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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 25 000 domácností 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
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Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
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Predaj náhradných dielov
na LKT 81, LKT 80.

Tel.: 0905 695 635
htrade@mail.t-com.sk
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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Hľadáme kuchárov,
čašníkov a barmanov  na TPP

pre našu prevádzku BeAbout v Bratislave.
Platové podmienky: 800-1.000€ (závisí od pozície)

Ponúkame ubytovanie pre zamestnancov.
E-mail: patricia.velika@beabout.sk, Tel.: 0948 301 483

HU19-13 strana- 1

Č. 13 / 29. MAREC 2019 / 23. ROČNÍK
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VŠETKO pre
         vašu záhradu

Jozef HatalaJozef HatalaJozef HatalaJozef HatalaJozef Hatala
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ELEKTROINŠTALÁCIE

0915 953 378       instalaciaelektro@gmail.com
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PREPICHY
        POD CESTY
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 
zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 
elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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399€

PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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VÝKUP

PALIETPALIET
DREVENÝCH

0905 910 1320905 910 132
paletatrans@gmail.com

ODBORNEJODBORNEJ

SPÔSOBILOSTISPÔSOBILOSTI
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Jozef Hatala
Humenné 0908 208 908

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

 - NÁTERY STRIECH- NÁTERY VO VÝŠKACHmobil: 0940 954 513
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GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504    0918 841 371

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

ALU RENOSTAVALU RENOSTAV s.r.o.

DECCO 83
7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

pre pohodlie domova... 
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Kontakt: 0907 208 278    E-mail: info@drevovyrobavamas.eu    WEB: drevovyrobavamas.eu

VÝROBA  A  MONTÁŽ  VÄZNÍKOVÝCH  KROVOV
Ušetrite peniaze a čas na Vašej streche inštaláciou krovu touto technológiou.

Ponúkame kompletný návrh, výpočet ceny vrátane statického posudku,
výrobu väzníkov na profesionálnych zariadeniach a konečnú montáž krovu rýchlo a kvalitne.
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PLECHOVÉ
GARÁŽE

Dovoz a montáž
 ZDARMA

Dovoz a montáž
 ZDARMA

3x5m10
rokov

na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

Asi to nebola náhoda v čase. Cynic-
ký vrah, ktorý beštiálne skopal ne-
vinného mladíka na ulici, dostal 
smiešnych šesť rokov. Brutálna 
vražda sa tak dostala takmer na 
úroveň krádeže čokolády v super-
markete.

Mladé dievčatá, študentky marke-
tingovej komunikácie a reklamy na 
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 
sa rozhodli vytvoriť na verejnosti inte-
raktívny priestor pre náhodných okolo-
idúcich ľudí, kde si mohli doslova vybiť 
svoj hnev či potláčanú agresivitu. 

V piatok 17.05.2019 sa na Mostnej 
ulici v Nitre snažili zaujať a vypro-
vokovať ľudí možno na prvý pohľad 
kontroverznou kampaňou, ktorá mala 
poukázať na sociálny problém týkajú-
ci sa (nielen) tejto ulice. Opakujúce sa 
bitky a násilie, to je obraz mnohých ulíc 
mnohých miest Slovenska.  Nejednému 
človeku sa už stali osudnými. Cieľom 
aktivity študentiek bolo motivovať 
mladých ľudí, ktorý v sebe pociťujú 
veľa nevybitej energie, aby sa začali 
venovať napríklad bojovým športom, 
miesto toho, aby sa bili na ulici. 

Rozhodli sa tak na verejné 
priestranstvo, kadiaľ prechádza viace-
ro chodcov počas dňa,  umiestniť boxo-
vacie vrece. Na zem nakreslili obrysy 
ľudí, znázorňujúc tak často tragický 
koniec nevinnej zábavy, ukončený bit-
kou s fatálnymi dôsledkami. Obrysy 
doplnili menom a textom: 

„Na druhy svet mi niekto pomohol“. 

Celú akciu nijako neriadili, ne-
usmerňovali, nechali ju vo voľnom 
priebehu, iba dohliadali a čakali, ako 
budú ľudia reagovať. Podľa ich vy-
jadrenia sa ľudia zastavovali, fotili si 
interaktívny priestor, mnohí si udreli 
do vreca a iní ho doslova a od zlosti až 
prehodili.  Organizátorky – študentky 
zhodnotili, že ľudia sa nad ich hlavnou 
myšlienkou kampane: „Zbi vrece, nie 
nevinného!“ začali zamýšľať a nie je im 
to ukradnuté. 

Študentky sa snažili o zmenu po-
stoja a vnímanie ľudí voči tomu, čo 
sprevádza nočný život v meste.

Chceli, aby sa ľudia zamysleli nad 
možnými hroznými dôsledkami vzras-
tajúcej verejnej brutality. 

Zbi vrece,  nie nevinného!

» Foto poskytla Karin Kaducová                  (Z podkladov Karin Kaducovej.) 

Obdarovanie je medzi ľuďmi bež-
né a  nikto sa zvyčajne nezamýšľa 
nad otázkou vrátenia daru, kým 
sú vzťahy medzi darcom a obdaro-
vaným korektné. Ak sa však tieto 
vzťahy zhoršia nie je v praxi vylúče-
ný prípad, že bude darca žiadať, aby 
obdarovaný prijatý dar vrátil. 

Dôvodom pre takéto konanie nemu-
sí byť výlučne zhoršenie vzájomného 
vzťahu medzi darcom a obdarovaným, 
ale môže to byť spôsobené aj zhorše-
nou finančnou situáciou darcu po da-
rovaní hodnotného daru. V  takomto 
prípade sa naskytujú dve možnosti. 
Jednou z nich je možnosť od darovacej 
zmluvy odstúpiť. Táto možnosť však 
nemusí byť dostupná, keďže v  zmys-
le Občianskeho zákonníka môže od 
zmluvy účastník odstúpiť, len ak to 
umožňuje zákon alebo samotná zmlu-
va. V prípade, že to darovacia zmluva 
neumožňuje možno za zákonom sta-
novených podmienok uplatniť  mož-
nosť darcu domáhať sa vrátenia 
daru alebo možnosť obdarovaného 
dar vrátiť. 

Podľa zákona sa darca môže domá-
hať vrátenia daru v prípade, že sa ob-
darovaný správa k nemu alebo členom 
jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje 
dobré mravy. V tejto súvislosti si je po-
trebné uvedomiť, že pod hrubým po-
rušením dobrých mravov nemožno ro-
zumieť akékoľvek neetické správanie, 

ktoré odporuje základným pravidlám 
slušného správania, ale toto konanie 
musí predstavovať porušenie dobrých 
mravov značnej intenzity alebo ich sú-
stavne porušovanie. Hrubým poruše-
ním teda môže byť napr. fyzické násilie 
obdarovaného voči darcovi, neposkyt-
nutie potrebnej pomoci, hrubé urážky 
na adresu darcu a pod. 

Naopak hrubým porušením dob-
rých mravov nie je, ak obdarovaný 
zabudne na darcove narodeniny, či 
darcu pri osobnom stretnutí nepo-
zdraví. Napriek uvedenému je potreb-
né každý prípad posudzovať osobitne, 
keďže pri hodnotení správania môže 
zavážiť aj dôvod, ktorý obdarované-
ho viedol k  takémuto správaniu. Ak 
by napr. darca vyprovokoval hádku 
s obdarovaným a tento by ho v rámci 
hádky urazil, nemožno bez ďalšieho 
povedať, či by takéto konanie obdaro-
vaného bolo kvalifikované ako hrubé 
porušenie dobrých mravov. Obdaro-
vaný má na druhej strane možnosť dar 
vrátiť, a to v prípade, že dar má vady, 
na ktoré darca obdarovaného neupo-
zornil.

Vrátenie daru

» Tím advokátskej kancelárie 
   V4 Legal, s.r.o. 

e-mail: info@v4legal.sk,   www.v4legal.sk
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záhRada, slUŽBY, RealitY

ZÁHRADNICTVO

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

STROMY    KVETY
KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

0908 993 466
www.zasas.sk
0908 993 466

www.zasas.sk
GAŠTANOVÁ 4, HUMENNÉGAŠTANOVÁ 4, HUMENNÉ

nový tovar
LETNIČKY - TRVALKY

MUŠKÁTY - ZÁVESNÉ KOŠE
BYLINKY - ČUČORIEDKY
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Priemyselná 1, Michalovce, 0905 105 793  0905 503 222

Realizácie záhrad na kľúč
Realizácie zavlažovacích systémov

Realizácie záhrad na kľúč
Realizácie zavlažovacích systémov
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Nemusíte h¾adaś 2 alebo 3 firmy,

MY PONÚKAME VŠETKO, ÈO POTREBUJETE!

montter@montter.sk         www.montter.sk        0919 370 730   0919 383 363

STAVEBNÉ PRÁCE    RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE    TIENENIE NA STRECHY    SKLENENÉ STRECHY    DREVENÉ PODLAHY

TERASY   ZIMNÉ ZÁHRADY   PRÍSTREŠKY   ZASKLENIE   TIENIACA TECHNIKA

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO
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NA PREDAJ
62,66 M�

NA
PREDAJ
67,98 M�PREDANÉPREDANÉPREDANÉ

BLIŽŠIE
INFORMÁCIE
0917 813 503
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4marekgauch@gmail.com

Rekonštrukcie
balkónov

stavebné práce
rekonštrukcie
bytových jadier
obklady a dlažby
fasády
sadrokartónové práce
stierky     
zatepľovanie    omietky

ce

etky

GAUCH
s.r.o.s.r.o.

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE  PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA
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Reálna  záruka

12 rokov

0905 186 889, www.kopaniestudni.comZe
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HĽADANIE VODY
VŔTANIE STUDNÍ

STROJOVÉ KOPANIE 
STUDNÍ do 13 m
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www.oksro.sk

6-komorový profil s troma tesneniami stavebnej hrúbky 80 mm6-komorový profil s troma tesneniami stavebnej hrúbky 80 mm

Uvedené rozmery sú rozmery stavebných otvorov. CENY bez DPH.

VRANOV n/T: Ul. Čemernianska 192 tel./fax: 057/44 22 066 O2 mobil: 0904 121 157 e-mail: ok.okno@azet.sk
KOŠICE: Ul. Moldavská 8    tel./fax: 055/64 44 446     O2 mobil: 0948 622 266     e-mail: ok.kosice@gmail.com

BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 222 020  Trebišov, Michalovce, Humenné, Snina, Sobrance, Prešov - 0904 121 157
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PRENÁJOM LEŠENIA ZA BEZKONKURENČNÉ CENY

PREDAJ FASÁDNEJ
MINERÁLNEJ VLNY

IHNEĎ
K ODBERU
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KONIEC CHLADNÝM
A VLHKÝM STENÁM
- historické budovy, rodinné domy, 
 priemyselné objekty

Info: 0911 336 880, 0903 600 849, www.carlex.sk 
e-mail: carlex@carlex.sk

Ponúkame:
- zateplenie objektov, renovácie budov
- hydrofóbne omietky proti vode a vlhkosti
- predaj tepelnoizolačnej hmoty CARLEX
- predaj hydrofóbnej omietky IZONIL

79
-0

20
7

ZĽAVA NA PRODUKTY 10% platí do 20.06.2019

Stavbu rodinného domu by mali 
sprevádzať aj určité zvyky, ktoré sú 
na jednej strane vyjadrením úcty k 
pracovitosti a zručnosti predkov – 
remeselníkov a na druhej strane sú 
tiež prejavom úcty k minulosti a ku 
všetkému dobrému, čo nás naučila. 
Tak skúsme.

Na zabezpečenie ochrany budú-
ceho ľudského príbytku sa do zákla-
dov prvého rohu (v ktorom mal stáť 
stôl, sošky a obrazy svätcov) alebo do 
základov všeobecne vkladali ochran-
né predmety: nádobka so svätenou 
vodou, posvätené byliny a mince. Na 
Orave a Horehroní sa do začiatku 20. 
storočia zachoval aj zvyk vkladať tam 
na ochranu konskú lebku, na Liptove 
sklo, na východe Slovenska chlieb, na 
mnohých miestach tiež listinu s údajmi 
o začatí stavby. 

Pred zastrešením stavby sa na 
krokvu pribil stuhami ozdobený zele-
ný máj, niekde sa dohotovenie obvo-
dových múrov, hrubej stavby či krovu 
osobitne oslávilo a označilo zväzkom 
konárov alebo stromčekom so stuhami 
nazývaným glajcha. 

Po dokončení domu sa zvyklo ne-
chať v ňom prvú noc prenocovať mač-
ku, psa alebo žobráka. Pred sťahova-

ním do nového domu kotúľala gazdiná 
smerom od dverí do stredu izby boch-
ník chleba v snahe zabezpečiť dostatok 
a blahobyt, odriekajúc pritom prosbu k 
Bohu o požehnanie domu a jeho obyva-
teľov. Dôležitú úlohu pri stavbe domu 
tradične zohrávala vzájomná susedská 
výpomoc.

Jedno slovo si však vyžaduje viac 
vysvetliť. Ide o slovo glajcha. Je to 
pojem, ktorý sa používa pre označenie 
najvyššieho bodu stavby vo chvíli, keď 
je budova postavená až po strešnú úro-
veň. Glajcha však môže byť aj výraz pre 
stromček či veniec, ktorý sa pripevňuje 
na krov alebo na komín. V prenesenom 
význame však môže glajcha označovať 
tiež dokončenie hrubej stavby.

Ale nielen to. Glajcha je sym-
bol úspešného ukončenia stavby. 
Okrem slávnostne ozdobeného strom-
čeka je to aj slávnostná reč, ktorú pred-
nesie na hostine pri príležitosti ukon-
čenia stavby hlavný tesár. Na hostine 
by mali byť prítomní všetci, ktorí sa 
na stavbe zúčastnili. Súčasťou pocty 
domu po jeho dostavaní tiež býva jeho 
posvätenie miestnym duchovným ot-
com.

Nech sa vám dobre býva!

Je čas na glajchu

» red
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MORSKÉ OKO

TIP na výlet

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY
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Sú to už štvrté 

Vlado sa Európskej

Michal Wiezik je

V SPOLU veríme

Vieme, že to

» Miroslav Beblavý» Miroslav Bebl ý

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Distribúcia každý týždeň: Hu-
menné, Suchý Jarok, Vranov nad 
Topľou, Čemerné, Medzilaborce

+ Distribúcia v nepárnych týž-
dňoch: Hanušovce nad Topľou, 
Brestov, Papín, Závadka, Tovarné,
Dlhé nad Cirochou, Slovenská 
Kajňa, Sedliská, Zámutov, Sečov-
ská Polianka, Zemplínske Hámre

+ Distribúcia v párnych týž-
dňoch: Snina, Brekov, Jasenov, 
Kochanovce, Topoľovka 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV 57.000 Bratislavsko Východ
BZ 67.000 Bratislavsko Západ
DS 26.000 Dunajskostredsko
GA 30.000 Galantsko+Šaliansko
HC 24.000 Hlohovecko+Sereďsko
KM 15.000 Komárňansko
LV 30.000 Levicko
MA 25.500 Malacko
NR 48.000 Nitriansko
NZ 35.000 Novozámocko
PK 21.000 Pezinsko
PN 32.500 Piešťansko+NM+MY
SC 25.000 Senecko
SE 31.000 Senicko+Skalicko
TO 38.000 Topoľčiansko+PE+BN
TN 52.000 Trenčiansko+DCA+IL
TT 45.500 Trnavsko
ZM 18.000 Zlatomoravsko

BB 51.100 Banskobystricko+BR
KY 30.000 Kysucko=CA+KM
LI 35.500 Liptovsko=LM+RK
LC 30.000 Lučenecko+VK+PT
MT 39.250 Martinsko+TR
OR 38.600 Oravsko=DK+NO+TS
PB 35.500 Považsko=PB+PU
PD 35.000 Prievidsko
ZV 36.500 Zvolensko+DT+KA
ZH 26.500 Žiarsko+ZC+BS
ZA 52.000 Žilinsko+BY

BJ 31.000 Bardejovsko+SK+SP
GE 25.000 Gemersko = RV+RS+RA
HU 25.000 Humensko=VT+SV+ML
KE 82.750 Košicko
KS 22.250 Košicko okolie
SL 13.100 Ľubovniansko
MI 30.500 Michalovsko+TV+SO
PP 40.000 Popradsko+KK
PO 40.000 Prešovsko+SB
SN 30.000 Spišsko+LE+GL

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

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (25.000 domácností)

Evanjelizácia neznamená robiť 
členský nábor alebo reklamnú kam-
paň. A nie je to ani zákaznícky servis 
založený na premyslených plánoch. 
Jedinou jej podstatou je nasmerovať 
pohľad a srdce človeka na Ježiša, 
pretože len v ňom nám Boh definitívne 
zjavuje, kým skutočnosti je, že je lás-
ka. Spoznať ho znamená stať sa jeho 
učeníkom, ktorý mu dôveruje, kráča 
po jeho cestách a riadi sa jeho slovami 
ako svojím životným kompasom. „On 
vždy svojou novosťou dokáže obnoviť 
náš život a naše spoločenstvo, a aj keď 
sa ho dotkli temné obdobia a slabosti 
Cirkvi, kresťanské posolstvo nemôže 
nikdy zostarnúť. Ježiš Kristus dokáže 
tiež prelomiť nudné schémy, v ktorých 
sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a 
vie nás prekvapiť svojou neustálou 
Božou tvorivosťou,“ píše pápež Fran-
tišek v Evangelii gaudium. 

Aj v krajinách s kresťanskou kultú-
rou sa neraz vytráca skutočné pozna-
nie, prečo a  v  koho vlastne veríme. 
Evanjelizácia je preto potrebná 
vždy a všade. Marcello Candia (1916 
–1983), bohatý taliansky podnika-
teľ, ktorý ako 50-ročný všetko pre-
dal a  odišiel do Brazílie ako laický 
misionár, rozpráva o  svojej misijnej 
skúsenosti s výstavbou nemocnice 
v amazonskom pralese: „Môj spôsob 
myslenia sa celkom zmenil. Ako pod-
nikateľ v priemysle som si vždy najprv 

robil prognózy, plány, projekty. Uva-
žoval som o peniazoch a  bankách, 
ako financovať moje podnikanie, 
všetko podľa presnej matematickej lo-
giky. Postupne som si ale začal uvedo-
movať: ak sa niekto vydá na cestu s 
Bohom, účty sa vyrovnávajú inak. 
V misijnej nemocnici si mohlo zaplatiť 
liečenie len 10 percent ľudí, 40 per-
cent bolo tých, ktorí mali zdravotné 
poistenie, a všetci ostatní nemohli dať 
za ošetrenie a liečbu nič iné ako seba 
samých. A tak som pochopil: ak má 
nemocnica pre chudobných fungovať 
dobre, musí byť stále v deficite.“

Túto skúsenosť má za svoje vyše 
70-ročné pôsobenie aj pápežská 
nadácia ACN – Pomoc trpiacej 
Cirkvi. Hoci pre svoje prísľuby pomo-
ci je stále „v deficite“, účty boli doteraz 
vždy vyrovnané. Vďaka tisícom dob-
rodincov, pre ktorých je evanjelium 
neustálym prameňom novosti a mla-
dosti.

Vo svete je najmä obrovský defi-
cit viery, nádeje a lásky. Boh ho chce 
pokryť naším misionárskym zápalom 
a vkladom. Naše šance a devízy nikdy 
neboli väčšie, ako sú teraz, len potre-
bujeme nabrať odvahu a v dôvere v Je-
žišovo slovo „vykročiť na vodu“. 

Deficit viery, nádeje a lásky

» www.acn-slovensko.sk
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TIP na výlet
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STARINA

Firma Remirel príjime na prac. pozíciu:

PRACOVNÍK VO VÝROBE 

 
Miesto výkonu práce: 

Práca vhodná 

0905 552 537
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www.genau.sk 

 

Podmienky: 
 
 

 
 

prax 

Plat: 
od 3 000 € 
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OPERÁTOR VÝROBY
Plat od 520 € - 600 €

YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

ZAMESTNÁVATEĽ YAZAKI PRÍJME ZAMESTNANCOV NA POZÍCIU:

Žiadosť do zamestnania, životopis a súhlas na spracovanie
osobných údajov zasielajte na :  praca@yazaki-europe.com 

alebo adresu firmy.

PRÁCA  NA  HLAVNÝ

PRACOVNÝ  POMER

PRÍJEM ZAMESTNANCOV PRE NOVÝ PROJEKT DO ROKU 2029 : IHNEĎ

ENDYMAX prijme

Práca na TPP.  
Ubytovanie a cestovné hradíme. 
endymax.sk@gmail.com - 0919 342 366 - 0910 181 814
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PRACOVNÁ PONUKA: 
Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov: 

TANEČNICE / STRIPTÉRKY

0903 404 935

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch. 
Ubytovanie zdarma, stála klientela, 

mesačný bonus 300 EUR

Vraj mesiac ruží

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vstupujeme do posledného mesia-
ca prvého polroka. Privítame leto a 
dni sa začnú nebadane skracovať.

Podľa storočného Valašského ka-
lendára je jún mesiacom ruží. Vraj 
nádherne kvitnú a tešia nás. Dokážete 
sa ešte potešiť z kvitnúcich ruží? Z ich 
vône? Alebo už len z nákupu, zo suse-
dovej škody a neúspechu tých, ktorým 
často iba hlúpo závidíme? O vnútornú 
radosť sa treba starať. Práve tak, ako o 
tie ruže, ktoré bránime pred škodcami.

Istý africký kmeň má zvláštny 
zvyk. Keď niekto robí zlé veci, vezmú 
členovia kmeňa túto osobu do cen-
tra dediny a všetci sa postavia okolo 
nešťastníka. Niekoľko hodín mu roz-
právajú o všetkých dobrých veciach, 
ktoré kedy urobil. Tento kmeň totiž žije 
v presvedčení, že každý človek prichá-
dza na svet ako dobrá bytosť a tiež, že 
každý chce cítiť ochranu, lásku, mier 
a šťastie. Niekedy to však človek necíti 
dostatočne silne. A potom koná aj zlo. 
Spoločenstvo toho kmeňa všetky zlé 
skutky vidí ako nedostatok lásky, mie-
ru a ochrany. A tak robia všetko preto, 
aby ten, ktorý zablúdil, toto všetko 
opäť pocítil a aby pochopil, že on je 

dobrý človek. 

Sawabona je zas pozdrav používa-
ný v južnej Afrike a v preklade zname-
ná:  „Ja si ťa vážim, som tu pre teba. Si 
pre mňa dôležitý.“ Niet šťastia a radosti 
sociálne normálneho jednotlivca, keď 
niekto iný je nešťastný. Keď urobíme 
aj my denne radosť niekoľkým ľuďom, 
náš život sa bude napĺňať radosťou. 

Nenávisti je u nás už akosi priveľa. 
Spolu s ňou závisti. Pritom – recept je 
asi naozaj jednoduchý – nájsť si niečo, 
čo poteší. Hoci aj tie ruže.

V júni sa začína leto. Všimli ste 
si, že keď slnko príjemne hreje, ľudia 
sa viacej usmievajú? Je to spôsobené 
tým, že slnečné svetlo výrazne zvyšu-
je úroveň endorfínov a a produkcia vi-
tamínu D sa nám stará o ich 
dostatok. Výborným rie-
šením je fyzická aktivita 
na čerstvom vzduchu po-
čas slnečného dňa.

Užívajte si jún 
naplno, ako sa 
len dá!

ZAPIKAN, DavidovTIP na výlet

NE
MÁ

TE
 PR

ÁC
U Firma ������ Vám ponúka prácu

s nástupom 

PRAVIDELNÝ TURNUS.  

saludosro@gmail.com

 - MUŽOV AJ ŽENY - OPERÁTOROV VÝROBY -
(3,85€ /hod. + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

- ÚDRŽBÁR -
(OD 1200€ /mes. + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

- NÁSTROJÁR NA VSTREKOLISY -
(OD 1200€ /mes + 150€ BONUSY + PRÍPLATKY)

MIESTO PRÁCE: MYJAVA

- PRACOVNÍKOV/ČKY NA VÝROBU PUKOV -
(520€/mes. + PRÍPLATKY)

Miesto práce: DOLNÉ VESTENICE

UBYTOVANIE ZDARMA. KONTAKT: 0918 493 960
mail: stajanslovakia@azet.sk
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STAJAN SLOVAKIA PRIJME PRACOVNÍKOV NA HPP:
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754
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Lešenári
   a stavbári pozor!

+421 907 780 698
+421 948 672 122 

cesta a bývanie ZADARMO

www.facebook.com/alukogroup

ponúkame celoročnú
     prácu na turnusy

plat od 13,50 - Nemecko
alebo od 15,50 - Švédsko

Vodič kamiónovej prepravy 
(JIT prepravy) 
- od 810 € brutto + 160 € variabilná zložka
+ ďalšie prémie
- požadujeme: Vodičský preukaz typu E, alebo C
- práca na 3 zmeny
- zmennosť je od pondelka do piatku

prijme do pracovného
pomeru:

Potrebujete ubytovanie? – zabezpečíme!
Miesto výkonu práce:

Devínska Nová Ves (BA)- Lozorno 

e-mail: praca@schnellecke.com   
  tel.: 0800 144 140
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0800 162 162
www.stannah.sk 

600 000 
Stannah 
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HLEDÁŠ PRÁCI, VE KTERÉ 
�������������������
�������������������

PRÁCE NA HPP 
MÍSTO VÝKONU: ������������ 
MZDA����������������������������

�����������������������������������������������
Tak nám napiš na ������������������

nebo rovnou zavolej na �����������������

ÁÁ

Tak zvedni telefon, zavolej do HAPI 
a promluv si s naší Májou o tvé ideální práci. 

�������������� 
�������������������, 

�����������������������������������
����������������������� 
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www.konstrukter.sk
info@konstrukter.sk

Tel.: 0908 914 180 - 0905 218 177

OPERÁTOR VÝROBY 

800 - 1000 EUR/netto

���������
900 - 1100 EUR/netto

�������������� 

11 EUR/hod.

����������������� 

(príjem tovaru, štítkovanie)

 nutné stredoškolské vzdelanie

900 - 1100 EUR/netto

����������������������
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