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Striedmo o striedmosti
Striedmosť ako ďalšia z cností. Ozaj,
čo je to vlastne samotná cnosť?

36-0021

o svete „smotánky“ dozvedáme o zástupoch chudákov a úbožiakov. Boli sú a
zostanú navždy takí, pretože jediné, čo
Údajne ide o mravnú a duševnú zdat- si nedokážu zabezpečiť peniazmi, vplynosť, sklon k dobrému konaniu. Presnej- vom, postavením, mocou, kontaktmi
šie, ku konaniu dobra. Ťažko ho očakávať alebo posteľou je striedmosť. Jej prameň
od duševne neduživých a mravne zaosta- vyviera v každom z nás a ako turisti dobre
lých, či dokonca ignorujúcich mravnosť vedia, o každý prameň sa treba pravidelako takú. Netreba ich riešiť, sú veľmi ne starať, čistiť ho.
ľahko identifikovateľní, často stačí na ich
Spomeňte si náhodne na mená napoznanie iba to, že otvoria ústa.
príklad desiatich najvýznamnejších
Tí neurobia nič, keď sa žiada urobiť osobností tohto nášho sveta. Takých,
aspoň čosi. Nie sú schopní ani len si všim- vďaka ktorým poznáme antibiotiká,
núť to „čosi“. Striedmosť teda určite nie svietime, vyhrávali sme vojny nad zlom,
je iba to, čo by sme mohli vyzdvihovať v pristávali sme na Mesiaci či na Marse,
tomto pôstnom období. Napríklad nepre- odstraňovali rasovú a inú segregáciu, pojedanie sa, či vzdanie sa nejakých príjem- rážali hlad a chudobu. A hľadajte, čo tie
ných zábavných kratochvíľ. K šťastnému osobnosti, skutoční Ľudia s veľkým „Ľ“
životu naozaj netreba veľa. Rozhodne nie mali spoločné.
moc, vplyv, postavenie, luxusné vily v
Nebolo to nič nemej a nič viac ako
luxusných štvrtiach, exotické dovolenky striedmosť. Odkazujem to do pozornosti
ani obrovské limuzíny. Šťastných ľudí tre- najmä mnohým predstaviteba hľadať v úplne inom prostredí. Radost- ľom našej moci, či už výných a striedmych. A – ako som napísal konnej, alebo zákonodarvyššie, duševne zdatných. Schopnosť mo- nej. Veľmi dôrazne!
censky intrigovať, kšeftovať, kalkulovať s
Vážení čitatelia, želám
potenciálnymi výhodami iba pre seba, to peknú meteorologickú jar
nie je duševná zdatnosť, to je iba šikovné a ak sa čo len trochu
duševné malomocenstvo.
dá, aj jar v dušiach.
Denne sa v televízii, najmä v spravoS pozdravom
dajstvách, alebo v rôznych programoch
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Chcete chovať hydinu?
94-003-7

0903 405 588
0905 983 602

PREDAJ
VO VAŠOM
OKRESE

Nosnice Morky Húsatá
Brojlery Káčatá Husokačky
Objednávky: www.matejovdvor.sk

59-001

100% záruka kvality Sme tu pre Vás už 30 rokov

Doprava v cene!
Odstavčatá

T: 0908 13 11 99

13 121 0026

BEZKONKURENČNÁ CENA!
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Západné Slovensko
94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
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

11. marca 1985

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

Výročia a udalosti

Michail Gorbačov sa stal sovietskym
lídrom

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

12. marca 1975

v Prahe bola popravená posledná žena na
území Česko-Slovenska Olga Hepnarová

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

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

BYSTRICKO

služby, zamestnanie
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02 AUTO-MOTO / iné
»KÚPIM JAWA CZ MANET
TATRAN STADION BABETU A INÉ DIELY DOKLADY.
0940100473
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely -SERIÓZNA DOHODA 0908205521

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

09 DOMÁCNOSŤ
»Kúpim hifi magnetofóny
gramofóny zosilovače reproduktory . 0905453085

10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila podmienky súťaže
Dedina roka 2021. Uzávierka prihlášok do súťaže je 30. apríla.

Jozef Viskupič, predseda Združenia
samosprávnych krajov vyzdvihol tento fakt. „Župy významne prispievajú
ku koordinácií regionálneho rozvoja,
ktorého motorom sú obce a mestá. Jeho
Je tu teda opäť príležitosť pre samo- dôležitými prvkami sú cestovný ruch
správy obcí a ich obyvateľov, aby sa do a cezhraničná spolupráca, ktoré majú
súťaže zapojili a predstavili úspechy nadlokálny charakter,“ doplnil Jozef
svojej dediny, jej výnimočnosť, tvori- Viskupič.
vosť jej obyvateľov. Zapojením sa do
Tradičnými stabilnými partnermi
súťaže môžu pre svoju obec získať titul súťaže spolu s Ministerstvom životnéDedina roka 2021 a zároveň možnosť ho prostredia a SAŽP je Spolok pre obreprezentovať Slovensko v súťaži o Eu- novu dediny a Združenie miest a obcí
rópsku cenu obnovy dediny.
Slovenska. Generálnym partnerom
Prihlásené obce posudzujú čle- súťaže je tak, ako aj po minulé ročníky,
novia Národnej hodnotiacej komisie COOP Jednota Slovensko, s. d.
počas mája až augusta. Uskutočňuje
Prihláste vašu obec a predstavte
sa na dvoch úrovniach – návštevou príkladné iniciatívy zamerané na obprihlásených obcí a záverečným roko- novu dediny a získajte okrem prestížvaním komisie. Podľa generálneho ria- neho titulu Dedina roka 2021 aj finančditeľa Slovenskej agentúry životného né prostriedky pre podporu rozvoja
prostredia (SAŽP) Michala Maca sa pri dediny. Všetky informácie o súťaži sú
posudzovaní kladie dôraz na kritéria zverejnené na novom webe www.dediudržateľnosti, koncepčnosti, schop- naroka.sk.
nosti prezentovať sa, ojedinelosti a
originality prístupov, myslenia obyvateľov, a riadenia samosprávy. „Dôležitý
je v neposlednom rade aj súlad s aktuálnym mottom súťaže o Európsku cenu
obnovy dediny, ktoré vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj
vidieka a obnovu dediny.“ zdôraznil
generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco.
Novinkou tohto ročníka je organizačné zapojenie všetkých samosprávnych krajov v pozícii partnerov.
» red

1LÏLDV£V'/+Y6'Y'5$ĿBY,
(;(.&,(32'V2'1&,"2GGOŀenie!
0905 638 627 finanÎná ochrana

Výročia a udalosti
Václav Klaus bol inaugurovaný za českého
prezidenta

7. marca 2003

14 RÔZNE / iné
»Doopatrujem seniora bez
rodiny. Zadarmo. Viac info
na tel.č. 0904242138
»Kúpim staré hodinky
PRIM a iné hodinky. Tel.
0905/767 777

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP BB 12 Predám kočík,
0987 654 321.

SLOVENSKÝ VÝROBCA SEDACÍCH SÚPRAV NA MIERU
Banská Bystrica - Comfortia, Nám. Ľ. Štúra, tel. : 0905 750 072
Polohovacia opierka

www.zarpa.sk

MOŽNOSŤ ÚPRAVY ROZMERU
TVRDOSTI SEDENIA
HĹBKY

Polohovacie operadlo

ROZMER:

200/330/215 cm
MOŽNOSŤ ÚPRAVY

Spanie 128/285

zľava
-1erá0%
tom

Úložný priestor

s inz

Akcia platí do 31.3.2021

1.490 €
1.694 €
250 €

LÁTKA - A/RADO rohové sedenie - 1.619€ - 10% zľava =
(bez PO) - 1.877€ - 10% zľava =
kreslo - 288€ - 10% zľava =
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13 121 0103

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, BB 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.

66-0051

01 AUTO-MOTO / predaj

Hľadá sa dedina roka 2021

43-0047

Občianska
riadková
inzercia

Najčítanejšie regionálne noviny
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Nové protipandemické opatrenia,
ktoré vstúpili do platnosti
Osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19 už nesmú chodiť do
obchodu či vychádzať z domu na
rôzne účely. Navštíviť môžu v odôvodnenom prípade iba lekára alebo
lekáreň.
Vláda dôrazne odporúča dôchodcom, aby nakupovali vo vyhradených
hodinách v záujme ich vlastnej ochrany
pred vysoko infekčnými novými variantmi koronavírusu a umožňuje nakupovanie v už známych hodinách vyhradených
pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým
osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.
V obchodoch a v mestskej hromadnej
doprave je od 8. marca povinné nosenie
respirátora FFP2. (Ak má výdychový
ventil, musí byť prekrytý rúškom.) Vo
všetkých interiéroch bude respirátor
povinný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.
Predškolská a školská dochádzka bude
umožnená pre deti zamestnancov, ktorí
musia chodiť do práce prezenčne. Ide o
žiakov v materských školách a na prvom
stupni základných škôl . Zamestnanci a
žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa
samotestami.
Výnimka na vychádzky do prírody
mimo okres sa zrušila. V prípade obyvateľov Bratislavy platí možnosť vychádzok
v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc je

možnosť chodiť aj do okresu Košice-okolie. Platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania sa obmedzila na čas od
5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h je zachovaný zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a
na nevyhnutné lekárske ošetrenie.
Na zlepšenie prednemocničného manažmentu pozitívnych pacientov sa pripraví verejne dostupná a zrozumiteľná
informácia „Cesta pacienta s ochorením
COVID-19“. Obsahovať bude odporúčania na domácu liečbu a zoznam kvalitných pulzných oxymetrov.
Ak opatrenia nedosiahnu do 21. marca žiadny efekt, Slovensko sa pripraví na
zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu,
zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Čo
to presne znamená a aké to bude mať parametre, nie je uvedené, nie je tak jasné,
pri akých počtoch infikovaných či hospitalizovaných by sa k tomu pristúpilo.

» red

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-079

ETERNITOVÝCH STRIECH
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OD PONDELKA 8. 3.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

d¨ÏÿúēìïÂ
ìïàóúȍǯ¨¤àÏ
• rôzne druhy

Supercena
45 praní

4

44

CHLADENÉ

żƌìïÙÀ¨ŭƋİƌƋŽ

Supercena
1 kg balenie

CÒ¨ú©
ØóàØÀĐ

3

49

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ

dàÒ¨úȅēììÀ¨ï

CHLADENÉ

• 3-vrstvový

3

99
żƌÏàúĀ ÀÏŭƋİƍƐŽ

1 kus = 0,85 €
cena za 1 kg

8 x 0,5 l

-33%
2.19

4l

1

45

;ÿï 

VÀÒóÙ¨ïiïîÿ¨Ò
• svetlý ležiak

6

79
(1 l = 1,70)

Supercena
250 g balenie

2

19

ÿ àïǯ¨¤ÏĒ

(1 kg = 8,76)

250 g

-53%

3 x 50 g

2.79*

29

YÌàØóÒà

1

19

(1 kg = 5,16)

Cú

(100 g = 0,79)

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƓıƎı¤àƌƏıƎıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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OD PONDELKA
8. MARCA

ƎƋĮƎƎĮƎƓŘ
ÒÏà½àÒÿ

• rôzne druhy

• Doux/Rosé

• rôzne druhy

1,5 l

0,75 l

Supercena

-46%

-40%

1.29

6.69*żƌÒŭƐİƎƍŽ

0,7 l

7

tÀÙ¨

+ÿ¨ïú¤¨=ÿĐ¨

¨ØÙàĊÏ

0

3

99

69

99

żƌÒŭƌƌİƏƌŽ

żƌÒŭƋİƏƑŽ

C¨¤ÏĊ¨úàĊē

Supercena
950 g

2

99

1 kg

-30%
0.99*

0

69

Võ¨ÙÀ ÙØĀÏ
• rôzne druhy

Supercena

żƌÏ¸ŭƎİƌƐŽ

1 kg

0

53

;ïĒõúÒàĊē
ÿÏàï

+ïĊ©ìï¨ÙÀ ÏĒ
• údené/neúdené

ƓƑÔąøåĐ

Supercena
CHLADENÉ

95/100 g

1

1

99

19
żƌƋƋ¸ŭƌİƍƐĮƌİƌƔŽ

tÌÀİİCŒ

żƌÏÿóŭƋİƌƋŽ
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... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
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Začína sa sezóna kliešťov
Pipetky patria k najznámejším prostriedkom proti kliešťom a blchám.
Účinnou látkou v prípravkoch typu
spot-on býva najčastejšie fipronil (Frontline Combo), permetrín
(Advantix), dinotefuran (Vectra3D) a
fluralaner (Bravecto).
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POTERY
0948 300 988
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61-0056

75-22

obojkov, čo môže obťažovať majiteľov
bytových psov. Okrem toho, niektoré
psy zvyknú obojky strácať, u mačiek
je zasa vyššia pravdepodobnosť, že sa
niekde oň zachytia.
Medzi najúčinnejšie antiparazitiká
patria prípravky s účinnými látkami
patriacimi do skupiny isoxazolínov.
Parazit je usmrcovaný už pri kon- Tabletky sú ochutené a vo väčšine prítakte s kožou, ešte pred prisatím a padov bez problémov prijímané psami.
uchytením. Tým sa zabrání prenosu Ich účinok proti blchám a kliešťom
infekcie. Spot - on prípravky sa apliku- nastupuje už za 8-12 hodín. Na trhu sú
jú priamo na kožu za krk alebo medzi tablety s rôznou dĺžkou účinku: Bralopatky (zamedzí sa aj prípadnému vecto – 3 mesiace, NexGard – 4 týždne
olízaniu prípravku). Účinok týchto prí- a Simparica 5 týždňov. Tablety sa môžu
pravkov trvá väčšinou mesiac, výnim- použiť u psíkov od ôsmeho týždňa
kou je prípravok Bravecto, pipetka s veku a od hmotnosti 1,5Kg. Ich výhoúčinnosťou až 3 mesiace.
dou je perorálna aplikácia. Nevýhodou
Ich výhodou je, že sú vhodné pre je mechanizmus účinku prípravku –
výstavné psy, pre psy v blízkom kon- kliešť sa prichytí a uschne na zvierati,
takte so svojím majiteľom a tiež pre ro- následne odpadne, žiaľ nemajú repediny s malými deťmi.
lentný účinok.
Protiparazitárne obojky pre psov
Obľúbeným psím antiparazitikom
a mačky sa od seba odlišujú účinnou je aj rozmarínový repelent, ktorý ale
látkou aj dobou ich pôsobenia, chrá- musíte povariť. Ideálne je postriekať
nia proti blchám aj proti kliešťom až psa vždy pred venčením: na nohy a
4-8 mesiacov. Účinná látka sa uvoľňuje chrbát alebo na šatku, ktorý mu uviapostupne a zabezpečuje tým dlhodobý žete vedľa obojku.1 balenie sušeného
účinok. Obľúbené sú najmä obojky Sca- rozmarínu (cca 100 g), poprípade čerlibor a Foresto, aby obojok fungoval, stvého (200 g), 1 PL jablčného, bieleho
musí byť v kontakte s kožou. Pri skla- vínneho octu alebo citrónovej šťavy,
daní sa jeho účinnosť znižuje. Niektoré liter vody.
obojky sú tiež odolné voči vode, avšak
závisí to od výrobcu, preto si treba vždy
preštudovať návod na použitie. Nevýhodou môže byť zápach niektorých
» red
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Zdravotné stredisko EDELMA
Spojová 25 I Banská Bystrica

Otváracia doba I Po - Pia: 8:00 – 16:30 I So - Ne: Zatvorené

Tel.: 048/286 22 68
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VÝHODNÝ VERNOSTNÝ SYSTÉM, OKAMŽITÉ VÝRAZNÉ ZĽAVY
Z DOPLATKOV NA VYBRANÉ LIEKY AŽ DO VÝŠKY 50% .
.MXMPLCÐQGÐNPCıęR?HRCÐNęQMKLĝÐGLDMPKĖAGSÐNPCÐNMSƢGT?RCšMTÐ?ÐNMP?ĳRCÐQ?ÐQÐJCIĖPMKÐ?JC@MÐJCIĖPLGIMK ÐIAG?ÐNJ?RęÐMBÐ Ð ÐÐBMÐ Ð Ð?JC@MÐBMÐTWNPCB?LG?ÐXĖQM@ Ð
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Výročia a udalosti
Dmitrij Ivanovič Mendelejev predviedol po prvý raz ruskej chemickej spoločnosti periodickú tabuľku prvkov

6. marca 1869
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Výročia a udalosti
Sovietsky zväz vyhlásil, že vyvinul jadrovú bombu

8. marca 1950

1 6

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

3.
15.

splátky od 99 €

VYHRAJTE 400 €

ŠPECIÁLNE ZĽAVY MAREC 2021 AŽ DO 50%

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

33-0002

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

63-46

splátky od 98 €

1
202

ssplátky
sp
plát
átky
d49€€€
splátky
odood
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Riadne nás sčítajte

A tak agituje svojich občanov primátor
Bratislavy, maďarskí politici aj slovenskí
biskupi. Tí nám napísali už dva pastierske listy – jeden na začiatku roka, druhý
pred začiatkom pôstneho obdobia. Boja
sa, že ak sa veriaci nepriznajú k svojim
pastierom, budú mať finančný pôst. A objavujú sa aj reklamy. Vzbudzuje to vo mne
rozpaky. Keď treba povedať vážne slovo
k národu, tak sú ticho. Keď sa rozhoduje
o peniazoch, agitujú. A čo tak odlúčenie
cirkvi od štátu? Príprava odborníkov na
lepšie spravovanie majetkov cirkvi? Pýtať
peniaze nie je najlepšia stratégia. Treba
premýšľať, akú hodnotu tvoríme pre veriacich aj iných občanov – cesta k Bohu,
pomoc nemocným, chudobným a starým,
práca pre ľudí, vzdelávanie a výchova
mládeže. Zdá sa mi, že individuálne iniciatívy niekoľkých kňazov a rehoľníkov
dosahujú lepšie výsledky, ako oficiálne
projekty našej najväčšej cirkvi.
Pri mnohých projektoch mám pocit
plytvania – budovy, v ktorých chýbajú

Božie projekty. Jeden kňaz mi rozprával
príbeh ako sa istý človek chcel dostať do
spoločenstva veriacich. Šéf spoločenstva
mu povedal, že to nie je len tak, aby zobrali každého. Nariadil mu, že sa musí
celý rok modliť, prosiť Pána a rozprávať
sa s Nim. Po roku sa stretol šéf spoločenstva s kandidátom a pýtal sa ho: „Tak čo,
začul si Boží hlas? Áno, povedal mi, aby
som sa medzi vás netlačil. Ani Jemu sa to
vraj ešte nepodarilo.“
Je možné, že sčítanie ukáže pokles
ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíkom. Nebude to výsledok útokov liberálov ani ateistov, ale nevydarenej práce cirkevných
šéfov. Keď niekto medzi nimi vytŕča,
tak ho degradujú, alebo pošlú do zahraničia. A tak nakoniec nevytŕča nikto
a máme tu priemer a podpriemer. Bojujeme proti rôznym ideológiám, kádrujeme, píšeme a rozprávame vznešené reči,
agitujeme za alebo
proti. A pritom akosi zabúdame na to,
že Boh je Láska, ktorú
by sme mali každodenne žiť.

Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

VODIČOV KAMIÓNOV
na medzinárodnú
prepravu tovaru

Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com

» Ján Košturiak

INZERCIA

0907 727 204

BB 21-09 strana_

11

43-0048

Sčítanie obyvateľstva je veľká téma.
Okrem toho, že nás budú počítať a pýtať sa nás rôzne veci o našej národnosti, vierovyznaní a spôsobe života,
budú sa podľa spočítaných čísel rozdeľovať peniaze.
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SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?

Stannah Vám ponúka
stoličkové výťahy na
všetky typy schodísk.

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

750 000
Stannah

VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

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

www.aiw.sk

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-2

52-0003

Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo
Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

inštalácií
výťahov

0800 162 162

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

t-EǪovÏUVrOVTy rBkÞTkBžJWOPTť
tNÈNFTUÈMFEPTUBUPLQPOÞLBKQSFNVäPW
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní

Viac ako

www.stannah.sk

PONÚKAME PRÁCU V ČR

0800 500 091

85_0091

ŤZP občanom poradíme,
ako získať na zakúpenie
štátny peňažný príspevok.

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde po

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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farba
ANTRACIT
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Sta trebujete.

