedy
a techniky AMAVET s projektom Výrobník
plastu pre 3D tlač s PET fliaš v kategórii Envi-

Kuričky Nosivé
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
zá
ia
an
ed
do vypr
Mulard kačice na výkrm
Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi
0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

Rozvoz zabezpečíme

romentálne vedy.
Druhý medzinárodný úspech dosiahol
náš tím Dopraváci, ktorý sa ako jediný tím
zo Slovenska sa kvalifikoval s novým elektromobilom i na medzinárodnú súťaž Shell
Eco Marathon v roku 2022, ktorá sa konala vo
francúzskom Nogare. Na súťaži sa zúčastnilo
39 tímov a ten náš sa umiestnil na veľmi peknom 17. mieste.
Je to dôkaz, že sa nám darí študentom, ktorí na sebe chcú pracovať, vytvoriť podmienky
a podporu a oni nám to vrátia úspechmi v
slovenských, alebo v tomto prípade i medzinárodných súťažiach.
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Akcia na šrotovné - platíme 30 € za auto
Odvoz auta zadarmo
GA SA HC LV NR NZ PE PN BN NM TO TT ZH ZC BS.
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,
my všetko odhlásime za Vás.

ne aj úspešná akcia Ministerstva dopravy a výstavby SR Študuj dopravu, ktorá bude na našej
škole a my k tomu pridáme i Deň otvorených
dverí. Akciou Študuj dopravu reaguje rezortné
ministerstvo, zamestnávatelia a školy na akútny nedostatok niektorých profesií v doprave,
ktorý sa v nasledujúcich rokoch ešte prehĺbi
a na tieto profesie pripravujeme absolventov i
my. Takže pozývam žiakov základných škôl,

Blíži sa začiatok školského roka, čo školu čaká na jeho začiatku?
Školský rok sa nám, ako k najúspešnejšej
dopravnej škole na Slovensku, chystá prísť
otvoriť minister dopravy, tak snáď mu to vyjde.
No a aj tento rok sa chceme zapojiť do rôznych
súťaží a budeme školu a úspechy študentov
prezentovať i na rôznych akciách, na ktoré sme
pozývaní. V Trnave sa plánuje napríklad na
utorok 27.9.2022 okrem celožupnej akcie Kam
na strednú, ktorá bude v Športovej hale, súčas-

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Recyklácia a vyradenie
vozidla z evidencie

(pri galante)

36-0008

Ponúka na predaj:

.
obnom dovoze
Cena platí pri os
e.
ím
eč
zp
be
za
kg
Zvoz od 100

0905 964 632 | 031/789 86 28

Objednávky: 0911 593 811
Nájdete nás na facebooku: ZakuskyodZuzkyTrnava

hydinárska farma topoLnica

96-00 TT32

Volajte:

01-0010 TT11

GARANCIA
NA JNIŽŠEJ CENY!

Cena bateriek
g
k
/
€
5
6
,
0
d
o

regionpress.sk

Zákusky od Zuzky

NA JVÄČŠÍ VÝBER
KUCHÝŇ
DO BAURINGU!

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ

www.

Redakcia:

0915 261 120

80-0007-4

na nové kompletné pomníky

VÝPREDAJ
KAMEŇA

10-0064

Záruka 12 rokov

PAPIEROVÉ

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

444 002

0910 127 792

TAŠKY
p
ul. 3
03

Nové pomníky
0910
Obnova starších hrobov
Obnova písmen (zlato/striebro)
Brúsenie hrobov
Všetky
Chodníky
práce

k
l.aspapiera

KAMENÁRSTVO MAJSTRO

markb
wo.d obalových materiálova

- Obklady a dlažby
- Pokládka
zámkovej dlažby
- Zatepľovanie a ostatné
stavebné práce

TRNAVSKO

96-0132 TT33

0905 66 22 29

09-15

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

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

ww

Super CENY

veľko
o

PRÍĎTE SI PRE

40-0036

STAVEBNÉ
PRÁCE

ich rodičov a výchovných poradcov, ktorí si
budú vyberať strednú školu na akcii Kam na
strednú i k nám na dopravnú priemyslovku,
kde okrem ponuky študijných odborov uvidia
i ich uplatnenie u zamestnávateľov, alebo na
vysokej škole, môžu vyskúšať profesionálne
kariérové poradenstvo, ale i niektoré z atrakcií,
ako napríklad simulátor prevrátenia a nárazu
vozidla, trenažér lokomotívy a ďalšie.

08-0098

TRNAVSKO
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PREDAJ • DOVOZ
A ČERPANIE BETÓNU
P R E DA J
H
C
Ý
V
O
N
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T
E
B
ZMESÍ

STACIONÁRNE ČERPADLO

IČA
P R I J M E M E VO D

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov
Informácie na tel. čísle:

0917 873 342

96-01142
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