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TRNAVSKO
Týždenne do 46 550 domácností

HĽADÁM
KADERNÍČKU

033/5513 022
0903 747 015
centrum rekonštrukčných prác Zavarská 11, Trnava
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www.rekomplett.sk
0902 904 711
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Ponúkaný sortiment sa môže realizovať spoločnosťou

08-0003 TT03

pre manikérku a kozmetičku

0910 728 870

s klientelou v Horných Orešanoch.

okna@rekomplett.sk
tUJFOBDBUFDIOJLB
tHBSÈäPWÏCSÈOZ
tNBSLÓ[Z

0915 251 869
info@rekomplett.sk

Nové priestory - dobré vidieť!

Bližšie info: 0904 514 532

PRENAJMEME AJ VAŠU

NEHNUTEĽNOSŤ
RÝCHLO A BEZ STAROSTÍ

t

www.centrumprenajmu.sk
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Ponúkame priestor do prenájmu

1-"4507²)-*/¶,07²
0,/«"%7&3&

39-0014 TT02

KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE

0949 302 388

39-0022 TT05

DOUČÍM MATEMATIKU

PREROBÍ VAŠE
BÝVANIE NA KOMPLET

031190175

786%29

08-0006 TT04

0911 506 626

>%(2
01-0 TT04

do zabehnutého salónu
v objekte Olympie
na Prednádraží.

46)Ï8%.8)7-

01-0 TT04
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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
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

Tak nazval svojho času milovaný
slovanský pápež, dnes už svätý Ján
Pavol II. miesto, na ktorom leží areál
bývalého fašistického koncentračného tábora v Osvienčime.
Moderný súčasný pápež František
minulú nedeľu v modlitbe Anjel Pána
vyzval 1,3 miliardy katolíkov na celom
svete, aby si modlitbou a zamyslením
pripomenuli 75. výročie oslobodenia
nacistického vyhladzovacieho tábora v
Osvienčime a povedali „Už nikdy viac“
holokaustu.
„Vzhľadom na túto nevýslovnú tragédiu, túto krutosť, nie je ľahostajnosť
prípustná. Spomínanie je našou povinnosťou. Všetci sme vyzvaní, aby sme
sa pri tomto výročí modlili a rozjímali.
Každý by si mal vo svojom srdci povedať: Už nikdy viac! Už nikdy viac.“
Bol som pokrstený ako kresťan a
vychovaný ako kresťan. Snažím sa žiť,
myslieť a konať tak, ako sa od kresťana
očakáva. Prijímam s pokorou a s úctou
výzvu biskupa z Ríma - „už nikdy viac“.
Už nikdy viac ideológiu, ktorá vyhladila milióny nevinných ľudí z povrchu
zemského. Už nikdy viac fašizmus. Verím a dúfam, dokonca, chcem byť presvedčený, že kresťania na Slovensku

V trnavskom okrese sú od 1. januára 2020
v rámci pohotovostných služieb k dispozícii
v pracovný deň a cez víkendy lekárne
nachádzajúce sa v nákupných centrách:

počúvajú svojho pápeža. I toho, dnes
už svätého. Verím, že ho počuli aj tí,
ktorých heslom je „za Boha“. Ak si ctia
kresťanskú cirkev. Verím v to aj napriek
tomu, že práve táto pápežova modlitba
Anjel pána z minulej nedele z Vatikánu
u nás akoby ani nezaznela. Nespomína
sa, necituje sa, nerozširuje sa. Až to
budí podozrenie, že zámerne.
Golgota (tiež hora Kalvárie) je
miesto, kde bol podľa Biblie ukrižovaný v 1. storočí Ježiš Kristus. „Golgota našej doby“ podľa Jána Pavla II. je
koncentračný tábor Osvienčim - počas
druhej svetovej vojny nemecký fašistický vyhladzovací tábor. Väčšina z jeho
väzňov našla svoju smrť v plynových
komorách. V Osvienčime zahynulo
približne 1,5 milióna nevinných ľudí v
plynových komorách, v dôsledku vyhladovania alebo ťažkých prác. Konali
sa tu aj nehumánne experimenty. Najväčšiu vinu za
ne nesie Josef Mengele.
Tak – už fakt naozaj
„nikdy viac“ - ako nás
kresťanov dôrazne žiada náš pápež!

Lekáreň BENU, City Aréna,
Kollárova 8834/20, do 21.00 hod
Lekáreň Dr. Max, OC Max,
Ulica Ferka Urbánka 11, do 21.00 hod
Lekáreň BENU,
Hospodárska 3611/53, do 20.00 hod
Lekáreň City Park, OC City Park,
Trstínska 3, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, HM Tesco,
Veterná 40, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland,
Clementisa 41/D, do 20.00 hod
Lekáreň Dr. Max, Kaufland,
Trstínska cesta 2, do 20.00 hod
Doporučujeme
skontrolovať si vždy
konkrétnu lekáreň
a všetky potrebné
informácie na stránke
www.trnava-vuc.sk

ORZAN

•zámočnícke práce
•kované oplotenia
•z prof. od švajč.
firmy JANSEN
•montáž nadsvetlíkov
•nerezové dvere,
zábradlia
•výroba oceľových
okien a dverí
•protipožiarne
uzávery
•zimné záhrady

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
sa pri návrate z misie nad americkým Texasom rozpadol raketoplán Columbia pričom zahynuli všetci siedmi astronauti na palube.

1. februára 2003

Férové Slovensko
od východu na západ
$)/';.;< B1-. )4-0,.$-'0-& %
 ).,4' #A'$(4,) ) '4,$ 270'$
+,42)*.*/&0 .1-&*,*/-#'$499.4
&)$4.$%(1-$9*(,/)*(-( 
-).;< B+, -@#*0'$)0;#*
*9$$#-( 2,$$'$*?-):&) 
'4,$/2.;< B-( * #'$05?9$/?-@
0;#*/
  &(41@'*0 )-&*!6,*0*/&,%$)*/
)&.*,:/ ( 09 .$#,7(/-71@
-+,0*'$0*-@%0, "$8)*#0;#*
-( +,$9'$%-'4)*(+, 0;#*-,$ 
9 )$($&*,*2#;@ &*)*($&/.&1
-0) %.*?$'*0$+ B27 *0$+ 
B272)( )40199$ +'.10199$/&0'$./
<$0*.-'/<$ 
+,0*0)$ 9.4./09&)$ % ' )*+'4
)*#24&*)*# )%(5*+*,*2/
( )7A/>*(+*($ )&(0&.*,;#
<$%:, .*05?9$)/?-/.,40$( ( 2$
A/>($0;#* -( ) ($ -.#
**97 2$#'*0 *<B0/
, %*0+* 7" A&/?$=$ ,)/)$-*/
/,*$'$ &$7 *'$.*$-&/-$ )*
*,)6.6(1' %-., .)/.$0/'$$#?$
+**(*04&(+B
  *'$ -(  0 ) (*)$$# 0 &.*
,;#A/$*-.40%:2':-.,*-.'$0*-@%

0( -.4#)&.*,6+*'$.$$2/'$&*
-:)$) ')$*?:0'$-( & >
)4(#*0*,$'$*+,*'6(*#-+*'/)<7
0)$0'72&*-.$*-4' %*.*(< )$
.() 0 ,$09 .$!9$-.*(()*#;($
-( -+*-.0$'$))4( -.$0 0*?$?$
0*,)$#1-( *($ .'$&*.' 
*0-&:+*'$.$&/) )40$-.$ 2,$ 9 )7
 *A)9$#*#*0-( 2.;< B
+,$(**-'*0$'$.$-7A/7 +*&,?/
% (  ).*.;< B--@#/% ( *
-,'*0 )-&)-., +*.*(>
' %*7( &(+B&4./ 9. ) *'
0;)$(*?)::+,$()*-@*/ ) ,"$*/%
)- )7(,7-)4(.*)%(50>&
.*(/< )9 -.,)1-.*%)
+*+*, -.*0$ & <);#A/7
 *(#,;< -)4()+*(*-&(
+B*/+,$#'4-$'*.&( ,.$-7*,*0*A)7
&*0+*'/-* &)$4.($&)$4.
&($ )) -.*%0/'$$#19 .$-7&
A/7)4()&(+B+,$-+ '!$))?) 
*% +, )4-*,*0-&;24052*&1-( 
2*%*0'$2!6,*06'*0 )-&*

Miroslav Beblavý
+,*",(*0;'7 ,&*'7$ 
+, - 3*?$)-& (*&,$

TT20-05-strana

2

Občianska
riadková
inzercia

S.r.o.

Prevádzka:
Špačince,
Družstevná ul. 23
tel.: 033/5573 558
0905 615 048

101Auto-moto/predaj
AUTO-MOTO / predaj
»02
2 Auto
moto/iné/ iné
AUTO-MOTO
»03
3 Byty/predaj
BYTY / predaj
»04
4 Byty/prenájom
BYTY / prenájom

39-0013 TT02

Pekárska 40/a
TRNAVA
trnavsko@regionpress.sk

Pohotovostné služby
lekární

Golgota našej doby

Stavebné práce

MOSPAM

üþýăĎű
ĂðóāþúðāăńýĄ
āôúþýŖúăāĄúòøô
ñĈăþą
üðûøðāĂúôÿāĎòô
EăðÿôƊ
üþýăĎűÿþó÷ûðóþą

0905 244 559

»07
7 REALITY/iné
REALITY / iné

PRIJMEM
vodičov MKD
c, e (+ karta vodiča),
platové podmienky
po osobnom kontakte,
mzda od 1600 €
v čistom - vec dohodou.

0905 655 750

» Dám do prenájmu 3 izbový byt Golianova ul 550/
mes. 0908130399
» dám do prenájmu
garsonku pre 1-2 osoby, je
zariadená, nástup možný
ihneď. Tel: 0903311946.
» Lacné ubytovanie 7km
od Trnavyv rod. Dome, tel:
0918495926.
»05
5 DOMY/predaj
DOMY / predaj
»06
6 POZEMKY/predaj
POZEMKY / predaj

54-0075 TT03

Redakcia:

Najčítanejšie regionálne noviny

» 1izb.byt kúpim.
0907158622
» Garsonku kúpim.
0902570685
» 2izb. byt kúpim.
0907158767
» Predám 3 izbový byt
Golianova ul. 0908130399
» Kúpim byt v Trnave, rel:
0915505359.
» Vymením 1-izbový byt za
garsonku. Tel: 0910538425.
»08
8 STAVBA
STAVBA
»09
9 DOMÁCNOSŤ
DOMÁCNOSŤ

01-0040 tt05

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

služby, politická inzercia

trnavsko

3

KAMENÁRSTVO

Najväčší výrobca a predajca žuly
na Slovensku od roku 1991

Trnava - Bínovce

Bíňovce

pri hlavnej ceste

Trnava - Bratislavská cesta 45
oproti Drevoma, Mikona
Stretnutie na predajniach
si dohodnite telefonicky

0905 333 339
ZIMNÁ AKCIA AŽ

DO

-35%

O
R
O
I
N
E
S
E
R
P
Y
ZĽAV

V
08-0002 TT02

Najväčšie predajne s vystavenými pomníkmi
za dostupné ceny. Nové materiály a tvary pomníkov.

PROFESIONÁLNE PRANIE KOBERCOV

LOKÁLNY FARMÁR
ODKÚPI VAŠU
POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

Suchovská 12
917 01 Trnava
superluxe@superluxe.sk

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

0911 020 019 | trnava.farma@gmail.com

Výročia a udalosti
sa skončila Bitka o Stalingrad, po tom čo sa vzdali poslední nemeckí vojaci v Stalingradskom traktorovom závode.

2. februára 1943

33-0012

Objednávateľ: Strana VLASŤ, Miletičova 559/21, 821 08 Bratislava, IČO: 42257344,
Vydavateľ: REGIONPRESS, s.r.o. Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

08-0019 TT05

RÝCHLO A ZA DOBRÉ CENY

32-0003-1

otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hod.
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spoločnosť / gastro
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Na cinter v gumákoch
Pýtate sa prečo v gumákoch a dze je taký cinter?
Vysvetlým! Boly velyce upršané Vánoce a čas-nečas,
vybraly zme sa na cinter do Trnavy, na Kamenú cestu. Pret cinterom namýsto parkoviska obrovská baryna. Nedala sa obejst, len jednoducho prebrodzit,
či už autom, alebo pešo. Takýto stav bol aj v novembry, na dušičky. A vtedy tam boly autá z celej republiky, aj ze zahranyčá.
A to bola hamba pre nás Trnavčanov, ale hlavne pre tých, čo to majú na starosci. Víte si prectavyt
slušne oblečených ludzí, kerý idú na pohreb a majú
obuté gumáky? Táto situácija trvá už vác rokov, „jazero“ sa furt zvačšuje a nykemu, mimo náščevnýkov
tehoto pjetneho mýsta, to nevadzí. Čo by zme scely,
šak parkovisko je tam zadarmo.

Najčítanejšie regionálne noviny

PODNIKOVÁ
PREDAJŇA
TRNAVA

VŽDY V DOBREJ SPOLOČNOSTI

VALENTÍNSKA ZĽAVA
14,2 % NA SEKTY A RUŽOVÉ VÍNA

Ale povecte čo sa stane, jak tá bačoryna zamrzne, pojdeme na cinter na bruslách? Ale dost bolo čírneho humoru. Kým sa zotpovedný spamatajú, tak
doporučujem na cinter zebrat člnek, gumáky, korčule, alebo plavky podla počasá a ročnej doby. Čúl som
sa dozvedzela, že sa nám aj primátor ospravedlnuje
a mesto to už ide réšit. Okrem teho
je tu další problém, neny dost
místa any na samotném cintery
a mosá ho rozširuvat.
Jak sa zvaščí cinter, bude
treba zvačšit aj parkovisko. Zvačší sa aj to jazero pred ným?. Čekáme šeci, kedy to mesto začne réšit.
Dúfame, že né ket naprší
a uschne.

» bapka Blašková

Možno je to tak
10. výročie kalamity v Trnave
Mladý človek sa nasmeje,
keď mu babka porozpráva
čo je to snehová kalamita
a dvojmetrové záveje.
Nečakáme veľa
Potom, keď bude treba
predvolebné sľuby splniť,
buďte k nám, prosím,
aspoň trochu ohľaduplní.
55 tisíc volilo zo zahraničia
Tie volebné prieskumy
Slovenský národ zničia,
o štyri roky budú chcieť
všetci voliť zo zahraničia.
Súťaž o najkrajšie meno
Najkrajšie mená
sú ako zlaté zrnká,
víťazné je Dobroslav
a priezvisko Trnka.
Hlb
oká

Veľké prsia
Ak ti na plastike
ukazujú vzorky,
neváhaj a vyber
si tie z morky.
Zima v mínuse
Ozaj mierna zima
je keď máte
v mínuse len účet
v bankomate.

Otváracie hodiny:
Po - Pia 9:00-17:00
So
8:00-12:00
» Eva Jarábková
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Tel.: 0903 901 061
Nitrianska 16,
Trnava

08-0 TT05

Akcia trvá do vypredania zásob.

zamestnanie, služby, politická inzercia

Čistiace, upratovacie a servisné práce
(vhodné aj pre študentov)

TRNAVA a okolie

0917 920 781 I praca@traust.sk

Stavmiko s. r. o.

h¾adá kandidátov
na pozície:

REKONŠTRUKCIA

ZÁMOÈNÍK, ZÁMOÈNÍK - ZVÁRAÈ

BYTOVÝCH JADIER
0908 530 253 • www.jmikolas.sk

od 930,- brutto + dohoda

LAKÝRNIK, MONTÁŽNY PRACOVNÍK
od 930,- brutto + dohoda

Náplò práce: výroba a montáž zváraných konštrukcií a dopravníkov
Požiadavky: samostatnosś, VP B a platný ZP výhodou
39-0024 TT05

KÚPEĽNÍ A VÝSTAVBA RD
záruka
á
n
e
ž
ĺ
d
e
r
P
5 rokov!

83-0010

01-0006 TT03

Kontakt: ekopsksro@gmail.com, +421 911 384 213

MOŽN
TÝŽDE OSŤ
N
VYPL NÉHO
ÁCAN
IA.

od 3/hod. v čistom
+ príplatky

Zaoberáme sa realizáciou parkovísk, spevnených plôch,
chodníkov a pokládkou zámkovej dlažby.

Ostatné ﬁremné beneﬁty sú predmetom osobného pohovoru

Menej štátu,
nižšie dane
Kotlebovo zoštátnenie nie je ako
znárodnenie v 48-om

HĽADÁME
BRIGÁDNIKOV

hľadá na trvalý pracovný pomer
z Trnavy a okolia
ŠIKOVNÝCH STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV,
STROJNÍKA NA KOLESOVÉ RÝPADLO - NAKLADAČ
A VODIČA NÁKLADNÉHO VOZIDLA S PRAXOU.
ponúkaný plat od 900 - 1500 EUR

Kontakt:
Topeko, s. r. o., Ulica Zavarská 9345/10K, 917 01 Trnava
0902 354 969 | topeko@topeko.sk | www.topeko.sk
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Ponúkame Ti príležitosť stať sa členom nášho tímu.

Billboardy Mariana Kotlebu sľubujú zoštátnenie
strategických podnikov a že potom bude lacnejšia
elektrina, teplo, aj voda. Ak sa pozrieme čo len na
základné fakty, zistíme, že to nie je pravda.
V roku 1948 znárodnili komunisti prakticky všetky fabriky a nazvali to Víťazný február. Pointa bola
v tom, že komunisti tie fabriky ukradli. Len tak. Bez
náhrady.
Dnes však sme členmi EÚ a platí Ústava SR, ktorá v článku 20 odsek 1 hovorí, že „Každý má právo
vlastniť majetok.“. O zoštátnení ani znárodnení nie
je v Ústave ani slovo, avšak odsek 4 hovorí o vyvlastnení nasledovné: „Vyvlastnenie alebo nútené
obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe
zákona a za primeranú náhradu.“
Takže fajn, je možné vyvlastniť, ale len za primeranú náhradu a tá bude minimálne vo výške ceny,
ktorú investori zaplatili. Takže môžeme chystať miliardy eur.
Povedzme, že Kotlebovi by sa naozaj podarilo
niečo vyvlastniť a zadlžiť naše deti, to však zďaleka
neznamená, že energie budú lacnejšie. Napríklad
teplo: štátu patrí 6 teplárni (v Bratislave, Žiline,
Trnave, Košiciach, Martine a vo Zvolene). Teplo lacnejšie nie je, lebo sa jedná o regulovanú cenu, avšak podľa Kotlebu by
tieto teplárne mali dosahovať vyšší
zisk. Je to tak? Ani omylom. Je to
práve naopak. Prečo? Lebo štát je
ten najhorší vlastník.

Richard Sulík
predseda SaS

Rozširujeme rady našich spolupracovníkov a prijmeme:

MONTÁŽNIKOV na linkách výroby
prívesných vozíkov

Alternatíva existuje

Ako dostať mladých
z „mama hotelov“

Základná mzda od 600,-EUR
Hrubá mzda
od 900,-EUR

Témou februárových volieb sa stali nájomné byty.
Strany sa predbiehajú, kto ich sľúbi viac a kto si to
napíše väčšími písmenami na billboardy. Diskusia
sa skončí, keď sa ich spýtate, kto ich má postaviť a
kde na to vezmú peniaze. Nevedia.

INFORMÁCIE O PRÁCI

0905 44 81 83

v.berkovic@pongratz.sk
51-0015

PONGRATZ s.r.o., Dolná 2066, 900 01 MODRA, okr. PEZINOK

Som spoluautorom Návodu na lepšie Slovensko
– 1144 konkrétnych riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Mojím príspevkom je práve
Nájomné bývanie. Vyhlásiť, že niečo vyriešime,
môže ktokoľvek. My však vieme, ako. Vieme, ktorý
paragraf zmeniť, ako nastaviť systém spravodlivo či
ako pri tom nikoho neobmedzovať.


Máš voľný čas? Poznáš Trnavu? Chceš si zarobiť?
Do nášho tímu prijmeme:

Tieto riešenia si môžete prečítať v našom Návode na stránke
www.sas.sk/fungujuce_hospodarstvo.

01-0010 TT03

na HPP aj brigádnicky. Mzda: 800 - 1200€. V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie.
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Ak ste po 30tke a máte predstavu o svojom živote, vezmete si hypotéku, ktorú splácate až do
dôchodku. Ak patríte do veľkej skupiny mladých,
ktorí hypotéku nedostanú, máte problém. Zostali
ste „na krku“ rodičom, ktorí sú možno radi, že vás
majú doma, ale rozvoju mladých rodín to nepomáha. A potom sa čudujeme, prečo sa nerodia deti a
obyvateľstvo starne. Dôvod je prostý – nemajú ani
len kde bývať.
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Ladislav Matejka
krajský predseda SaS
v Trenčíne, kandidát č. 27
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Občianska
riadková
inzercia
»1010ZÁHRADA
ZÁHRADA aAZVERINEC
ZVERINEC
» Dám do bezplatného užívania záhradu s ovocnými
stromami, v Trnave.
0902 091 618 033/533
28 12.
»1111HOBBY
HOBBY aA ŠPORT
ŠPORT
» Kúpim ľudové kroje
0902708047
»1212DEŤOM
DEŤOM
»1313RôZNE
RÔZNE/predaj
/ predaj
» Predám manželskú
posteľ a rozkladaciu
pohovku, veľmi zachovalé
a lacno 0949240780
» Predám zánovné zariadenie obývacej izby gauč
na 6 miest s dvoma odložnými priestormi a posteľou,
kontakt 0948344848.
»1414RôZNE
RÔZNE/iné
/ iné
»1515HĽADÁM
HĽADÁM PRÁCU
PRÁCU
»16ZOZNAMKA
ZOZNAMKA
» Hľadám partnera
nezadaného po 50 tke
0915220095
» 36 ročný hľadá dievča na
vážny vzťah do 36 r okolie
TT HC 0949449436
» Vdovec, 60r, hľadá príjemnú, sympatickú vdovu,
alebo slobodnú matku z TT
a okolia. Pre spoločne strávené chvíle. 0949238632.

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera TT medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TT 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich
novinách, TT zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na
zadnej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

TT20-05-strana
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
rámové
bezrámové

splátky od 49 €

zimné záhrady

splátky od 149 €

NOVOROČNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

zasklievanie terás

hliník. prístrešky

splátky od 98 €

splátky od 99 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

BioClimatic pergoly

splátky od 249 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

TT20-05-strana
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Týždenne do 46 550 domácností

REZANIE BETÓNU

KONTAJNERY

AKCIOVÉ CENY!

záhradný, stavebný, komunálny-veľkokapacitnými kontajnermi 5m3 a 7m3

0917 102 255

www.ovtrade.sk, ovtrade.kont@gmail.com

MASÁŽE
A PEDIKÚRA

ZIMNÉ BUNDY
v ponuke
aj umelé kožuchy

Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba
2, 3 lôžkové izby v rodinných domoch
aj pre väčšie skupiny

08-00 TT03
39-0004 TT03

pre všetky vekové kategórie

TOTÁLNY VÝPREDAJ

39-0016 TT32

na
4 4 va
8

ww

veľko
o

Termín navštevy si treba dohodnúť telefonicky.
08-0 TT02

0903 421 684

Kontakt: 0907 766 361

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

01-0 TT03

DOUČOVANIE
Trnave.domoch
Aby
2, 3 lôžkové izby vvrodinných
NEMČINA
viac nebola
aj preužväčšie
skupinytrápením.

markb
wo.d obalových materiálova

bch

01-0249 tt03

391200011

011200008

Už od 120 €/mesiac/osoba

01-0011 TT03

www.krtkovaniezsk.sk

Kontakty: 0905 368 775
email: hbalunova@gmail.com

Objednávky:

0948 02 77 55

k
l.aspapiera

NON - STOP 0905 351 406

naučte
sa tancovať!

V pohodlí
Vášho domova!

p
ul. 3
03

tXXXTUBIPWBOJFUUSBOTTL
Lacné ubytovanie v Trnave

profesionálne čistenie a monitoring
LBOBMJ[ÈDJFtŘJTUFOJFMBQBŘPWUVLV

a
Plesová sezón
sa blíži,

SŤAHOVANIE
CZUPW EPNPW LBODFMÈSJÓ

781200012

Lacné ubytovanie v Trnave
Už od 120 €/mesiac/osoba
2, 3 lôžkové izby v rodinných domoch
aj pre väčšie skupiny

Kontakt: 0907 766 361

391200003

LACNÉ UBYTOVANIE
V TRNAVE

DOVOZ ŠTRKU, PIESKU, KAMEŇA,
ZEMINY, SUCHÉHO BETÓNU
BÚRACIE PRÁCE S ODVOZOM STAVEBNEJ SUTE

39-0001 TT03

0908 447 006

39-0005 TT02

ODVOZ ODPADU

ELEKTRIKÁR

Juraj Jamrich

Kontakt: 0907 766 361

Pešia zóna Hlavná 15
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Upravia nebezpečné V novej škôlke na Gorkého ulici funguje zatiaľ len jedna trieda
priechody
Dvadsať najnebezpečnejších trnavských priechodov pre chodcov čakajú zmeny. Radnica ich
plánuje upraviť ešte v tomto roku.
„Výber sme robili v spolupráci s
dopravným inšpektorátom. Teraz nás
čaká príprava projektových dokumentácií a následne súťaž na dodávateľa,“ informoval prostredníctvom
sociálnych sietí primátor Trnavy Peter
Bročka. Doplnil, že zmeny vo väčšine prípadov obsahujú najmä bezbariérovú úpravu priechodov, ich LED
nasvietenie, reflexné dopravné značenie, ale pri niektorých aj presuny
priechodov do novej polohy. Zámer
sa dotkne viacero ulíc a križovatiek.
V prípade ulíc by to mali byť: Okružná, Zelenečská, Tamaškovičova, Bratislavská, Trstínska, Vl. Clementisa,

Úpravy by sa mal dočkať aj priechod
na Zelenečskej.
foto autor renáta kopáčová
Štefánikova, Hospodárska a Hlboká. V
prípade križovatiek ide o nasledovné
lokality: Okružná križovatka Ružindolská – Moyzesova, tiež Križovatka
Stromová – Dohnányho, ďalej Kollárova - A. Sládkoviča, rovnako J. Hlubíka
– Ustianska, tiež Oblúkova – Okružná,
ako aj Starohájska – Tehelná, Okružná
križovatka Vl. Clementisa pri Sociálnej
poisťovni, ďalej Kollárova – Športová
aj Kollárova – Rázusova a priechod na
Námestí SNP.
ren

Požiadajte o dotácie
trnavskej župy
Záujemcovia môžu do 14. februára
2020 požiadať o dotácie trnavskej
župy. Trnavský samosprávny kraj
tým poskytuje ďalšiu možnosť
obciam, mestám a organizáciám,
ako realizovať projekty v regióne.
Zastupiteľstvo TTSK schválilo novinky v oblasti poskytovania dotácii z
rozpočtu. Krajskí poslanci budú môcť
rozdeľovať finančnú podporu pre konkrétne projekty v celom kraji. Každý
poslanec bude môcť prerozdeliť 15 tisíc
eur, pričom minimálna výška podpory
projektu je 500 eur. Informoval o tom
Jozef Viskupič, trnavský župan.
V roku 2020 vyčlenila trnavská župa
na podporu projektov historicky najviac finančných prostriedkov. V rozpočte je na tento účel pripravených
viac ako 2,1 mil. eur.
ren

Spojnú čaká rekonštrukcia
Trnavská radnica je už o čosi bližšie k rekonštrukcii objektu materskej školy na Spojnej ulici v
Trnave. Projektovú dokumentáciu
už dokončili a aktuálne radnica
podniká kroky smerom k získaniu
stavebného povolenia.

Objekt pozostáva z troch pavilónov, v
nich budú umiestnené triedy a jedného
hospodárskeho pavilónu určeného pre
kuchyňu so zázemím, jedáleň a kotolňu.
„Projekt rekonštrukcie rieši komplexnú adaptáciu na päť triednu materskú
školu,“ informoval primátor Trnavy
Peter Bročka. „Objekt bude kompletne
zateplený, rekonštruované budú všetky
vnútorné priestory, areál bude mať nové
detské ihrisko pre potreby materskej školy. Obnovou prejde aj oplotenie, komplet
spevnené plochy s revitalizáciou zelene
v celom areáli. V rámci vodozádržných
opatrení bude dažďová voda odvádzaná systémom vsakovacích vrtov späť do
pôdy, čomu pomôžu aj strechy s vegetačnou vrstvou,“ upresnil primátor.

V materskej škole na Spojnej počíta radnica s piatimi triedami, súčasťou bude
aj nové detské ihrisko.
foto zdroj mesto Trnava
skými škôlkami nachádzajúcimi sa na
T. Tekela a Spartakovskej.

Nová škôlka na Gorkého

Výstavbu novej materskej školy dokončila samospráva v areáli Základnej školy
na Gorkého ulici a po novom roku tam privítali prvých škôlkarov. „Zatiaľ je deťom k
Financie z vlastných zdrojov
Celkový investičný náklad podľa pro- dispozícii jedna trieda, od septembra sa
jektovej dokumentácie bude 1,54 milió- pridajú ďalšie dve,“ potvrdila Veronika
na eur. Pri výstavbe škôlky na Spojnej Majtánová. „Stavebné práce sú už dokonulici pritom radnica počíta s vlastnými čené, zvyšné dve triedy je treba ešte zariazdrojmi mesta. „O zaradení tejto in- diť nábytkom, aktuálne však čakáme na
vestície do rozpočtu v budúcom roku verejné obstarávanie,“ objasnila hovorkyrozhodnú poslanci mestského zastu- ňa. Kapacita škôlky je dvadsať detí na jedpiteľstva, základom bude získanie sta- nu triedu, pričom aktuálne ju navštevuje
vebného povolenia,“ uviedla Veronika sedemnásť detí, takže v septembri plánuMajtánová, hovorkyňa Trnavy.
jú obsadiť zvyšných 43 voľných miest.
Objekt, ktorý sa trnavskej radnici podarilo vďaka intenzívnym rokovaniam Triedy budú
odkúpiť od Slovenských elektrární ešte k dispozícii pre všetky deti
v roku 2018 je identický s ďalšími mestRadnica predpokladá, že materská

škola na Gorkého prispeje k skvalitneniu inkluzívneho vzdelávania a
hrubej zaškolenosti detí vo veku 3 až
5 rokov. Rovnako, že umožní začlenenie detí z marginalizovanej rómskej
komunity do vzdelávacieho systému,
čím sa pripravia na plnenie povinnej
školskej dochádzky a poskytne tiež
možnosť zaškolenia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
„Nová škôlka však prijme všetky deti
vo veku 3 až 5 rokov, ktorých zákonní zástupcovia prejavia záujem o ich
umiestnenie do tohto zariadenia, s
ohľadom na jeho kapacity,“ potvrdila
V. Majtánová.
Materská škola na Gorkého ulici bola
spolufinancovaná Európskym fondom
regionálneho rozvoja čiastkou 400-tisíc eur, ďalších približne 600-tisíc išlo z
rozpočtu mesta.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Radnica plánuje zlepšiť služby hromadnej dopravy v meste

Svetelné tabule na zastávkach MHD
Na zastávkach mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trnave pribudli v týchto dňoch svetelné
informačné tabule. Ide o jedno z
opatrení v rámci plánu udržateľnej
mobility. Radnica chce prostredníctvom viacerých opatrení ešte
tento rok zlepšiť služby hromadnej
dopravy v meste.
Nové informačné tabule pomôžu
podľa slov primátora Petra Bročku trom
miliónom cestujúcim ročne sa zorientovať v čase príchodov jednotlivých liniek
ku konkrétnej zastávke. „Tabule zobrazujú odchod jednotlivých liniek MHD
v aktuálnom časovom slede s tým, že
v každom riadku zároveň zobrazujú aj
prípadné meškanie danej linky v minútach k aktuálnej zastávke. Meškanie
sa aktualizuje a zobrazuje automaticky
z polohy autobusu snímanej cez GPS,“
popísal primátor. Dodal, že svetelná tabuľa je v tejto fáze len pre MHD Trnava,
nezobrazuje prímestské linky ak zho-

dou okolností stoja na takejto zastávke.
„Plán udržateľnej mobility, na ktorom
práve pracujeme, nám vďaka presným
dátam pomôže pripraviť komplexnejšie
zmeny v mestskom dopravnom systé-

me,“ uzavrel primátor.
Svetelné informačné tabule boli v
uplynulých dňoch osadené na zastávkach na Šrobárovej, Kollárovej, a V.Clementisa.
ren

Na zastávkach MHD v Trnave pribudli v týchto dňoch svetelné informačné tabule.
foto autor renáta kopáčová
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Vox populi
„Volím v každých voľbách. Beriem to ako
zodpovednosť za budúcnosť tejto krajiny.“
Eva Polakovičová, Bratislava

16-0013

08-0 TT04

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!
0917 649 213

KUCHYNE NA MIERU

z tarotových kariet, Ankara

POLIENKA aj GUĽATINA

ešte sa jen hovorí šaman čo pochádza z rodu Indie. Ankara vám
môže pomocou tarotových kariet odhaliť minulosť, súčasnosť,
a aj budúcnosť a najmä vám môže odhaliť prečo je všetko
negatívne vo vašom živote. Môže vyriešiť starosti lásky,
nedorozumenia medzi partnermi takisto aj zo zdravím. Tvoja
karma je blokovaná ale ja ako tvoja veštkyňa ti prinesiem späť
svetlo do tvojho domova a do tvojej duši. Všetko môže pomôcť
aby si predišiel závyslostiam, úzkostiam, aby si išiel dobrou
cestou. Môžem vám ponúknuť ochranné talizmany a aj
talizmany šťastia pre celú vašu rodinu. Neváhajte a volajte,
Ankara sa nachádza teraz vo vašom meste.

Kvôli objednávkam volajte na tel.:

0949 279 462.

08-0 TT04

INTERIÉROV
0903 783 800

Veštkyňa a liečiteľka

DREVO

0911 421 691

39-0006 tt02

39-0002 TT02

Suchovská 5, Trnava

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

KOMPLETNÉ PALIVOVÉ

REKONŠTRUKCIE

3

391200012

trnAvskO
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Kultúrne centrum Na svoje si prídu najmä milovníci poctivého činoherného remesla
Malý Berlín
Kultúrne centrum Malý Berlín sídli na prvom poschodí meštianskeho domu na Štefánikovej 4. Celý
program: www.malyberlin.sk
06. 02. o 18.00
Vernisáž: Entrotopia 2.0
V Synagóge – Centre súčasného
umenia sa uskutoční medzinárodný
projekt medzi Helsinskou asociáciou
umelcov a oz Publikum.sk z Trnavy.
Výstava prezentuje tvorbu šiestich fínskych umelcov: Laura Beloff Teemu,
Korpela, Pia Männikko, Mari Mäkiö,
Ville Mäkikoskela, Jukka Virkunen.
07. 02. o 19.00
Kino Scandi 2020:
Vidíš mesiac, Daniel
Príbeh jedného z najhorších únosov
súčasnosti. Mladý dánsky fotožurnalista bol v Sýrii zadržaný ako rukojemník Islamského štátu spolu s niekoľkými ďalšími cudzincami. Film sleduje
Danielov boj o prežitie a nočnú moru
rodiny doma v Dánsku, ktorí sa snažia
vyrovnať so strachom, že už možno nikdy neuvidia svojho syna.
08. 02. o 20.00
Koncert:
Konzert MOLLY /AUT, Fjordwalker /RUS, Anacle /SVK, AUT
Rakúske duo MOLLY vydalo očakávaný debutový album. Odhaľuje inšpiráciu shoegazeom aj širšiu perspektívu.
V ich tvorbe nájdete prvky ambientu,
dream popu a prog rocku. Súzvuk
trip-hopu, synthwave a ambientu
prinesie Fjordwalker a večer ukončí
zoskupenie troch DJov a producentov
- Anacle.
09. 02. o 15.00
Bábkové divadlo na rázcestí:
Dve rozprávky na brušku
Rozprávky na brušku: O Jurkovi s kozou a O Dobromilovi a Lenimírovi. Klasický text v netradičnom spracovaní
pre deti od 3 rokov. V rozprávkach sa
mieša komické s poučným, nešťastie a
bieda so šťastným koncom. Predovšetkým však ide o netradičné a súčasné
spracovanie metódy, akou sa kedysi
hrávalo v klasickom bábkovom divadle.

Les v trnavskom divadle
Trnavské divadlo Jána Palárika
uvedie v piatok 7. februára o 19.00
h vo veľkej sále premiéru inscenácie Les z pera Alexandra Nikolajeviča Ostrovského.
Režisérsku taktovku vzal tentokrát
do rúk oceňovaný divadelný a televízny režisér Vladimír Strnisko a v hlavnej
úlohe statkárky Gurmyžskej sa predstaví ako hosť zo Slovenského národného
divadla, Ingrid Timková.

Všetko ide podľa plánu, až kým...

Dej hry divákov zavedie na veľkostatok v cárskom Rusku, kde žije bohatá
vdova Gurmyžská. Hoci navonok pôsobí ako nonšalantná dáma, v skutočnosti je ochotná obetovať čokoľvek, len
aby získala srdce mladučkého šľachtica
Bulanova. Gurmyžská to má detailne
naplánované. Musí čo najskôr vydať
svoju krásnu neter, výhodne predať les
za kaštieľom a udobriť si ohrdnutých
nápadníkov z vysokej spoločnosti. Všetko ide podľa plánu, až kým do jej domu
nezavíta synovec, ktorého nevidela pätnásť rokov a ktorý má nárok na časť jej
majetku. Synovec postupne odhaľuje
pravú tvár Gurmyžskej, mladého Bulanova, aj ostatných obyvateľov domu.
„Ostrovského Les v sebe spája dva dôležité prvky, jednak dôsledne vystavaný
dej a tiež detailnú kresbu charakterov,“
hovorí Lucia Mihálová, dramaturgička
divadla. „Humor je ukrytý v panoptiku
groteskných postavičiek a ich neúnavnej snahe zo všetkého vyťažiť finančný

Trnavské divadlo Jána Palárika uvedie premiéru inscenácie Les.
foto autor renáta kopáčová
kony členov umeleckého súboru Tibora Vokouna, Petry Blesákovej, Braňa
Mosného, Tatiany Kulíškovej, Martina
Križana, Miroslava Beňuša, Vladimíra
Jedľovského, Martina Kochana, Tomáša
Vravníka a Michala Jánoša. O výtvarnú
stránku scény a kostýmov sa postaral
výtvarník Juraj Fábry, ktorý patrí medzi
najvýznamnejších slovenských scénoDiváci sa môžu tešiť aj na skvelé vý- grafov.
ren

zisk. Hrabanie peňazí, vypočítavosť,
egoizmus a bezohľadné obchodovanie
sú v hre nezvyčajne pestro rozvíjané.
Napriek tomu, že hra vznikla pred 150
rokmi, Ostrovského postavy sú natoľko
nadčasové, že bez problémov prehovárajú aj k súčasnému človeku,“ vyjadrila
sa na margo hry dramaturgička.

Výstava, na ktorej sa stretáva história s prítomnosťou

V Synagóge predstavia fínske umenie
V Synagóge – Centre súčasného
umenia sa vo štvrtok 6. februára o
18.00 h uskutoční vernisáž výstavy
Entrotopia 2.0. Milovníkom výtvarného umenia sa tak naskytá príležitosť oboznámiť sa s tvorbou šestice
súčasných fínskych výtvarníkov.
Vystavené diela budú zastupovať tvorbu umelcov v oblasti maľby,
priestorových inštalácií, objektov,
sound artu, bio-artu a ich vzájomných
prepojení. Hlavnými témami výstavy
sú najmä súčasný stav spoločnosti, globálne a geopolitické dianie, no rovnako
ponáranie sa do hlbín našej podstaty
a pôvodu ľudstva. Zjednodušene by sa
dalo povedať, že na výstave sa stretáva
história s prítomnosťou a striedajú sa tu
obrazy ľudských túžob a rovnako obáv
z budúcnosti.

pravách dvaja kurátori, ktorí sa postarali o výber dovedna dvanástich vizuálnych umelcov z oboch krajín a zadali
tému pre tento výmenný projekt. Ako
prví sa v rámci spolupráce v auguste
2019 v Helsinkách predstavili šiesti slovenskí umelci pod vedením fínskeho
kurátora Ville Laaksonena. Medzi nimi
bola aj trnavská fotografka Ema Lanča-

ričová. Po šiestich mesiacoch do Trnavy
prichádza fínska šestica profesionálnych umelcov pod kurátorským dohľadom Dominiky Chrzanovej.
Výstava potrvá do 22. marca 2020 a
počas jej trvania sa diváci budú môcť
zúčastniť aj komentovanej prehliadky,
ktorá sa uskutoční vo štvrtok 27. februára 2020 so začiatkom o 17.00 h.
ren

V Helsinkách
vystavovala aj Trnavčanka
Bábkové divadlo nemusí byť statickou
záležitosťou s pevne zabudovanou scénou a bábkami, ale dá sa zavesiť napríklad na „bruško“! foto zdroj KC MB

Výstava je zavŕšením približne dvojročnej medzinárodnej spolupráce medzi občianskym združením Publikum.
sk z Trnavy a Helsinskou asociáciou
umelcov. Združenia zastupovali v prí-

V Synagóge vystavia diela šestice súčasných fínskych výtvarníkov.
foto zdroj GJK v Trnave
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Otváracie hodiny
PO - PIA: 9:30 - 18:00
SO: 9:30 - 13:00
NE: zatvorené

MATRACOVÉ CENTRUM a postele

7

3,70 € / ks

5. februára 1936

do kín bol uvedený vôbec posledný nemý
film Moderná doba od Charlieho Chaplina.

0905 441 627 www.PodrezavamDomy.sk

6. februára 1905

sa narodil Jan Werich, herec († 1980).

REKONŠTRUKCIE
BYTOVÝCH JADIER
DO 7 DNÍ

voda a elektroinštalácie obklady,
dlažby, parkety sádrokartón

rýchlo a kvalitne

0917 374 566

ZĽAVA 20%

39-0 TT05

t013"7""7Å.&/","/"-*;«$*&

76-0019-1

Ševčovič

39-0023 TT05

Sťahovanie nosných stien oceľovými lanami alebo tyčami.
t10%3&;«7"/*&.63*7" t3&,0/À536,$*"%0.07
t;04*-/&/*&;«,-"%07 t;«.,07«%-"Ç#"
t%3&/«Ç1*7/¶$
t10%,-"%07²#&5»/:

Výročia a udalosti

39-0026 TT05

7-)/&

7ÈN
EPN

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

80120 0012

08-0020 tt05

1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'
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Diskusia o rušení
nočného pokoja Nahliadnite do sveta vysokej politiky

Mesto Trnava organizuje v pondelok
3. februára o 16.00 hod verejnú diskusiu na tému rušenia nočného kľudu. V
zasadačke mestského zastupiteľstva
na radnici budú svoj názor môcť vyjadriť obyvatelia mesta i podnikatelia. Samospráva bude z tejto spätnej
väzby vychádzať pri príprave návrhu
všeobecne záväzného nariadenia.

Koľko ľudí, toľko chutí

O ktorej hodine by malo večer mesto
stíchnuť a ponoriť sa do nočného
pokoja? Táto téma vzbudzuje veľkú
diskusiu i emócie. Občania bývajúci
v blízkosti prevádzok majú o nej inú
predstavu než majitelia takýchto podnikov či ľudia, ktorí sa radi zabavia aj v
neskorších večerných hodinách. Vyhovieť každému je ťažké, niekedy nemožné, podľa trnavskej radnice však treba

ilustračné foto

autor renáta kopáčová

hľadať kompromisy a riešenia, ktoré
budú čo najviac vyhovovať všetkým
zúčastneným stranám.

Čo sa považuje za rušenie
nočného pokoja

Treba uviesť, že za rušenie nočného
pokoja sa okrem hlasnej hudby považuje
aj hlasné vyspevovanie, vykrikovanie,
zhováranie alebo vytváranie iných hlasitých zvukových efektov a zvukov ako napríklad zábavná pyrotechnika, neopodstatnené používanie klaksónov, hlučná
jazda na motorke, vibrácie tónov nízkej
frekvencie a podobne.
ren

Film Sviňa prichádza do Trnavy
Do Trnavy prichádza napínavý
akčný film Sviňa, v ktorom divákov čakajú skvelé herecké výkony
a výborné drsné dialógy inšpirované životom. Lákadlom je i slávnostná predpremiéra s účasťou
tvorcov a hercov, ktorá sa uskutoční v kine CINEMAX MAX Trnava 8. februára o 18.30 hod. Pre
všetkých, ktorí chcú film nielen
vidieť, ale s jeho tvorcami o ňom
aj trochu diskutovať, je to ideálna
príležitosť.

V Trnave budú k hosťom patriť dvojica scenáristov, režisérov a producentov
Mariana Čengel Solčanská a Rudolf
Biermann, herci Jozef Vajda, Diana Mórová, Marko Igonda, Daniela Droppová,
Petra Dubayová a Andrej Remeník.
Lístky na slávnostnú predpremiéru s
účasťou tvorcov a hercov je možné zakúpiť v kinách siete Cinemax už dnes.

Nahliadnite do sveta
vysokej politiky

Film bol nakrútený na základe rovnomenného knižného bestselleru spisovateľa Arpáda Soltésza. Odohráva sa vo
svete vysokej politiky, mafie bielych golierov, organizovaného zločinu, obchodu s bielym mäsom a veľkých peňazí.
Film Sviňa prichádza ja do Trnavy.
A čo hovoria samotní protagonisti?
Veria, že film Sviňa je jedným z tých, mal vidieť, pretože sila, ktorá z neho
ktoré je nutné vidieť. Prečo?
ide, tá až absurdita situácií, o ktorých si
možno človek povie, že to nie je možné,
Jozef Vajda: “Pretože všetky tieto si- tak zrazu vidí, že to možné je. A môže
tuácie sa donekonečna opakujú. Tatíto pocítiť aj tie následky. Je to určite dobré
ľudia vznikajú a vyrastajú stále, stále, zrkadlo, ktoré treba vidieť.”
stále ďalší a ďalší. Jednoducho existujú.
A preto vznikol tento film, aby sme sa
Gabriela Marcinková: “Lebo je to
vedeli varovať, chrániť, aby sme vedeli strašné. Je to hrozné, všetko, čo sa tam
zabrániť tomu, aby takéto zlo vznikalo udeje. Ale myslím to v tom dobrom slonaďalej. A ja si myslím, že sa to podarí, va zmysle, že my, Slováci, sa musíme
keď budeme k sebe úprimní, čestní a asi pozerať na strašné a hrozné veci,
keď si priznáme, že tieto veci jednodu- aby sme si uvedomili, kde žijeme a aby
cho existujú, pomenujeme ich a ukáže- sme zmobilizovali svoje sily na to, aby
me na ne. To má za úlohu tento film a ja sa niečo zmenilo.”
verím, že na neho prídete a uvedomíte
si, o čo tu ide.”
Andrej Remeník: “Ja viem, že momentálne sa to na bežného človeka žijúMarko Igonda: “Je to zrkadlo doby. ceho na Slovensku valí z každej strany.
Myslím si, že každý mladý človek by ho Sú toho plné médiá, plné noviny, už sa

foto autor Łukasz Wojciechowski
to pretavuje aj do umeleckej formy. Ale
myslím, že tento film ide ešte o čosi hlbšie, ešte o čosi viac nazerá do kuchyne,
kde tento bordel a hnis varia. Myslím,
že je dôležité, aby ľudia vedeli, v akej
krajine žijú, i keď ten pohľad je hrozný
a človeka to ubíja, frustruje a nasiera.
Ale je dôležité vidieť to, pretože dlho
sme pred tým zatvárali oči, nič sme neriešili a radšej sme si okopávali ten svoj
dvorček a zametali pred svojím prahom
a politiku sme riešili iba v deň volieb či
deň pred voľbami. A práve sa nám to
vypomstilo a teraz sa môžeme len diviť,
že kto to vlastne dopustil, prečo sa to
stalo. Tento film môže nabudiť ľudí, aby
sa o politiku aktívnejšie zaujímali, aby
nedopustili, aby sa tu znova rozbujnelo
niečo takéto. Aby sme vedeli dupnúť na
ruky.”
ren

33-0013

Mesto Trnava pripravuje nové
všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) o rušení nočného pokoja.
Radnica pozýva občanov, aby prišli vyjadriť svoj názor v diskusii.
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ZIMNÉ BUNDY

WWW.REGIONPRESS.SK

OKNÁ a DVERE - plastové, hliníkové
ŽALÚZIE, rolety, siete proti hmyzu
KLIMATIZÁCIE - www.chcemklimu.sk

pre všetky vekové kategórie

v ponuke
aj umelé kožuchy

Spoločnosť zo TT

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY

Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101

0904 996 772

Zimné bundy,
OD Jednota,
1. poschodie

prijme do TPP aj živnostníkov

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

garancia platu 1000 €/mes.

Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

51-0007

VÝPREDAJ

01-0007 TT03

25 rokov

SERVIS, OPRAVA A NASTAVENIE OKIEN A DVERÍ na trhu!

TOTÁLNY

SINOP ALFA s.r.o.,
01-0 TT04

so sídlom v Pezinku
prijme do trvalého pracovného pomeru
montážnych pracovníkov na pozíciu:

Zámo ník

– spájkovanie medených potrubných rozvodov a ostatné
zámočnícke práce (preukaz na tvrdé spájkovanie výhodou)

Elektromontér

– zapájanie rozvodných skríň a strojov, vrátane kabeláže,
nastavovanie elektro komponentov (§ 21 výhodou)

Montážny pracovník

– pomocný montér s manuálnymi zručnosťami pre vŕtanie,
rezanie a iné činnosti manuálneho charakteru
Spoločnosť SINOP ALFA vykonáva montáže chladiacich zariadení
v rámci celej SR, s vlastným vozovým parkom.
Montážna partia zostáva na mieste montáže maximálne 8 – 10 dní.
Ubytovanie je zabezpečené v hoteloch a penziónoch (nie robotnícke
ubytovne). Pracovný odev a obuv (letné, aj zimné), vrátane
ochranných pomôcok a prostriedkov je samozrejmosťou, ako aj
poskytovanie stravných lístkov, resp. preplácanie diét na montážach.
Vodičský preukaz sk. B je podmienkou.
Priemerná mzda montáž. pracovníka, v štandardnom pracovnom
mesiaci (výnimku tvoria august a december) dosahuje výšku
1250 až 1650 € v čistom, vrátane príplatkov za nadčasy.

KONTAKT:

domotor@sinopalfa.sk
033/642 22 55
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VA - 30%
MOŽNÁ ZĽA DLAŽBY
YA
NA OBKLAD

0949 319 336

39-17 TT03

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

391200009

47-012

REKONŠTRUKCIE

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:

46-0192

41-0020

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 ...

RENOVÁCIA EUROOKIEN
Super CENY

01-0005 TT03

na doplnky k oknám!
...sieťky, žalúzie a iné
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SME PRVÁ FIRMA,

PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

OBKLADAČA - 16 € / m2
TESÁRA - 6,90 € / hod. brutto
STROJNÍKA / VODIČA - 6,90 € / hod. brutto
INŠTALATÉRA /VODÁRA - 8 € / hod. brutto
MURÁRA / MALIARA - 6,90 € / hod. brutto
tel.: 0908 789 146 / email: ismont@ismont.sk

hľadá záujemcov na pozíciu:

SKLADNÍK
Požadujeme:
tVLPOǏFOÏTUSFEPÝLPMTLÏW[EFMBOJF
tNBOVÈMOB[SVǏOPTǸ øFYJCJMJUB 
tTBNPTUBUOPTǸ [PEQPWFEOPTǸ
tTLÞTFOPTUJT̓QSÈDPVW̓TLMBEFNJOSPLZ
tQSÈDBT̓7;7TQÙTPCJMPTǸ
tNBOJQVMÈDJBT̓NBUFSJÈMPNPCTMVIBNPUPSWP[ÓLB
tOFNFDLâKB[ZLWâIPEPV
tWZLPOÈWBOJFWÝFULâDIǏJOOPTUÓW̓TLMBEF
tQSÓKFNWâEBKLPOUSPMBNBUFSJÈMV
tLPNJTJPOPWBOJFNBUFSJÈMV JOWFUÞSB
tQSÈDBTQD
tQMOFOJFÞMPIOBESJBEFOÏIP
tQSÈDBOB[NFOV
tNFTBǏOâEPDIÈE[LPWâCPOVT 
TUSBWMÓTULZoFMFLUS,BSUB
tIPEN[EB ûCSVUP QSFNJB
Práca je vhodnejšia pre muža
ÇJWPUPQJTZ[BTJFMBKUFǏPOBKTLÙSFNBJMPNBMFCP
QPÝUPVBUBLUJFäTÞIMBTTPTQSBDPWBOÓNPTPCÞEBKPW

Kontaktná osoba:
p.Trúchla, tel.033/ 29 018 02

Wild Technologies s. r. o. Coburgova 84 /7607, 917 02 Trnava

01-0003 tt05

Budeme kontaktovat len tých,
ktorí vyhoveli našim požiadavkám.

ZAMESTNANIE
Stavebná spoločnosť hľadá

ODBORNÉHO

ROBOTNÍKA
Môže byť aj živnostník. VP sk. B
výhodou. 800 € brutto + odmeny.
Doprava zabezpečená.

0948 504 344

08-0008 TT03

- CESTNÉ A INŽ. STAVBY

0948 011 605
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75-11

ﬁxný plat 450€ v čistom + stravné lístky
(krátky / dlhý týždeň), príjemné
vystupovanie, zodpovednosť,
vieme zabezpečiť aj dopravu z práce

01-0 TT05

Prijmem
do pohostinstva
pri Trnave
ženu (dievča)

47-001

499 €

41-0022

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

vymaľovanie
interiéru
pri výmene okien

32-0182

10% ZĽAVA
389 €

Výročia a udalosti
sa narodil Andrej Lettrich, slovenský režisér, scenárista a herec († 1993).

3. februára 1922

Príjmeme
do zamestnania:

KTORÁ NEVYBERÁ ZÁLOHU NA OKNÁ

339 €
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PRIJMEME
ZAMESTNANCA DO TPP

INZERCIA

HĽADÁME ADMINISTRATÍVNU
PRACOVNÍČKU
PRE PRÁCU V KANCELÁRII

Mzda: 600€ v čistom.

0905 339 587

01-0 TT04

trnAvskO

0905 534 595

KRMIVO
oproti Žel. Stanice, Kollárova 6, Trnava, tel. 0917 501 066
parkovanie zozadu - vchod z Hospodárskej ulice

· Práca v automobilovom priemysle
· Výroba klimatizácii
· 8 hodinová trojzmenná prevádzka
ÐÐ+MƢLMQƄÐNP?AMT?ƄÐL?Bı?QW
· Ubytovanie a doprava
ÐÐÐÐX?@CXNCıCLĖÐ?ÐFP?BCLĖÐ˿PKMS
àà-LPHVQRGBJBàMO>@LSKiàL?IBȵBKFBà>àL?RS
àà-OȚ@>àSELAKȚàJRȇF àȇBKVà>GàMOBàMȚOV
Kontakt:

0908 914 180

svetlana.ilavska@os.allianzsp.sk

85_0085

Energys
pre Hospodárske
zvieratá, komponenty

54-0074 TT03

slnečnica, proso, lojové guľe, pšenica, kukurica

39-0025 TT05

OPERÁTOR VÝROBY
)& ß/ß!àȴ/

PRENAJME NEBYTOVÝ PRIESTOR

AKCIA FEBRUÁR 2020

1-hrob od 990 € • 2-hrob od 1190 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2450 € • 1-hrob od 1750 €

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: váza,
svietnik, záruka 36 mesiacov

0910 902 635•0905 323 022

www.kasna.sk •
Skvelé
ceny na

033/55 13 185
skoppo@gmail.com 0905 575 191
(vo dvore oproti gym. A. Merici)

KUCHYNE
-40% ŠATNÍKY
Naše postele farebne zladíme so šatníkom!
KVALITA, ZA KTOROU SI STOJÍME > ZÁRUKA 5 ROKOV

Najväčší výber
kuchýň
do bauringu!

garancia
eny!!!
najnižšej c

A
K
N
I
V
O
N
VÉ
INTERIÉRO

+ PARKETY

DVERE

u a kovaním

o
so zárubň
od

99 EUR
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011200003

RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

Hviezdoslavova 3, Trnava
63-0008

AKCIA na farebné zákryty

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

www.kamenarstvo-bocan.sk

Info: www.spsdtt.sk

08-0 TT04

SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava

reAlity
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NAJRÝCHLEJŠÍ PREDAJ
NEHNUTEĽNOSTÍ

www.casmar.sk

Ponúkame kompletný právny servis, ﬁnančné a právne poradenstvo
3-izb. podkrovný byt s výťahom
a vyhradeným parkovaním
57 m2, Trnava, 103 000 €
Mgr. Janka Gajdová 0904 284 313

Krásny RD v Špačinciach 4iz.
Počet izieb: 4, 147 m2, 239 990 €
Ján Petráš 0948 664 225

Novostavba 4 izb. RD Voderady
Počet izieb: 4, 100 m2, 188 000 €
Ondrej Cíferský, 0915 033 690

NOVOSTAVBA 4izb. RD s dokončeným
interiérom na Potočkoch
Trnava, Počet izieb: 4, 102 m2, 180 000 €
Ing. Marta Krejčí 0908 21 66 76

NOVOSTAVBA 4izb. rodinného
domu v obci Križovany
Počet izieb: 4, 101 m2, 155 000 €
Ing. Marta Krejčí 0908 21 66 76

predaj pozemkov 587 m2 a 678 m2
v lokalite Kamenný mlyn
210 €
Ing. Zuzka Legényová 0948 664 224

Rodinný Dom Vančurova ulica
Počet izieb: 3, 735 m2, 240 000 €
Ing. Zuzka Legényová 0948 664 224

2-podlažná chata-Buková
veľký pozemok TOP PONUKA
1659 m2, 92 490 €
Ján Ostríž 0915 032 776

1 izbový byt v Cíferi
rezort Karlov Dvor
35 m2, 44 660 €
Ján Ostríž 0915 032 776

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
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

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
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

39-0 tt04

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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