č. 10 / 12. marec 2021 / 25. ROČNÍK

SPIŠSKO

SPIŠSKONOVOVESKO-LEVOČSKO-GELNICKO

vyhlasuje

STAVEBNÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ,
ktorou vyhlasovateľ predá pozemky č.2 s výmerou
710m2 a č. 13 s výmerou 499m2, trvale trvaný
porast, min. výška kúpnej ceny je 35,00 €/m2.
Bližšie info na www.obeckurimany.sk

79-004

79-009

79-058

POMÁHAME

Prijíma objednávky na
tLVSŘBUÈCSPKMFSFjednodňové
tLVSŘBUÈCSPKMFSFokolo 1 kg
tNPSJBLZ7-týždňové
tOPTOJDF6-16 týždňovéň
tLBŘLZ IVTJBIVTPLBŘLZ

):%*/",6#64 s.r.o.
7&İ,Å4-"7,07 290

Objednávky na tel. č.: 052/776 73 59, 052/776 73 60, 0911 952 229
Informácie: Pondelok - Piatok od 8.00 do 15.00 hod.
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99-0035-1

0905 719 139

PONÚKAM SERIÓZNE 0905 495 235

OBEC KURIMANY

79-056

V našej radakcii si môžete
podať inzerciu do celej siete
regionálnych novín

Týždenne do 32 750 domácností

79-057
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redakčné slovo, pápež / stavba

Magické číslo 7 v poradí cností
Činorodosť. Úsilie, pracovitosť, pilnosť, pričinlivosť, iniciatíva. Horlivá a dôkladná prirodzenosť v konaní. Energická pracovná morálka.
Dobré hospodárenie s časom, vyvarovanie sa lenivosti, osobnej pohodlnosti a konzumného egoizmu.
Aby činorodosť prinášala plody,
potrebujeme aj tvorivé rozjímanie, a
keď to dosiahne istý stupeň intenzity,
prelieva svoj prebytok práve do činorodosti.
Činorodosť je konanie v prospech,
predovšetkým, iných. Ak si niekto
myslí, že byť činorodým znamená prijať svoju mzdu či podporu, nakúpiť si
svoje víno, jedlo, odevy v bazáre a odletieť na svoju dovolenku do Hurghady,
je chudák.
Alebo zaliezť do svojho bytu, medzitým ignorovať to, že žijem v dome s
ďalšími päťdesiatimi bytmi a ich obyvateľmi a že žijem v spoločenstve s päť
a pol miliónmi občanov. Robiť si svoje,
ignorovať všetko, čo sa mne osobne nepáči a zháňať to, čo má na sebe každý
druhý hlupák. Alebo v čom sa ten každý druhý vozí. Aj keď je to dovezený bazárový šrot, len nech naleštený vyzerá
cool.

Činorodosť je v myslení, v cítení, v
nápadoch, v originalite.
Známa mi písala, ako jej na pľúcnej ventilácii pomáha vážna hudba.
Menovala svojich obľúbených autorov.
Na sociálnych sieťach čítam, ako iným
pomáhajú knihy, dobrý film. Virtuálne
prehliadky galérií. Autori týchto diel
boli činorodí.
Čo zostane raz po tých, ktorí sa životom iba preflákali a prejedli? Prepili,
prežúrkovali a egoisticky a arogantne
pretlačili až po svoju smrť? Jeden zbytočný život? Jedna duchovne prázdna
„rodina“? Čo zostane po tých, ktorí v živote nedali potrebnému ani euro, ktorí
sa v živote o nikoho nestarali aspoň pár
dní, ktorých v živote spoločnosti nikdy
nič nezaujímalo, ktorí nevolia, lebo zo
zásady ich to obťažuje? Nič. Absolútne
nič. A ak aj náhodná spomienka, tak
iba také mávnutie rukou!
Preto je činorodosť
cnosťou. V našom miniseriáli poslednou predjarnou.
Všetko dobré, vážení čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Nacistické Nemecko obsadilo Česko a vyhlásilo na jeho území Protektorát Čechy a Morava

15. marca 1939

Najčítanejšie regionálne noviny

Svätý Otec uvažuje o návšteve
Bratislavy v septembri
Pri tlačovej konferencii počas spiatočného letu z návštevy Iraku pápež
František prezradil, že uvažuje aj
nad návštevou Slovenska. V odpovedi na otázku o destináciách jeho zamýšľaných ciest menoval Bratislavu,
ktorú možno navštívi popri eucharistickom kongrese v Budapešti.
„Teraz mám ísť do Maďarska, na
záverečnú svätú omšu Medzinárodného Eucharistického kongresu; nie
je to návšteva krajiny [oficiálna, pozn.
prekl.], ale idem len na svätú omšu.
Ale Budapešť je len dve hodiny autom
od Bratislavy, tak prečo neurobiť aj
návštevu Slovenska?“ povedal pápež
František.
V hlavnom meste Maďarska sa pápež František plánuje zúčastniť na záverečnej omši Medzinárodného eucharistického kongresu. Tá je naplánovaná
na nedeľu 12. septembra 2021 o 11. hodine na Námestí hrdinov v Budapešti.
Hoci cesta ešte nebola oficiálne potvrdená, o pozornosti, ktorú Svätý Otec
tomuto plánu venuje, svedčí aj jeho informácia o vzdialenosti oboch miest,
keď uviedol, že Bratislavu od Budapešti delia len dve hodiny cesty autom.
Medzi krajinami, ktoré pápež František zamýšľa v budúcnosti navštíviť, je
aj Libanon. Novinárom sa však tiež priznal, že sa už hlási aj jeho vek, keďže
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pri ceste do Iraku pociťoval viac únavy
ako doteraz.
Posledná návšteva pápeža sa uskutočnila na Slovensku od 11. do 14. septembra 2003. Bola už treťou návštevou
Jána Pavla II. na Slovensku. Jej vrcholom bolo blahorečenie biskupa Vasiľa
Hopku a sestry Zdenky Schelingovej na
svätej omši v bratislavskej Petržalke.
Vtedajšia návšteva Slovenska bola
102. zahraničnou cestou pápeža Jána
Pavla II. Navštívil počas nej Bratislavu,
Trnavu, Banskú Bystricu a Rožňavu.
Ubytovaný bol v sídle Apoštolskej nunciatúry v Bratislave, kde strávil tri noci.
O jeho bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť
ostatných členov sprievodu a pútnikov
sa staralo 6.000 policajtov, 500 bodyguardov, na zabezpečení návštevy sa
podieľalo aj 630 vojakov.

» red

zdravie, služby, auto - moto

spol. s r.o.

vykúpi
hov�dzie
kože viac ako

ďakuje všetkým organizáciám, ﬁrmám a jednotlivcom, ktorí v minulosti
darovali 2% zo svojich daní neinvestičnému fondu Onkológia — rádioterapia, n.f., čím podporili aktivity, ktoré sa snažia zlepšíť štandart liečby
pacientov s rakovinou v pôsobnosti popradskej onkológie.

VODIČOV KAMIÓNOV
na medzinárodnú
prepravu tovaru

0918 593 240
vykup-kozi.sk
Po dohode,
aj prídeme

25 rokov

Prostriedky z darovaných 2% daní už niekoľko rokov slúžia na zabezpečenie dennej dopravy pacientov na liečbu žiarením na rádioterapeutickom oddelení v Prešove. Títo pacienti takto nie sú odkázaní na zdlhavú
hospitalizáciu.

prijme

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

43-0048

KOŽ

Orino SPEDITION s.r.o. Nitra

NAJVYŠŠIE
výkupné ceny

BYT

99-0038

Poďakovanie
Onkológia - rádioterapia Poprad, n.f.

3

CIA
R
E
Z
N
I 719 139
0905

Okrem toho je možné nakupovať zdravotnícky materiál, ktorým sa
zabezpečuje bezpečnejší a pohodlný žilový prístup na podávanie kontinuálnej chemoterapie. Tento zdravotnícky materiál nie je hradený
z prostriedkov verejného zdravotníctva. Podobne nie sú hradené niektoré
pomôcky slúžiace na úľavu pacientov s pokročilou rakovinou a výpotkom
v dutine brušnej.

KLAMPIARS T VO

Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácií a náročnom ekonomickom
období, máme snahu udržať pomoc pre našich onkologických pacientov
liečených v popradskej onkológii.

0904 121 559 | www.tulis.sk

KL P

s.r.o.

66-0018

SPIšsko

Bez vašej pomoci sa úroveň starostlivosti nepodarí udržať.

79-040
79-053

Tlačivá na poskytnutie 2% dane je možné získať
Finančná správa/Tlačivá používane v súvislosti s príjmami zo závislej
činnosti podľa § 5 ZDP alebo po telefonickom dohovore na č. 052/4314 170
alebo email: pokopopradsro@gmail.com

79-048

Ak sa rozhodnete darovať 2% zo svojich daní fondu
Onkológia - rádioterapia n.f.,
Adresa: Mnoheľova 2, 058 01 Poprad
IČO: 319 690 89
Právna forma: Neinvestičný fond
IBAN číslo účtu: SK86 0200 0000 0043 8652 7355 / kód banky: 0200
(Všeobecná úverová banka, a.s.)
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

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

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

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

Kontaktujte svojho obchodného zástupcu: 0905 719 139

nepárny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Margecany,
Prakovce, Spišská Nová Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice,
Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany, Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce,
Spišské Vlachy, Spišský Hrušov,
Teplička

39 regionálnych týždenníkov po celej Slovenskej republike - dosah na 1 500 000 domácností a ﬁriem

DISTRIBÚCIA (32.750 domácností)
párny týždeň:
Smižany, Levoča, Domaňovce,
Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Gelnica,
Novoveská Huta, Spišská Nová
Ves, Danišovce, Harichovce, Hrabušice, Iliašovce, Jamník, Krompachy, Letanovce, Lieskovany,
Markušovce, Odorín, Spišské Tomášovce, Spišské Vlachy, Spišský
Hrušov, Teplička

V našej redakcii si môžete podať inzerciu do celej siete regionálnych novín

Distribúcia:
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
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tradície / služby, škola

AJ DOVOZ ÁUT ZO ZAHRANIČIA
NÁHRADNÉ VOZIDLO ZDARMA

ODŤAHOVKA SNV

MKAUTO.SK

0914 70 70 44

Predaj - Preprava v
eriálo
sypkých mat
k @Obilie

@Štrk @Pieso
emina
@Makadam @Z
o
ev
dr
é
@Palivov

Preprava - Prenájom
kontajnerov

@Suťové
ové
@Veľkoobjem

Preprava sthrojov

@Stavebnýc
@Lesných
árskych
@Poľnohospod
@a iné...

0

0911 405 40

Výročia a udalosti
americkí vojaci spáchali masovú vraždu
vietnamských civilistov v MǬ Lai

16. marca 1968

.

PRAD s.r.o
OK TRANS PO

Výročia a udalosti
Otto Smik, najúspešnejší slovenský pilot v službách RAF počas
Druhej svetovej vojny dosiahol svoj prvý zostrel

13. marca 1943

79-060

Dátum 21. marec, ktorý sa uvádzal
Jar je už doslova „za rohom“, príde o
týždeň, v sobotu 20. marca 2021. na v učebniciach a mnohí ľudia ho dodnes
prvý pohľad to bude znamenať, že považujú za prvý jarný deň, platil iba v
deň a noc sú rovnako dlhé.
prvých dvoch desaťročiach 20. storočia.
Podobne ako deň zimného slnovratu
Rovnodennosť je v astronómii oka- patril aj príchod jari k najväčším sviatmih, keď má Slnko k svetovému rovníku kom ľudstva v predkresťanskej ére. Na
nulovú deklináciu a slnečné lúče dopa- Slovensku sa najkrajšie ročné obdobie
dajú v mieste rovníka kolmo na zemský vítalo vynášaním Moreny, slamenej fipovrch. V okamihu rovnodennosti sa guríny odetej do ženských šiat. Morena
Slnko nachádza v jarnom alebo jesen- symbolizovala slovanskú bohyňu zimy
nom bode.
a smrti. Figurínu nosili ľudia po dedine a
Tento jav je spôsobený sklonom nakoniec ju hodili do potoka alebo spálizemskej osi a obehom Zeme okolo Slnka. li. Verili, že takto odoženú od seba choroV čase jarnej rovnodennosti sa začína na by a smrť. Tento zvyk si možno vykladať
severnej pologuli jar a na južnej pologu- rôzne. Podľa jedných slamená figurína
li jeseň. Počas jesennej rovnodennosti symbolizovala zimu, ktorej odchod mal
nastáva na severnej pologuli jeseň a na otvoriť cestu pre nástup jari a po nej leta.
južnej pologuli jar.
Podľa iných bola Morena zosobnením
V deň jarnej a jesennej rovnodennos- smrti a jej likvidácia mala zabezpečiť proti je na všetkých miestach na Zemi deň s speritu celej obci. Zvyk rozlúčky so zimou
rovnakou dĺžkou slnečného svitu - 12 ho- a privítania jari sa na Slovensku uchoval
dín (výnimku tvorí južný a severný pól). aj po prijatí kresťanstva.
V tento deň na severnom póle prvýkrát
po šiestich mesiacoch vychádza Slnko
- končí sa polárna noc a nastáva polárny deň. Na južnom póle nastáva presne
opačný jav. Slnko zapadá, končí sa polárny deň a nastáva polárna noc.
Okamih jarnej rovnodennosti nenastáva každý rok v rovnakom čase. Príčinou je rozdielna dĺžka astronomického
a občianskeho roka a vkladanie prestup» red
ného dňa - 29. februára - každý štvrtý rok.

ODŤAHOVKA
NONSTOP SNV
79-007

Nenápadný,
no stále najväčší sviatok ľudstva

5

99-0013

SPIšsko
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OD PONDELKA 15. 3.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

42 %
alkoholu

Spišiacka
óÒÀĊàĊÀĮ
Ì½à¤àĊÀ
Staropramen
Smíchov

Birell

0,7 l

• rôzne druhy

• svetlé pivo

9

99

0,5 l

Supercena

-42%
0.95*

0,55 l

0

Supercena

0

44

(1 l = 14,27)

55

(1 l = 0,80)

(1 l = 1,10)

CHLADENÉ

dúïóÏ
àØ ÏĮ
Majonéza

• rôzne druhy

650 ml

Supercena

-40%
2.99*

1

Supercena

À¤Ïà

450 g

0

(1 l = 2,75)

dïĊÙÒÀĊ
óØàúÙ
na varenie
• 10 % tuku

59

79

250 ml

0

59
(1 l = 2,36)

(1 kg = 1,31)

270 - 300 g

-51%

Supercena

3.69

CÀÒÏØÒÀ¨ Ù àÏàÒ¤
• rôzne druhy

1

100 g

79

À¤Ø

• plátky
• rôzne druhy

(1 kg = 6,63 - 5,97)

0

89

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƐıƎı¤àƍƌıƎıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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služby, bývanie, zamestnanie

SPIšsko
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OD PONDELKA
15. MARCA

CHLADENÉ

CHLADENÉ

cena za 1 kg

-40%

Supercena

5.39

1 kg balenie

2

99

CÒ¨ú©ïĊ àĊ©
Øóà

;ÿïÀ¨ìïóÙ©ï¨ėÙ¨

Sprchovací
gél

-40%

• rôzne druhy

• rôzne druhy

Supercena

500 ml

1

kg

ĊÀĊę

Supercena

108/111 praní

3

99

4.49

Biele hrozno
¨ėÌ¤À¨ïÏàĊ©

99

(1 l = 3,98)

3

19

2

69

żƌìïÙÀ¨ŭƋİƋƏŽ

ƌƋÏ¸

ƔƋìïÙÂ
ƌìïÙÀ¨ŭƋİƌƌŝ

]ÿ½©ÏïȄÀĊà
ìï¨ìóĒ

-64%

10 kg

-50%

27.99*

15.99*

(1 kg = 0,79)

V¨ïóÀÒ

• prací gél
• prací prášok
• pracie kapsuly - rôzne druhy

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍıƎıƍƋƍƌı

9

... a mnoho ďalších výrobkov naċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƐıƎı¤àƍƌıƎıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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krížovka

8
Krížovky s úsmevom

Dedko spomína na staré dobré asy
a hovorí vnú ikovi:
ikerna ky
- Ke som bol malý chlapec ako ty,
mami ka ma poslala do obchodu
s pä koruná kou a ja som sa vrátil
islamská
s 3 vreckami zemiakov, 2 bochníkmi
monarchia
chleba, 3 f ašami mlieka, kusom syra,
škatu kou aju a 10 vají kami, ale teraz
4. as
to už nejde.
ky
tajni
- A to tak všetko zdraželo? - pýta sa
vnú ik.
- Aj to, ale hlavne dnes...
Róbert
(dom.)
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

Najčítanejšie regionálne noviny

maor ina

skratka
ambulancie

neón,
po esky

ledaže

Pomôcky:
nepozoroLast, imavane ušlo
nát, Pales,
(hovor.)
Sém, PsA

lovek,
ktorý
všetko vie

gibon
bieloruký
samice
jele ov

osobné
zámeno

3. as
tajni ky

hra, po
anglicky

fosfid
nióbu
Eleonóra
(dom.)
semitský
boh
múdra,
rozumná

unesie
(expr.)
zberba
(pejor.)
hru

2. as
tajni ky
erpadlá
skúšobné
jamy, vrty

Renáta
(dom.)
druh ve kých ôs
privinie

pozýva
(kniž.)

zametiem
(zried.)

podupú,
pošliapu
vzbudil
záujem

skratka
leukocytu

zna ka
nanometra
starorímsky boh

zbavia
zn
Pomôcky:
rmuty,
Poe, luza,
lár, lot

staršia
jednotka
plošného
obsahu

smútok
(bás.)

americký
spisovate
morský
h bkomer

ženské
meno
vymazávajú

kašovité
látky na
získanie
destilátov
1. as
tajni ky

nemecký
dirigent
skr. súhv.
Južná ryba
rozde uj
na 2 asti
otravné
látky

užialene

jeden
z Noemových synov

nežne
pritískala

www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom
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zdravie, služby

SPIšsko

9

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

32-0018

Materiál - prvotriedna kvalita

Predávajte alebo nakupujte na online trhovisku: www.oplatisa.sk

20,00 €

19,80 €

29,90 €

24,75 €

.$/5Ζ(
VSRORÏHQVN£KUD

6WULHERUQ¿Q£KUGHOQ¯N
U¶]QHS¯VPHQ£

ShopJK
6Ζ(Ħ3527Ζ.5720

5(*Ζ2135(66

UXELQRMHZHOOHU\

shopjk.sk
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19,99 €

=£KUDGQ«QRŀQLFH
$UFKPDQ
=£KUDGQ«FHQWUXP0ΖÎ85Ζ1

88-0030

0940 776 203

služby, stavba

10
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE
Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 250€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

34-0005-1

www.strechym.sk

zo striech

facebook/ StrechyM Likvidácia azbestu

0908 082 634

STRECHY
M
STRECHY

M

66-0049

POMÁHAME

LIKVIDÁCIA
AZBESTU

33-0002

0948 300 988

0905 468 802 objednávky príjmame telefonicky
61-0056

STROJOVÉ
POTERY

INTERIÉROVÉ
DVERE
v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge všetky dvere SKLADOM
www.ocelovedvere.sk
odborná montáž s licenciou
ocelovedvere@ocelovedvere.sk
technickej služby od polície SR

SN21-10 strana-
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služby, záhrada, zamestnanie

SPIšsko
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ŠUMNÁ
STRECHA
MICHAL

0908 337 893

61_0055

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

.PGHKCKC
PARTIE alebo JEDNOTLIVCOV
87-0016

ǩ&3+,01+ǲ(,3,
na tieto pozicie

SERVIS OKIEN

Nemecko: ELEKTRIKÁR,
nástupný: plat 14€/hod,
S@WRMT?LGCÐFP?BCLh Ð˿PCKLhÐ?SRM LĖP?BGC

S@WRMT?LGC Í˒PCKLgÍĉSRÍ?ÍLĉP?BGC

KLAMPIAR,
-,(/ǽ3Ș, LĉQRSNLďÍNJ?RÍÎ FMB
Francúzsko:

A
CI
OJ

K

99-0032
59-031

75-15

͠͠ß3,ɉ+ǽ!%ß-/!,3+ǽ!%
ß*&Þ01ßJRǫFß>GßǫBKV
́ßÞ)Þ(1/,1Þ!%+&(Ș( (50 miest)
(930 €/mesiac a viac + príplatky + stravenky)
-ß*,+1Ǘǩ+&(Ș( (20 miest)
(880 €/mesiac + príplatky + stravenky)
Miesto práce:ß+LSiß*BPQLßK ß3ǾELJ

Firma KOVO - ZVAR s.r.o.
prijme do pracovného pomeru
pracovníkov do profesie

85_0174

/ǻ0&Ǩß+ß$2ɉ1, ß+ß-),!%,
Mzda: OD 5,50EUR/HOD.
ÐXĖJCƢęÐMBÐNPMDCQGC
.PĖA?ÐTÐ10Ð?Ðİ0 ÐÐ)MLR?IR
0905 344 461 - 0915 956 707
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61_0020

(,3,, /Ǘ Șß́ßß7Ǘ*,Ș+ǲ( ß
#/^7/ß́ß73Ǘ/Șß!, ß
73Ǘ/Șß1&$ß́ß/$Ƿ+

- ,-Þ/Ǘ1,/(ß3ǽ/, 6 (20 miest)
(4,53 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)
Miesto práce:ß*VG>S>
́ß )&Ș )&Ș( (10 miest)
(4,82 €/hod. + príplatky,bonusy,odmeny + stravenky)
Miesto práce:ß*>I>@HV
2?VQLS>KFBßMLPHVQRGBJBß7"/*
Kontakt: 0918 493 960 (od 9:00 - 17:00 hod.)
ƠGTMRMNGQWÐNMQGCJ?ƄÐL?ÐK?GJÐPQ>G>KPILS>HF>>WBQ PH

N OST

Pri montáži dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
85_0175

576 261

SPO

0950 276 839

S@WRMT?LGCÍFP?BCLg Í˒PCKLgÍ?SRMÍ?ÍLĉP?BGC

576

GARAN

Zavoláme Vám, stačí prezvoniť:

I

PREVETRÁVANÝCH
a PRIEMYSELNÝCH FASÁD
a STRIECH, práca na úkol,

+ 421 902

t;BTkFOJFCBMkónov

tBe[QFŘOPTUOÏEvere
Máte plastové okná a prefukuje Vám?
tInteriérovÏEvere
Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?
t1MBTtovÏPkOÈVDIPEovÏEvere
tPonúkBNFÞEräCVBTFrWJTQMBTtovýDIPkJFOWÝFULýDItZQov
tÇBMÞ[JFTJFƃLZrPMFULZDFŵBOPD
tOQravZBvâNFOVčBTUJkovania
AK
tPrFNB[BOJFBJNQrFHOÈDJVtFTOFOÓ
VÝFUkP[BOBKMFQÝJFcenZOBUSIV
PO CIOV zavPMBKtFOÈNBmyVÈNVrPCÓNFJOEJWJEVÈMOVQPOVku
tVâNFOVtFTOFOÓ
NU Á
tOETUrÈOFOJFQrefukovBOJBPkien
KA QPEűBvBÝJDIQrFETUáv#&;K0/,63&/ė/²$&/:
tOECMPkovBOJF[BTFknutÏIPkovania

Nemecko: *,+1Ǘǩß

Kontakt:
261 I + 421 911

Ďalej ponúkame

11

politická inzercia
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

���TO, RÝCHL���������������

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

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

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0918 726 754
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-0045

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

0800 500 091

85_0166

12

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 p

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
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

