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BEZPLATNÉ

ZAMERANIE

AUTOSERVIS
osobných a dodávkových
vozidiel všetkých značiek

AUTO J&J 033/55 32 613-615

FORD

Priemyselná 9, Trnavawww.autojj.sk

FORD
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ostriz.j@casmar.sk0915 032 776

NA PREDAJ

295 000�
2 roč.Novostavba 6-izb

RD s jedinečnou atmosférou

Dobrá Voda

285 000�
8 roč.Novostavba

viacgeneračného RD

Slov.N/Ves,poz.1025 m2

155 000�
3-izb.rod.dom Horné Orešany

pozemok 1145 m2,

podpivničený

cena dohodou
Investičný pozemok Zvončín

-147.513 m2
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Hľadám

1-IZBOVÝ BYT

NA PREDAJ

v Trnave do 110.000,-

0903 469 745

PEDIKÚRA
SILVIA

kombinovaná
mokrá | suchá
Hospodárska 53, TT

0948 549 772 01
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ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
REŤAZOVÝMI KONTAJNERMI
DOVOZ
SYPKÝCH
MATERIÁLOV

www.mabotrade.sk
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BRATISLAVA

TRNAVA - OC STAVMAT  | PRAHA - PARK 



TT23-10 strana 2

SLUŽBY, VZDELANIE, RELAX Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

TRNAVSKO

Mgr. Jozef Belica  0905 534 595
Mgr. Branislav Kudri  0905 943 528
Matúš Vanta   0905 333 832
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
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
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

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

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

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

DISTRIBÚCIA (49.930 domácností)

Udalosti uplynulých troch rokov nám 
dali všetkým poriadne zabrať a podpí-
sali sa aj na našom duševnom zdraví. 
Mnoho ľudí žije v strachu, obavách a úz-
kosti a odborníci bijú na poplach. Poč-
ty ľudí, ktorí vyhľadávajú ich pomoc, 
rastú. A niet sa čomu čudovať.

Dlhé obdobie pandémie spôsobené 
koronavírusom a nutnosť dodržiavať 
prísne opatrenia nás všetkých po psy-
chickej stránke poriadne oslabili. Ešte 
sme sa z toho ani poriadne nestihli 
spamätať a už sme čelili ďalšej výzve 
- vojne na Ukrajine, ktorá nás hlboko 
zasiahla. Strach z choroby tentokrát 
vystriedal strach o život, pocit straty 
istoty, bezpečia. Ak k tomu pripočíta-
me obavy z následnej 昀椀nančnej krízy, 
ktoré vyvolávajú u mnohých ľudí stres 
a ešte k tomu všetkému nestabilnú spo-
ločenskú situáciu, je len pochopiteľné, 
že to má vážny vplyv na naše duševné 
zdravie. Čo s tým?

Nezostáva nám nič iné, len sa oň 
poriadne starať rovnako ako o to fy-
zické. Dopriať by sme si mali podľa 
odborníkov dostatok spánku a pestrú 
vyváženú stravu bohatú na vitamíny. 
Veľa času by sme mali tráviť na čer-

stvom vzduchu, venovať sa veciam, 
ktoré nám prinášajú radosť a byť čo 
najčastejšie v kontakte s ľuďmi, s kto-
rými sa cítime príjemne a v bezpečí. 
Tiež by sme si mali nájsť čas na učenie 
sa či objavovanie nových vecí. A ak 
budeme cítiť, že si s našimi duševnými 
trápeniami nevieme poradiť, nemali by 
sme sa báť obrátiť sa na tých, ktorým 
dôverujeme, prípadne vyhľadať pomoc 
odborníkov. Na Slovensku, našťastie, 
funguje viacero liniek bezplatnej a 
anonymnej psychologickej pomoci, 
kde pôsobia ľudia schopní a pripravení 
okamžite poskytnúť pomoc, prípadne 
nás ďalej nasmerovať.

Zima už pomaly skladá zbrane a one-
dlho privítame všetkými farbami hýriacu 
jar. Vyberme sa do prírody a tíško pozo-
rujme jej čaro, dýchajme 
jej vône, načúvajme spe-
vu vtáčat či žblnkaniu 
potoka. Jarná príroda 
má obrovské kúzlo a 
do života nám pri-
náša radosť, ktorú 
v týchto časoch 
všetci veľmi po-
trebujeme.

Pustime si do života radosť

» Renáta Kopáčová, redaktorka

PALIVO VÉ

D REVO
V BIG BAGU

O D  50 €
0 918  4 56  30 5 /  0 918  64 8  687
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REZANIE
BETÓNU

otvorov do panelu

odvoz odpadu

AKCI
OVÉ

CENY
!

0908 447 006
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NAJLACNEJ�IA

LIKVIDÁCIA

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

ETERNITOVÝCH STRIECH
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Najlacnejšie VYPRATAVÁNIE 
bytov, domov, povál, záhrad

a nebezpečného odpadu

0949 506 153
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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Kamenárstvo
lampáš, váza,
50 písmen,
doprava

Pri objednaní kompletného
pomníka

www.kamenarstvomajstro.sk 0910 444 002 ZÁRUKA 15 ROKOV

ZDARMA:- Široký výber nových pomníkov, chodníkov
- Dlhoročná prax a flexibilita
- Kompletné rekonštrukcie a opravy pomníkov
- Objednávky aj bez zálohy
- Výrazné zľavy pre dôchodcov a ZŤP

Spojená �kola, Beethovenova 27, Trnava

v Materskej a Základnej �kole pre deti

Deň otvorenýchdverí

od 8.00 hod.
do 13.00 hod.v stredu 22.03.2023

Privítanie

Program
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KAMENÁRSTVO

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona

TRNAVA

0905 333 339

Po - Pia: 10:00 - 16:00

každá párna sobota: 9:00 - 12:00

NAJŠTÝLOVEJŠIA PREDAJŇA
S VYSTAVENÝMI POMNÍKMI:

Slovenský výrobca pomníkov 
za dostupné ceny, s tradíciou od r. 1991

DOPRAVA ZADARMO

32

1991-2023 JARNÁ AKCIA  -40%
ZĽAVY PRE SENIOROV
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Totok, čo vám idem písat, sa mi stalo už pret 
dlhšú dobu a any by som to nekomentuvala, ale sta-
lo sa mi to zaseky. Držím sa hesla, kupujte slovenské 
výropky, to preto, aby maly naši ludé robotu, ale aj  
aby bol tovar čerstvý, ket nemosí cestuvat cez pol 
sveta. Jako to bude dál, to nevým, lebo som sa ve-
lyce sklamala. Nedávno som kúpila v obchode ku-
racé štvrtky. Zaujaly ma, pekne zabalené, na tácke 
a pot igelytom vypadaly lákavo. Cena síce jako pret 
nedávnom stála hus, ale čo už, jest sa mosí. Až doma 
som sa zhrozila. 

Po rozbalený som ziscila, že to kura zabudly 
oholyt. Bol tam skovaný kus kože, možná aj z celé-
ho kurata a samá kostrnka. K temu dvoje celé plúca 
a hrča zrazenej krvy. Stáva sa bežne, že hydzinu, 
kým hu dáme do hrnca mosíme dočiscit, lebo tý, čo 
to balá majú slabé okuláre. Ale toto bolo aj na mna 
moc. Balíček aj s tácku a igelitom vážil 666 gramov a 
otpat 133 gramov, čo je 20 %. Na nálepke bolo napí-
sané „ Uprimné kurča“ a to mi bolo úprimne smíšné. 
Ja som ho nescela spovedat, ale jest. Prečo, jak si kú-
pim hus, kačku, kura, dovezené ot našich južných 
susedov, tá je čistučká jako lálija. 

U nás to nejde? Čúl už výte, 
čo tam bolo skované. A jako 
to bude dál to je ve hvezdách. 
Jako to budem réšit nevým, lebo 
kuracina je zdravá a chodzit na-
kupuvat do Madarska je daleko. 
A preto kupujte slovenské výropky, 
šak si ich doma opucujete.

Čo tam bolo skované?

» bapka Blašková

Na veži s hodinárom
V Trnave si prvý raz, 

pod dohľadom hodinára,
nastavíte na veži

svoj vlastný, presný čas.

Mladé kolená sú drahé
Šetril si na staré kolená

ako sa len dalo,
a keď uvidel mladé,
bolo všetko málo.

Nezabrali mu
Keď išla loď ku dnu, pochopil,
že mu posledná hodina tiká,

a nepomohlo ani,
že práve dobral antibiotiká.

In昀氀ácia vo Švajčiarsku je nízka
Kým tlstý schudne, chudý zomrie

a len tak medzi nami,
podobne je to aj s krajinami.

Pekné prianie
Všetci ľudia bratia sú,

také prianie svetom letí,
ako heslo je to pekné,

len kto nám bude rodiť deti.

Všetko vidia
Ťažké je dnes 

klamať ženy, keď ony,
vypúšťajú nad mesto

na noc drony.

Možno je to tak

» Eva Jarábková

PAMÄŤ A UDRŽIAVANIE 
MOZGOVEJ AKTIVITY
• prednáška upriamená na 
fungovanie ľudského moz-
gu, spojená s vedomostnými 
aktivitami 
• prednášajúca: Andrea Ši-
morová z Regionálneho úra-
du verejného zdravotníctva 
v Trnave
16. marec o 10.00 - záhradná 
čitáreň

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

PRE DETI A MLÁDEŽ
KTO JE SMEŤKO?
• stretnutie so spisovateľkou 
Zuzanou Vavrovou Nemčkovou
• podpora ekologického mys-
lenia detí 
15. marec o 10.00 - herňa

ČÍTAME DOBŠINSKÉHO
• Deň ľudovej rozprávky
• zábavná súťaž a literárna 
hodina podľa záujmu 
16. marec o 8.00 - pobočka 
Prednádražie

DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY
• čítanie rozprávok Pavla 
Dobšinského
• prineste nám ukázať svoju 
knihu od Pavla Dobšinského 
a dostanete do nej na pa-
miatku pečiatku 
16. marec o 10.00 - herňa  

DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY
• literárna hodina o živote a 
tvorbe Pavla Dobšinského 
16. marec o 10.00 - pobočka 
Tulipán

TVORIVÉ ŠTVRTKY
• Deň ľudovej rozprávky - Ru-
žová Anička
• téma: Vyrábame kvetinový 
venček
• vhodné pre deti 6+
• nahlasovanie záujemcov 
osobne, telefonicky 033/551 
17 82 alebo detske@kniznica-
trnava.sk
16. marec o 16.00 - oddelenie 
pre deti

VÍTANIE JARI
• hudobno-slovné pásmo o 
jarných zvykoch a tradíciách 
• určené pre 1. stupeň ZŠ a 
školské kluby
• kontakt: hudobne_oddele-
nie@kniznicatrnava.sk alebo 
033/551 15 90
hudobné oddelenie, Ul. M. 
Schneidera Trnavského 5

ZÁHADY THOMASA BREZINU
• súťaž o skvelé ceny, otázky 
na www.kniznicatrnava.sk 
alebo priamo v oddelení pre 
deti a v pobočkách Prednádra-
žie a Tulipán 

KNIŽNICA JURAJA 
FÁNDLYHO V TRNAVE
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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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Vonkajšie hliníkové rolety

0905 964 632 | 031/789 86 28

Volajte:
Cena platí pri osobnom dovoze.

Zvoz od 100 kg zabezpečíme. 

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

VÝKUP STARÝCH AUTOBATÉRIÍ
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Y
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍ  ( pri smaltovni )

Prevádzky: 

ELEKTRIKÁR
JURAJ JAMRICH
elektroinštalácie

rekonštrukcie

el. prípojky

opravy

  0949 188

VÝMENY
vypínačov

svietidiel
zásuviek

961
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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

» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely-SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
» Kupim neplatné CSSR 
technické preukazy auto-
moto.0951336570

» Prenajmem v centre PK 1 
izb. Byt,cena 410 eur vrata-
ne energii.  0949 423 600

» Garsonku kupim.
0902 570685

» KÚPIM HAKI LEŠENIE 
0908532682

» Predám válendy s úlož-
ným priestorom, 
tel: 0905889821

» Predam jacmen psenicu 
a balikovu slamu moznost 
dovozu tel0905 322 259

» Kupim ludove kroje 
0902708047
» Predám za symbolickú 
cenu starší dámsky bicykel, 
tel: 0949862390

» Kúpim stare Českosloven-
ske hračky a vzduchovku 
0905651837
» Predám dve plynové fľaše 
10kg, tel: 0905889821 

» Hľadám serióznu, kulti-
vovanú, pracovitú a zodpo-
vednú ženu na upratovanie 
dvojizbového bytu v RD v 
Trnave, blízko centra, je-
denkrát do mesiaca, odme-
na 30eur. Tel: 0911808262

» 39 r sympatak, dvover-
čivy, mily, uprimny, hlada 
dievča na važny vztah 
0907261901
» 42r.muž hľadá kamarát-
ku.Aj staršiu. 0950440354

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, DUB, HRAB
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praca@gpv-group.com
Kontakt:
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Pridaj sa k nám

od 1546,-Eur

Teamleader
výroby

vrátane bonusov a príplatkov

kontakt: 0904 742 860
praca@lear.com

pre svetových

výrobcov automobilov

Ubytovanie v na�ich komfortných ubytovaniach

Dopravu do práce

Príspevok do 3. piliera dôchodkového poistenia

Tvoríme tím...
Lear Corporation Seating Slovakia s.ro.

Voderady 454, 919 42 Voderady

S nami je

od 1546,-Eur

Teamleader
logistiky

vrátane bonusov a príplatkov

od 1900,-Eur

výroby

vrátane bonusov a príplatkov

od 1834,-Eur

Technik

vrátane bonusov a príplatkov
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Kontakt: 0907 171 888 / 0907 842 092

Mzda od 3,7€/hod.
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SBSÊGUARDINGÊs.Êr.Êo.
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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
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Obhliadka s cenovou 

kalkulaciou do 24 h.

Promptne bez

dlhého čakania
4
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Zateplenie domov,

fasády, nátery fasad, 

rekonštrukcie domov a 

bytov,

zámková dlažba,

oplotenia, strechy,

nadstavby a prístavby

izolácie.

0910 331 137
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Výroba poctivých domácich zákuskov,

aj moderné dezerty.

0911 593 811
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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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71

0949 444 033

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

66
-3
5�������������������������

���� ����������� ����� �����
����� ����������� �����
������ �������������� �����

����� ����������� �����
������ ����������� �����

����� ������������� �������

�������� ����������� �����
������ ����������� �����

������ ������� ��� �������

��������������������������������ť o 2m.

Š x V x D

����� �������������� ����������

ODOLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ SKLENÍKY
����������������
������������������

���� ����������� �����

�����

������ZADARMO4L HNOJIVA

46
-0
00
1

8
7
-0
0
0
4

Pondelok    Kapustová polievka s údeninou /A1/  
13.03.          150 g  1. Bravčové kocky na hrášku, zemiaky /A1/
                   150 g  2. Kurací špíz v cestíčku/kur.mäso,klobása,paprika,cibuľa,syr/, zemiaky, obloha /A1,3,7/
           300 g  3. Miešaný šalát, kuracie nugetky, syr, dressing, bagetka /A1,7/
6€                 300 g  4. Šúlance so strúhankou a maslom /A1,3,7/  
                   150 g  5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža,  šalát /A1,3/ 
                   150 g  6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/
                   200 g  7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/
VIP MENU 8€ 150 g  8. Grilovaný encián, opekané zemiaky, brusnice /A1,7/ 

Utorok      Pórková polievka so zemiakmi /A1/ 
14.03.         150 g  1. Bravčové prírodné na kapari a olivách, ryža /A1/
                   150 g  2. Kuracie soté s ananásom, ryža /A1/

300 g  3. Šalát s kuracím mäskom, horčicový dressing, bagetka /A1,7,10/
6€               300 g  4. Ovocný posúch s mrveničkou /A1,3,7/ 
                   150 g  5. Vysmážaný kurací rezeň,  zemiaky, šalát /A1,3/
                   150 g  6. Vysmážaný bravčový rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/
                   200 g  7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka  /A1,3,7/
VIP MENU 8€ 150 g  8. Kuracie medailónky s pomarančovou omáčkou, krokety, obloha /A1/

Streda       Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/ 
15.03.         150 g   1. Bravčové znojemské, tarhoňa /A1,3,7/

150 g   2. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, kompót /A1,3/
150 g   3. Pečená jaternička, čalamáda, chlieb /A1/

6€ 300 g   4. Zapekaná brokolica so syrom, uhorka /A1,3,7/
150 g   5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža, šalát /A1,3/

                  150 g   6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/
              200 g   7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka  /A1,3,7/ 
VIP MENU 8€ 150 g   8. Panenka obalená v slaninke na stroganov omáčke, ryža, obloha /A1,7/ 

info@trnavskydvor .trnavskydvor.sk

Vysvetlivky k alergénom

sú na prevádzke. Zmena

jedálneho lístku

vyhradená. Váha mäsa
je udávaná v surovom stave.

k

Štvrtok     Hrachová polievka s párkom /A1/
 16.03.        200 g  1. Bravčový rezeň ako lopata, zemiakové pyré, uhorka /A1,7/ 

 
 

150 g  2. Kurací gyros, zemiaky /A1/
 300 g  3. Furmanské halušky s klobásou /A1/

 

                   150 g  5. Vysmážaný kurací rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/

                    150 g  6. Vysmážaný bravčový rezeň, zemiaky, šalát /A1,3/

 

                   200 g  7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatarka  /A1,3,7/
VIP MENU 8€  200 g  8. Vysmážaný údený syr so šunkou, varené zemiaky, tatarka /A1,3,7/ 

 

Piatok        Zemiaková kyslá polievka /A1,7/
17.03.         150 g  1. Vysmážané rybie �lé, cibuľový šalát /A1,3,4/
                  150 g  2. Pečené zabíjačkové mäso, tlačené zemiaky /A1/
                  300 g  3. Cestovinový šalát so šunkou a jogurtom /A1,3,7/
6€        300 g  4. Langoše s cesnakom a syrom /A1,3,7/
                  150 g  5. Vysmážaný kurací rezeň, ryža,  šalát /A1,3/ 
                   150 g  6. Vysmážaný bravčový rezeň, ryža, šalát /A1,3/
                  200 g  7. Vysmážaný syr, varené zemiaky, tatárska omáčka /A1,3,7/
VIP MENU 8€  150 g  8. Pečené rebrá s chilli omáčkou, americké zemiaky, obloha /A1/ 

18.03,19.03.  
Sobota,Nedeľa Vývar s niťovkami /A1,3,7,9/
6€          150g 1. Vysmážaný kur./bravč. rezeň, ryža, šalát  

vrátane dovozu

6€        300 g  4. Dukátové buchtičky /A1,3,7/

0
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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 49 930 domácností 

TRNAVSKO
č. 10 / 10. Marec 2023 / 27. rOčNÍK

www.mamix.sk
Rodinný dom, Okružné námestie č.6

Trnava (smer Biely Kostol)Ponúkame:

- najväčší výber poťahových látok bez príplatku
- dovoz, vykládka a montáž ZDARMA

- možnosť odvozu starej sedačky

033/5546 744 - 0905 313 421 
Domáci trnavský predajca

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

VÝROBA

SEDACÍCH

SÚPRAV

NA MIERU!

TOP KVALITA

ZA NAJLEPŠIU

CENU

VEĽKÁSUPER AKCIA
-40%
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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.

01
-0

24
4

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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odvoz konárov

ceny dohodou

0 9 1 1  8 1 0  7 52
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VÝRUB A

OREZÁVANIE

STROMOV
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Kultúrne centrum 
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli 
na prvom poschodí meštianske-
ho domu na Štefánikovej 4. Celý 
program: www.malyberlin.sk

15. 03. o 19.00 h
Whiskyho cestovateľské kino: 
Peru
Čo všetko ponúka juhoamerické Peru? 
Rozhodne to nie je len slávne stratené 
mesto Inkov – Machu Picchu. Spevák 
slobodnej Európy Whisky, ktorý na 
svojich cestách navštívil viac ako 80 
krajín, sa vracia do Malého Berlína 
s cestovateľskými kinami a zoberie 
návštevníkov k Machu Picchu aj do 
hlavného mesta regiónu Cuzco. Uká-
že záujemcom, ktoré peruánske jedlo 
mu učarovalo, no a nezabudol nafotiť 
lamy, alpaky, kolibríky či divoké mor-
ské prasiatka.

16. 03. o 19.00 h
Diskusia: O architektúre osobne 
(s): Lindou Osykovou
Ďalšia z diskusií o architektúre sa 
bude venovať medzivojnovej sociálnej 
výstavbe v Trnave. V Malom Berlíne sa 
záujemcovia prenesú do sviežeho ob-
dobia prvej Československej republiky. 
Rozprávať sa bude o významnej osob-
nosti lokálnych dejín a mesta Trnava, 
o starom otcovi našej hosťky – o trnav-
skom staviteľovi Františkovi Osykovi.

19. 03. o 16.00 h
Kino: Veľryba
Marcové kino v Malom Berlíne prinesie 
aktuálnu drámu bojujúcu o najprestíž-
nejšie ocenenia. 270 kíl vážiaci učiteľ 
Charlie (Brendan Fraser) vidí v ľuďoch 
len to dobré. Jeho snaha o nadviazanie 
vzťahu s dcérou a vyrovnanie sa s mi-
nulosťou často končí prejedaním sa a 
pocitmi viny. Podarí sa mu dať veci do 
poriadku a znovu sa zblížiť s dcérou, 
ktorú opustil, keď odišiel k svojmu mi-
lencovi, ktorý neskôr zomrel?            ren

V posledných rokoch pribúdajú v 
Trnave takzvané zelené či vege-
tačné strechy. Sú súčasťou uplat-
ňovania adaptačných opatrení 
na zmenu klímy, o ktoré mestská 
samospráva usiluje a tak ich reali-
zuje v každom projekte, ktorý ob-
sahuje aj riešenia zastrešení.

Od roku 2019 pribudli v Trnave nové 
zelené strechy napríklad na autobuso-
vých prístreškoch na zrekonštruova-
nom Zelenom kríčku a na Piešťanskej 
ulici. Zelenú strechu majú tiež telo-
cvičňa a budova materskej školy v zre-
konštruovanom areáli Základnej školy 
s materskou školou na Spartakovskej 
ulici, aj novostavba jedálne, učební 
a telocvičňa Základnej školy na Ulici 
Jána Bottu. Rovnako ich nájdeme aj na 
budovách správcu športových areálov 
Základnej školy na Gorkého a Základ-
nej školy na Vančurovej ulici. „Zelené 
strechy musia byť v našom meste aj sú-
časťou projektov súkromných investo-
rov a stavebníkov. Mestská samospráva 
im stanovuje Všeobecne záväzným na-
riadením č. 466 podmienky implemen-
tácie adaptačných opatrení, ktoré treba 
dodržať v stavebnom konaní a násled-
nej realizácii stavieb. Jednou z nich je 
aplikovanie strešnej zelene minimálne 
v rozsahu päťdesiatich percent z celko-

vej výmery všetkých nových objektov 
riešeného územia, vrátane prípadnej 
vybavenosti pre relaxačný pobyt náv-
števníkov a zamestnancov,“ objasnila 
Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta 
a doplnila, že k najnovším stavbám, kde 
iní investori aplikovali zelené strechy, 
patria predajne obchodných reťazcov 
na Novej a Mikovínyho ulici a adminis-
tratívna budova so servisným centrom 
na Belgickej ulici. 

Význam zelených striech
Zelené či vegetačné strechy vracajú 

do miest zeleň a čiastočne tak nahrá-
dzajú zabratie pôdy novou výstavbou. 
Tiež spríjemňujú klímu v meste tým, že 
zvlhčujú vzduch a redukujú teplo, naj-
mä v čase letných horúčav. Plnia však aj 
izolačnú funkciu a tým znižujú náklady 
na vykurovanie i klimatizáciu budov. 
Nemenej významný je fakt, že tieto stre-
chy pomáhajú výrazne znižovať zne-
čistenie vzduchu mestského prostredia 
tým, že zadržiavajú prach a oxid uhli-
čitý a užitočné sú aj tým, že tlmia hluk 
prichádzajúci z okolia. 

TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vracajú do mesta zeleň, spríjemňujú klímu 

V Trnave pribúdajú zelené 
strechy

Trnavský samosprávny kraj do-
končil výstavbu úseku Vážskej 
cyklomagistrály medzi Sereďou a 
Šúrovcami v dĺžke 1,7 kilometra. 
Na jar tohto roka začne s práca-
mi na pokračovaní cyklotrasy po 
most v Siladiciach.

Plnohodnotná a bezpečná cyklotra-
sa sa nachádza na korune hrádze pri 
pravom brehu Váhu, pričom sa začína 
v katastrálnom území Serede a končí 
sa pri časti obce Valtov Šúr. S výstav-
bou kraj začal na konci augusta minu-
lého roka. „Bolo vybudované aj cyk-
listické odpočívadlo, ktoré pozostáva 
z dreveného prístrešku, cyklistického 
stojana, lavičiek a informačnej tabule. 
Osadené bolo zvislé dopravné zna-
čenie, respektíve namaľované vodo-
rovné dopravné značenie,“ informuje 
župa, ktorá projekt spolu昀椀nancovala 
z eurofondov prostredníctvom prí-
spevku z Integrovaného regionálneho 
operačného programu (IROP). Cel-
ková výška oprávnených nákladov 
predstavovala 385-tisíc eur, pričom 
eurofondový príspevok predstavoval 
365-tisíc eur.

Plánujú postaviť ďalší úsek
V najbližších mesiacoch župa zrea-

lizuje výstavbu nadväzujúceho úseku 
cyklotrasy, ktorý povedie zo Šúroviec po 
most v Siladiciach. Pôjde o cyklotrasu 
dlhú 5,4 kilometra, na ktorú získal kraj 
nenávratný 昀椀nančný príspevok z IROP 
vo výške 1,2 milióna eur. Perspektívne 
sa počíta s pokračovaním cyklotrasy 
smerom na Horné Zelenice, Hlohovec 
a Madunice. „S projektovaním cyklot-
rás sme začali pred vyše piatimi rokmi 
doslova na zelenej lúke. Aktuálne sme 

dokončili už druhý úsek Vážskej cyklo-
magistrály v rámci Trnavského kraja. 
Význam úseku medzi Sereďou a Šú-
rovcami spočíva v napojení Serede a jej 
priemyselnej zóny s okolitými obcami. 
Potenciál ešte viac vzrastie vďaka ďal-
šiemu úseku medzi Šúrovcami a mos-
tom v Siladiciach,“ povedal trnavský 
župan Jozef Viskupič.

O dva úseky Vážskej cyklomagistrály 
v celkovej dĺžke 7,1 kilometra sa bude v 
lete aj v zime starať župná organizácia 
Správa a údržba ciest TTSK.                          ren

Sereď a Šúrovce spája nový úsek Vážskej cyklomagistrály 

V kraji pribudla nová cyklotrasa

Vegetačné strechy autobusových prístreškov na Zelenom kríčku. 
zdroj foto mesto Trnava, autor foto Martin Hesko

zdroj foto KC MB

Nový úsek Vážskej cyklomagistrály spája Šúrovce so Sereďou.         zdroj foto TTSK zdroj foto KC MB 
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kaÊnaÊpredaj:

Coburgova 82/A • Trnava 917 02

www.cavojsky.sk • e-mail: cavojsky@cavojsky.sk

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

v r c

3
9
-0
0
1
4

4
0
-0
0
0
4

Tel.: 0917 526 058

opravy starých
striech 
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AKCIA!
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60,79 €

60,00 €

52,70 €

23,00 €

75,99 €

75,00 €

65,90 €

28,80 €

Objednajte si ročné predplatné a nechajte si vaše obľúbené tituly posielať priamo do schránky. Ponuka platí len do 31.3.2023    
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Kontakt: 0903 846 665 
info@renaclean.sk  wwwrenaclean.sk

a za dobrú cenu!!! 
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NÁTERY STRIECHKvalitné

Obhliadka zadarmo
a RÔZNE ZĽAVY

hlavne pre dôchodcov !
903 846 665
.sk  wwwrenaclean.sk

rú cenu!!! 
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TETT REE Y STRTT IEII CHCC

rmo
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Nátery a čistenia striech
Dlhá životnosť náteru 
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Dovoz priamo na adresu

OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

4,50 € / ks
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VYPRATÁVANIE
domov bytov

a nebezpečného
odpadu

azbest, eternit

0910 331 137
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0948 107 877

Bytové jádra, domy, byty,
priečky, obklady, dlažby,

stierky, vymaľovky,
voda, elektroinštalácie,

kúrenie

REKONŠTRUKCIE
3
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ul. pri Kalvárii 25A, Trn
ava033/552 15 20, 0905 96 54 4
8
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w
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od obalových materiálov a papiera

TAŠKY
PAPIEROVÉ

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

PRÍĎTE SI PRE V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

V  PONUKE

AJ GARÁŽOVÉ

BRÁNY

MASÁŽE
A PEDIKÚRA
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V pohodlí
Vášho domova!

Objednávky:

0948 02 77 55
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13. marca 1943 
O琀琀o Smik, najúspešnejší slovenský pilot v službách RAF počas 
Druhej svetovej vojny dosiahol svoj prvý zostrel

Výročia a udalosti

v Trnave
bezdotykovej autoumyvárni

CASHBACK

0-50�                   20%

51-100�              25%

101-500�           30%

od 501�              50%

Zvýhodnené umývacie dni

Streda (okrem 1:00 - 6:00)

1:00 - 6:00

LuxWash

   

Bulharská 48Adresana kartu
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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

4
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DIAGNOSTICKÉ CENTRUM
Kompletné vyšetrenie, stanovenie 
Vašej diagnózy, určenie príčiny chorôb
a doporučenie liečby:
cievnych problémov, postcovidového syndrómu, 
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, 
osteoporózy, cukrovky, pankreasu, prostaty, 
vysokého krvného tlaku, sexuálnej dysfunkcie, 
psychických porúch, migrény, depresie, úzkosti,  
nervového systému, alergií ...

Objednať sa môžete na tel. č. 0903 412 343

u, 
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0905 66 22 29
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40948 107 877

montáž - výmena
škridlové - plechové

výmena rýn
prístavby, rek. domov

STRECHY

KROVY

1
6
-0
0
0
6

Františkánska 4, Trnava

POMÁHAJ S NAMI

V ULICIACH TRNAVY

Streetworkeri nadväzujú

kontakt s ľuďmi bez domova.

Prinášajú im užitočné informácie,

motivujú ich k životnej zmene.

Streetwork ponúka
dobrovoľníctvo pre ľudí od 18 rokov

prax pre vysokoškolákov
v odbore sociálna práca

výnimočné skúsenosti,príležitosť pomáhať

Buď naším
streetworkerom.

Kontaktuj nás:

patrik.bellay@charitatt.sk

0940 601 716
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