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Závisť je iba neschopnosť mať
Koľko jej je medzi nami, okolo nás
a často aj v nás? Závisť je jedna z
ľudských emócií, spočívajúca v
túžbe po niečom, čo má niekto
iný. V snahe získať predmet tejto
túžby, niekedy i za cenu zavrhnutiahodných činov. Spolu so žiarlivosťou či nenávisťou patrí medzi
konceptuálne ľudské emócie.
Po lopate povedané – závisť je tretí veľký hriech. A proti nej v ringu spoločenských vzťahov je v obrannom
postoji doboprajnosť. Žiaľ, väčšinou
prehráva, ale našťastie sa vždy postaví a bojuje ďalej. Kniha Exodus (20,17):
„Nepožiadaš dom svojho blížneho,
ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku,
ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho
blížneho!“ Lenže, z každého hriechu
sa predsa dá vyspovedať, nie?
Ste zdraví, závidia vám. Darí sa
vám, závidia vám. Nesťažujete sa
nonstop na niečo a na niekoho, tak
vám tiež závidia. Závidia vám aj vašu
prácu, ktorú robíte radi, hoci by ju
neboli schopní nikdy robiť. A zas ja
by som nedokázal nikdy to, čo mnohí
iní. Závidia vám rodinu, ako aj to, že
žijete bez rodiny.

Závisť predovšetkým ničí svojho
nositeľa. Ubíja ho, oberá ho o úsmev,
nedá mu poznať dobro, ženie ho do
zúfalstva a nenávisti.
„Závisť je pot neschopných.“
Napísal raz Josef Fousek, český básnik, fotograf, humorista, spisovateľ
a spevák. A keď už citovať, tak ešte
raz: „Najväčšia závisť vzniká proti
tým, ktorí vlastnou silou vzlietli, a tak
unikli zo spoločnej klietky.“ To je výrok Francesca Petrarcu talianskeho
učenca a básnika.
Len leťte ľudia, len unikajte z klietky, staňte sa Bachovou čajkou menom
Jonathan. Odmietnite frázy, že musíte
byť takí a onakí. Buďte sami sebou!
Raz z toho možno tú závisť okolo nás a
z nej vyplývajúcu nenávisť definitívne
šľak trafí! Raz sa jej (ich) zbavíme. Neschopných závistlivcov. Tých, čo stále
od niekoho niečo žiadajú.
A sami k nášmu spoločnému blahu a šťastiu neprispejú ničím.
Pekné sviatky, plné
žičlivosti za celé vydavateľstvo všetkým
vám želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VYKÚPIME
STARÉ PERIE

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM MESTE

PONÚKAME AJ ORIGINÁLNE KRMIVÁ PRE VŠETKY DRUHY HYDINY

driapané, nedriapané

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

63-06

88-0053

Tel.: 0908 054 321, E-mail: vykupperia@gmail.com

09-22

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
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t Paplóny t Vankúše
t Duchny z peria
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63-10

Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie
kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

33-0023

Nové
Mesto
n/Váhom

Piešany

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
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

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

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

051210017

ponúka:

INZERCIA

Jacques Deval

Citáty

Kto v láske hlavu stratí, celý život platí.

Citáty
Hrozné je žiť, ak človek nechce, ale asi oveľa horšie je byť nesmrteľným a nechcieť.
Georg Christoph Lichtenberg
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SLUŽBY

piešťansko
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63-13

22 121 0046

ZEMNÉ A VÝKOPOVÉ
PRÁCE

Kamenárstvo ADAM - RUŽA
AKCIA

ÁJ
APRÍL 2–1 M
20

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

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

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

16-0039

●
●
●
●
●

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

Citáty
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku
lásky.

16-0001

Marcus Aurelius
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BÝVANIE, SLUŽBY

byty/predaj
03 BYTY / predaj

3

byty/prenájom
04 BYTY / prenájom4
domy/predaj
05 DOMY / predaj 5
pozemky/predaj
06 POZEMKY / predaj6
reality/iné
07 REALITY7 / iné
stavba
08 STAVBA8

AKCIA apríl 2021

1-hrob od 1190 € • 2-hrob od 1490 €
Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa
s podložkou

Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2250 € • 1-hrob od 1550 €

okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
ZADARMO: chodníky
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov
RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

0910 902 635•0905 323 022

STAVEBNÁ FIRMA

vykonáva:

tSFLPOÝUSVLDJF
CZUPW
tTBESPLBSUØOPWÏ
TZTUÏNZ
tPQMPUFOJB

t[ÈNLPWÏEMBäCZ
tNBMJBSTLFBNVSÈSTLF
QSÈDFWÝFULÏIPESVIV
tWZQSBUÈWBOJFQSJFTUPSPW
BCÞSBDJFQSÈDF

tel. 0940 355 660

051210017

auto-moto/iné
02 AUTO-MOTO / iné 2

Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica

www.kamenarstvo-bocan.sk

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

AKCIA na farebné zákryty

Občianska
riadková
inzercia
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»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
domácnosť
9
09 DOMÁCNOSŤ
záhrada,
zverinec
10
10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
hobby
a šport
11 HOBBY
A ŠPORT

11

»Kúpim staré hodinky PRIM
a iné hodinky. Tel.: 0905
767 777
deťom
12 DEŤOM 12
rôzne
predaj
13 RÔZNE
/ predaj

13

rôzne/iné
14 RÔZNE /14iné
hľadám
prácuPRÁCU
15 HĽADÁM

15

0948 300 988

POLIENKA BUK, HRAB

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

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, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

INZERCIA

0905 746 988

Citáty
Hlupáci žijú veselšie, lebo vždy majú viac dôvodov na smiech ako
ľudia múdri a premýšľaví.
Gustave Flaubert
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BARUM Brillantis2 165/70 R14
r. v. 2019

48 €

29,90 €

v pneuservise alebo online

w w w. m i kona. sk

37-0059

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

STROJOVÉ
POTERY

PALIVOVÉ
DREVO

16-0047

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

61-0056

Chcete si
podať
inzerát?

VÝPR EDA J

zoznamka
16
16 ZOZNAMKA

BÝVANIE

piešťansko

-61%

3x

• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN
DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

BONUS

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

V tejto dobe
vám vyjdeme
v ústrety
aj cenami
PROFESIONÁNA
PRÁCA S RÚŠKAMI

AKCIA

AKCIA

1/3

BEZ

CENY
OKIEN

0918 500 492

Malacky • Senica • Skalica • Zohor • Partizánske • Topo¾èany

Gene Roddenberry

GARÁŽOVÉ
BRÁNY za
ve¾koobchodné
ceny!

OKNÁ ZA

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL
81 mm
• 7-KOMOROVÝ
ZA CENU
5-KOMOROVÉHO

• KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ
• INTERIÉROVÉ DVERE
• AKCIE NA NOVOSTAVBY
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA
• VONKAJŠIE ŽALÚZIE, MARKÍZY
• UVÁDZACIE CENY
• GARANCIA ÚSPOR, NÁKLADOV
NA ENERGIE

PREDOKENNÉ
ROLETY,
VONKAŠIE
ŽALÚZIE
za
A MARKÍZY najlepšie

ceny
v regióne

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
www.top-okna.sk • oknozahorie@azet.sk

Citáty

Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov medzi ľuďmi
a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v
myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú
časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie
niečím, čoho sa treba báť.

Citáty
Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby
všetci plakali, až ho budeš opúšťať.
Konfucius
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VIZITKY

0905 746 988

16-00

AKCIA

5

6

zdravie / služby
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POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby
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SPRAVODAJSTVO

Ako spríjemniť našim starkým
sviatky – radí odborníčka
Čakajú nás ďalšie sviatky, počas
ktorých sa budeme musieť zriecť
osobných stretnutí. Odborníci ani
počas Veľkej noci neodporúčajú
návštevy seniorov, ktorí tak môžu
opäť o čosi viac pociťovať osamelosť
a smútok. Prinášame rady odborníčky ako im môžeme aspoň trošku
tieto neľahké časy spríjemniť.
O tom, čo môžeme v tomto smere
pre našich starkých urobiť sme hovorili s Ľubicou Gálisovou, prezidentkou
Fóra pre pomoc starším. Aj počas Veľkej noci je podľa jej slov veľmi nutné
striktne dodržiavať odporúčania odborníkov. „Táto situácia je mimoriadne
vážna a ohrozenie starších je vysoké
a nechceme im ublížiť tým, že by sme
priniesli vírus, ktorý žiaľ práve túto
skupinu ľudí najviac zabíja,“ hovorí
odborníčka.
Ponúknite pomoc, telefonujte, píšte
Rodinní príslušníci však majú podľa
Ľubice Gálisovej viacero možností ako
zmierniť osamelosť svojich rodičov či
starých rodičov. „Výhodou tejto doby
je, že máme možnosť kontaktov cez
telefóny a rôzne informačné technológie. Ja osobne viem čo znamená pre
starších, keď môžu zavolať na našu Senior linku a porozprávať sa, ak počujú
milé, láskavé a povzbudzujúce slová.

Takže volajte im, môžete urobiť aj videohovor, starkých veľmi poteší ak vás vidia, hoci aj takýmto spôsobom. Každé
milé slovo, ktoré im poviete, ich naplní
pokojom a istotou, že nie sú sami. Nájdite si aspoň takúto formu stretnutia
s vašimi najbližšími a povzbuďte ich,
dajte im nádej, urobte im radosť a vlejte
do ich života optimizmus, ktorý práve
teraz možno v ich živote chýba,“ radí.
„Určite môžete svojim starkým urobiť
predsviatočný nákup, prípadne ak sa
dá a ste blízko, pripravte im sviatočné
jedlo. Nachystať im môžete aj nejaký
malý darček, ktorý im vás bude pripomínať. Môžete im poslať aj pekný list s
vyjadrením lásky a pripísať, že sa tešíte
na skoré stretnutie. Veľmi ich to poteší,“ uzatvára Ľubica Gálisová.

Najčítanejšie regionálne noviny

Tradičné veľkonočné pokrmy u nás
Na stôl všeobecne patria vajíčka,
symbolizujúce plodnosť, nový začiatok, kontinuitu a kolobeh života.
Súčasťou starých tradícií bolo aj pečenie jahňaťa, zajaca alebo kuraťa.
Údená šunka tiež nesmie chýbať
spolu s domácimi klobáskami, syrmi,chrenom, cviklou a koláčmi.
Na zelený štvrtok sa malo jesť vždy
niečo zelené, aby bol človek zdravý
po celý rok. Takže, či už ste si vybrali
špenát, bylinkovú polievku alebo šalát, spravili ste dobre. Všetko zelené je
vítané.
Obed je na Veľkonočnú nedeľu vo
väčšine slovenských domácnostiach
vždy slávnostný, podávajú sa zvyčajne
rezne so zemiakovým majonézovým
šalátom, jedia sa zákusky, studené
obložené misy, chlebíčky a iné jedlá.
Ostatné dobroty sa odlišujú podľa regiónu.
Západné Slovensko
Na Zelený štvrtok alebo Veľký piatok
sa piekli tzv. judášky, čo bolo niečo ako
fánky, ale mohli byť aj z kysnutého cesta. Ďalší obradový koláč sa volal niekde
baba, alebo calta, či mrváň. Bábovka v
tvare baránka sa tu pečie v hlinených
formách.

» Renáta Kopáčová

Stredné Slovensko
Aj v tejto oblasti sa robia najmä tradičné kysnuté koláče. Podobne ako na
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východe sa tu pripravuje predovšetkým koláč pod názvom paska. Jeho
tvar však nie je okrúhly, ale podlhovastý. Novším rozšíreným veľkonočným
jedlom je pečený zajac. Táto tradícia
prichádza z Rakúska a Nemecka, no
udomácňuje sa tu stále viac.
Východné Slovensko
Na východe Slovenska je dodnes rozšírené tradičné obradové jedlo, nazývané žolta hrudka alebo syrek, ktoré sa
robí pomalým varením vajec a mlieka
vo vode, kým sa nepozrážajú a potom
sa nechá precediť cez gázu. Môže sa
robiť na sladko, ale aj na slano. Syrek
sa podáva na Veľkonočnú nedeľu všetkým členom rodiny a na Veľkonočný
pondelok sa ním ponúkajú kúpači. Tiež
sa pripravuje plnina, čo je jedlo podobné plnke do kuraťa. Pripravuje sa
z rožkov, trochy údeného mäsa, vajec,
petržlenovej vňate a iných ingrediencií.

» red

ZDRAVIE + RELAX

piešťansko

9

Pokúsme sa dodržiavať „Veľkonočné desatoro“

Veľkonočné desatoro:
-Obmedzme stretnutia.
-Odložme šibačku a polievačku.
-Zúčastnime sa bohoslužieb virtuálne.
-Prejavme lásku k blížnemu tým, že sme
zodpovední a nenakazíme ho.
-Oddychujme v prírode.
-Cestujme len v rámci okresu.
-Chráňme sa nosením rúšok aj vonku.
-Rešpektujme 14-dňovú karanténu svojich príbuzných, ktorí sa vrátili zo zahraničia, registrujme ich v e-hranici.
-Nenavštevujme ani očkovaných starých
rodičov a rodičov
-Športujme bezpečne - individuálne a v
prírode.
Odborníci tiež ľudí vyzvali na nosenie rúšok aj počas individuálneho športu
v prírode a respirátorov v interiéroch.

František Saleský

Citáty

Dve veci nám pomôžu zotrvať v nábožnom
živote: rozhodnutie plniť si povinnosti
stavu a odvaha neznepokojiť sa a nezmalomyseľnieť pri chybách, ktorých by sme
sa mohli dopustiť.

32-0031

Protipandemické opatrenia by sa
cez Veľkú noc na Slovensku nemali sprísňovať. Zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger spolu s odborníkmi
predstavili v piatok desať odporúčaní pre
veľkonočné sviatky. Ľudí zároveň poprosili počas týchto dní o zodpovednosť.

Ak počty hospitalizovaných neklesnú pod hraničné hodnoty, nič sa v apríli
uvoľňovať nebude, vysvetľujú na svojom
webe analytici z projektu Dáta bez pátosu. Práve počet hospitalizovaných je totiž
kritickým parametrom COVID automatu.
Najbližšou hraničnou hodnotou je pokles
na 3000 hospitalizovaných, ktorý nám
prinesie prechod z čiernej do bordovej
fázy, Potom nasleduje v COVID automate
hranica 2500 hospitalizovaných, ktorá
znamená prechod z bordovej do červenej.
„Predpokladáme, že čoskoro budeme
s počtom hospitalizovaných pod 3-tisíc,“
píšu analytici na svojom webe. K prvému
zásadnému uvoľneniu v druhej vlne pandémie by tak malo na Slovensku dôjsť od 12.
apríla. „Ak vydržíme cez Veľkú noc doma,
vírus opadne, príde teplo, hospitalizovaných bude 5. apríla 2021 menej ako 2500 a
19. apríla 2021 príde ďalšie uvoľnenie z tmavočervenej do červenej,“ uvádzajú analytici
s tým, že to už bude “návrat do normálu”.

» Renáta Kopáčová

INZERCIA

0905 746 988

WWW.REGIONPRESS.SK
75-15

Veľkonočné sviatky sú už za dverami
a tento rok budú opäť iné. Odborníci
vyzývajú ľudí k trpezlivosti a dodržiavaniu opatrení. Pripravili Veľkonočné
desatoro.
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Nič im nechýba
Občas sa mi ozvú milé staršie dámy.
Napíšu mail alebo list. Normálny list
ako kedysi. Napísaný krásnym písmom na papieri a v obálke. Píšu a telefonujú aj starší páni.

príbehy, ale niekedy im chýbajú poslucháči. Zrak im slabne, ale často vidia
veci, ktoré mnohí, ponáhľajúci sa, mladí
ľudia vôbec nevidia. Médiá a politici ich
strašia vírusmi, konfliktmi a katastrofami. Ale oni sa už nemajú čoho báť. Mnohí
Niektorí hundrú na politikov alebo z nich majú už viac príbuzných a priatespomínajú na staré časy. Čítajú knihy a ľov na druhom brehu. Niektorým neslúži
sledujú svet okolo seba, filozofujú a mud- zdravie, občas možno prichádzajú pocity
osamelosti alebo nepotrebnosti. A narujú tak, ako to chlapi vedia.
Jedna pani sa mi zdôverila, že stratila priek tomu z ich slov často cítim obrovský
svojich rodičov pred vyše 60 rokmi. „Vyše pokoj.
Život ich naučil prijímať dary aj bo60 rokov rodičia nežijú a toľko rokov už
nie som dieťaťom. Hovorí sa, že dovtedy lesti s pokorou. Starnutie je jeseň života,
ste dieťaťom, pokiaľ máte koho osloviť je to umenie, ktoré sa treba učiť. V mlaotec alebo mama“. Už 50 rokov je táto pani dosti sme objavovali svoje schopnosti a
vdova. Hovorí, že jej nikdy nič nechýbalo, svet okolo nás, v starobe máme čas na
lebo sa o ňu Pán Boh vždy postaral. Iná spoznávame svojej duše. Naše telesné
dáma mi píše: „Nemám telefón, počítač, limity klesajú, ale môžeme sa vybrať na
televízor, NIČ. Nepotrebujem to.“
nové expedície – dovnútra. Môžeme číAký kontrast s mnohými ľuďmi, ktorí tať, modliť sa, v tichu
na všetko nadávajú a stále im niečo chý- premýšľať, počúvať
ba. Starí páni a staré dámy. Aj seba už hudbu, pozorovať
zaraďujem medzi nich. Aj oni mali det- prírodu, hrať sa s
stvo, lásky, pretancované noci, pracov- deťmi. Staroba nené úspechy, koníčky, radosti a starosti z musí byť bremeno, ale
detí. Sú na dôchodku, ale zaujímajú sa posledný dar, predo svet. Chodia už menej a pomalšie. Už tým, ako sa
sa nemusia nikam ponáhľať ani nikomu stretneme s
zapáčiť. Už nemusia pracovať, ale chcú Pánom.
byť užitoční. Vedia rozprávať zaujímavé
» Ján Košturiak

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

Ak je potrebné, zabezpečíme
náradie a fiiremné auto

v Novom Meste
nad Váhom

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

Práca v Nemecku

0905 746 988

VODIČ KAMIÓNA

SBS
LAMA SK

2500€ - 3500€ brutto

Základná znalosť nemeckého, alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva I Vybavíme všetko
potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

» Kristína Majerová, Fórum života

www.simon-fleisch.de
job@simon-fleisch.de
+421 944 995 400
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0914 333 342

príjme strážnikov
na obchodné prevádzky

v Myjave
900 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď !

0948 066 491

36-0003

0950 301 301

850 € brutto/ mesiac
Nástup ihneď !
36-0003

Pomôžeme Ti so všetkými dokladmi,
ktoré sú potrebné pre prácu
v Nemecku
85_0219

V januári tohto roku Fórum života,
po siedmich rokoch, opäť založilo samostatnú neziskovú organizáciu zameranú predovšetkým na pomoc ženám
v ťažkej životnej situácii alebo neplánovane tehotným ženám a dievčatám.
Centrum konkrétnej pomoci Femina, poradňa s celoslovenskou pôsobnosťou, poskytuje bezplatné základné
sociálne, právne, psychologické poradenstvo ako aj poradenstvo z oblasti
gynekológie bez ohľadu na sociálnu
alebo ekonomickú situáciu klientky.
Poradňa pomáha klientke zorientovať
sa v jej situácii a zároveň poukazuje na
možnosti riešenia. Samotný spôsob a
výber riešenia danej životnej situácie si
určuje výlučne klientka. Takisto poradňa pomáha rodinám v núdzi poskytovaním charitatívnej činnosti, konkrétne zbierkami potravín a šatstva.
„Napriek tejto ťažkej dobe sa veľmi tešíme, že naše projekty sú úspešné a vďaka podpore môžu ísť svojou
vlastnou cestou,“ hovorí predsedníčka
občianskeho združenia Fórum života,
Marcela Dobešová.
Anna Siekelová, ktorá bola menovaná do funkcie riaditeľky Centra

konkrétnej pomoci Femina dodáva:
„Veľmi si vážim príležitosť, že môžem
začať ďalšiu etapu tohto zmysluplného a krásneho projektu v samostatnej
organizácie. Je krásne vidieť v realite
bežných dní ako naše jednorazové alebo aj opakované poradenstvo pozitívne
ovplyvňuje životy našich klientov. Spolupracujeme aj s ostatnými organizáciami, ktoré sa venujú ženám v núdzi
alebo sociálne slabým rodinám.“
„Pozývame k spolupráci aj ostatných, ktorí by sa chceli zapojiť do tejto
pomoci formou dobrovoľníctva alebo
finančnej podpory,“ dodáva Anna Siekelová.
Všetky informácie o Centre konkrétnej pomoci Femina sú dostupné na
webe https://centrumfemina.sk/.

85_0223

Centrum konkrétnej pomoci Femina, n. o. so sídlom v Leviciach
sa osamostatnilo ako samostatný
právny subjekt.

SBS
LAMA SK

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
Práca na živnosť

20-22 €/ hodina

Centrum konkrétnej pomoci
Femina sa osamostatnilo

ZAMESTNANIE
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SBS GUARDING s. r. o.
Kaufland Piešťany

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

Mzda: 4,247 €/h. brutto

VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
36-0002

Nástup ihneď.

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí

S
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PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

Práce pre:

Tesár, murár a
sadrokartonista

Citáty
Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel
i smrti.
Antoine de SaintExupéry

ubytovanie hradí firma

7 - 8 €/ hod. NETTO
+ možné príplatky

0904 516 707 Práca na TPP S
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VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

85_0220

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Práca na Slovensku

0948 219 522 • arpad.seres@guarding.sk

85_0198

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

0800 500 091

PONÚKAME PRÁCU V ČR

príjme strážnikov na prevádzku

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

piešťansko
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3
6 4
1
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2
4

zdravie / služby

12

Najčítanejšie regionálne noviny

5

ZÁRUKA

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%
STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

Veľmi obľúbené

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

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

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

Volajte na bezplatné číslo



0800 24 24 44

Facebook: aiwsk

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

a dohodnite si pohovor.

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

32-001-2

www.aiw.sk

Sme tu pre Vás po celom Slovensku

52-0003

Kritériá
pre spoluprácu :

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

kd

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
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