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Týždenne do 28 510 domácností

Čas pavučín

0915 445 364

VÝKUP
PALIET
0905 502 672

96-0227 TT41
96-0147 TT10

KAMENÁRSTVO ŠOPORŇA

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

AKCIA - zľavy až 25%

MNÍKOV
NOVÉ TVARY PO
É CENY
BEZKONKURENČN
OTVORENÉ
AJ V SOBOTU

0907 652 710

45-0027

36-0160

Spoločnosť z Nitry
Damaro Slovakia s.r.o

prijme

vodiča MKD

na pravidelné trasy
Víkendy doma, prípadne
podľa obojstrannej dohody

Plat 770€ (+ diéty a
odmeny, oboje na páske)
= 1600 € na účet vodiča
Zodpovednosť
Vodičské oprávnenie C+E
KKV a zdravotné testy

Kontakt: 0948 723 767

45-0314

0915 102 229

Vymazávanie
korýtok,
opravy striech
a komínov
0904 272 338

96-0003 TT42

96-0007 TT42

-guľatina
-sypané
-paletované
-preprava dreva
-REZIVO Agát/Dub

príjme barbera

96-0211 TT37

www.facebok.com/MG Fashion.zákazkové krajčírstvo

www.drevodokrbu.sk

na TPP alebo živnosť
Sereď
Mzda: 1000€ netto

Otv.hod.:
PO-PIA
9oo~17oo h.

0908 657 610

One Výroba a predaj palivového dreva
Trade
s.r.o. Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

Suburra barber shop

nákupné centrum
Nova, Sereď
ul. D. Štúra

Šitie,
oprava
a predaj
odevov

Od 19. 10. 2019
v čase od 9.00-17.00 hod.
Dukelská 56, Hlohovec
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Šoporňa, Komenského 980, tel: 0903 471 375

www.kamenarstvomanura.sk

96-0045 TT42

KRAJČÍRSTVO

litici už preventívne likvidujú aj samých
seba, ako prípadnú povolebnú konkurenciu. V najrôznejších mediálnych debatách ukazujú, ako sa nenávidia, v lepšom prípade neznesú, ako nie sú schopní
spolupracovať na výkone moci, danej im
vo voľbách občanmi. Je až príliš nebezpečne naivné – áno, hlúpe v preklade
– myslieť si, že ich po voľbách budeme
zaujímať my, občania. Naše problémy,
problémy rozvoja nášho štátu, jeho ekonomiky, vedy, zdravotníctva, školstva,
kultúry, prírody. Rýchlo si rozdeliť funkcie, vyhádať si svoje posty, z ich titulu
svoj kúsok moci a svoj súkromný ekonomický Klondike, miestečko, kde rozpútajú novú slovenskú zlatú horúčku.
Je dobré nechať sa unášať. Aj snami.
Ale mali by to byť z našej voličskej strany
sny o spravodlivosti, o štáte práva, rovnosti šancí, o delegovanom výkone moci
a správy štátu, o demokracii
ako takej. Inak skončíme zas na ďalšie volebné
obdobie iba ako korisť.
Chyba sa môže stať, raz,
dvakrát. Ale viackrát ju
opakujú iba hlupáci,
nemyslíte?

96-003 TT02

Začali lietať. Neviem, či ste si všimli,
aj pavučiny lietajú „vzpriamene“.
Bude to zrejme tým, že majú svojich
pasažierov – pavúčiky, ktorí v súlade s gravitačným zákonom visia na
spodnej časti vlákna a nechajú sa
unášať neznámo kam.
Ak bolo „babie leto“ skromné a trvalo
iba týždeň, uzriete ich zas až niekedy v
apríli. Na jar sa tieto pavúčie lety totiž
opakujú.
Pavučina, spleť pavúčích vlákien,
symbolizuje v ľudských predstavách
pascu. Korisť sa do nej zachytí, zapletie
a už ju sieť nepustí. Vo vhodnom čase ju
pavúk vysaje a nevyužiteľné zvyšky potom nechá buď bez povšimnutia, alebo,
odhodí ako čosi zbytočné, obťažujúce.
Naša politická predvolebná jeseň je
podobná. Začali lietať návnady a čaká
sa na novú korisť. Politici splietajú pavučiny, v ktorej chcú nachytať čo najviac
voličských hlasov. Aby potom, neskôr,
vo vhodnom čase, svoju korisť vysali a
odhodili. Občana a jeho každodenné trápenia, starosti a boje o takmer holý život.
A už len vládnuť, veď sa nám pár týždňov
venovali a to nám musí stačiť najmenej
ďalšie štyri roky.
Politici vravia o koalíciách, o tom,
ktorá má akú šancu dostať sa k moci, po-

Predaj
ČREPNÍKOVÝCH
CHRYZANTÉM

pOliTická inzercia, služby, stavba
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ZĽAVY!

ŽULOVÉ
Y
POMNiteÍK
naše

Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď

j.putifar@centrum.sk•0903

Ponuka na prenájom

www.hodinarstvoemili.sk

- kancelárie
- skladové priestory
- dielňa / autodielňa
- priestor na parkovanie

033 / 742 44 52, Šimko I. - 0905 206 859
Tehelná 2, 920 11 Hlohovec
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96-0136 TT34

osobných vozidiel aj dodávkových vozidiel
96-0234 TT42

OC Galéria TESCO, Trnava
SNP 12, Hlohovec

479 777

96-0029 TT42

Využ
bezkonkurenčné
ceny!

0905 638 627

BOJUJTE ! Volajte pomoc

pred SÚDMI aj DRAŽBOU !

15/10/2019 17:52

66-0175

martintobl1@gmail.com | 0917 619 170

ÚŽEROU aj PODVODNÍKMI !

Vysokotlakové striekanie
v interiéri aj v exteriéri

96-078-2 TT42

MALIARSKE, NATIERAČSKÉ
A DOKONČOVACIE PRÁCE

Dobra Volba 2020 inz Drucker 207x137 V3.indd 1

Vaša OCHRANA

33-0036

2

HloHovECKo

služby, auto-moto
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služby, auto - moto
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Distribúcia:
Marek Rus
0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

PALIVOVÉ
DREVO

DISTRIBÚCIA (28.510 domácností)
Každý týždeň:
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady,
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka,
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad
Váhom, Zemianske Sady, Hlohovec, Šulekovo, Bojničky, Červeník,
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice,
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové,
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov,
Madunice, Pastuchov, Ratkovce,
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žlkovce, Pata, Štrkovec

POLIENKA aj GUĽATINA

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

16-0311

Lucia Pavlovičová

Leopoldov

Hlohovec

Sereï

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
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

rez živých plotov
odvoz konárov
ceny dohodou

0911 8 10 752

Prijmeme

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

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
42.845
32.750

predavačku
do predajne odevov
v Hlohovci

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

mzda 580 € brutto
+ prémie

0908 120 859

Východné Slovensko

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

01-00 TT07

VÝRUB A
OREZÁVANIE
STROMOV

32-0157

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

Spoločnosť zo TT

PRIJME ĽUDÍ NA ROZVOZ
A DISTRIBÚCIU KNÍH.

Inzerát, ktorý predáva

0905 444 052

HC19-42-strana
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Požadujeme vlastné auto,
ponúkame zárobok
200-250 € týždenne.

0904 996 772

83-03

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

HloHovECKo

služby, stavba
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KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE

VÝKOPOVÉ
A BÚRACIE PRÁCE
tTUBWBOJFQMPUPW
tCFUØOPWBOJFDIPEOÓLPW
tQPLMÈELB[ÈNLPWFKEMBäCZ
tLBNFOOâLPCFSFD
tLSPWZ
tEFCOJBDFBCFUPOÈSTLFQSÈDF
tWâNFOBBNPOUÈä
WÝFULâDIESVIPWPLJFO
tWâNFOBTUSFÝOâDILSZUÓO
t[BUFQMPWBOJFEPNPW
tUFQFMOÈJ[PMÈDJB
tTBESPLBSUØO
tNBMJBSTLFQSÈDF
na
kľú
č
tPNJFULZtGBTÈEZtTUJFSLZ
tPCLMBEZtEMBäCZ
tLÞQFǥOF
ZIMNÁ
tCB[ÏOZ
AKCIA
tLMBNQJBSTLFQSÈDF
0905 410 960
A
V
A
Ľ
Z
%
20-30
tPEWP[TUBWFCOFK
www.kurbeljan.sk
kurbeljan@centrum.sk
TVUFLPOUBKOFSNJ
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96-0231 TT41

RODINNÉ
DOMY

pOliTická inzercia, služby, gastro

Mafia nám ukradla Slovensko
ťou systému, ktorý tu vytvoril skorumpovaný Smer.
Za dva dni po nahrávke Kočner Trnka prišla do médií nahrávka z kauzy
Gorila. Nahrávka, o ktorej doteraz Fico,
Haščák a spol. tvrdili, že neexistuje ...
ale zrazu je nahrávka v plnej kráse je
na svete. Nádherne je z nej zrejmé, ako
majiteľ Penty korumpoval (podplácal)
politikov z SDKÚ, KDH, od Bugára, či z
ANO. Rovnako je v nej kvantum dôkazov o skorumpovanosti strany Smer.
... avšak nám sa po jej vypočutí
podarilo nájsť kľúčový dôkaz (ktorý
niekto „záhadne“ vymazal z prepisu,
ktorý je už 8 rokov známy!), kde sa Fico
priznáva k tomu, že financoval Smer
nelegálnymi stovkami miliónov korún,
ktoré vôbec nepriznal do účtovníctva.
Doslova na nahrávke hovorí, že Flašík
vybral od sponzorov nelegálnych 250
miliónov korún, ale Ficovi do čiernej
kasy v Smere dal len 170 a 80 miliónov
si nechal ... a Pellegrinimu to vôbec nevadí a
ide tomuto skorumpovanému podvodníkovi robiť garde na
kandidátku Smeru.
Prečo? Lebo Pellegrini 19 rokov Ficovi
verne slúžil a zrejme
o všetkých podvodoch vedel.

» Igor Matovič
predseda hnutia OĽANO
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HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

V jeden týždeň
boli
zverejnené
dve kľúčové nahrávky. 90 minút
rozhovoru Kočner
- Trnka a 39 hodín
Gorila. Nahrávka
Kočner - Trnka je
nádherným dôkazom o tom, ako mafián úkoluje generálneho prokurátora a
správa sa k nemu ako k svojmu podriadenému. Bavia sa o tom, ako vyberali
spoločne úplatky za rôzne kauzy, kde
Trnka ako najmocnejší muž prokuratúry zastavil trestné stíhania páchateľov.
Padajú zmienky o miliónoch eur, ktoré
takto vyberali za trestné stíhanie na
mieru podľa vôle mafie. Desať rokov s
mafiou bojujem a tušil som, že takéto
niečo sa deje za zatvorenými dverami,
ale toto je príliš aj na môj žalúdok ... a
ako povedal jeden autor detektívok, to,
čo tam zaznelo, by ani sám nenapísal
do scenára detektívky, lebo by to čitatelia považovali za nemožné.
V tejto súvislosti stojí za zmienku
zrejme len jediná otázka - prečo je Trnka stále na slobode? Prečo nie je už skoro rok vo väzbe a nebola u neho vykonaná domová prehliadka? Zrejme preto,
že Jaromír Čižnár - súčasný generálny
prokurátor - sladúčko spinká - hoci nám
všetkým sľúbil rozpútať peklo. Inak povedané - miesto razantného tlaku na
vyvodenie spravodlivosti, Čižnár sa len
nezaujato prizerá. Prečo? Lebo je súčas-
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GARÁŽOVÉ BRÁNY

0903 573 031
0903 275 337

OKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hanza.sk

96-0005 TT02
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INZerCIA
0905 444 052

STAVEBNÉ
Mesto Sereď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
v súlade s § 9a) ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov
01-0 TT39

vyhlasuje
obchodné verejné súťaže
na nájom nehnuteľného
majetku,

kvalita za rozumnú cenu

AKCIA

OK NO V P LNEJ VÝBAVE
TIENIACA TECHNIKA

ER
– NOVEMB
OKTÓBER
2019

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

seriózne, kv
alitn
bez zálohy e,
doprava ZD ,
ARMA

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

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

HC19-42-strana
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0905 383 034
34
rkokna@zoznam.sk

36-0097
36

stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ, ktorý je
národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu SR pod číslom 2257/1. Uvedená nehnuteľnosť (kaštieľ) je na účel nájmu
delená na tri časti, a to:
časť 1 – severná časť západného krídla,
vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2,
časť 2 – južná časť západného krídla
a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu,
časť 3 – rovná časť južného krídla.
Plné znenie vyhlásenia jednotlivých OVS (časť 1, časť 2, časť 3) a podmienky OVS sú
zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk,
- na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa:
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
- prípadne formou osobného nahliadnutia navrhovateľa v sídle vyhlasovateľa.
Zámer nájmu a podmienky jednotlivých OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo
v Seredi uzneseniami č.216, č. 217 a č. 218 dňa 12.09.2019.

RK Okná s.r.o

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

Okná - dvere, stavba, služby

Realizácia výkopov a betonáži
Zakladanie stavieb rodinných domov

na kľúč
Základové dosky ny!
za výhodné ce

7

www.oknahc.sk
www.oknahc.sk

DOPRAVA
A ČERPANIA
BETÓNOV

Plastové

okná a dvere

betonáže
Zabezpečovanie
lami
zid
vo
i
ým
tn
vlas

0917 873 342

Slovenčina naša
Nie kružítko, nie tlačítko
a nie lízatko, ale kružidlo, tlačidlo, lízanka.

96-0161 TT17

Informácie na tel. čísle:

0903 603 315
oknahc@oknahc.sk
Pribinova 13, Hlohovec

96-0014 TT41

HloHoveCko

Slovenčina naša
Nie meme (opakujúca sa
virtuálna častica kultúrnej informácie), ale mém.

96-0235 TT42

0948 246 274

- klampiarske práce
- predaj a montáž
Predajňa:
škrydlaplechu
Čepenská 3081/119
SEREĎ
od slovenského výrobcu
Otvorené:
- falcovaná krytina na mieru
Po-Pia 7.00 -16.00
- výroba proﬁlov na mieru
SO 8.00 - 12.00

96-0006-1 TT02

Klampiarstvo FIDLER s.r.o. v Seredi
ako prvá špecializovaná
predajňa výrobkov K&J&G

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

splátky od 98 €

PLOCHÉ STRECHY
Ku každej objednávke darček
Možnosť splátok s 0% úrokom

Obhliadka, poradenstvo
a cenová ponuka ZDARMA!

63-0054

0908 701 103
www.hydroizolacie-izoltim.sk
s dlhoročnou praxou vykonáva projekty
- situácie osadenia stavieb
- prípojky inžinierskych sietí
- drobné stavby, garáže
- rekonštrukcie a prestavby
- prístavby a nadstavby
- technické posúdenie stavieb
- projekty pre legalizáciu
- novostavby, stavebný dozor

HC19-42-strana
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96-0216 TT42

STAVEBNÝ INŽINIER
0902 225 267

www.balkona.eu
0948 787 777

IZOLÁCIE a ZATEPLENIE STRIECH
KLAMPIARSKE PRÁCE

Možnosť výhry 250 €

96-189-1 TT32

JESENNÁ AKCIA ZĽAVY až do 25%

nOvember ‘89 / služby

8
rokov

NOVEMBER 89

Najčítanejšie regionálne noviny

SERIÁL: Tridsaťročná cesta Slovenska k demokracii

2

Vojna a mier v oblastiach, kde sa žilo v „pokoji“
Rok 1989 si spájame s víťazstvom slobody nad komunizmom. Priniesol nám tiež nevídanú prosperitu a stabilitu.
Stredná Európa je dnes pokojná a bez konfliktov; rozpočty na obranu a veľkosti ozbrojených
síl u väčšiny našich susedov klesli na zlomok
toho, čo bývali za studenej vojny. Ešte krátko po
rozdelení Československa malo Slovensko 53 tisíc
vojakov, dnes máme o dve tretiny menej.

■

Zabudnuté boje o pokoj

moldavskom Podnestersku (1992) a nie jedna, ale
hneď dve vojny o nezávislosť Čečenska na Rusku
(1994-96 a 1999-2000). A to boli tie vzdialenejšie;
bližšie k našim hraniciam sa prevalili vojny a
etnické čistky v bývalej Juhoslávii (od r. 1991 až
do r. 1999). Spolu umrelo vo vojnách po kolapse
bývalého ZSSR a Juhoslávie štvrť milióna ľudí.
Vyše milióna vyhnali z domovov.

Niekoľko týždňov po 17. novembri 1989
boli obrazovky našich televízií plné streľby.
Garantmi pravidiel a stability
V Rumunsku sa bezpečnostné sily blízke
je dnes pre nás Európska únia a
prezidentovi Nicolae Ceausescovi pokúsili
zvrátiť demokratickú revolúciu silou. Až priame
Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým
nasadenie armády prelomilo ich odpor. Počty
platí, že veľké štáty v Európe si zväčša riešia
mŕtvych sa odhadujú na 700 až 1200, vrátane
spory s menšími mierovou cestou.
rumunského diktátora a jeho manželky Eleny.
Bez týchto dvoch inštitúcií by Európa bola
V skutočnosti však nebolo násilie v Rumunsku
oveľa menej príjemným miestom na život,
prvým, ktoré bolo spustené kolapsom
ako dnes je.
komunistického bloku. Táto smutná česť patrí
vojne medzi Arménskom a Azerbajdžanom
(vtedy ešte dvoma republikami Sovietskeho ■ Zhubné dedičstvo boľševikov
zväzu), ktorá vypukla už v r. 1988. Vojna v menej
Prečo zrazu toľko násilia? Časté vysvetlenie je,
intenzívnej forme tam pokračuje dodnes (!) a že komunizmus držal pod pokrievkou rôzne nakaždý rok pri prestrelkách umiera niekoľko ľudí. cionalistické vášne, ktoré sa odtrhli z reťaze, keď
Sovieti poľavili kontrolu. To však bagatelizuje
■ Štvrť milióna obetí
zhubnú úlohu samotných komunistov. Tí zasiali
Začiatkom 90-tych rokov už to išlo ako na semiačka budúcich vojen ešte za hlbokej totality.
bežiacom páse: občianske vojny v Gruzínsku Obzvlášť Stalin bol veľký manipulátor, ktorý
(1991-93), v Tadžikistane (1992-97), konflikt v vládol metódou rozdeľuj a panuj. V jeho časoch
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mal Sovietsky zväz rôzne republiky s mnohými
národnosťami. Svoju moc si upevnil tak, že poprekresľoval hranice a popresúval celé národy.
Do pár rokov však bol každý s každým rozhádaný
a všetci sa obracali na Stalina v Moskve, aby sa
ich zastal a aby ich bránil.

■

Násilie hrozí stále

Väčšina bojov sa odohrala dávno a ďaleko
od nás, ale jedno poučenie z nich je dodnes aj
pre Slovensko aktuálne. Mier nesmieme brať za
samozrejmosť, lebo všetky krajiny sú za určitých
okolností schopné násilia. Garantmi pravidiel a stability sú dnes pre nás Európska únia
a Severoatlantická aliancia, vďaka ktorým platí,
že veľké štáty v Európe si zväčša riešia spory
s menšími mierovou cestou. Bez týchto dvoch
inštitúcií by Európa bola oveľa menej príjemným
miestom na život, ako dnes je.
Tomáš Valášek

O autorovi
Tomáš Valášek je riaditeľom európskych operácií Carnegie nadácie
pre medzinárodný mier a bývalým
veľvyslancom Slovenskej
republiky pri NATO.

služby, zamEstnaniE, politiCKá inzErCia
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ZIMNÉ ZÁHRADY s tienením

  

Atypický tvar terasy ? Príliš veľký rozmer ? Bez stredového stĺpu ?
Materiály:
HLINÍK, DREVO

Áno, pre Nás to nieje problém. Presvedčte sa sami www.montter.sk

0919 370 730 0919 383 363

Zabezpeèíme demontáž, betonáž, pokládku dlažby...

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE

Slovenčina naša
Nie kružítko, nie tlačítko
a nie lízatko, ale kružidlo, tlačidlo, lízanka.

OBEC ŠINTAVA
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0905 444 052

strojníka – bagristu
pracovníka na pretláčacie práce
(mikrotunelovanie)

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ŠINTAVA

96-0221 TT39

Mzda: od 6 €/hod.
Viac info: mikrovrt@mikrovrt.sk, 0905 460 786

STROJNÍK VZV
v stavebninách

pre región Hlohovec a okolie. Vhodné aj pre študentov. Mzda:
5,40-7,20 Eur brutto/hodina. Živnostník: podľa platného cenníka prác.

Kontakt: vjater@jutex.sk

          
     
96-0223 TT42

ZAMESTNANCOV DO TRVALÉHO PRACOVNÉHO
POMERU, ŽIVNOSTNÍKOV A BRIGÁDNIKOV
NA INŠTALÁCIU PODLAHOVÝCH KRYTÍN

2SHUȢWRUYȻURE\SULDPRGRNPHɽDP]GDRGź
SUȮSODWN\VQȢVWXSRP,+1(ɋD8%<729$1ȓ0

92/$-7(


Mzda: od 700,-€
+ odmena
Miesto práce:
Stavebniny
NOVOSTAV Hlohovec

45-0030

DLHODOBÉ ZAMESTNANIE

 

WWW.HRBUSINESS.SK

32-0158

Požiadavky: platný
preukaz obsluhy
motorových vozíkov

prijme do TPP aj živnostníkov

VODIČOV na SKLÁPACIE NÁVESY
Preprava sypkých materiálov.
Výkon práce - západné Slovensko. Ubytovanie ZDARMA.
info: 0903 779 101
Životopisy zasielajte na e-mail:

sandrock@sandrock.sk

HC19-42-strana
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51-0094

garancia platu 1000 €/mes.



  
   

PRÁCA HLOHOVEC

do hlavného
pracovného pomeru:

 

Spoločnosť JUTEX SLOVAKIA s. r. o.
prijme

96-0222 TT40

s nástupom od 1. 1. 2020
Deň konania voľby 18. 11. 2019
Požadované podmienky pre uchádzačov
sú zverejnené na www.sintava.sk
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými
dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne
v termíne najneskôr do 31.10.2019 do 15,30 hod. na adresu
Obecný úrad Šintava, č. 244, 925 51 Šintava
v uzavretej obálke označenej
„Voľba hlavného kontrolóra 2019 – neotvárať!“

príp. volajte 0905 496 855
0907 731 489

INZerCIA

Stavebná ﬁrma MIKROVRT s. r. o. v Leopoldove prijme do TPP:

Zastúpená starostkou obce Bc. Stanislavou Režnákovou
vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Prijmeme

87-0058

montter@montter.sk
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Občianska
riadková
inzercia

SKLADNÍK OPERÁTOR
4,91 € / hod.

auto-moto/predaj
01 AUTO-MOTO / 1predaj

4,42 € / hod.

» Predám zachovalé auto
Renault Twingo, r. výroby
2000, 33 tis. km, STK, EK,
garážované, tel.: 031 789
25 82
»02
auto-moto/iné
AUTO-MOTO 2/ iné

ÚDRŽBÁR ELEKTROTECHNIK
na 2 zmeny - 5,17€ / hodina

» Kúpim staré mopedy, pionier, babeta, stadion aj
diely, tel.: 0949 154 017
» CZ 175 JAWA 250 350 PIONIER STADION MUSTANG
SIMSON KÚPIM TIETO MOTORKY, tel.: 0915 215 406
»07
reality/iné
REALITY7/ iné
» Kúpim Váš dom, byt. Platba v hotovosti, tel.: 0944
630 600
»09
domácnosť
9
DOMÁCNOSŤ

stravné lístky v hodnote 3,83 €

»10záhrada,
zverinec
10
ZÁHRADA
A ZVERINEC
» Predám proso a pšenicu,
tel.: 0905 322 259
»11hobby
a šport
11
HOBBY
A ŠPORT
» Kúpim rôzne starožitnosti
aj v poškodenom stave, tel.:
0903 753 758
» Kúpim ľudové kroje, tel.:
0902 708 047
»14rôzne/iné
RôZNE /14iné
» Kúpim starožitné predmety akékoľvek, motorky,
bicykle, babety... platba
ihneď, tel.: 0903 269 176
»16zoznamka
16
ZOZNAMKA

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

96-0004 TT42

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

HC19-42-strana
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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.

nOvember ‘89, služby
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Ponúkame:
stabilnú prácu v renomovanej spoločnosti na TPP
hodinová mzda od 10€ netto
nástup možný ihneď

Poď k nám
pracovať
do Nemecka!

V prípade záujmu nás kontaktuje: +421 918 351 574, praca@lutogroup.com

34-0181

hľadá pracovníkov
na stavbu do Nemecka

PRIJMEME

Skladník

(Nemecko)

2200 EUR/mesačne Brutto

Mäsiar

(Rakúsko)

od 850 eur do 1300 eur

Mäsiar-pomocník

(Rakúsko)

KAŽDÉMU

3000 EUR/mesačne Brutto

NÁJDEME PRÁCU

2400 EUR/mesačne Brutto

pracovné pozície v ČR

adník
Pomocný záhr
čne Brutto
3000 EUR/mesa

INFOLINKA

091
0800 500

www.konstrukter.sk

operátor výroby
vodič vzv - zvárač
zoraďovač - kvalitár
a iné

98-0005

0903 431 350

Á
BEZPLATN

85_0695
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