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Týždenne do 46 550 domácností

PREDAJ
POKLÁDKA
ZÁMKOVEJ

DLAŽBY

39 120 0074

skúsený vyučujúci ponúka

HODINY
AJ A NJ

na predaj v Trnave
01-0 TT34

08-0015 TT04

NOVOSTAVBU

0903 474 503

PALIVOVÉ
DREVO

(AJ U VÁS, AJ CEZ PRÁZDNINY)
Trnava a okolie

0910 910 926

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

16-0251

Hľadám
3-IZBOVÝ BYT

391200059 TT24

Dolné Orešany 393
Tel.: 0903 257 443

08-0003 TT03

Jozef Volek

OPRAVA PRERÁBKY
NAKOMPLET
0904 951 627

08-0 TT34

OKNÁ•DVERE•PARAPETY•ŽALÚZIE•ROLETY•SIEŤKY
mobil: 0905 699 066
pevná linka: 033/381 81 34

ŽALÚZIE KOSENIE
ROLETY
0944 007 968

0903 253 937

Upečiem i zabezpečím

prasiatka na pečenie
a bavorské kolená.
08-0 TT34

39-0 TT11

UČEBŇU
A PRÍSLUŠENSTVO
Info: www.szstt.edupage.org

08-0 TT34

odložence rm B.

zverejňuje zámer
prenajať
nebytové priestory

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

- vrátane inžinierskej činnosti a remesiel
• krovy, strechy, pokládka BRAMAC, Tondach, asfaltový šindel
• zateplenie fasád domov
• zámkové dlažby, obklady, stavebné úpravy okolia domov
• vodoinštalatérske, kúrenárske, elektrikárske práce (stavebné)
• autodoprava do 1,5t

PREDÁM VČELY

Stredná zdravotnícka
škola v Trnave

Zavarský

08-0 TT34

• vysádzanie trávy • čistenie pozemkov

Pečiem v šamotovej peci.
Tel.: 0915 457 637
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01-0005 TT44

Zámková dlažba

0905 580 848
dlazbazavarsky@gmail.com

• realizácia priemyselných objektov
• rekonštrukcie a novostavby rodinných domov
• rekonštrukcie bytov

trávy a pozemkov

01-0029 TT08

0904 237 414

01-0 TT04

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

výroba
oprava

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

Bulharská 44, Trnava, tel./fax.: 033/553 37 33, 0903 768 490
e-mail: hromex@hromex.sk, www.hromex.sk

01-00 TT34

033/5549 016
0915 756 849

BYTOV a DOMOV
08-0005 TT03

•automatické
práèky
•elektrospotrebièe
•plynospotebièe

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, STAVBA
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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
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Sloboda nie je anarchia
Slovo sloboda používame v našich
životoch často. Je to preste fenomén
voľnosti. V ideálnej spoločnosti, v
ktorej žijú ideálni ľudia. V múdrej
aspoločnosti, v ktorej žijú múdri
ľudia.
Nemýľte si, prosím, slovo múdry
so slovom vzdelaný. U vzdelaných sa
múdrosť predpokladá akosi automaticky, u múdrych nie je nevyhnutnou
podmienkou. Sloboda je akceptovanie
pravidiel, sloboda je akceptovanie poznatkov a poznania ako takého - toho
múdreho a vzdelaného. Inak povedané, hlupák je povinný v rámci slobody
podriadiť sa všeobecne akceptovanej
múdrosti. A ak toho nie je schopný
sám, pretože máloktorý hlupák je natoľko múdry, aby si dokázal uvedomiť
svoju hlúposť, musí ho k tomu donútiť
súbor demokraticky prijatých obmedzení v podobe zákonov, noriem, všeobecbne záväzných narioadení, vyhlášok a iných pravidiel.
Ak si niekto u nás myslí, že má
právo vykrikovať, napríklad, že “tú
handru okolo huby nosiť nebude”, tak
je síce sám sebou deklarovaný hlupák, ale zároveň aj hrozbou siobodnej
spoločnosti. Ak si niekto myslí, že na

základe svojho neduživého chápania
reality môže meniť celospoločenské
pravidlá, je tiež na veľkom omyle.
Sociálne siete, ale nielen tie, hoci
práve tie kvôli svojej anonymite hlupákom poskytujú impozantný priestor na
vyjadrenie, sú zas plné “demokratov”,
ktorí odmietajú akékoľvek opatrenia,
rešpektované väčšinou nielen u nás,
ale prakticky na celom svete. Ale hlupáci to nevnímajú. Oni majú iba svoje
živočíšne potreby. Naplniť (a dobre
naplniť) a vyprázdniť. Demokrat má
medzi svojimi potrebami a vo svojej
človečenskej výbave aj ohľaduplnosť za zdravie iných, napríklad.
Slobodu nám, vážení čitatelia, vzali
armády vojsk varšavskej zmluvy v roku
1968, práve v týchto dňoch. Potom boľševici a teraz sa nám ju snažia uchmatnúť hlupáci. A opäť tu máme zápas o
demokratickú podobu slobodnej demokracie. Nie,
nie je pravda, že s hlúposťou netreba bojovať.
Naopak!
Pekný týždeň v spoločnosti múdrosti
vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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V prípade,
že máte podozrenie
na koronavírus, konajte!
Pre verejnosť je dostupná
infolinka pod taktovkou NCZI.
Odborníci na čísle 0800 221 234
odpovedajú na otázky 24 hodín
denne, 7 dní v týždni.
K dispozícii sú aj Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky – 0917 222
682, novykoronavirus@uvzsr.sk
Nepretržite je k dispozícií
call centrum:
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
v Trnave - 0905 903 053
Kúpim ornú pôdu alebo
pasienKy v Trnave a oKolí

0,50 € až 1,50 €/m2
TEL.: 0903 360 600

za cenu

EMAIL: zdenek79@orangemail.sk

94-0105

2

Bližšie na: www.sosos-trnava.sk

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

39-0072 TT33

SOŠ obchodu a služieb Trnava

má zámer prenajať
nebytové priestory

RENOVÁCIA EUROOKIEN

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

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Východné Slovensko
BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

Mikovíniho 7 • Trnava

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

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

Hviezdoslavova 3, Trnava

- 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

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

0949 319 336

(vo dvore oproti gym. A. Merici)

033/55 13 185
0905 575 191

www.kasna.sk ï skoppo@gmail.com

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Skvelé
ceny na

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

VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

391200009

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

REKONŠTRUKCIE

BEMAT, spol. s r. o.

garancia
eny!!!
najnižšej c

Naše postele farebne zladíme so šatníkom!

TT20-34-strana
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01-1200003 TT14

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

08-0033 TT20

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

01-0005 TT03

západné Slovensko
BV
Bz
DS
Ga
Hc
KM
LV
Ma
nr
nz
PK
Pn
Sc
Se
TO
Tn
TT
zM

DOMÁCNOSŤ, SLUŽBY

TRNAVSKO
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PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

ŠTRK

centrum rekonštrukčných prác

www.rekomplett.sk

033/5513 022
Zavarská 11, Trnava 0902 904 711
rekomplett@rekomplett.sk

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

PIESOK
M
MAKADA
HLINA

• rodinné domy a bytové jadrá
• maliarske a murárske práce
• elektroinštalácie a LED svietidlá
• živicové kamenné koberce
• sadrokartón, zatepľovanie
• strechy (ploché)
• nábytok na mieru - kuchynské
linky, vstavané skrine

• dvere - interiérové,
bezpečnostné, protipožiarne
• Schlüter-Systems - nerezové žľaby
izolácie, podlahové vykurovanie
• plyn, voda, kúrenie
• klimatizácie Carrier
• podlahy - laminátové,
vinylové, drevené, korkové

0910 728 870
okna@rekomplett.sk
• tienaca technika
• garážové brány
• markízy

0915 251 869

Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

É
OKRASN
VO
KAMENI

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

info@rekomplett.sk

39-0014 TT21

ŠTRKOVŇA TRNAVA

MAĽOVANIE
STIERKOVANIE

EUROOKNÁ A DVERE

VÝHODNÉ CENY
OKIEN A DOPLNKOV

0905 626 048

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

08-0 TT24

Strojárenská 4, Trnava

Farba a zakrývanie (interiéru) GRÁTIS

PB PÍLA DOLNÉ OREŠANY

wood

• predaj palivového dreva
• smrekové pele kvalita A1
16-0069

é c e ny
bezkonkurenčn
ín
návky do 2 hod
vybavenie objed

08-0 TT15

0903 783 800

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

0940 621 251 • pavolbudai@gmail.com

01-0 TT27

VA
+ DOPRA

KAMENÁRSTVO
Predajne s vystavenými pomníkmi:

Bíňovce

pri hlavnej ceste
Po - Pia: 9:30 - 16:30 | Sobota: 9:00 - 13:00

Trnava

Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Stretnutie na tejto predajni si dohodnite telefonicky

0905 333 339

TT20-34-strana
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08-0002 TT25

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

O
LETNÉ AKCIE AŽ D

SPOLOČNOSŤ / STAVBA, SLUŽBY
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Pomáhaly veselo
Mýsto a čas. Kruháč v Trnave, robotný den, obyčajný pondzelek- ráno, pekné slnečné ráno.Do tej
kruhovej križovatky dochádzalo auto. Velké
osobné auto, v nem žena, též velká. Ešče nescihla
do nej any véjst, auto začalo štrajkuvat, až celkom
skapalo. Nedalako sa objavyly policajty na svojém
približuvadle. Jeden vyskočil a začal tvrdohlavé
vozidlo tlačit. Tlačil, tlačil, až maj jazyk na veste.
Nevládal, lebo sa smál. Smála sa aj pany vodyčka, aj kolega tlačácého, ket ziscil, prečo to auto
nefunguje, lebo vodyčka mu prezradzila, že nemá
benzín, že minula poslednú klapku. Aj ket si myslela, že jej to vynde po nedalekú pumpu. Nestalo
sa. Mosely zasáhnut uniformovaný chlapci. Samozrejme prišól pomáhat aj druhý príslušnýk.
Tak to tažké vozidlo z tažkú pany dotlačily na
čerpačku.
Ket to vidzela opsluha, též sa puscila do smýchu. Pany napuscila plnú nádrž ( to pre istotu),
potom dakuvala policajtom za pomoc. Ony len
s prstom ukázaly na dvere svojho auta, kdze stál
nápys „ Pomáhat a chrániť“. ja som
to šecko tak pocichu pozoruvala a fandzila tým sylným aj
dobrým, veselým chlapcom,
hnet bolo to pekné ráno ešče
krajšé. A že furt dávajú len pokuty...

» bapka Blašková

Možno je to tak
Historické vozidlá na Trojičnom
Žena ma chcela vymeniť,
alebo ma dať do zberu,
kým neuvidela na námestí
cenu najstaršieho modelu.
Samá chémia
Poplašná správa
sa šíri Komárnom,
že naša krv nechutí
už ani komárom.

Nechápaví
Dlho som veci vysvetľoval
a dával príklad celoplošný,
ak vám to vôbec nedošlo,
tak to nebude chyba pošty.
Stále žije
Nesmrteľnosť je dokázaná,
stačí len pevná viera,
naša ekonomika roky
krváca
a ešte stále neumrela.

08-004 TT30

Zlá sezóna
Hubárska vášeň
do hory ma ženie,
ale huby opäť rastú
iba deťom a mojej žene.


Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:
na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€.

» Eva Jarábková

0905 613 572 • yellow@taxisluzbatrnava.sk

TT20-34-strana
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•vodičov •dispečera/-ku

TRNAVSKO

ZAMESTNANIE

5

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
nia, ako sa priznávajú zamestnaneckej rade.
Zástupcovia sa na utváraní pracovných
podmienok, môžu podieľať nasledujúcimi
formami činnosti: spolurozhodovanie, prerokovanie, právo na informácie a kontrolná
činnosť. K tomu v prípade Odborovej organizácie treba ešte pridať právo na kolektívne
vyjednávanie, to však je osobitne riešené v
zákone č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Spolurozhodovanie je forma účasti Zástupcov kedy majú možnosť reálne ovplyvniť
úkony zamestnávateľa tým, že sa musí dosiahnuť ich súhlas. Zástupcom je ďalej dané
právo obrátiť sa na zamestnávateľa a žiadať
o informácie, ktoré sa týkajú hospodárskej
a finančnej situácie. S touto činnosťou následne súvisí aj kontrolná činnosť, ktorá má
viesť k tomu, aby Zástupcovia mali možnosť
kontrolovať pracovné, sociálne a bezpečnostné podmienky. A následne navrhovať
zamestnávateľovi zlepšenia v postavení
zamestnancov. Činnosť Zástupcov sa považuje za výkon práce podľa pracovnej zmluvy
a za takýto výkon samozrejme prináleží aj
adekvátna mzda. S tým bezprostredne súvisí aj povinnosť zamestnávateľa poskytnúť
Zástupcom pracovné voľno na ich činnosť,
materiálno-technické zázemie a uhrádzať
náklady spojené s takouto činnosťou.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

33-0058

Pracovnoprávne vzťahy majú okrem
svojho základného charakteru, ktorým
je vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ešte ďalší rozmer.
Je ním možnosť možnosť pre zástupcov
zamestnancov (ďalej len ako „Zástupcovia“)
do inak výlučne súkromnoprávneho vzťahu
medzi zamestnancom a zamestnávateľom,
vstupovať a ho ovplyvňovať ho. Náš Zákonník práce pozná tri základné formy zastúpenia pre účely kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.
Odborová organizácia má najsilnejšie
postavenie, pretože môže využívať formy
spolurozhodovania, ktoré znamenajú, že
v zákonom definovaných prípadoch musí
získať zamestnávateľ súhlas odborovej organizácie, inak nebude jeho úkon mať právne
účinky.
Zamestnanecká rada je orgán, ktorý
môže vzniknúť a pôsobiť u zamestnávateľa
s minimálnym počtom päťdesiat zamestnancov a zastupuje všetkých zamestnancov
zamestnávateľa. Samozrejme, ak popri sebe
pôsobí zamestnanecká rada a odborová
organizácia, má zamestnanecká rada obmedzené postavenie. Zároveň však platí, že
ak by aj pôsobila u zamestnávateľa zamestnanecká rada osamotene, bude mať všetky
oprávnenia odborovej organizácie okrem
kolektívneho vyjednávania.
V prípade ak má zamestnávateľ menej
ako päťdesiat zamestnancov, ale minimálne troch, vytvára sa možnosť pôsobenia
zamestnaneckého dôverníka. Ten má úplne
identické postavenie a rovnako tak oprávne-

TT20-34-strana
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OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

» Predám sprchovú vaničku,
0948014213

10ZÁHRADA
ZÁHRADA
A ZVERINEC
10
a ZVERINEC
» Dám jačmeň 0940329134
» Predám zajacov na zabitie aj
na chov, očistím, 0948014213
» Predám obilie, 033/6488146
11 HOBBY a ŠPORT
11 HOBBY A ŠPORT

» Kúpim akordeón, heligónku,
husle. 0915876860
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
12 DEŤOM

R
SEPTEMBE
AUGUST –
2020

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €
●
●
●
●
●

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
seriózne, kv
alitne,
bez zá

10% ZĽAVA

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

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

339 €

0905 534 595

AKCIA na posledné kusy:
Jednohroby svetlej farby 1500€

• 8 - 14 týžd. nosnice - Mládky
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

499 €

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

Kamenosochárstvo Kajal

hydinárska farma topolnica (pri galante)

ROZVOZ e
čím
Zabezpe

389 €

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

www.hydinarskafarma.sk Ponúka

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Dvojhroby 1800 €

0948 312 754
Kamenosocharstvo Kajal

36-0009

909
DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

SME PRVÁ FIRMA,

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

41-0022

REALITY / iné
707
REALITY/iné
» 1izb. byt kúpim. 0907158622
» Garsonku kúpim.
0902570685

AKCIA

16-0028

» Predám RD v Budmericiach,
35 km od BA, 14 od TT. 6 izieb,
10á pozemok, podpivničený.
Ihneď obývateľný. Pohodlné
parkovanie s viacerými autami.
0940554356

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

36-0007

505
DOMY/predaj
DOMY / predaj

46-0192

404
Byty/prenájom
BYTY / prenájom

80120 0012

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

Prvá svetová vojna: Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Belgicku.

3,70 € / ks

28. augusta 1914
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02 AUTO-MOTO / iné

2 Auto moto/iné
» ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/
Diely- SERIÓZNA DOHODA
0908205521
» KÚPIM STARÚ MOTORKU
ZNAČKY ČZ SIMSON PIONIER AJ
POKAZENÚ 0949150398

» Prenajmem 2 izb. byt v Trnave. Tel. 0905337882
» Dám do prenájmu izbu, nealkoholik, nefajčiar, 0948014213
» Dám do prenájmu 3i byt na
Družbe v TT, tel: 0904992292
» Prenajmem 2izb byt v Trnave,
0905 543 780
» Hľadám do podnájmu 1-2 izb.
byt do 450 €, tel.: 0907 061 487.

Výročia a udalosti

Občianska
riadková
inzercia

spustenie prvej električkovej trate na území dnešného Slovenska v Bratislave.

Najčítanejšie regionálne noviny
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12 DEŤOM

13 RÔZNE/predaj

13 RÔZNE / predaj

14
14RÔZNE/iné
RÔZNE / iné
» Kto našiel okuliare v čiernom
puzdre, dioptrické, bordové na
Družbe, alebo na Paulínskej
ulici, prosím vrátiť za odmenu!
0908 588 133
» Hľadám službu žehlenie
košieľ, cca 40 ks mesačne,
ponuka SMS 0910 358 222.
15
PRÁCU
15HĽADÁM
HĽADÁM
PRÁCU
ZOZNAMKA
16 ZOZNAMKA
» SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0940642703

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

68-22

Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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REALITY, ZAMESTNANIE

TRNAVSKO
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Tamaškovičova 17, Trnava

Tamaškovičova 17, Trnava

3-izbový byt * Trnava

2-izbový mezonet * Trnava

PRACUJ

Vyvolávacia cena: 84 000,- € Zábezpeka: 15 000,- €
Termíny obhliadok: 28.08.2020 10:00 hod., 09.09.2020 10:00 hod.
Termín a miesto dražby: 17.09.2020 o 10:00 hod.
Hotel a Reštaurácia PHOENIX, Kapitulská 16, Trnava, krytá terasa na prízemí
Kont a k t : 0 9 1 1 6 2 0 3 1 7 , w w w. d up os.sk

01-0030-1 TT34

Vyvolávacia cena: 100 000,- € Zábezpeka: 15 000,- €
Termíny obhliadok: 28.08.2020 10:45 hod., 09.09.2020 10:45 hod.
Termín a miesto dražby: 17.09.2020 o 11:00 hod.
Hotel a Reštaurácia PHOENIX, Kapitulská 16, Trnava, krytá terasa na prízemí
Kontakt: 0 911 620 317, w w w. d u p o s. s k

DRAŽBA 2-izbového mezonetu č. 83 na ul. Ľ. Podjavorinskej, v bytovom dome súp. č. 2547
na parc. č. 6299 s podielom 7914/527643 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
domu, a na príslušenstve, kat. územie Trnava, okres Trnava

01-0030-1 TT34

DRAŽBA 3-izbového bytu č. 13 na ul. B. Smetanu, v bytovom dome súp. č. 7838 na parc.
č. 1502/22 s podielom 844/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na
príslušenstve a k pozemku na parc. č. 1502/22, kat. územie Trnava, okres Trnava

OPERÁTOR VÝROBY
OBSLUHA VZV
ZVÁRAČ CO2

V ČESKEJ REPUBLIKE

0908 914 180

85_0566

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ, TURNUSY, ZÁLOHY

NDF spol. s r.o. Trenčianska Teplá prijme väčší počet
VODIČOV na ZVOZ CUKROVEJ REPY

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 disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...
41-0020

Info: 0902 924 400, praca@ndf.sk

24-0068

Obdobie september 2020 - január 2021 s možnosťou pokračovania v PP.
Mesačný plat 1000-1700 €. Bezplatné ubytovanie.
Dochádzkový bonus až do výšky 200€.
Požiadavky: VP sk. C+E, KKV, TK, lek. prehl., psych. vyšetrenie vodiča.
Prax s vyklápacím návesom výhodou.

TT20-34-strana

7

GASTRO, STAVBA, DEŤOM
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Prijmeme nových
ch zamestnancov
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0800 500 091.

47-095
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prijme do pracovného
pomeru:

E U RO

personal

Personálna & pracovná agentúra

Vodič LKW od 835 € brutto
+ variabilná zložka min. 160€ + ďalšie prémie

Vodič VZV / retrak / ťahač od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 160 € + ďalšie prémie
Pracovník montáže od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

VOD
VODIČ
V
VZV
+ PPRACOVNÍK
RACOVNÍ
RACOVNÍK
RA
R
A OVNÍK
OVNÍK
LOGISTIKY
Y MÔŽE VÝŠKOU PLATU

Skladový pracovník od 790 € brutto
+ variabilná zložka min. 110 € + ďalšie prémie

Miesto výkonu práce:
Devínska Nová Ves (BA)

PORAZIŤ AJ
32-0093

e-mail: praca@schnellecke.com
tel.: 0800 144 140

PRACOVNÍKA BANKY!!!

VZV školíme zdarma
Uchádzač, ktorý zavolá v termíne
do 31.08.2020, obdrží náborový bonus
vo výške

100 EUR!
Bezplatné linky
34-0118

0800 500 002
0800 500 502
0800 500 520

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

TT20-34-strana
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63-0125

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0948 787 777 | www.balkona.eu

020
8. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

Č. 34 / 21. AUGUST 2020 / 24. ROČNÍK

TRNAVSKO
Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.

Týždenne do 46 550 domácností

KONTAJNERY
ODVOZ ODPADU 5 m , 7 m

Frézovanie

39-0004 TT03

komínov

• elektroinštalácie

01-0 TT34

rozmery (šxd):
1. 7,5m x 14m,
2. 6m x 18m,
obidve výška 3m

0903 672 074

bytov, vchodov,
kancelárskych
a komerčných
priestorov
www.trnava-upratovanie.sk

0910 718 705

živé brojlerové
kurèatá
Cena

ČISTIAREŇ
PERIA
01-0032 TT34

Pri odbere nad 100 ks je cena za 1 kg/1,34 Eur vrátane DPH

www.krtkovaniezsk.sk

01-0011 TT03

kanalizácie • čistenie lapačov tuku

UPRATOVANIE NON - STOP 0905 351 406

odpredá dòa 28. 8. 2020 tj. v piatok
v èase od 7:00 do 13:00 hod.

vrátane
DPH.

•KRTKOVANIE•
profesionálne čistenie a monitoring

01-0 TT30

011200002

PREDÁM DVE ZMONTOVANÉ
PLECHOVÉ HALY

919 51, tel.: 0902 956 501

1,38€

10-0049

ER

a.s. Špačince

za 1 kg

0917 102 255

ZĽAVAEZ

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

výmeny
• rekonštrukcie
svietidiel,
,
v
• el. prípojky
vypínačo
zásuviek... • opravy

0949 188 961

• Odvoz odpadu – komunálny,
stavebný, záhradný
• Dovoz štrku, piesku, kameňa
• Búracie práce
s odvozom odpadu

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

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

ODVOZ ODPADU 5 m3 , 7 m3

39-1200003 TT14

Najčítanejšie regionálne noviny

TRNAVSKO
facebook
#Sutaze
#Cyklotury
#TipyNaVylet
#NovinyOnline

Vám ponúka výrobu
paplónov a vankúšov
na počkanie.
v Trnave
od 17.8. do 30.9. 2020

hľadá zamestnancov na pozíciu s nástupom ihneď

0902 848 368

01-0132 TT33

Pri zimnom štadióne

VETTER SLOVAKIA, spol. s r.o.

BALIČKA SUŠENÉHO OVOCIA

TTzel20-34 strana- 1

011200008

Info.: 0911 666 057

781200012

Mzda: 580 Eur/mesiac + odmeny.
Osobné pohovory od 8:00 do 14:00 hod., Hlohovec, Priemyselná 2

39-0063 TT26

PRE PREVÁDZKU V HLOHOVCI

2
Parkovisko
na Podjavorinskej
Na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej vytvorí mesto Trnava parkovacie miesta. V práve prebiehajúcom verejnom obstarávaní
aktuálne mesto hľadá zhotoviteľa
prác.
V
doposiaľ
neusporiadanom
priestore pred bytovými domami
vznikne 58 normovaných parkovacích
státí. Zhotovené budú z drenážnej
dlažby, čo umožní vsakovanie dažďovej vody. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Trnavy Peter Bročka.
„Minimalizovali sme redukciu drevín
a samozrejme súčasťou riešenia je aj
nová výsadba stromov a rekonštrukcia
verejného osvetlenia. Projektová cena
stavby je 177 tisíc eur, ktorú verejné
obstarávanie takmer s istotou zníži,“
uviedol primátor.
ren

Na Podjavorinskej vznikne
58 parkovacích státí.
autor foto renáta kopáčová

SPRAVODAJSTVO
SPOLOČNOSŤ

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Kontroly budú prebiehať aj v noci

Mestská polícia sa počas akcie
zameria na Bernolákov sad
Mestská polícia mesta Trnava
rozbehla v uplynulých dňoch preventívno-bezpečnostnú
akciu
s názvom Bernolákov sad. Kontroly budú prebiehať priebežne a potrvajú do konca októbra.
Preventívno-bezpečnostná
akcia
je zameraná na kontrolnú činnosť
v Bernolákovom sade. „Dôvodom akcie je v ostatnom čase zvýšená miera
neprispôsobivého správania občanov
a požiadavka zo strany verejnosti tento
problém riešiť,“ hovorí Ivan Ranuša,
náčelník Mestskej polície mesta Trnava.
„Príslušníci mestskej polície budú vykonávať kontroly v ktorúkoľvek dennú
a nočnú hodinu a budú sa zameriavať
na dodržiavanie zákonov a všeobecne
záväzných nariadení mesta Trnava,“
dodáva náčelník. Cieľom akcie je podľa
neho zvýšeným dohľadom preventívne
i represívne eliminovať neakceptovateľné správanie a zvýšiť tak kvalitu priestoru pre slušných občanov, ktorí v ňom

chcú tráviť svoj čas.

Hliadky budú kontrolovať viacero
oblastí
Príslušníci mestskej polície budú
kontrolovať požívanie alkoholický nápojov na verejných priestranstvách.
„Zamerajú sa na priestupky na úseku
ochrany pred alkoholizmom a inými
toxikomániami, s osobitným zreteľom
na páchanie deliktov osobami maloletými, mladistvými, dospelou mládežou
ako aj osobami bez domova,“ objasňuje
I. Ranuša. Ďalšia činnosť hliadok bude
podľa jeho slov zacielená na páchanie
priestupkov, či už v oblasti ničenia verejného majetku, vzbudenia verejného
pohoršenia, či hrubého správania. Všímať si hliadky budú aj možné rušenie
nočného kľudu, znečisťovanie verejných priestranstiev, poškodzovanie zelene a iné protiprávne konania.
Predpokladaný termín ukončenia
preventívno-bezpečnostnej akcie je koniec októbra.
ren

Počas kontrol sa príslušníci mestskej
polície zamerajú na viacero oblastí
dodržiavania zákonov.
foto zdroj MsP Trnava

Rekonštrukcia
ďalšej časti hradieb Začiatok školského roka nie je ohrozený
Pri severnej veži začne v najbližších dňoch rekonštrukcia hradieb. Projekt by mal byť ukončený do konca tohto roka.

Mesto Trnava projekt rieši s finančnou podporou Ministerstva kultúry,
ktoré v rámci programu Obnovme si
svoj dom poskytlo na realizáciu tohto
úseku hradieb mestu dotáciu vo výške
25 000 eur. „Obnova bude zahŕňať statické zabezpečenie sedemmetrového
úseku hradieb, domurovanie chýbajúcich častí muriva a doplnenie malty do
vymytých škár,“ uviedol na sociálnej
sieti primátor Trnavy Peter Bročka.

Požiar v areáli strednej školy v Trnave

Požiar, ktorý vypukol v utorok technickej na Sibírskej ulici 1 v Trv predpoludňajších hodinách nave, neohrozí začiatok školského
na najvyššom poschodí jednej roka.
z budov nachádzajúcej sa v areáli
Strednej odbornej školy elektroZriaďovateľom Strednej odbornej

Najväčšie mestské opevnenie
v Uhorsku

Pri požiari zasahovalo takmer
dvadsať hasičov

Výstavba trnavských hradieb bola
zahájená v prvej polovici 13. storočia.
Spotrebovaných bolo pritom až 4,3
milióna tehál a v tom období išlo o
najvýznamnejší stavebný projekt v celom Uhorsku. Z pohľadu dochovanej
podoby opevnenia je na Slovensku len
málo miest, ktoré by sa i dnes mohli
pýšiť tak dlhými úsekmi zachovaného
hradobného múru.
ren

Trnavské hradby patria medzi najvýznamnejšie pamiatky Slovenska.
autor foto renáta kopáčová

školy elektrotechnickej v Trnave je Trnavský samosprávny kraj. „Požiar zasiahol priestory, ktoré má od župy prenajaté spoločnosť VUJE. Tá má v nich
zriadené vlastné školiace stredisko,“
informoval po udalosti Jozef Viskupič,
trnavský župan. Župe podľa jeho slov
vznikla škoda na budove, ktorá je poistená. „Požiar sa nedotkol tried a odborných učební školy a ovplyvnená nie je
ani prevádzka ubytovania, ktoré škola
poskytuje v priľahlej budove. Začiatok
školského roka teda požiar nijako neovplyvní,“ potvrdil J. Viskupič.

Požiar v areáli Strednej odbornej školy elektrotechnickej likvidovali trnavskí
hasiči aj s použitím výškovej techniky.
Na mieste udalosti zasahovali takmer
dve desiatky hasičov. Pri udalosti sa
nikto nezranil. Po lokalizácii požiaru
bolo miesto požiaru sprístupnené policajným zložkám.

Príčiny požiaru vyšetruje polícia

Požiar likvidovalo takmer dvadsať hasičov, ktorí museli použiť aj výškovú techniku.
foto zdroj HaZZ
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„Po lokalizácii požiaru, prevzal
miesto činu vyšetrovateľ s výjazdovým
tímom a experti z Kriminalisticko – expertízneho ústavu Policajného zboru,
ktorí použili aj služobného psa špeciálne cvičeného na vyhľadávanie urýchľovačov horenia,“ informovala Martina
Kredatusová, krajská policajná hovorkyňa. Príčiny požiaru polícia vyšetruje.
ren

OKNÁ - DVERE, SLUŽBY, STAVBA

39-0002 TT02

Suchovská 5, Trnava

PRÍĎTE SI PRE

NY
Super CE
oknám!

09-02

na doplnky k
...sieťky, žalúzie a iné

V PONUKE
AJ GARÁŽOVÉ
BRÁNY

INZERCIA
27-0070

0905 534 595

0901 708 070
pkprenajom@gmail.com

16-0251

Prenajmeme spevnenú plochu
30.000 m2 v priemyselnej zóne
Pezinok - Glejovka. V objekte je
nákladná váha a železničná vlečka.

REZANIE BETÓNU
AKCIOVÉ CENY!
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0908 447 006

39-0005 TT02

1-hroby, 2-hroby žulové
Zľavy pre dôchodcov

16-0001

AUGUST, SEPTEMBER

Nové pomníky, dvíhanie
prepadnutých, brúsenie,
konzervácia proti machu
a plesni, obnova písma.
Nový pomník - dodanie
1 týždeň. Bez zálohy.

10-0179

AKCIA NA POMNÍKY

0910 444 002

68-43

KAMENÁRSTVO

www.luxdan.sk | Bratislavská 56, Trnava | 0911 044 041

0911 421 691

391200012

3
KUCHYNE NA MIERU

TRNAVSKO

SPOLOČNOSŤ

4
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Zelenečská 111, Trnava, tel.: 033/ 5531 806-809,812 záhrada: 0918 787 323, elektro: 0907 716 310

Otváracie hodiny:
Po - So: 7.00 - 19.00
Ne: 8.00 - 18.00
Oddelenie záhrada, elektro:
Po - Pia: 9.00 - 18. 00
So: 8.00 - 13.00 Ne: zatvorené

INZERCIA PLATÍ OD 24.8.2020 DO 6.9.2020
29.08. A 1.9. SVIATOK - ZATVORENÉ

Šunka kuracia debrecínka Saláma Nitran

Brandy karpatské KB
40%
0,7L

j.c. 9,985 €/l

8,99
Cena po zľave:

6,99€

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
24.8.2020 do 6.9.2020.

52587

Ambi Pur
gél
150ml

j.c. 6,666 €/l

3,09
Cena po zľave:

1,00€

Šálka + podšálka
Plain white
220ml/6ks

14,99
Cena po zľave:

7,99€

Sendvičovač
Goodline
G243
výkon
750W

16,90
Cena po zľave:

9,90€

Kupón

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
24.8.2020 do 6.9.2020.

kg
Hyza

6,59

kg

8,19

3,59€

Kačica

Mlieko

Olej Sunol

mrazená
1kg

3,99

trvanlivé 3,5%
1l
Euromilk

0,75

1,15€

Marináda

Torta nanuková

Lokše

j.c. 4,304 €/kg

j.c. 0,796 €/L

j.c. 7,242 €/kg

na kurča, gril
230g

1,55

čučoriedka, citrón
615ml

1,29

168687

330g
chladené

2,79

0,99€

0,49€

2,39€

Pepsi

Kláštorná kalcia

Víno Selection

0,89

Kupón

1,65

0,59€

sýtená, jemná
1,5l
j.c. 0,326 €/l

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
24.8.2020 do 6.9.2020.

slnečnicový
1l

2,89€

126448

168428

4,99

6,59€

j.c. 0,526 €/l

Kupón

kg

5,69€

1,5l

Kupón je možné uplatniť nakúpu
uvedeného tovaru výlučne v obchode
CKD market Trnava. Na jeden kupón
je možné zakúpiť len jeden kus tovaru. Kupón je potrebne odovzdať pri
pokladni skôr, ako bude tovar nablokovaný. Poškodený kupón, jeho fotokópia či falzifikát nebude akceptovaný.
Kupón nie je možné kombinovať s
inými zľavami a nie je možne ho zameniť za hotovosť. Kupón je nepredajný.
Tovar môže byť dostupný v obmedzenom množstve. Kupón je platný od
24.8.2020 do 6.9.2020.

Bravčová krkovička s kosťou

0,55

veltlínske zelené, frankovka modrá
rizling vlašský
1l

1,99

0,79€

0,49€

1,69€

Ariel

Vanish Oxi

Ajax WC Power

j.c. 0,225 €/PD

j.c. 17,300 €/kg

1.5kg 20 pracích dávok
color, fresh, mountain spring

5,60

act.gold, white, pink
300g

6,50

4,49€

5,19€

Pur

Toaletný papier Tento

j.c. 1,655 €/l

j.c. 0,299 €/ks

900ml

2,32

8ks cherry. Pearl white, cool aqua

2,50

1,49€

2,39€

Mop rotačný Eva

Hrnček so slamkou

14,90

8,90€

420ml

1,49

0,89€
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500ml

j.c. 4,780 €/l

2,90

2,39€
V ponuke
široký výber
školských
potrieb
Prepravka

na ovocie a zeleninu
stredná

13,99

3,99€

ZVERINEC
INZERCIASLUŽBY,
PLATÍZAMESTNANIE,
OD 24.8.2020
DO 6.9.2020

TRNAVSKO

TV Vivax 32“ (80cm)
energ.trieda A

155,00

Rádio Orava FM/AM/ Vysávač Vivax
príkon 700W
SW

Kamera IP

otočná max.
veľkosť karty:
128 GB
rozlíšenie
snímača: 2 Mpx,
napájanie: 5V / 1A (DC)

stojanový 40cm 42W

21,90

Duálne napájanie (sieť/batérie)

55,99

5

Ventilátor Strend Pro Mikrovlnka ECG
700W, objem 20l

16,90€

26,90

73,90

stolový 30cm 38W

Chladnička
Whirlpool

Chladnička Hyundai

Sporák Mora kombinovaný Pračka ECG

359,00

119,90

59,90

16,99

119,90€ 39,90€ 18,90€ 66,90€ 14,90€ 49,90€
Sušička potravín Goodline Mlynček na mäso
príkon 250W
Hyundai
nadstavce
na strúhanie,
príkon 1000W

energ.trieda A+,
objem chl.
228/mr.111l

66,00

26,90

objem 46l, energ.trieda A+

el. iskra,
energ.
trieda A

1000ot/min,
5kg náplň,
energ.trieda
A++

229,00

229,00

15,90€ 55,90€ 339,00€ 99,00€ 199,00€ 189,00€
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI ŠIRŠÍ SORTIMENT SI MÔŽETE OBJEDNAŤ NA NAŠOM
ESHOPE WWW.CKDMARKET.SK

Keď na splátky,
ho
c
u
d
o
n
d
e
j
k
a
t

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

Traktor Stiga Estate 2084

Traktor Cub Cadet LT2 NR92

+ mulčovacia sada
v hodnote 59,90
59,90€€
a sada nožov
v hodnote 39,90
39,90€€
zdarma

+ deflektor a prívesný vozík
v hodnote 199
199€€ zdarma

motor 4 - takt, STIGA 7050, záber 84cm,
zberný kôš 200l,

135,00

motor Cub Cadet OHV, výkon 436cm3,
2700ot./min., záber 92cm, objem koša 240l

1879,00€

výkon 1000W, záber 35cm, objem koša 30l

príkon 1000W, záber 32cm, objem koša 30l

Kosačka el. Alko 3.25E Classic

99,00

74,90€

Kosačka el.Stiga Collector 39E

Kosačka el.
Alko 3.85E Classic

79,90€
výkon 1400W, záber 39cm, objem koša 40l

119,00

99,90€

Krovinorez Alko BC 500B

449,00

výkon 1,9kW, objem nádrže 0,75l

3499,00€ 179,00€
Kosačka mot.Alko Kosačka aku 34.8 Li
4.66 SP-A Edition akumulátor

309,00

309,00

309,00

príkon 1300W,
záber 38cm, objem koša 40l

229,00

229,00

Kultivátor
Alko MH 350-4 B&S

Valec záhradný
Alko GW 50

Čerpadlo mot. Alko BMP 3000

motor Briggs & Stratton E-Series 450,
výkon 1,7 kW,
záber 35cm

príkon 1300W,
záber 38cm,
objem koša 55l

3899,00

149, €

motor: AL-KO Pro 125, 20 V / 2.5 Ah, šírka
výkon 2,0 kW, objem 65l, záberu 34cm,
záber 46cm objem koša 30l

79,90€

Vertikutátor
Alko 38E
CombiCare

3199, €

8240 Series, prac.záber: 102 cm, zberný kôš 320l

309,00

Krovinorez

3399,00 Alko BC 400
výkon 1,25kW, objem nádrže 0,8l
00
3399,00
00
Traktor UJ 24 HP-P3 Starjet DeLumotor Briggs&Stratton Intek
Profesional 7220,
šírka záberu 102cm,
objem koša 300l

xe Motor 4 - takt, Briggs&Stratton Profesional

1549,00€

Kosačka el.Stiga Collector 35E

Traktor Challenger MJ 102-22

349,00

209,00€

209,00€

motor 4-takt
výkon 4,1kW
nádrž 3,6l

záber 50cm

89,90

219,00

119,90€

309,00€

69,90€

189,90€

Dojazd až 25 km, Výkon 350 W
max. rýchlosť 29 km/h
kapacita batérie 6400 mAh
max. nosnosť 100 kg

Pohon Yamaha

Pohon Shimano Steps E8000

Pohon Bafang

Elektrokolobežka Narex ESN 350

469,00

399, €
00

Elektrobicykel Lapierre Overvolt XC300 Elektrobicykel Kellys Tygon 70

3099,00

2599, €
00

2999,00

2149, €
00
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Elektrobicykel Dema E-Carmen

999,99

899,00€

SPOLOČNOSŤ
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O bufete
a umení života
Vitaj v našom bufete,
tu dozvieš sa veľa o svete.
Štamgasti chodia na jedlo
a slovo, každý z nich našiel tu druhý domov.

Najčítanejšie regionálne noviny
námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Potešia koncerty, výstavy, prednášky, potulky i ochutnávky

September bude v Trnave
patriť kultúre

A kým vonku svet beží,
rúti sa s hrmotom, bufet
si žije svojím vlastným
životom.
Detské sny bývajú veľmi jednoduché. Jedným z mojich bolo naučiť sa
krájať šunku na nárezovom stroji.
Pamätám si, ako som v mäsiarstve
vždy fascinovaná pozorovala pani predavačku, ktorá obratne pohybovala
veľkým valcom šunky hore-dole a zároveň kliešťami z druhej strany stroja
ukladala tenké plátky šunky na pergamenový papier.
Jedného dňa, o mnoho rokov neskôr, som kráčala po Hlavnej ulici, keď
tu vidím oznam vo výklade – v bufete
na Evanjelickom dome hľadajú predavačku. Tak kedy, ak nie teraz? Veď
ako dlho ešte budeme mať šancu zažiť
skutočný bufet, kde sa ešte stále všetko robí ručne? Kde počuť živú vravu
ľudí, kde sú všetci bez ohľadu na vek
oslovovaní „mladá pani, mladý pán“,
kde sa na jednom mieste stretáva kyslá
vôňa šalátov s lahodnou vôňou údenín, do toho sa mieša sladkosť zákuskov a občas slabý závan piva z priľahlého výčapu.
A tak som o pár dní už v červenej
veste ťarbavo nakladala zákazníkom
na tanier rybací šalát a veterníky. Naučila som sa krájať šunku, dokonca
aj celkom natenko, a ešte oveľa viac.
Naučila som sa, čo vytvára atmosféru
miesta, naučila som sa o svete, o živote, o prežití. Začala som sa inak pozerať na ľudí, ktorých som dovtedy len
míňala na ulici.
Mojimi učiteľkami boli tunajšie
bufetárky. Tieto ženy vedia slovom
pohladiť i podpichnúť, zasmiať sa,
povzbudiť, vrátiť do života. Vedia dať
cudzím ľuďom pocit, že sem patria, že
sú súčasťou rodiny. Nerobia rozdiely –
nikto tu nie je povyšovaný a nikto nie
je vylúčený, je tu miesto rovnako pre
každého.
Neraz som sa prichytila, ako znova
fascinovaná pozerám na panie predavačky, ale tentokrát už nie na ich umenie krájania šunky, ale na ich umenie
života. Tak nech je toto poďakovaním
všetkým tým, ktorí v bufete na Evanjelickom dome pracujú, ale aj tým,
ktorí doň chodia a otvoria v ňom svoju
dušu, lebo len tak je bufet tým, čím je
– náhradným domovom a kuchyňou
Trnavčanov.
Čitateľka Hana Lukáčová

Trnavčanov v septembri čaká pestrá paleta kultúrnych podujatí.

Trnava bude počas septembra žiť
kultúrou. Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva
2020 sa trnavské inštitúcie spojili, aby potešili verejnosť pestrou
paletou podujatí. Chýbať nebudú
koncerty, prednášky, výstavy, semináre, či ochutnávky vín.
Trnava patrí k mestám, ktoré sa už
niekoľko rokov aktívne zapájajú do
celoeurópskeho podujatia s názvom
Dni európskeho kultúrneho dedičstva.
„Nosnou témou ročníka 2020 je celoeurópsky stanovená téma Heritage and
Education, ktorej slovenská verzia znie
Minulosť vzdeláva. Tá sa premietne aj
do mnohých podujatí, ktoré chystáme.
Spoločne oslávime históriu a vzdelanie,“ hovorí Júlia Ragačová, riaditeľka
Štátneho archívu v Trnave.

Podujatie otvorí koncert
kapely For You
Už sa stalo tradíciou, že Dni európskeho kultúrneho dedičstva slávnostne otvára koncert. „Tento rok sme pre
Trnavčanov vybrali slovenskú vokálnu
kapelu For You, ktorá spieva známe
populárne hity svetových hviezd, ale aj
vlastné autorské skladby bez použitia
hudobných nástrojov. Atmosféru koncertu určite dotvorí aj samotné miesto
konania koncertu – nádvorie Domu
hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, odkiaľ je jedinečný výhľad na Baziliku sv. Mikuláša,“ približuje J. Ragačová.

O Trnave pod vežou
Milovníci histórie sa môžu počas septembra tešiť na prednáškový cyklus O

Trnave pod vežou, ktorý už po štvrtý raz
pripravil Štátny archív v Trnave v úzkej
spolupráci s Mestom Trnava. „Cyklus
prednášok odkryje laickej verejnosti
menej známe, ale pozoruhodné udalosti a témy z histórie Trnavy,“ objasňuje J.
Ragačová. Isto zaujme rozprávanie Barbory Kollárovej o Štátnej odbornej škole
pre ženské povolania, ktorá pôsobila
v Trnave. Nasledovať bude prednáška
Juraja Roháča o vzájomnej komunikácii
i komunikácii s okolitým svetom Trnavčanov na začiatku novoveku. Zaujímavé
príbehy zo súdnych siení vyrozpráva vo
svojej prednáške Hriešni ľudia slobodného kráľovského mesta trnavského
Júlia Ragačová. Nasledovať budú informácie o trnavských remeslách a remeselníkoch v podaní Radoslava Ragača
a Simony Anderákovej. Záujemcovia
o históriu sa dozvedia i o menej známych šľachtických rodoch pôsobiacich
v Trnave v 16.-18. storočí, o ktorých pohovorí Denis Pongrácz, ako aj o zakázanej láske a prevádzkovaní najstaršieho
remesla v Trnave, ktoré priblíži Katarína
Boledovičová. Záver prednáškového
cyklu bude patriť prvej svetovej vojne
a trnavským gymnazistom, ktorí sa zúčastnili samotných bojov - narukovali,
bojovali a zomierali a tieto udalosti priblíži Jakub Roháč.

autor foto renáta kopáčová
pripravil rozprávanie o víne, pri víne a
návštevníci sa dozvedia o dokumentoch
k vinárstvu v Trnave spojené s ochutnávkou vín z regiónu pod názvom Ad
fontes vinorum,“ prezrádza J. Ragačová. Knižnica Juraja Fándlyho prinesie
literárny večer, na ktorom predstaví
tvorbu básnika a prekladateľa Mariána
Milčáka z Levoče. V Západoslovenskom
múzeu bude prednáška o vinohradníckych symboloch na ľudovej keramike.
Všetky tri podujatia budú spojené aj s
ochutnávkou vín a burčiaku od miestnych vinárov.

Zaujmú potulky,
koncerty i pútavé prehliadky

Milovníkov pravidelného letného
cyklu Potulky Malým Rímom poteší dozaista informácia, že podujatie bude pokračovať aj v septembri. Na svoje si však
prídu aj milovníci hudby. V Bazilike sv.
Mikuláša sa bude konať koncert, na ktorom odznejú diela W. A. Mozarta a J. G.
Rheinbergera v podaní Trnavského komorného orchestra a organistu J. Skudlíka. „Hudby sa bude týkať aj vernisáž
jedinečnej výstavy v Štátnom archíve v
Trnave pod názvom Kráľovský hudobný
nástroj v slobodnom kráľovskom meste,
venovanej 25. výročiu Trnavských organových dní,“ pozýva J. Ragačová. Komu
by sa ešte málilo, môže absolvovať špeciálny výstup na Mestskú vežu s hodiVinárstvo v regióne
Aj napriek zrušenému tradičnému nárom a dozvedieť sa niečo viac o vzácjarmoku Trnavčania celkom neprídu nom hodinovom stroji alebo absolvovať
o jarmočné chute a vône ani v tomto prehliadku poslednej budovy detskej
roku, prinesú ich tri pamäťové inštitú- opatrovne na Haulíkovej ulici a vypočuť
cie mesta – archív, knižnica a múzeum si informácie o začiatkoch predškolskej
- podujatiami zameranými na vinár- výchovy v Trnave.
stvo v regióne. „Štátny archív v Trnave STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ
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9oo
začiatok podujatia
9oo-13oo animátori, skákacie hrady, maľovanie na tvár,
vystúpenie speváka Petra Kalapoša pre deti
13oo
Vystúpenie folklórneho súboru Trnavčan
14oo
Dúhalka pre detičky
15oo
Hector rytieri
16oo
vystúpenie mladých bojovníkov
z Trnavských klubov
17oo
záver detského programu

TRNAVSKO

Športový letný deň v Kamenáči
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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

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
Lc
MT
Or
PB
PD
zV
zH
za

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

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

Východné Slovensko
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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
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BJ
Ge
HU
Ke
KS
SL
MI
PP
PO
Sn
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