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Výročia a udalosti
bol slávnostne otvorený Panamský
prieplav.

09-99
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Neurážajte vidiek, živí vás!
Až si raz budete chcieť dať raw, teda
surový, nepečený steak, alebo blue
rare alebo very rare, teda veľmi mierne opečený - iba krátko ošľahnutý
nad plameňom či rare alebo well,
dokonca well done, mali by ste vedieť
viac, ako to, že stačí vraziť do reštiky.
Kravy, teda, v zmysle, hovädzina,
sa dochovávajú na vidieku. Aj hydina,
aj vajíčka, dorába sa tam zelenina, aj
ten váš milovaný melón. A tiež múka na
chlieb a pečivo, čo do seba denne pcháte. To sa jednoducho na parkovisku pred
obchoďákom ani na terase kaviarne
nedá natrhať ani zožať. Je toho ešte oveľa
oveľa viac, ale vám stačí jednoduchý príklad, na viac aj tak nemáte.
„Dedinčania vedia iba chľastať a
smrdia potom.” Vyjadruje sa v úvode televíznej ankety celoplošného vysielateľa
mladý muž z mesta. Už napohľad páchne ako kozmetická továreň. Podľa rúk v
živote ešte nepracoval, nielen tvrdo. Prichádza na rad slečna, ktorá označila štýl
obliekania ľudí z vidieka za hotovú tragédiu. Vyzerá ako zamestnankyňa verejného domu a to ešte po službe. „Majú
jednu wifinu pre celú dedinu,” klincuje
muž, ktorého životné priority sú zhrnuté
už v jeho vyjadrení. Slečinka, ktorá sa

zrejme rozhodla pre kariéru v Hollywoode, prinajhoršom v kresle moderátorky
v Bratislave, už sa len pýta - „čo by som
robila na dedine? Kydala hnoj?” Mimochodom, jedna taká sa práve nedávno
vo svojom veku krátko po dvadsiatke
pochválila bulváru, že “vyhorela”.
Zdá sa, že vyhoreli viacerí. Počnúc
tými, kto niečo takéto vyrábajú, navrhujú, nakrúcajú, pokračujúc tými, ktorí to
vysielajú a končiac tými, ktorí tak naozaj myslia.
Vážení, bez vidieka by ste do dvoch
dní hladovali a do týždňa skapali. Tak
ho láskavo neurážajte.
Narodil som sa v meste a väčšinu
života prežil v ňom. Posledné roky však
väčšinu času trávim na vidieku. V dome
mám - predstavte si - dve wifiny, hnoj mi
tam nesmrdí a keď poviem susedom slovo “pomoc”, nepýtajú sa a už sú u mňa.
Tragikomické
karikatúry
človeka, ktorých je v mestách čoraz viac, mi nijako
nechýbajú, naopak.
Vidiek náš, vďaka ti, ja
ťa mám v hlbokej úcte!
S pozdravom

781200011
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
bolo na rieke Klondike v kanadskom teritóriu Yukon nájdené zlato,
čím sa začala zlatá horúčka na Klondiku.

16. augusta 1896

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

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
45.115
32.750

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

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

09-94

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

7

3,70 € / ks
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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

92-0017

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

služby, ZaMEstnaniE

topoľčiansko

pre vodičov VZV a operátorov
skladu (pickerov)

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.

781200168

781200167

Mahax Slovakia, s.r.o.

www.stahovanieblesk.sk

Práca v Nitre,
v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená
bezplatne.
Nástup ihneď.

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

SBS GUARDING s. r. o.

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.

Kaufland Bánovce nad Bebravou
Mzda: 3,9996 €/h. brutto
85_0548

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

príjme strážnikov na prevádzku

Nástup ihneď.
36-0002

na TPP - dlhodobo v NR, práca v
sede na 3 zmeny.

Sžahovanie a preprava
tovaru!
Aj zahraniÿie

801200107

Prijmeme

Pre viac info: 0944 425 183

0903 432 588

Nástupná základná mzda
pre vodičov VZV od 858 €,
pre pickerov 714 € +
bonusy do 15% + rôzne
príplatky + stravné lístky.

operátorov/ky výroby

Základná mzda
580€/brutto + variabil
130€ + ostatné príplatky.

Sžahovanie BLESK

Ponuka práce

Ponuka
práce

3

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
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• Pelety a1 balené • Brikety drevené
balené • Ekohrášok balený • Brikety
uhoľné balené

0905 402 526

13 120 0346

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

Výročia a udalosti
objavil francúzsky astronóm Jules Janssen
hélium.

18. augusta 1868

6/29(16.<32+$5

PRÁCA NA SLOVENSKU
MONTÁŽNY PRACOVNÍK:

Mzda: 800 EUR
ELEKTROTECHNIK: Mzda: 832 EUR
VODIČ VZV: Mzda: 800 EUR
Kontakt: 0918 493 960
Mail: stajanslovakia@azet.sk

85_0552

Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY
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85_0537
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služby
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NOVOOPTIK a.s. - optika za ceny, ktoré si môžete dovoliť
NOVOOTVORENÁ OPTIKA V TOPOĽČANOCH

oproti Mestskej polícii

• Dioptrické okuliare

00 rámov
5
1
o
k
a
c
ia
v
e
k
V ponu
o 120 €.
v cene od 20 € d
Pondelok - Piatok:
9:00 - 17:00
Sobota: 9:00 - 12:00

sobotu!
Otvorené aj v

43-0034

Cyrila a Metoda 5
TOPOĽČANY

OTVÁRACIE HODINY

33-0058

•
•
•
•
•
•
•
•

aj bez lekárskeho predpisu
Základné sklá 13 € pár
Antireﬂexné sklá 20 € pár
Bifokálne sklá 42 € pár
Multifokálne sklá 114 € pár
Fotochromatické sklá 60 € pár
Slnečné dioptrické sklá 24 € pár
Detské okuliare od 20 €
Slnečné okuliare zľava 20 až 30%

TO 20-33 strana_

5

ZdraviE / služby

6

Najčítanejšie regionálne noviny

OD NEDELE 16. 8.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

platí
od nedele 16. 8.
do soboty 22. 8.

C H L AD E N É

platí
od nedele 16. 8.
do stredy 19. 8.

250 g balenie

-41%

Chery
paradajky
stapcové

1.69

0

99

a spracované

(1 kg = 3,96)
cena za 100 g

kus

kus

Karfiol

-40%
Šalátové
uhorky

Brav�ové
kocky
na guláš

1.99

0

99

0.55

0

-50%

33

-33%
0.59

0

39

platí
od nedele 16. 8.
do soboty 22. 8.

C H L AD E N É

cena za 100 g

-40%
Losos

• fleta
s kožou vcelku
C H L AD E N É

1.99

1

19

200 g

-33%

cena za 1 kg

-31%

1.49

0

99

1

49

(100 g = 0,50)

Kur�a

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 4. 8. 2020.
**Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 28. 5. 2020.
Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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33-0063

Dusená
šunka

2.19

politiCká inZErCia / spoMínaME, služby

topoľčiansko

7
TENTO TÝŽDE�

OD NEDELE

DO SOBOTY
16. – 22. AUGUSTA

115 g

-22%
1.29*

Treska
v majonéze
Exklusv

400 g

-31%

• v ponuke aj Treska
v majonéze 400 g za 1,79 €

1

€

Krémová
nátierka

• rastlinná
• rôzne druhy

(100 g = 0,87)

125 g

3.49*

2

-32%

39

Mozzarella

(1 kg = 5,98)

0,5 l

0.65

0

44
(100 g = 0,35)

-43%
0.89*

0

Budvar

50 €

• svetlý ležiak

0,5 l

-45%
1.09

0

59
(1 l = 1,18)

(1 l = 1,00)

Vnea

• rôzne druhy

Mnerálna
voda
• sýtená

1,25 l

-30%
0.99

0

69
(1 l = 0,55)

0,75 l

Aperol
0,7 l

-38%
12.99

7

99
(1 l = 11,41)

-40%

Jägerester

5.99*

0,7 l

-23%

12.99**

9

99

3

59
(1 l = 4,79)

Hubert de Luxe
• doux/rosé

(1 l = 14,27)
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33-0063

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 16. 8. do 22. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.

právnik radí / služby
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Zabezpečovacie a neodkladné
opatrenia podľa CSP

13 120 0139

Prijatím novej právnej úpravy v spo- ak bolo opatrenie vydané na dobu určitú)
rovom konaní (CSP - Civilný sporový alebo zrušením v prípadoch keď odpadnú,
poriadok) došlo k zániku právneho dôvody na základe ktorých bolo opatrenie
inštitútu „predbežné opatrenie“. Ako s vydané( napr. uspokojenie pohľadávky).
určitým ekvivalentom resp. náhradou
V situácii, keď sa nám želaný stav neposa v civilnom konaní stretávame s poj- darilo dosiahnuť, môžeme podať návrh na
mami zabezpečovacie resp., neodklad- nariadenie neodkladného opatrenia ako
né opatrenie.
subsidiárne opatrenie vo vzťahu k zabezpečovaciemu. Súd v takom prípade nariadi
Zabezpečovacím opatrením súd zria- neodkladné opatrenie iba za predpokladu,
di záložné právo na veciach, právach alebo že účel nebolo možne dosiahnuť inak.
na iných majetkových hodnotách dlžníka
V nadväznosti na vyššie uvedené, zana zabezpečenie peňažnej pohľadávky bezpečovacie opatrenie súd nariadi v príveriteľa, ak je obava, že exekúcia bude pade obavy, že exekúcia bude ohrozená,
ohrozená (napr. dlžník realizuje kroky na z rovnakého dôvodu súd nariadi neodzníženie svojej hodnoty majetku). Konanie kladné opatrenie. Neodkladné opatrenie
o nariadenie zabezpečovacieho opatrenia súd nariadi aj v prípade, ak je potrebné
je ovládané dispozičnou zásadou, t. j. za- bezodkladne upraviť pomery medzi strabezpečovacie opatrenie možno nariadiť nami. S ohľadom na subsidiárnu povahu
len na základe návrh adresovanému prí- neodkladného opatrenia vo vzťahu k zaslušnému okresnému súdu. Návrh okrem bezpečovaciemu opatreniu by mal navrvšeobecných náležitostí musí obsahovať hovateľ uviesť a dôkazmi podoprieť skuvymedzenie predmetu záložného práva, točnosti, na základe ktorých preukáže, že
osvedčenie obavy, že exekúcia bude ohro- účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím
zená, opísanie skutočností, ktoré osvedču- opatrením. Neodkladné opatrenie zaniká
jú dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému a zrušuje sa z rovnakých dôvodov ako zasa má v konaní poskytnúť ochrana. Súd bezpečovacie opatrenie.
rozhodne v lehote do 30 dní od doručenia
perfektného návrhu. Treba mať na pamäti,
že výkonu záložného práva predchádza
právoplatné rozhodnutie súdu o priznaní
pohľadávky. K skončeniu zabezpečova» Tím advokátskej kancelárie
cieho opatrenia môže dôjsť dvomi spôV4 Legal, s.r.o.
sobmi a to buď zánikom (uplynutím času,
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

Výročia a udalosti
zomrel Svetozár Hurban-Vajanský, slovenský spisovateľ, publicista a literárny kritik (* 1847).

17. augusta 1916

VYHRAJTE 400 €

Výročia a udalosti
sa uskutočnil puč v Sovietskom zväze - prezident Michail Gorbačov
bol počas dovolenky na Kryme zadržaný v domácom väzení.

19. augusta 1991
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63-0045

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

020
8. 2
31.

splátky od 149 €

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

služby, ZaMEstnaniE

topoľčiansko
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Výročia a udalosti
vtrhlo 200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy do
Česko-Slovenska, aby ukončili Pražskú jar.

20. augusta 1968

Firma Ariete service ponúka:

Hľadáme pracovníkov
na balenie výrobkov
z čokolády

75-55

WWW.REGIONPRESS.SK

781200009

AUKCIOR s.r.o.

949 01/JUSB 'S.PKUV *ė0
[BQÓTBOÈW0CDIPEOPNSFHJTUSJ0LSFTOÏIPTÞEV
/JUSB PEEJFM4SP WMPäLBŘ/
;WFSFKŵVKFP[OÈNFOJF
PPQBLPWBOFKESBäCF

Kontaktujte nás: Pondelok – Piatok v čase od 09-16h:

Ariete Service (logistický park Senec)

DRAÇBA

mobil: 0915 243 545, 0915 780 800, 0905 492 666
mail: fulop@ariete-group.eu, trnava@arieteservice.sk
internet: www.proactpeople.sk

1SFENFUPNESBäCZTÞOFIOVUFűOPTUJ
ÝUWPSJ[CPWâCZU WFEFOÏ
OB0LSFTOPNÞSBEF5PQPűŘBOZ 
LBUBTUSÈMOPNPECPSF 
PCFD5PQPűŘBOZQSFLBUÞ[
5PQPűŘBOZOB-7ŘBLPCZU
ŘOBQ, 7DIPE"WDFMPTUJ 
OBDIÈE[BKÞDJTBW#ZUPWâEPN
CKTPTÞQŘOB
QBSDŘ BQPEJFMQSJFTUPSV
OBTQPMPŘOâDIŘBTUJBDI
BTQPMPŘOâDI[BSJBEFOJBDIEPNV
BOBQSÓTMVÝFOTUWFWQPEJFMF
ÓOLDFMLV.

22-0017-8

Topo¾èany

'LVSHĀLQJ6.

- Jednoduchá manuálna práca na 2 zmeny
- Klimatizované pracovné prostredie
- Týždenné zálohy, možnosť ubytovania
- Zabezpečená doprava z vybraných smerov
- Mzda: základ 3,34 € + dochádzkový bonus
- Miesto výkonu práce: logistický park Senec
- Termín nástupu august 2020

.JFTUPBŘBTLPOBOJBESBäCZ
%SBäCBTBVTLVUPŘOÓEŵB
PIPEWTÓEMFESBäPCOÓLB
949 01 Nitra, Fr.Mojtu 43
/BKOJäTJFQPEBOJF
 Ƚ
%SBäPCOÈ[ÈCF[QFLB
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Niekoľko rád ako
Hlavnou cieľovou skupinou aplikácie sú najmä tínedžeri
bezpečne používať
TikTok
V súvislosti s používaním sociálnej siete TikTok pripájame zopár
rád, ktoré odporúča polícia:
-ak si odmietate uzamknúť účet pre
svojich priateľov, uvedomte si, že medzi
masou neznámych priateľov sú ľudia,
ktorí vám môžu a chcú ublížiť, a preto
tomu prispôsobte obsah svojich videí
-zverejňujte iba také videá, za ktoré sa
nebudete hanbiť
-nezverejňujte také videá a informácie,
z ktorých by neznámy človek mohol
zistiť v ktorom meste, nebodaj na ulici
bývate
-v prípade, že vás budú iní užívatelia
obťažovať komentármi, zablokujte si
ich
-ak šikanovanie z ich strany bude pokračovať naďalej inou formou, obráťte
sa na rodiča, kamaráta alebo učiteľa
-nikdy nepristupujte na podmienky
ľudí, ktorí by vás takouto formou vydierali, nestraťte svoju hrdosť a vždy
situáciu riešte s chladnou hlavou
-nepublikujte videá, na ktorých ste
sporo oblečení, pretože sa takouto formou podieľate na výrobe obsahu pre
pedofilov
-nikdy nikomu neposielajte svoje nahé
fotografie alebo videá, ani vo forme súkromnej správy
-zapájajte sa iba do takých výziev, pri
ktorých vám nič nehrozí, majte na pamäti to, že niekto pred vami výzvu splnil neznamená, že aj vám sa to podarí

Polícia varuje pred nástrahami
TikToku
Polícia varuje rodičov a tínedžerov
pred nástrahami sociálnej siete čínskej mobilnej aplikácie TikTok.
Niektoré z výziev patria do skupiny nebezpečných a môže dôjsť k
poraneniu ich napodobňovateľov.
S viac ako 800 miliónmi užívateľmi je čínska mobilná aplikácia TikTok
šiestou najpopulárnejšou sociálnou sieťou na svete. V počte stiahnutí, takmer
dve miliardy, je najsťahovanejšou aplikáciou, ktorá je dostupná vo viac ako
150 krajinách sveta vrátane Slovenskej
republiky. „Jej hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, prevažne do 20
rokov, pričom silné zastúpenie majú aj
mladiství do 15 rokov. Policajný zbor sa
v tejto súvislosti obracia na rodičov, ale
aj samotných užívateľov, aby si dávali
pozor na nástrahy, ktoré táto moderná
forma komunikácie prináša,“ hovorí
Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia
Policajného zboru.

Pozor na vydieranie
či kyberšikanu

Obsah TikToku je tvorený krátkymi
videami so zvukovým pozadím. Užívatelia sú motivovaní zbieraním srdiečok
ako formou pozitívnej reakcie za svoje
videá a zvyšovaním počtu sledovateľov
svojho komunikačného kanála. „Práve
v tejto súvislosti je nutné si uvedomiť, že
videá sa takýmto spôsobom dostávajú k
mase neznámych internetových užívateľov, medzi ktorými sú aj potenciálni
páchatelia trestnej činnosti. Neškodné
sledovanie zo strany cudzích ľudí sa
môže pretransformovať do vydierania

autor natureaddict pixabay

ilustračné foto
alebo kyberšikany,“ upozorňuje hovorkyňa. Pri každej modernej technológii a
sociálnej sieti je dôležité chrániť si svoje súkromie a obmedziť obsah svojho
účtu len pre svojich priateľov, respektíve užívateľov, ktorým prístup k svojmu
obsahu majiteľ účtu manuálne schváli.
„Aj keď súčasná doba sa snaží naznačovať, že rozdiel v počtoch sledovateľov a
fanúšikov je rozhodujúci a kľúčový, nie
je to tak. V prvom rade musí každý dbať
na svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj
bezpečnosť svojich blízkych. Za užívateľmi, ktorí sa môžu pýšiť stá tisícmi až
miliónmi fanúšikov, stoja komunikačné
tímy a manažéri, ktorí dozerajú práve
na nebezpečné aspekty komunikácie na
sociálnej sieti,“ objasňuje D. Bárdyová.

Venujte pozornosť aj videám

ilustračné foto

autor StartupStockPhotos pixabay

Súčasťou TikToku sú videá, na ktorých sa objavujú sporo oblečení tínedžeri, niekedy vo veku pod 15 rokov. Pred
kamerou vystupujú s cieľom pobavenia
svojho publika, splnenia výzvy alebo
získania uznania za svalstvo, ak sú aktívni športovci. „Práve takýto obsah láka
anonymných užívateľov, medzi ktorými
sú aj pedofili. Tí takýmto jednoduchým
spôsobom získavajú bez vedomia majiteľa videí jeho obnažené zábery, sťahujú
si ich buď pre vlastnú potrebu, alebo ich
šíria medzi svoju komunitu naďalej,“
vysvetľuje hovorkyňa.
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Reťazové výzvy
tiež predstavujú riziko

Samostatnou kapitolou rôznorodosti
obsahu sú reťazové výzvy, ku ktorým
dochádza medzi jednotlivými užívateľmi. Niektoré z výziev majú humorný a
bezpečný charakter, ďalšie patria do
skupiny nebezpečných a môže dôjsť k
poraneniu ich napodobňovateľov.

Rodičia by mali s deťmi
hovoriť o rizikách

Rodičom tínedžerov polícia odporúča, aby neriešili nové technológie striktným zákazom, ktorý by ich deti mohol
ešte viac motivovať k tomu, aby si založili „tajný“ účet proti vôli rodiča. Racionálnejšie je viesť s tínedžermi debatu, v
ktorej im budú vysvetlené možné riziká
uvedené v tomto článku. „V prípade
mladistvých do 15 rokov odporúčame,
aby bol medzi priateľmi či fanúšikmi
ich účtov na sociálnych sieťach jeden
z rodičov s cieľom kontroly zverejňovaného obsahu,“ radí D. Bárdyová a poukazuje na príklady zo zahraničia, ktoré
ukazujú dokonca účty na TikToku, na
ktorých obsahoch sa spoločne podieľajú rodičia so svojimi deťmi. Spolupráca
na vtipných videách môže viesť nielen
k pobaveniu a stmeleniu vzájomného
vzťahu, ale aj kontrole nad celým obsahom ďalších videí.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

služby

topoľčiansko

11

NEJDE VÁM
BIZNIS?

Občianska
riadková
inzercia

KONTAKTUJ
T

01 AUTO-MOTO / predaj

topolciansko@regionpress.sk

03 BYTY / predaj

E NÁS

0905 719 135

02 AUTO-MOTO / iné

04 BYTY / prenájom

Kontaktujete nás: 0905 719 135

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
»Kúpim ľudové
0902708047

kroje

12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Hľadám svedkov dopravnej nehody ktorá sa
stala 17.4.2020 o 14.35h
na križovatke ul.Dopravná
a Stummerova, ďakujem,
0903842250

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP TO 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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
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, TO zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej
stranesivľavo
dolu.
Službu
Chcete
podať
inzerát?
PlatbaMobilom.sk
technicky
Návod nájdete na strane
6 dolu.
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

®

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Vstavané skrine
na splátky

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

KŠX-Delta príjme
�����������������:

Prijmeme nových zamestnancov
�����������������
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�������������
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Základná mzda:
������������������������
Miesto práce: ������������

Mail:

493 960

mhruby.idelta@gmail.com

0918 531 177
www.lk-servis.sk

����������������������
�������������������������
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TES
SÁROV
��
���������

�������������������

������������������������������������
tel: 0918/4
413
358
82, 090
04/88
81 418,
����� in
nfo
fo@g
@ sk
sksrro.sk
k

85_0543

 �������������������


Bonusy k pobytu nájdete na
www.oravskahoraren.sk
Rezervácie:
0918 591 942, 0905 978 920

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

66-0162

Voľné termíny: 20.9 - 26.9 | 27.9 - 3.10
4.10 - 10.10 | 11.10 - 17.10 a neskôr

TPP ��������������������������������
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34-0099

0800 500 091.

Kontakt: 0918
85-0515
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85_0547, I 61- 0206
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Facebook: aiwsk

32-0001-3

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

