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TRNAVSKO
č. 5 / 3. február 2023 / 27. rOčNÍK

VÁŽENÍ PRIATELIA VÍNA, 

14. februára | 15:00 - 22:00 hod 

Nitrianska 16, Trnava

S R D E Č N E  V Á S

P O Z Ý V A M E

www.shebowinery.com

na otvorenie novej

podnikovej vinotéky

degustácia vín zdarma 

20-30 vzoriek vín

degustácie vedené našimi technológmi 

prehliadky výrobných priestorov

Vezmite svojho

noci
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montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístavby, rek. domov

STRECHY

KROVY
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SERVIS OKIEN &

RENOVÁCIA EUROOKIEN

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

PONÚKAME - žalúzie, sieťky, oprava
žalúzií a sieťok, plastové a hliníkové role琀礀,

sklá, tesnenia, parape琀礀, kovania a iné.
RENOVUJEME - drevené okná, dvere, brány,

garážové brány, parke琀礀, plo琀礀, podlahy a iné.

0948 144 844

Stredná priemyselná �kola dopravná, �tudentská 23, Trnava

prenajme nebytový priestor
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VÝMENA SKIEL CEZ HAVARIJNÉ POISTENIE
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BEZHOTOVOSTNÉ A ZA NAJVÝHODNEJ�ÍCH PODMIENOK

www.autosklotrnava.sk 0907 600 895 - 033 5514 623

Priemyselná 1opravy skiel pre klientov s havarijnou poistkou ZDARMA

0907 633 014

kobercov a sedačiek
domáce práce

ukladanie parkiet

RÝCHLO A SPOĽAHLIVO

TEPOVANIE
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0903 794 548
f.masaryk@gmail.com
www.chcemklimu.sk

25 rokov

na trhu!

ŽALÚZIE
ROLETY
SIETE
OKNÁ
KLÍMA

Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
�KOLY
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Hľadám

2-IZBOVÝ BYT

do 120.000,-
v Trnave alebo okolí

 0903 474 503

OPRAVA
•automatické

práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe
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0915 756 849
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TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Redaktorka: Renáta Kopáčová
spravodajstvo琀琀@regionpress.sk

Každý týždeň: 
Trnava, Biely Kostol, Bíňovce, Bohdanov-
ce nad Trnavou, Boleráz, Klčovany, Boro-
vá, Brestovany, Horné Lovčice, Bučany, 
Cífer, Dechtice, Dlhá, Dobrá Voda, Dolná 
Krupá, Dolné Dubové, Dolné Lovčice, 
Dolné Orešany, Horná Krupá, Horné Ore-
šany, Hrnčiarovce nad Parnou, Jaslovské 
Bohunice, Kátlovce, Košolná, Križovany 
nad Dudváhom, Lošonec, Majcichov, 
Malženice, Naháč, Opoj, Ružindol, Slo-
venská Nová Ves, Smolenice, Suchá nad 
Parnou, Špačince, Šúrovce, Vlčkovce, 
Voderady, Zvončín, Zavar, Trstín, Zeleneč, 
Modranka

trnavsko@regionpress.sk

Redakcia: Pekárska 40/a
TRNAVA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
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DS  34.320 Dunajskostredsko
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14. február, teda Sviatok svätého Va-
lentína, či sviatok lásky, alebo svia-
tok všetkých zaľúbených, onedlho 
zaklope na dvere a mnohí sa už za-
mýšľajú nad tým, ako ho stráviť čo 
najpríjemnejšie či najoriginálnejšie. 
Valentínsky pozdrav, nežný kvietok, 
lahodná maškrta či romantický ve-
čer pri sviečkach, to je len zopár spô-
sobov, ktorými môžeme potešiť milo-
vanú osobu a dať jej najavo svoje city.

Sviatok svätého Valentína dorazil 
na Slovensko až krátko po nežnej revo-
lúcii z anglosaských krajín, no postupne 
sa aj u nás udomácnil. Napriek tomu, že 
ho mnohí zvykneme sláviť, nie je jedno-
duché dopracovať sa k jeho pôvodu, pre-
tože je opradený viacerými legendami.

Svätý Valentín, po ktorom dostal 
sviatok svoje označenie, bol kňazom 
v Ríme. Podľa jednej z najznámejších 
legiend vydal Cisár Claudius II. Gótsky 
v snahe vytvoriť mocnú armádu naria-
denie, ktorým zakázal zásnuby a sobá-
še mladých párov. Dôvod mal spočívať 

v tom, že podľa neho slobodní regrúti 
bojovali statočnejšie a s väčším nasa-
dením ako vojaci ženatí. Kňaz Valentín 
však porušil nariadenie cisára a naďalej 
tajne mladých ľudí sobášil. Túto jeho 
činnosť časom odhalili a kňaza najskôr 
väznili a neskôr ho údajne, keď sa od-
mietol vzdať svojej kresťanskej viery, 
popravili.

Pravdou je, že dokazovať si lásku 
by sme si mali počas celého roka, nie-
len vtedy, keď nám to predpisuje dátum 
v kalendári a už vôbec nemusí ísť o nič 
pompézne. Na druhej strane však treba 
povedať, že Sviatok svätého Valentí-
na má svoje čaro a ponúka 
nám milú príležitosť, ako 
osláviť vzájomnú lásku 
so svojimi najbližšími a 
užiť si v neutíchajúcom 
zhone každodenných 
povinností zopár 
neopakovateľných 
a vzácnych spoloč-
ných chvíľ.

Oslávme lásku

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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Recyklácia a vyradenie 
vozidla z evidencie

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

0915 261 120
Už nemusíte chodiť na dopravný inšpektorát,

my všetko odhlásime za Vás.

20 990�

12/2018

2,0 TDCi

110 000 km

1.1.2023Od

www.autojj.sk

Predaj jazdených

vozidiel FORD

- oprava poistných udalostí

- servis vozidiel

13 950�

7/2019

1,5 TDCi

139 000 km

18 150�

8/2018

2,0 TDCi  

111 000 km
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
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TAŠKY
PAPIEROVÉ

PEDIKÚRA
SILVIA

kombinovaná
mokrá | suchá
Hospodárska 53, TT

0948 549 772 01
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REZANIE
BETÓNU

otvorov do panelu
jadrové vŕtanie otvorov
statické posudky
odvoz odpadu

AKCI
OVÉ

CENY
!0908 447 006

www.jadrovevrtanie.sk
www.rezaniebetonu.eu
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INZERCIA
0905 534 595

LETÁKY
0905 534 595
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

TRNAVA

0905 333 339

Stretnutie na predajni

si dohodnite telefonicky.

NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA

S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Slovenský výrobca pomníkov 

za dostupné ceny, s tradíciou od 1991

DOPRAVA ZADARMO

32

1991-2023 ZIMNÁ AKCIA -40%
ZĽAVY PRE SENIOROV
ZĽAVY PRE SENIOROV
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ELEKTRIKÁR
JURAJ JAMRICH

VÝMENY
vypínačov

svietidiel
zásuviek

elektroinštalácie
rekonštrukcie
el. prípojky
opravy

0949 188 961
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Pomôcky doru ujeme 

0903 441950Prenájom
zdravotníckych
pomôcok

do 24 hodín
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RASTAR spol. s r.o.

0905 651 584
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REALIZÁCIA KOMPLETNÝCH
STAVEBNÝCH PRÁC
od januára do marca
NA PRÁCE AJ MATERIÁL

ZĽAVA 30%
0944 850 994
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od A po Z

DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk
0950 593 026
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-40%-40%

KUCHYNE

ŠATNÍKY
GARANCIA

NAJNIŽŠEJ CENY!
GARANCIA

NAJNIŽŠEJ CENY!

NAJVÄČŠÍ VÝBER

KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

NAJVÄČŠÍ VÝBER

KUCHÝŇ

DO BAURINGU!

KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

SKVELÉ CENY NA

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

zd
ro

j f
ot

o 
ZS

M
 Tr

na
va



TT23-05 strana 4

RELAX, SLUŽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
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PREDAJ • DOVOZ
A ERPA E E
PREDAJ • DOVOZ
A ERPA E E

Základové dosky
na k

za výhodné ceny!

A O R E ERPAD OA O R E ERPAD O

Kristián Lörinc Autodoprava s.r.o. | Vinohrady nad Váhom 5, 925 55 | 0905 811 608

Realizácia výko ov a betoná i
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výko ov a betoná i
Zakladanie stavieb rodinných domov
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Bocán s.r.o.

doprava do 100 km, váza + lampáš antikora, 
MONTÁŽ, STRIEBORNÉ PÍSMO + KRÍŽIK
zameranie, cenová ponuka

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ
U VÁS DOMA - STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO:
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DÔVERYHODNÁ 

FIRMA 2021

Hviezdoslavova 309, Senica

AKCIA
JANUÁR - FEBRUÁR

ZĽAVA až do 40%
Po-Pia: 8.00 - 15.30 hod.Certi昀椀kát

0905 323 022•0910 902 635

AKO ŽLTÉ VLAKY 
VZKRIESILI KOMÁRŇANKU
• prezentácia knižnej novinky 
dlhoročného zamestnanca v 
rezorte železníc Zděnka Friedri-
cha spojená s autogramiádou
• 8. február o 17.00 - čitáreň

SCRABBLE V KNIŽNICI
• pravidelné stretnutia se-
niorov pri spoločenskej hre
• každá streda o 14.00 - učebňa

PRE DETI A MLÁDEŽ
ČO SA HODÍ DO PRÍRODY
• podpora ekologického mys-
lenia detí
• hostia: spisovateľka a vyda-
vateľka Danuša Dragulová-Fak-
torová a právnik Dávid Faktor
• 8. február o 10.00 - herňa 

TÍNEDŽERSKÉ STRETKO
• téma: Debata o knihe Čudná 
príhoda so psom uprostred 
noci od Marka Haddona 
• 10. február o 15.00 - herňa

OPERA LETÍ
• príbeh zábavnej a veselej 
opernej hudby pre deti
• určené pre žiakov 1. stupňa ZŠ
• kontakt: hudobne_oddele-
nie@kniznicatrnava.sk alebo 
033/5511590
• hudobné oddelenie, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5

FAŠIANGY
• hudobno-slovné pásmo o tra-
díciách a zvykoch nášho ľudu 
• určené pre 1. stupeň ZŠ a 
školské kluby
• kontakt: hudobne_oddele-
nie@kniznicatrnava.sk alebo 
033/5511590
• hudobné oddelenie, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5

STRETNUTIE DETÍ 
Z UKRAJINY
• príležitosť získať nové 
vedomosti a spoznať no-
vých priateľov
• pre ukrajinské deti od 6 
– 10 rokov
• v spolupráci s Ligou pre 
duševné zdravie
• každá streda o 16.00 - herňa
• každý štvrtok o 14.00 - herňa

ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ
З УКРАЇНИ
• можливість отримати 
нові знання та знайти 
нових друзів
• для українських дітей 
6 – 10 років
• у співпраці з Лігою 
психічного здоров’я
• щосереди о 16.00 
- ігрова кімната
• щочетверга о 14.00 
- ігрова кімната

SLEDUJTE NÁS
h琀琀ps://www.kniznicatrnava.sk/
https://www.facebook.
com/kniznicatrnava/

KNIŽNICA JURAJA 
FÁNDLYHO V TRNAVE

Že čo mohlo byt za 12 milijónov to vám hnet porá-
tam. Mohly zme mat nový špitál, aj dva, alebo nové 
školy, školky, opravené cesty, možná konečne aj au-
tostrádu až do Košíc. Mohly byt nájomné byty, špor-
toviščá, kúpališčá aj klziščá. Na toto šecko mosíme 
našporuvat, lebo zme tý milijóny poslaly hore komí-
nom. Vačina reálne uvažujúcich vedzela, že deváte 
referendum nebude platné. Ale pár ludzí, kerý scú 
byt direktorom zemegule si postavilo hlavu a zúfalo 
o toto hlasuváný bojuvalo. 

Já som temu dávala 30% a any som sa velyce 
nemýlila, bolo to len pár percent pot. Načo, prečo a 
začo to bolo treba? Tý, čo ho vyvolaly nevedzá rátat, 
nemajú any počítadlo, any kalkulačku? Šak boj o 
moc stojí moc a moc našich společných penez, čo je 
velká škoda. Zmena je možná, aj potrebná, ale né za 
takúto velkú cenu. Stačilo si sednút a dohodnút sa. 
Teda tahat za jeden špagát, néhrát sa každý na svo-
jem písečku. Né aby si každý zehríval svoju poléveč-
ku. Nalejte hu do jedného kotla a jedzte hu spolu. 
Každý ket trošičku ustúpy, dá sa dohodnút. 

Dá sa dohodnút aj ket múdrej-
ší ustúpy. Nárot to vidzí a tých 
múdrejších bude hledat. Mój 
otec ždycky hovoril, že politika 
je špinavá vec. No dá sa robyt 
aj z čistýma rukáma. Tak si ich, 
prosím, umyte, je to o moc lacnej-
ší jak referendum.

Čo zme mohly mat

» bapka Blašková

Klimatické zmeny
Taký nastal v klíme obrat,
že medvede majú smolu
a musia sa v zime pobrať
bližšie k severnému pólu.

Gravitačný zákon
Keď už fyzik vedel

o gravitácii toho dosť,
začal doma z jabĺk

destilovať calvados.

Obľúbený cirkus
Od detstva milujeme cirkus

len nie som si istý,
či do „Cirkusu Európa“

si treba objednávať lístky.

Vojenský výcvik
Čo ich tam učili, parom vie,
keď zo všetkého najlepšie 

im ide plazenie.

Daňový podvodník
V mojej profesii to tak chodí,

že ma môžu zavrieť skôr,
ako okno na poschodí.

Správna voľba
Múdremu národu 

sa život na báseň zmení,
keď si miesto tvrdej ruky
zvolí vládu tvrdej meny.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

Nízke teploty počas zimných mesiacov 
majú vplyv na naše zdravie. Ohrozujú 
nielen malé deti, ktoré ešte nemajú do-
statočnú schopnosť tepelnej regulácie, 
ale i seniorov, pretože starší ľudia sú cit-
livejší na chlad ako mladší dospelí a ťaž-
šie sa prispôsobujú teplotným zmenám. 

Zimné počasie ťažšie znášajú najmä 
ľudia, ktorých trápia cievne ochorenia. Pre 
nich je dôležité, aby dbali na vyhýbanie sa 
rýchlej chôdzi na studenom vzduchu, preto-
že vdychovaním studeného vzduchu môže 
dôjsť k zúženiu ciev a tým k vyvolaniu srd-
cového záchvatu. „Najmä pacienti s angínou 
pectoris, teda tí, ktorí trpia na nedokrvenie 
srdca, by mali spomaliť chôdzu a mali by 
minimalizovať aktivity v mrazivom počasí“, 
hovorí MUDr. Šranková z Poradne zdravia 
Regionálneho úradu verejného zdravotníc-
tva Bratislava. Keďže nízke teploty spôsobujú 
dočasné zúženie krvných ciev, zimné mrazy 
sú nebezpečné taktiež i pre pacientov so 
zvýšeným krvným tlakom . „Zužovanie ciev 
v mrazivom prostredí zvyšuje krvný tlak, 
pretože väčší tlak je potrebný na pretlačenie 
krvi cez zúžené cievy“, objasňuje odborníč-
ka. Chlad môže mať tiež nepriaznivé účin-
ky na dýchací systém a zhoršiť ochorenia 
dýchacích ciest, ako je astma a chronická 
obštrukčná choroba pľúc. Dýchanie stude-
ného vzduchu môže dráždiť dýchacie cesty a 
vyvolať problémy s dýchaním, kašeľ a u nie-
ktorých môže spustiť astmatický záchvat. Vy-

stavenie sa nízkym teplotám taktiež potláča 
imunitný systém, a tým sú ľudia náchylnejší 
na infekciu. Najviac sú ohrození s oslabenou 
imunitou, tiež tí ktorí len nedávno prekonali 
ochorenie a preťažení ľudia, ktorí žijú v dlho-
dobom strese. Ohrozenou skupinou sú ďalej i 
ľudia bez domova, ktorí sú priamo ohrození 
podchladením, čo je stav ohrozujúci život.

Aké oblečenie zvoliť?
Pri extrémne nízkych teplotách je bez-

pečnejšie ostať doma, a ak už nám treba ísť 
von, je dôležité sa dobre obliecť. Odborníci 
radia obliecť si viac tenších vrstiev obleče-
nia, pretože tie zachytávajú teplý vzduch 
a tak telo udržia teplejšie ako jedna hrubá 
vrstva. Dôležité je nezabudnúť na čiapku, 
šál a tiež na rukavice a teplé ponožky, pre-
tože v chladnom počasí telo zvyšuje prietok 
do životne dôležitých orgánov a prietok krvi 
do končatín sa znižuje. Dôležité je i vyhnúť 
sa vdychovaniu studeného vzduchu, a to 
napríklad prekrytím dýchacích ciest šálom 
či lyžiarskou maskou.

V zimnom období je dôležité si dať po-
zor na konzumáciu alkoholu. „Alkohol vše-
obecne spôsobuje rozšírenie ciev, čo vo von-
kajšom studenom prostredí môže byť veľmi 
nebezpečné“, vysvetľuje lekárka Šranková. 
Pri vypití väčších dávok alkoholu môže 
dôjsť k otupeniu pocitu chladu, k privode-
niu si spánku a poruche vedomia, pri kto-
rých hrozí riziko úmrtia na podchladenie.

Mrazivé teploty 
sú pre náš organizmus záťažou

» ren
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Internetová rezervácia: www.30rokov.sk
DOPRAVA ZADARMO!
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���������������������������������������

 Objednajte tu:
� ������������������������������

 www.30rokov.sk
� ���������������������������

 0850 606 777
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len za 5,95 €
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Dovoz priamo na adresu

OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks

7

(priÊgalante)

kaÊfarmaÊtopoLnica

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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kaÊnaÊpredaj:

K o n iarek o vá  19 , O S  Trnava

0 9 10  9 58  3 52

auto um yvaren@ b tinvest.sk

BEZDOTYKOVÁ
AUTOUMYVÁRE
UMÝVANIE BEZ �MÚH A �KRABANCOV

4 SAMOOBSLU NÉ

BOXY

• samoobslu né vysáva e

• plni ka zmesi do ostrekova ov

• su�i  áut

• husti  pneumatík
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Informácie na tel. čísle: 0917 873 342Informácie na tel. čísle: 0917 873 342

PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ
PREDAJ

BETÓNOVÝCH ZMESÍ

96
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PREDAJ • DOVOZ
A ERPA E E
PREDAJ • DOVOZ
A ERPA E E

Základové dosky
na k

za výhodné ceny!

A O R E ERPAD OA O R E ERPAD O

Kristián Lörinc Autodoprava s.r.o. | Vinohrady nad Váhom 5, 925 55 | 0905 811 608

Realizácia výko ov a betoná i
Zakladanie stavieb rodinných domov

Realizácia výko ov a betoná i
Zakladanie stavieb rodinných domov
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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 ...

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:

Výroba poctivých

domácich zákuskov,

0911 593 811
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T4
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www.stara-trnava.sk

850

OD Jednota, Trnava,
1. poschodie

predajňa presťahovaná
na 1. poschodie,

vedľa papiernictva
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SME PRVÁ FIRMA, KTORÁ

NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

vymaľovanie
interiéru

pri výmene okien

10% ZĽAVA

549 € 599 €

849 €cena zahŕňa: demontáž, montáž, parapety,
žalúzie, murárske práce a DPH

0903 342 475      rttrade@rttrade.sk
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1
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1
5
0
0

800

2
3
0
0

Vonkajšie hliníkové rolety
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0905 964 632
031/789 86 28

Cena bateriek
od 0,65 €/kgCena bateriek
od 0,65 €/kg

kiii kkk

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ

96
-0

02
1

Volajte: Cena platí pri osobnom dovoze.

Zvoz od 100kg zabezpečíme. 

88
-0
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0

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 34 rokov!!!

4
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379 €
479 €
579 €
449 €
479 €
579 €
549 €
649 €
729 €
1599 €
5799 €

1,64 x 1,66 x 4 m 
2 x 2 x 4 m 

2,58 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

3 x 2,15 x 4 m
3 x 2 x 4 m 
3 x 2 x 4 m 

4 x 2,7 x 4m 
6 x 4 x 10 m 

GNOM 
GRETA 
GLORIA 
GALA
GENIO
GARANT 
GAMMA 
GULLIVER 
GOLIÁŠ 
GOLEM 
GIGANT 

DOPRAVA ZADARMO
VŠETKO SKLADOM

UŽ OD379 €
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com
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TRNAVSKO
č. 5 / 3. február 2023 / 27. rOčNÍK

www.mamix.sk

Ponúkame:

- najväčší výber poťahových látok bez príplatku
- dovoz, vykládka a montáž ZDARMA
- možnosť odvozu starej sedačky

Domáci trnavský predajca
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Poradenstvo, Dokumentácia, 

Certifikácia 0917 435 026
ISO 9001 
ISO 14001

kované a nerezové

diely

markízy,

tieniaca technika
gará ové brányalarmy, videovrátniciautomatizácia brán

GARÁ OVÉ BRÁNY
S MONTÁ OU 699�od

Suchovská 5, Trnava

0911 421 691

www.balu-pohony.sk

sady posuvných motorov od 239�

sady krídlových pohonov od 299�
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OPRAVÍME
VÁŠ

DREVENÝ
NÁBYTOK 

V na�ej stolárskej dielni pracuje

tím odborníkov s ľuďmi,
ktorí žijú v neistých podmienkach.

Nechajte si u nás repasovať
váš starý, drevený nábytok. 

NÁBYTKOVÁ BANKA -  projekt Trnavskej arcidiecéznej charity. Repas nábytku, reštart života.

Kontaktujte nás 

nabytkova.banka@charitatt.sk

0947 953 192
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EUROOKNÁ A DVERE
• HLINÍKOVÉ OKNÁ
• PLASTOVÉ OKNÁ
• Posuvné systémy
• Exteriérové
    žalúzie a doplnky
• Garážové brány

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

AKCIA NA VONKAJŠIE
ŽALÚZIE A OKNÁ
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Po prečítaní je TRNAVSKO výborným pomocníkom pri umývaní okien 
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Caesarove Zápisky 
o vojne v Galii 
nájdete v Trnave
Iulius Caesar, ktorý je mnohým 
známy ako významný rímsky voj-
vodca a politik, si počas svojho ži-
vota získal aj povesť vynikajúceho 
rečníka a autora prozaických diel. 
Ako spisovateľ je v súčasnosti spá-
janý predovšetkým s radou diel 
žánru commentarii, teda zápis-
kov z vojenských ťažení. Z nich sa 
dochovali iba Zápisky o občian-
skej vojne či najznámejšie Caesa-
rovo dielo Zápisky o vojne v Galii. 
Práve druhé menované uchováva-
jú v historickej knižnici Západo-
slovenského múzea v Trnave.

„Zápisky dodnes patria pre svoju 
jednoduchú a ľahko zrozumiteľnú for-
mu k literatúre využívanej pri výučbe 
latinčiny. V diele je totiž použitých iba 
asi 1 300 slov. Caesar detailne popísal 
osem rokov bitiek a vojnových výprav, 
v ktorých jeho vojsko zdecimovalo 
galské kmene. Okrem toho zazname-
nal množstvo postrehov týkajúcich sa 
životných pomerov a zvykov Galov, 
Germánov a Britanov,“ popisuje Milan 
Ševčík, kurátor historickej knižnice 
Západoslovenského múzea v Trnave 
a dodáva, že kniha bola vytlačená vo 
švajčiarskom Bazileji v roku 1563. „Ob-

sahuje nádherné drevorezové mapy 
Galie, teda Francúzska a Iberského 
polostrova a tiež ilustrácie vojnových 
výjavov,“ uzatvára Milan Ševčík.

Gaius Iulius Caesar (100 pred n. 
l. - 44 pred n. l.), významný rímsky 
vojvodca a politik zohral významnú 
úlohu v prechode rímskeho štátu od 
republiky k cisárstvu.                           ren

Bujará zábava, plesy plné nád-
herných rób, sprievody a bláznivé 
masky, zabíjačkové špeciality či 
fánky a smažené šišky, to všetko 
už akosi neodmysliteľne patrí k 
fašiangom. Nazývame tak obdo-
bie od Troch kráľov do Popolcovej 
stredy.

Fašiangy sú prechodom medzi 
zimným a jarným obdobím. Počas fa-
šiangov prevláda bujará zábava, orga-
nizujú sa svadby a zabíjačky. Najmä 
posledné tri dni sú vyplnené zábavami, 
nadmerným pitím alkoholu a jedením. Trnafské Fašangi 

sľubujú pestrý program
Tohtoročné Trnafské Fašangi na 

pešej zóne sa budú konať v sobotu 
18. februára a organizátori avizujú 
bohatý program. Odštartuje ho už 
dopoludnia o 10.00 h Cimbalová mu-
zika, ktorú o 11.00 h vystrieda Kar-
patská kapela. Popoludní príde na 
rad Sirka Cuvée Ensemble. O 14.00 h 
bude program pokračovať folklórnym 
sprievodom so súbormi Trnafček, 

Drienka a Trnafčan a 昀椀nále fašian-
gov bude patriť o 16.00 h spoločne s 
Folklórnym súborom Máj slávnost-
nému pochovávaniu basy. Zaujímavý 
program nachystali organizátori aj 
pre deti, tie si budú môcť v priestoroch 
radnice vyrobiť papierové fašiangové 
masky. Všetci návštevníci podujatia 
budú mať príležitosť ochutnať tradič-
né pokrmy, akými iste sú vyprážané 
šišky či rozmanité mäsové dobroty.              

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Fašiangy, symbol veselosti, zábavy a hodovania 

Fašiangy na trnavskej pešej 
zóne

54. ročník regionálnej postupovej 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby Trnavská paleta, ktorej garan-
tom je Trnavské osvetové stredisko, 
predstaví výber toho najlepšieho z 
aktuálnej amatérskej výtvarnej scé-
ny z regiónu. Slávnostné otvorenie 
výstavy sa uskutoční 9. 2. 2023 o 17.00 
h v Západoslovenskom múzeu v Tr-
nave. Na výstave budú prezentovať 
výtvarnú tvorbu 45 autorov.

Vyše polstoročná história podujatia, 
ktoré je svojim zameraním na nepro-
fesionálnu výtvarnú tvorbu v regióne 
jedinečné, dodáva oceneniam váhu a 
prestíž. Súťažná výstava je každoročne 
vrcholným podujatím výtvarného sna-
ženia pre neprofesionálnych výtvarníkov 
reprezentujúcich okresy Trnava, Piešťa-
ny a Hlohovec. „Pre vystavujúcich au-
torov je Trnavská paleta nielen súťažou, 
ale najmä príležitosťou na konfrontáciu 
s prácami iných výtvarníkov, stretnutie 
s verejnosťou a odbornou porotou, ktorej 
pôsobenie spočíva i v odovzdávaní skú-
seností a odbornej kritike. Výstavný sú-
bor prác pokrýva takmer všetky výtvarné 
žánre od maľby až po priestorovú tvorbu, 
ale i digitálnu a experimentálnu tvorbu. 
V téme prevláda krajina, portrét, zátišie, 
taktiež je zastúpený autoportrét i 昀椀gura-
tívne kompozície, meditatívne obrazy, od 
realistického po abstraktné spracovanie 
diel,“ popisuje Milada Kotlebová z Trnav-
ského osvetového strediska. 

Udelili 16 cien 
a 17 čestných uznaní

Výtvarné diela hodnotí odborná po-
rota pozostávajúca z výtvarných peda-
gógov, alebo odborníkov z výtvarnej 
oblasti. V tomto roku bol predsedom 
poroty doc. Milan Rašla, akad. maliar z 
Bratislavy, členovia poroty Mgr. Martina 
Chudá, výtvarníčka a Mgr. Peter Babka, 
výtvarník a umelecký fotograf, ktorí 
hodnotili 164 výtvarných diel od 44 
autorov. Porota navrhla výstavnú kolek-
ciu, 16 cien bez určenia poradia v rôz-
nych kategóriách a 17 čestných uznaní.

Získali už viacero ocenení
„Na výstave sa stretávame s autormi, 

ktorí sa viaceré roky pravidelne zú-

častňujú Trnavskej palety a ich práce 
už získali ocenenia v krajských a celo-
slovenských kolách súťaže Výtvarné 
spektrum. Je zaujímavé sledovať cestu 
tvorivého hľadania súťažiacich autorov, 
pokroky a odhodlanie, ktoré ich posú-
vajú dopredu či radosť z tvorby vychá-
dzajúcej z ich autentických skúseností,“ 
dodáva M. Kotlebová. 

Verejnou prezentáciou súťažných 
prác organizátori podujatia Trnavský 
samosprávny kraj, Trnavské osvetové 
stredisko a Západoslovenské múzeum v 
Trnave zvyšujú záujem širokej verejnos-
ti o umeleckú tvorbu.

Výstava potrvá do 27.marca 2023.  ren

Výstava neprofesionálnych výtvarníkov 

Trnavská paleta 2023

Ilustračné foto.                                                                                   zdroj foto JaNoe pixabay

 zdroj foto ZSM v Trnave

jozefína bíliková - spišská sobota - meštianske domy

Fašiangy v roku 2023
Fašiangy sú obdobím, ktoré sa začína 
deň po Troch kráľoch, teda 7. januára 
a končí sa pohyblivým utorkom pred 
Popolcovou alebo takzvanou škare-

dou stredou, takže tento rok potrvajú 
fašiangy do utorka 21. februára 2023.
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SBSÊGUARDINGÊs.Êr.Êo.

@

�

Kontakt: 0907 171 888 / 0907 842 092

Mzda od 3,7€/hod.

Podmienky predaja

Obec Horná Krupá ponúka uvedený majetok  - pozemok
o celkovej výmere 853 m2 na predaj, minimálna cena je 19.000,- Eur.

Termín a miesto podania ponuky

Ponuky doručte v lehote do 24.2.2023 do 12,00 hod. na adresu : Obec Horná Krupá č. 186, 919 65  Horná Krupá
v zalepenom obale s označením : „NEOTVÁRAŤ – ponuka na odpredaj pozemku 3647“.

1) Ponuka musí obsahovať:
 a) identi�kačné údaje záujemcu
 b) ponúkanú kúpnu cenu, obec nie je platcom DPH
 c) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, odst.6, alebo právnickou osobou
                            podľa § 9a, odst. 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2) Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku,
     tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.
3) Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.
4) Majetok obce bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne v porovnaní s ostatnými ponukami najvyššiu kúpnu cenu.
     Cenová ponuka nesmie byť nižšia ako 19.000, eur.
5) Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode 1), alebo ponuková cena bude menšia ako je cena uvedená
     v bode 4), budú z vyhodnotenia ponúk vylúčené.
6) Úspešný uchádzač je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu
     prevodom na účet obce, alebo do pokladne obce  najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. 
     Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou na prevod vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.
7) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade v Hornej Krupej, tel. číslo: 033/5570327.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže
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námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Caesarove Zápisky 
o vojne v Galii 
nájdete v Trnave
Iulius Caesar, ktorý je mnohým 
známy ako významný rímsky voj-
vodca a politik, si počas svojho ži-
vota získal aj povesť vynikajúceho 
rečníka a autora prozaických diel. 
Ako spisovateľ je v súčasnosti spá-
janý predovšetkým s radou diel 
žánru commentarii, teda zápis-
kov z vojenských ťažení. Z nich sa 
dochovali iba Zápisky o občian-
skej vojne či najznámejšie Caesa-
rovo dielo Zápisky o vojne v Galii. 
Práve druhé menované uchováva-
jú v historickej knižnici Západo-
slovenského múzea v Trnave.

„Zápisky dodnes patria pre svoju 
jednoduchú a ľahko zrozumiteľnú for-
mu k literatúre využívanej pri výučbe 
latinčiny. V diele je totiž použitých iba 
asi 1 300 slov. Caesar detailne popísal 
osem rokov bitiek a vojnových výprav, 
v ktorých jeho vojsko zdecimovalo 
galské kmene. Okrem toho zazname-
nal množstvo postrehov týkajúcich sa 
životných pomerov a zvykov Galov, 
Germánov a Britanov,“ popisuje Milan 
Ševčík, kurátor historickej knižnice 
Západoslovenského múzea v Trnave 
a dodáva, že kniha bola vytlačená vo 
švajčiarskom Bazileji v roku 1563. „Ob-

sahuje nádherné drevorezové mapy 
Galie, teda Francúzska a Iberského 
polostrova a tiež ilustrácie vojnových 
výjavov,“ uzatvára Milan Ševčík.

Gaius Iulius Caesar (100 pred n. 
l. - 44 pred n. l.), významný rímsky 
vojvodca a politik zohral významnú 
úlohu v prechode rímskeho štátu od 
republiky k cisárstvu.                           ren

Bujará zábava, plesy plné nád-
herných rób, sprievody a bláznivé 
masky, zabíjačkové špeciality či 
fánky a smažené šišky, to všetko 
už akosi neodmysliteľne patrí k 
fašiangom. Nazývame tak obdo-
bie od Troch kráľov do Popolcovej 
stredy.

Fašiangy sú prechodom medzi 
zimným a jarným obdobím. Počas fa-
šiangov prevláda bujará zábava, orga-
nizujú sa svadby a zabíjačky. Najmä 
posledné tri dni sú vyplnené zábavami, 
nadmerným pitím alkoholu a jedením. Trnafské Fašangi 

sľubujú pestrý program
Tohtoročné Trnafské Fašangi na 

pešej zóne sa budú konať v sobotu 
18. februára a organizátori avizujú 
bohatý program. Odštartuje ho už 
dopoludnia o 10.00 h Cimbalová mu-
zika, ktorú o 11.00 h vystrieda Kar-
patská kapela. Popoludní príde na 
rad Sirka Cuvée Ensemble. O 14.00 h 
bude program pokračovať folklórnym 
sprievodom so súbormi Trnafček, 

Drienka a Trnafčan a 昀椀nále fašian-
gov bude patriť o 16.00 h spoločne s 
Folklórnym súborom Máj slávnost-
nému pochovávaniu basy. Zaujímavý 
program nachystali organizátori aj 
pre deti, tie si budú môcť v priestoroch 
radnice vyrobiť papierové fašiangové 
masky. Všetci návštevníci podujatia 
budú mať príležitosť ochutnať tradič-
né pokrmy, akými iste sú vyprážané 
šišky či rozmanité mäsové dobroty.              

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Fašiangy, symbol veselosti, zábavy a hodovania 

Fašiangy na trnavskej pešej 
zóne

54. ročník regionálnej postupovej 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby Trnavská paleta, ktorej garan-
tom je Trnavské osvetové stredisko, 
predstaví výber toho najlepšieho z 
aktuálnej amatérskej výtvarnej scé-
ny z regiónu. Slávnostné otvorenie 
výstavy sa uskutoční 9. 2. 2023 o 17.00 
h v Západoslovenskom múzeu v Tr-
nave. Na výstave budú prezentovať 
výtvarnú tvorbu 45 autorov.

Vyše polstoročná história podujatia, 
ktoré je svojim zameraním na nepro-
fesionálnu výtvarnú tvorbu v regióne 
jedinečné, dodáva oceneniam váhu a 
prestíž. Súťažná výstava je každoročne 
vrcholným podujatím výtvarného sna-
ženia pre neprofesionálnych výtvarníkov 
reprezentujúcich okresy Trnava, Piešťa-
ny a Hlohovec. „Pre vystavujúcich au-
torov je Trnavská paleta nielen súťažou, 
ale najmä príležitosťou na konfrontáciu 
s prácami iných výtvarníkov, stretnutie 
s verejnosťou a odbornou porotou, ktorej 
pôsobenie spočíva i v odovzdávaní skú-
seností a odbornej kritike. Výstavný sú-
bor prác pokrýva takmer všetky výtvarné 
žánre od maľby až po priestorovú tvorbu, 
ale i digitálnu a experimentálnu tvorbu. 
V téme prevláda krajina, portrét, zátišie, 
taktiež je zastúpený autoportrét i 昀椀gura-
tívne kompozície, meditatívne obrazy, od 
realistického po abstraktné spracovanie 
diel,“ popisuje Milada Kotlebová z Trnav-
ského osvetového strediska. 

Udelili 16 cien 
a 17 čestných uznaní

Výtvarné diela hodnotí odborná po-
rota pozostávajúca z výtvarných peda-
gógov, alebo odborníkov z výtvarnej 
oblasti. V tomto roku bol predsedom 
poroty doc. Milan Rašla, akad. maliar z 
Bratislavy, členovia poroty Mgr. Martina 
Chudá, výtvarníčka a Mgr. Peter Babka, 
výtvarník a umelecký fotograf, ktorí 
hodnotili 164 výtvarných diel od 44 
autorov. Porota navrhla výstavnú kolek-
ciu, 16 cien bez určenia poradia v rôz-
nych kategóriách a 17 čestných uznaní.

Získali už viacero ocenení
„Na výstave sa stretávame s autormi, 

ktorí sa viaceré roky pravidelne zú-

častňujú Trnavskej palety a ich práce 
už získali ocenenia v krajských a celo-
slovenských kolách súťaže Výtvarné 
spektrum. Je zaujímavé sledovať cestu 
tvorivého hľadania súťažiacich autorov, 
pokroky a odhodlanie, ktoré ich posú-
vajú dopredu či radosť z tvorby vychá-
dzajúcej z ich autentických skúseností,“ 
dodáva M. Kotlebová. 

Verejnou prezentáciou súťažných 
prác organizátori podujatia Trnavský 
samosprávny kraj, Trnavské osvetové 
stredisko a Západoslovenské múzeum v 
Trnave zvyšujú záujem širokej verejnos-
ti o umeleckú tvorbu.

Výstava potrvá do 27.marca 2023.  ren

Výstava neprofesionálnych výtvarníkov 

Trnavská paleta 2023

Ilustračné foto.                                                                                   zdroj foto JaNoe pixabay

 zdroj foto ZSM v Trnave

jozefína bíliková - spišská sobota - meštianske domy

Fašiangy v roku 2023
Fašiangy sú obdobím, ktoré sa začína 
deň po Troch kráľoch, teda 7. januára 
a končí sa pohyblivým utorkom pred 
Popolcovou alebo takzvanou škare-

dou stredou, takže tento rok potrvajú 
fašiangy do utorka 21. februára 2023.

servisvittek
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Po prečítaní je TRNAVSKO výborným pomocníkom pri šúpaní zemiakov :) 
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Ê2,49

1,99�

concentrát argan, sweet
tiffany, primavera
900ml
j.c. 2,211 �/l

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

Ê8,29

7,69�

kg

Ê3,19

2,39�

kg

Ê6,59

5,29�

chladené 
kg

Ê3,19

2,69�

syr a bylinky, so �penátom 
Frosta 
mrazené
220g 
j.c. 12,227 �/kg

Ê0,89

0,
85
�

trvanlivé 1,5% 
1l

Ê0,52

0,
39
�

100g
j.c. 3,900 �/kg

Ê1,09

0,
99
�

�pagetti, farfalle, penne 
500g 
j.c. 1,980 �/kg

Ê2,19

1,79�

400ml 
Edeka
j.c. 4,475 �/l

Ê2,19

1,79�

bezkofeínová kávovina 
180g
j.c. 9,944 �/kg

Ê0,69

0,
49
�

pl.0,55l + záloh k uvedenej cene 
za obal 0,15�
j.c. 0,890 �/l

Ê0,59

0,
49
�

1,5l 
+ záloh k uvedenej cene 
za obal 0,15�
j.c. 0,326 �/l

Ê1,59

1,29�

65g
j.c. 19,846 �/kg

Ê7,99

6,
19
�

0,5l
j.c. 12,380 �/l

Ê43,90

31,90�

8 dielov

Ê4,99

3,99�

expres 
250ml
j.c. 15,960 �/l

Ê21,90

16,
90
�

18 dielov

Ê2,40

1,79�

floral fiesta modrý 

1l 

Ê4,69

3,79�

20L
j.c. 0,190 �/l

Ê2,99

2,19�

telové mlieko lactooli, lactourea, 

400ml
j.c. 10,725 �/l

lactourea, originál, Activit, 

500ml
j.c. 5,980 �/l

Ê8,99

7,99�

kg

Ê1,59

1,29�

ochucovadlo 
250g
j.c. 5,160 �/kg

Ê4,59

3,89�

185g
j.c. 21,027 �/kg

Ê3,55

2,99�

clasic 8ks
j.c. 0,374 �/ks

Ê0,69

odÊ9,90�

1/4 kg

1/2kg 

1kg

Ê0,69

odÊ9,90�

White globe, Gol.gourmet 
Cupido, Red Baron
250g
j.c. 5,800 �/kg

Stutgar, Vsetana
500g
j.c. 4,380 �/kg

Ê21,90

1,45�

Ê26,90

2,19�

VÊponukeÊ
širokýÊvýberÊ

semienÊ
naÊvýsadbu

Ê5,19

4,29�

Ê3,79

2,99�
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Ê349,00

289,00�

BTW L50300 EU/N 

Ê399,00

369,00�

Ê29,90

17,90�
Ê59,90

45,90�
Ê44,90

32,90�

Ê349,00

129,00�

CKDÊMARKETÊOSLAVUJEÊ30ÊROKOV,ÊOSLAVUJTEÊSÊNAMI

Ê19,90

13,90�
Ê169,00

159,00�

Ê279,00

249,00�

 

Ê

Ê816,00

739,00�

Ê329,99

290,00�

3

Ê79,00

69,90�

Ê649,00

559,00�

Ê399,00

349,00�

3Ê2.290,00

649,00�

Ê589,00

499,00�

Ê629,00

489,00�

Ê2.750,00

2.400,00�

Ê149,00

119,00�

  

už od 0 € v hotovosti

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

sami si zvolíte dĺžku splácania 
Keď na splátky, 

tak jednoducho 

Ê1.149,99

1.029,00�

Ê

Ê1.629,00

1.499,00�

Ê139,00

119,00�

 

Ê1.099,00

939,00�

3

3

Ê199,00

3.490,00�

3

Ê579,00

539,00�

3

Ê314,90

287,90�

Ê2.290,00

439,00�

Ê2.290,00

499,00�

� �
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V Malých Karpatoch pribudli nové turistické trasy.

MESTO TRNAVA INFORMUJE
4

Polopodzemné kontajnery pribú-
dajú od roku 2016 v celej Trnave, 
postupne budú nainštalované na 
všetkých stojiskách v meste. Ak-
tuálne sa kompletnej výmeny sta-
rých kontajnerov za nové dočkali 
obyvatelia sídliska Linčianska. 

Dovedna je na Linčianskej jedenásť 
stojísk nových kontajnerov na uliciach 
Nerudovej 1, 3 a 9, Jiráskovej 28 a 23 a 
Generála Goliana 20, 24, 28, 32, 33 a 45.

Celková hodnota projektu polopod-
zemných kontajnerov na Linčianskej je 
356 616 eur vrátane DPH.

Prečo budujeme 
polopodzemné kontajnery

V porovnaní s doterajšími plastový-
mi kontajnermi sú lepšie v mnohých 
ohľadoch. Predovšetkým majú oveľa 
väčšiu kapacitu – približne päťnásobnú 
pri kontajneroch na zmesový odpad a 
trojnásobnú pri skle, plaste a papieri. 
Taktiež lepšie chránia pred hlodavcami 
a inými zvieratami, vyhadzovaním či 
rozfúkaním odpadkov. Stojiská s tými-
to kontajnermi sú čistejšie a na pohľad 

krajšie. Nádoby sú vybavené senzormi, 
ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, 
čo umožňuje efektívne plánovanie 
frekvencie odvozu odpadu a šetrenie 
昀椀nančných prostriedkov. 

Po kontajneroch na Prednádraží v 
roku 2021 boli inštalované aj na uliciach 
Saleziánskej, Rovnej, Spojnej, Poštovej 
a Veternej. Výmeny kontajnerov sa v 

roku 2022 dočkali obyvatelia na uliciach 
A. Kubinu, Kalinčiakovej, J. Bottu 29, 
Rovnej a Veternej.

Mestská samospráva priebežne pri-
pravuje projektové dokumentácie aj na 
zvyšné časti mesta. Nasledovať budú 
ulice Koniarekova, Tamaškovičova, Ze-
lenečská a sídlisko Ľ. Podjavorinskej.                      

info: Mesto Trnava

Na Linčianskej sú už všade nové 
polopodzemné kontajnery 

Na základe požiadaviek cestujúcej 
verejnosti nastali od pondelka 30. 
januára 2023 zmeny v mestskej au-
tobusovej doprave v Trnave s cieľom 
zlepšenia jej dostupnosti vo všet-
kých lokalitách mesta. K zmenám 
došlo na linkách 1, 2, 3, 4, 12, 13 a 16.  

Na autobusovej linke 1 nastal posun 
v spoji 31 z 14.36 h na 14.41 h. Na auto-
busovej linke 2 sa spoj 1 posunul z 5.43 
h na 5.33 h.

Na autobusovej linke 3 nový spoj 52 

– znamienko „x“, má odchod zo zastáv-
ky Kopánka – Námestie SUT o 4.11 h, 
príchod na zastávku Prednádražie, G. 
Dusíka sa posunul na 4.36 h. Na auto-
busovej linke 4 sa spoj 8 posunul z 5.19 
h na 5.14 h. Na autobusovej linke 12 sa 
nový spoj 32 – znamienko „x“, odchod 
zo zastávky Kopánka – Námestie SUT 
posunul na 4.35 h, príchod na zastávku 
Linčiansku je o 4.59 h.

Najviac zmien bude na autobusovej 
linke 13. Spoj 25 sa posunul z 4.57 h na 
4.39 h. Spoj 1 z 5.53 h na 5.35 h, spoj 3 

z 6.53 h na 6.35 h, spoj z 8.05 h na 7.35 
h, spoj 2 z 5.13 h na 4.58 h, spoj 4 z 6.13 
na 5.58 h, spoj 6 z 7.13 na 6.58 h. Spoj 
14 – zmena znamienka z „x“ na „x68,“ 
premáva aj cez pracovné dni a školské 
prázdniny. Nový spoj 30 – znamienko 
„x10,“ premáva v pracovné dni a cez 
školské vyučovanie, odchod zo zastáv-
ky Kočišské je 13.38 h, príchod na za-
stávku TESCO o 13.59 h.

Na autobusovej linke 16 sa spoj 18 
posunul z 14.06 h na 14.11 h a spoj 34 z 
22.08 h na 22.13 h.        info: Mesto Trnava

Od 30. januára nastali zmeny v trnavskej 
mestskej autobusovej doprave

Mesto Trnava darovalo v piatok 
20. januára 2023 viac ako štyridsať 
tabletov organizáciám a osamelým 
rodičom. Tablety dostali aj základ-
né školy v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta. K dispozícii ich budú 
mať učitelia telocviku pri zlepšova-
ní pohybovej gramotnosti žiakov.

Prítomných na stretnutí privítali vi-
ceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská a 
vedúca odboru sociálneho Mestského 
úradu v Trnave Ingrid Huňavá. 

„Vítam vás, považujem to za priateľské 
gesto, že sme sa tu takto stretli. Tablety 

majú plné so昀琀vérové vybavenie a budem 
rada, keď pri vašich aktivitách nájdu vy-
užitie,“ povedala Eva Nemčovská. 

Tablety mestám poskytol Štatistický 
úrad SR na účely sčítania obyvateľov 
v roku 2021 a neskôr im ich postúpil 
darovacou zmluvou. Mesto Trnava 
sa zariadenia rozhodlo darovať ďalej 
organizáciám a jednotlivcom. Okrem 
základných škôl a osamelých rodičov 
tablety poputovali do Zariadenia pre 
seniorov a občianskym združeniam Pre 
zmysluplný život, Naše stacko, denný 
stacionár Náš dom, Comitas a Rodina.                          

info: Mesto Trnava

Mesto Trnava darovalo štyridsaťštyri 
tabletov 

 zdroj Mesto Trnava

Trnafské fašangi 
budú v sobotu 
18. februára
Trnafské fašangi budú tento rok 
v sobotu 18. februára na Hlavnej 
ulici pred radnicou. Pripravený 
je bohatý program, ktorý sa začne 
už doobeda o 10.00 h živou cimba-
lovou hudbou.

Ani tento rok nebudú chýbať tradič-
né dobroty ako vyprážané šišky a roz-
manité mäsové špeciality. Fašiangový 
program bude pokračovať Karpatskou 
muzikou, poobede ich vystrieda Sirka 
Cuvée Ensemble. Pripravený je aj zau-
jímavý program pre deti, ktoré si budú 
môcť vyrobiť v priestoroch radnice pa-
pierové fašiangové masky.  

Program bude v popoludňajších 
hodinách o 14.00 h pokračovať folklór-
nym sprievodom so súbormi Trnafček, 
Drienka a Trnafčan.

Finále fašiangov bude o 16.00 h, keď 
spoločne s folklórnym súborom Máj 
slávnostne pochováme basu.  

TRNAFSKÉ FAŠANGI 
10.00 h Zabíjačkové dobroty od maj-
stra mäsiara  
10.00 h Cimbalová muzika 
11.00 h Karpatská kapela 

FAŠANGOVICA 
14.00 h  Sirka Cuvée Ensemble
15.00 h Sprievod masiek – DFS Tr-
navček, DFS Drienka, FS Trnafčan 
16.00 h Pochováme basu – FS Máj  

MAŠKARI SA CHYSTAJÚ 
10.00 – 12.00 h / 14.00 – 16.00 h 
Tvorivé dielne – výroba masiek a ma-
ľovanie na tvár            

Parkovisko na 
Jána Bottu je už 
súčasťou Zóny B
Parkovacie miesta medzi základ-
nou a strednou školou na Ulici 
Jána Bottu sú od pondelka 23. 
januára 2023 spoplatnené. Na 
základe Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 590 boli pridané do 
Zóny B.

Na parkoviskách Zóny B sa platí iba 
v pracovných dňoch od 8. do 18. hodi-
ny, najvýhodnejšia je platba cez we-
bovú aplikáciu DataMesta (na adrese 
datamesta.trnava.sk) – iba 20 centov 
na hodinu.

Majitelia parkovacích kariet Rezi-
dent zóny parkujú v Zóne B zdarma. 
Zvýhodnení sú však všetci, ktorí majú 
trvalý pobyt v Trnave – do Zóny B si 
môžu kúpiť parkovaciu kartu iba za 50 
eur na rok (mimotrnavských vodičov 
vyjde 200 eur).

Regulácia parkovania je ústretová aj 
voči rodičom, ktorých deti navštevujú 
tamojšie školy. Pri ich vyzdvihnutí po-
obede medzi 14.00 a 16.30 h tu môžu 
parkovať 15 minút zdarma Ráno sa za 
parkovanie platí až od 8.00 h, keď už 
vyučovanie beží.         info: Mesto Trnava

6
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POZNÁTE ALEBO MÁTE DOMA IAKA 9. RO NÍKA ZÁKLADNEJ �KOLY?  
PRE ÍTAJTE SI TÚTO PONUKU! 

�koly automobilovej v Trnave 
Duálne vzdelávanie  ZF Slovakia a Strednej odbornej 

ZF Slovakia v Trnave spolupracuje na duálnom vzdelávaní výhradne so Strednou odbornou �kolou automobilovou v 

Trnave. Prihlá�ka do duálneho vzdelávania sa podáva zvlá�  a treba ju do ZF posla  najneskôr v termíne, kedy sa 

podávajú aj prihlá�ky na stredné �koly. 

 

Deviataci mô u u  dnes urobi  prvý krok k budúcej kariére v ZF Slovakia v odboroch: 

MECHANIK NASTAV    (�tvorr ný odbor s maturitou) 

alebo 

MECHANIK MECHATRONIK   (�tvorr ný odbor s maturitou) 

 
 
 
 

Duálne vzdelávanie v ZF Slovakia ponúka: 

- Prak é vyu vanie s najmodernej�ími technológiami. 

- Podnikové � pendium od 100 do 250 � vyplácané mes ne. 

- Bezplatné stravovanie po s praxe priamo u zamestnávate  aj v �kole. 

- Bezplatné poskytnu pracovného oble enia a obuvi. 

 

Bonusy Strednej odobrnej �koly automobilovej: 

- Vod ský preukaz skupiny B zdarma, teória aj jazdy po s vyu vania. 

- Moderné u ebne teore ho aj prak ého vyu vania. 

- Bohatý mimo�kolský ivot. 

 

o  aká dualistu po skon ení �túdia? 

- Práca v stabilnej spo nos  

- Mo nos al�ieho rozvoja a kariérneho rastu.

- Bohatý sociálny program. 

01
-0
01
0

» KÚPIM MOTOCYKEL JAWA, 
ČZ, SIMSON, BABETA, MANET, 
TATRAN AJ INÉ. AJ NEPO-
JAZDNE. 0907672305

» Predám 5 iz. rodinný dom 
po rekonštrukcii v obci 
Podolie cena: 160 000 € 
tel.0907 187 154

» KÚPIM PÔDU V TT KRAJI 
0907672305

» KÚPIM HAKI LEŠENIE
0908532682
» KUPIM HAKI LESENIE
0907715027

» Kupim ludove kroje
0902708047

» Kúpim staré vianočné
ozdoby 0949 826 941
» Kúpim stare Českosloven-
ske hračky a vzduchovku
0905651837

» 47 rocny Žena� hlada 
Kamaratku aj starsiu 0907 
328 041
» 39 r sympatak, dvover-
čivy, mily, uprimny, hlada 
dievča na važny vztah 
0907261901
» Mladý chalan hladá 
staršieho muža silnej 
postavy na zoznamenie 
úprimneho nefajčiara dob-
rej povahy ktorý sa cíti byť 
sám ako ja 0909148105
» 68r s domom hlada part-
nerku 0910706265
» 50r hlada zenu SMS 
0910652020

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné          

05 DOMY / predaj     

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

01 AUTO-MOTO / predaj        

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

06 POZEMKY / predaj 

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

15 HĽADÁM PRÁCU    

1450€
brutto

HĽADÁME VODIČA C+E

+ 13. a 14. plat
+ stravné 5€/deň
+ preplácané lekárske prehliadky

0915 396 326  

Pondelok-Piatok / 6:00 - 14:30

Víkendy voľné

Jazdy TRNAVA a okolie

0
1
-0
0
0
5

HĽADÁTE
ZAMESTNANCA?

SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 534 595

0905 333 832

0905 943 528
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