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Týždenne do 38
42 810
810 domácností

O ďalšom z našich
prehreškov celkom civilne

MZDA: 740-900 €/mesiac

+ príplatky, bonusy a benefity

79-077

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

0911 247 040

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO
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3,80 € / ks
1$,'&08-;7ä24+,ª/#/'

Pre okresy PN, NM a MY
DOPRAVA ZADARMO
801210005

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

0948 308 448

22 119 0011

Dante Alighieri popísal žiadostivosť (inak tiež smilstvo) ako „prílišnú
lásku k iným“. Tento literát, renesančný humanista, to vystihol naozaj dokonale. Najviac nenávisti na
Slovensku spôsobuje „prílišná láska
k iným“. Fanatizmus, ponajviac politický.
Upozorňoval som na to už pred
tridsiatimi rokmi, v čase „mečiarizmu“. Tento druh politického fanatizmu, priam „božskej adorácie“ sa však
rokmi vycibril do čohosi, čo dnes veľmi eufemisticky voláme „stranícke
sympatizantstvo“.
Nebudeš mať iného Boha okrem
mňa. Nezobrazíš si Boha napodobením niečoho, čo je hore na nebi, dole
na zemi alebo vo vodách pod zemou.
Nebudeš sa ničomu takému klaňať,
ani slúžiť (Ex 20,5). Pripomínam prvé
z desatoro prikázaní. Pripomínam
fanatizmus, akýkoľvek, avšak, opakujem, nie iba ten konfesijný. Hoci,
ako sa zdá, práve cez manipuláciu
hodnôt viery si niektorí politici u nás
vytvárajú svoj fanatický elektoriát. A
viera a veriaci sú v tomto prípade iba

jeden zo zneužitých aktérov. Surovo
a nechutne, zištne zneužití.
Fanatizmus sa stáva rohožkou
pre bezohľadne ambicióznych jedincov pred dverami k politickej moci.
Ktorí, keď ju získajú, zrazu zabúdajú
na základné princípy samotnej viery,
lebo veria iba v seba a svoje vlastné
zlaté teľatá. A ich adoranti zas aspoň
v nejakú politickú odrobinku, ktorá
spadne na zem, medzi nich, z prestretej tabule mocných. A napokon,
aj na ten prehýbajúci sa stôl musí
panstvu niekto nosiť...
Človek a občan je povinný používať vlastný mozog. Je povinný
myslieť samostatne a musí sa sám
starať o to, ako a čím svoju myseľ počas života zdokonaľuje a obohacuje.
Prejavovanie prílišnej pudovej lásky
k iným ako k najbližším je jeden zo
základných hriechov viery. Práve
tak, ako prílišné „zbožňovanie“ politikov a ich politík. To však už je aj
hriech spoločenský. Čo tak
zamyslieť sa nad tým?
Pekný týždeň konečne na vzduchu a už aj aspoň v čiastočnej sobode,
vážení čitatelia!

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988
PN21-15_strana-
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V poradí ďalším v našom seriáli nectností či priam hriechov je
smilstvo. Ale pozrime sa na tento
fenomén pohľadom bežného života bežných ľudí.
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Zobuďte sa, páni doktori
Zobuďte sa. Podobnou vetou možno
prebúdzajú lekári svojich pacientov
po ťažkom úraze alebo operácii. Podobne by mohli prebúdzať svojich
lekároch ich pacienti, z ktorých si urobili poslíčkov.

jú často príklad s babičkou z odľahlej dediny, ktorá skoro ráno cestuje autobusom
do okresnej nemocnice, aby mohla celý
deň presedieť v čakárni u lekára. Moja
osemdesiatdvaročná svokra z Moravy s
kamarátkami, si dohadujú schôdzky cez
fejsbúk, fotografie zdieľajú na instagraAj keď existuje internet, väčšina le- me a komunikujú cez skype a gmaily. Jedkárov používa počítač stále ako písací noduché digitálne technológie by ušetrili
stoj. Napíšu vám lístok a pošlú vás naprí- čas lekárom aj pacientom, redukovali
klad na röntgen. Tam lístoček prepíšu, by stratený čas, chyby aj náklady. Verím
vyšetria vás a povedia vám, že si môžete odbornosti našich lekárov, ale v organiprísť na druhý deň po výsledok a zaniesť zácii práce iba nechápavo krútim hlavou
ho svojmu lekárovi. Môj otec, doktor, ho- a hovorím si – zobuďte sa páni doktori.
vorieval vetu, že lekár je človek, ktorý za- Chodím v posledných týždňoch na rôzbáva pacienta, kým ho Pán Boh neuzdra- ne vyšetrenia. Choďte si niekedy sadnúť
ví. Otec mal pravdu – je to riadna zábava do svojich čakární páni doktori a počúbehať s lístočkami medzi doktormi, často vajte svojich nespokojných pacientov.
so zlomenými nohami, a robiť im poštá- Ak vás nezobudí nespokojnosť vašich
rov. Ľudia, ktorí majú nadpriemerné zákazníkov, tak ešte jeden argument –
vzdelanie a používajú drahé a moderné v USA prichádza kvôli
prístroje majú organizáciu devätnásteho nedokonalému sysstoročia. Nasleduje krátke vysvetlenie tému objednávania
pre lekárov: Internet je celosvetový sys- a riadenia toku patém prepojených počítačových sietí. Ľu- cientov systém zdradia si cez tieto siete vyhľadávajú alebo vy- votnej starostlivosti
mieňajú rôzne informácie a komunikujú ročne o 150 miliárd
– textom, hlasom, videami a obrázkami. dolárov.
Keď sa niekedy pýtam lekára prečo
nemajú elektronický systém objednávania a komunikácie s pacientmi, používa» Ján Košturiak

59-031
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Výročia a udalosti
Španielsko a Krištof Kolumbus podpísali
kontrakt na dovoz korenia z Ázie.

17. apríla 1492

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
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

20. apríla 1990

Výročia a udalosti

Federálne zhromaždenie prijalo ústavný
zákon o zmene názvu Československá federatívna republika na Česká a Slovenská
Federatívna Republika a ústavný zákon o
štátnych symboloch

PN21-15_strana-
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

2

sPravodaJsTvo, slUŽBY
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

63-06

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

KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988
Viac informácií na tel.:

INZERCIA
0905 746 988

Výročia a udalosti
česko-slovenský film Obchod na korze režisérov Jána Kadára a Elmara
Klosa získal Oscara ako najlepší neanglicky hovorený film roku 1965

18. apríla 1966
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ETERNITOVÝCH STRIECH

BÝvanie, Zdravie + relaX

4
Občianska
riadková
inzercia
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PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA BUK, HRAB

03 BYTY / predaj 3
byty/predaj
»Predám 3-izb. byt v Piešťanoch, cena 89.500. Tel.:
0915 976 178

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

16-00

02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»Kúpim starý Pionier,
Mustang, Simson, Babeta
aj pokazené, nekompletné.
Tel.: 0915 215 406
»CZ 175 Jawa, 90 Pionier,
Stadion, Mustang, Simson,
Babeta. Kúpim tieto motorky. Tel.: 0915 2154 06

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988
0905 746 988

07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Hľadáme rodinný dom,
usadlosť, chalupu na predaj, okres Myjava, Nové
Mesto. Tel.: 0915 976 178
08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682

Kompletné vyšetrenie a stanovenie Vašej diagnózy na najmodernejšom
diagnostickom biorezonančnom prístroji L.I.F.E. systém Quantum II.

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

Pomôžeme Vám

10 ZÁHRADA
A ZVERINEC
záhrada,
zverinec
10
»Predám 4 - ročnú červenú kravu, 1x otelenú, cena:
500€, Chvojnica.Tel.: 0911
850 747

určiť príčinu a závažnosť Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
chrbtice a kĺbov, reumatizmu, artrózy, osteoporózy, cukrovky, pankreasu,
prostaty, vysokého krvného tlaku, sexuálnej disfunkcie, psychických porúch,
migrény, depresie, úzkosti, nervového systému, lymfatického systému,
cievnych problémov, alergénov, toxínov, baktérií, vírusov, plesní ...

13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

41-08

11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim ľudové kroje. Tel.:
0902 708 047
13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0944 724 181

Chcete si
podať
inzerát?

ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera PN medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP PN 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, PN zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.
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225/60 R 17 99 H
r. v. 2017

98,40 €

49,90 €

v pneuservise alebo online

SUV SUMMER

37-0059

w w w.miko na.s k

16-0001

VÝP REDA J

Piešťansko
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Zdravie / slUžby
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POLITICKÁ INZERCIA / sPOmíNAmE, sLužby
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ZdRAvIE / sLužby
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Ďalšia obytná miestnosť – záhrada

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

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

najlepšie
ceny
v regióne
BEZ

KONKURENÈNÉ

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom
» red

t[ÈNLPWÏEMBäCZ
tNBMJBSTLFBNVSÈSTLF
QSÈDFWÝFULÏIPESVIV
tWZQSBUÈWBOJFQSJFTUPSPW
BCÞSBDJFQSÈDF

tel. 0940 355 660

Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín

STROJOVÉ
POTERY

16-007

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk

051210017

tSFLPOÝUSVLDJF
CZUPW
tTBESPLBSUØOPWÏ
TZTUÏNZ
tPQMPUFOJB

3x BONUS

AKCIA

STAVEBNÁ FIRMA
vykonáva:

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

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

0948 300 988

63-10

Popri práci na záhrade, ale aj na oddych nám veľmi dobre padne záhradné
„sedenie“. Ideálne s pripojiteľnosťou
na elektrický prúd a vodovodný systém. Zdroj energie potrebujeme napríklad na večerné osvetlenie, alebo na
pripojenie elektrického grilu či iných
spotrebičov. A hoci aj počítača, ak sme
sa rozhodli naďalej vykonávať home
office zo záhrady. Vodovodná prípojka
je zas vhodná kvôli hygiene stolovania,
ale aj na čistenie celého zariadenia „posedenia“.
Pritom nemusí ísť o náročnú inštaláciu. V podstate všetko v podobe prenosných káblov a hadíc či ich spojok,
použiteľných v hlavnej sezóne, možno
dostať v predajniach so sortimentom
pre záhrady. To sa týka aj prípadného
zaclonenia od slnka. Hoci nám dlhé
mesiace chýbalo, predsa len rátajme s
tým, že v lete jednoducho bez nejakej
slnečnej clony vonku cez deň byť nemôžeme.
K dispozícii je množstvo podlahových systémov, od umelej a odolnej
trávy cez chodníkovú dlažbu, kamenie, až po terasovú dlažbu z umelých či
prírodných materiálov.
Vybrať si možno z bohatej ponuky
záhradného mobiliáru, podľa vkusu i

praktičnosti jeho údržby. V očakávaní
horúceho eta je možno dobré nezabudnúť ani na záhradnú sprchu. Určite ju
ocenia napríklad deti a rád sa pod ňou
vyšantí aj psík.
Takto vytvorený záhradný životný
priestor vám poslúži niekoľko sezón,
na zimu jednoducho zariadenia a nábytok demontujete a uskladníte v krytých priestoroch. Určite bude zo zdravotného hľadiska vhodnejšie, ak sa
vaše rodinné stretnutia budú ešte istý
čas odohrávať na čerstvom vzduchu,
ako v interiéroch.
Ak sa rozhodnete zariadiť si takto
doplnkový obytný priestor, radíme
vám nezabudnúť pri jeho vybudovaní
ani na moderné systémy na odpudzovanie hmyzu. Aebo – zaobstarať si okolo záhradného sedenia také rastliny,
ktoré hmyz už zďaleka oblúkom oblieta, napríklad – levanduľu.

61-0056

Pol roka sme boli zavretí medzi „štyrmi stenami“ a tak nám dozaista dobre
padne v nasledujúcom období tráviť
čo najviac času na čerstvom vzduchu.

Najčítanejšie regionálne noviny

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Myjava - trhovisko 30.4.
Vrbové u Karlíka 28.4.
Chtelnica 28.4.
Nižná 28.4.
Veľké Kostoľany 28.4.
Drahovce 28.4.

6.30 - 8.00 h.
11.20 - 11.45 h.
12.00 - 12.15 h.
12.20 - 12.30 h.
12.40 - 13.00 h.
12.45 - 13.00 h.
75-15

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

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

PN21-15_strana-
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.
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Viac ako 3 roky väznená teroristami
„Ako by mohla 17-ročná dievčina, presvedčenie bolo dôvodom rozhodktorá bola ako 14-ročná unesená, sú- nutia, že chce zostať uväznená. Keby
hlasiť s tým, že privedie na svet dieťa sa bola chcela stať moslimkou, aby
svojho únoscu?“ pýta sa nigérijský znovu získala slobodu, jednoducho
kňaz a hovorca rodiny Šaribuovcov. by Krista poprela a bola by 21. marca
2018 spolu s ďalšími prepustená. Leah
Leah Šaribu bola unesená spolu so to však odmietla. Ak sa jej odmietnutie
109 ďalšími žiačkami dňa 19. februára zakladá na kresťanskej viere a ona bola
2018, keď skupina Boko Haram pre- dôvodom, pre ktorý zostala v zajatí, je
padla internátnu školu v meste Dapči proti všetkej logike tvrdiť, že sa stala
v štáte Borno v severovýchodnej Nigé- moslimkou.“
rii. Niektoré z dievčat zomreli v zajatí.
„Musíme pokračovať v našom úsilí
O mesiac neskôr boli tie, ktoré prežili, o prepustenie Leah aj v modlitbách sa
spolu 101 dievčat, prepustené.
za ňu. Mali by sme sa tiež modliť za jej
Výnimkou je Leah – ako jediná rodinu, pretože rodičia prechádzajú
bola kresťankou. Teroristi sa ju pokú- veľmi ťažkým obdobím. Každý prichášali prinútiť, aby prestúpila na islam, dzajúci deň mi pripomína, že tu máme
no ona to odmietla. V lete minulého vzácnu dušu, ktorej sa odopiera sloboroku dostala rodina správu, že ich dcé- da ako základné ľudské právo.“
ra porodila jednému z veliteľov syna a
Prípad väznenej Leah Šaribu žiaľ
potom konvertovala na islam.
vôbec nie je ojedinelý. Viac informácií
Vo videoodkaze pre nadáciu ACN o tejto téme ako aj o dostupných mož– Pomoc trpiacej Cirkvi pastor Gideon nostiach pomoci trpiacim nájdete na
Para-Mallam ubezpečuje, že v tomto www.acnslovensko.sk.
prípade ide buď o falošné tvrdenie,
alebo muselo dôjsť k znásilneniu a nútenej konverzii. „Neverím, že by Leah
v svojom veku súhlasila s tým, aby sa
stala matkou. Chcela ísť na univerzitu,
práve teraz mala začínať štúdium. Ak
bola nútená tak urobiť a bola znásilnená, nemožno predsa vravieť, že dala
súhlas,“ konštatuje evanjelický pastor.
Pastor Para-Mallam podobne reaguje aj na správy, že Leah konvertovala na islam: „Vieme, že jej kresťanské » Zdroj: ACN pre REGIONPRESS

7,00 €
10,00 €
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Na počesť skautov a skautingu
Slovenský skauting je dobrovoľná,
nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu,
národnosti, rasy alebo náboženstva.
Jeho cieľom je výchova mládeže k osobnostiam a k formovaniu hodnôt. Táto
Sobota, 24. apríla je Deň skautov. organizácia bola na Slovensku trikrát
Patrónom skautov je sv. Juraj, ktorý je zakázaná. No v roku 1989 bol SLSK ofilegendou bojujúcou za dobro a spra- ciálne obnovený a odvtedy funguje už
vodlivosť. Zakladateľom skautingu je 31 rokov, čo je v jeho doterajšej histórii
Lord Baden-Powell, ktorý vybral pre najdlhšia etapa bez prerušenia činnosskautov znak v podobe ľalie. Pôvodne ti. Slovenský skauting je členom hlavslúžil na označovanie severu na ma- ných svetových skautských organizácií
pách námorníkov. Skauti by v tento WOSM a WAGGGS.
deň mali obnoviť svoj skautský sľub,
Skauting je takisto hnutím dozáväzok boja dobra proti zlu, pravdy spelých, ktorí chcú pomáhať mladým
proti lži, lásky proti nenávisti. Skauti ľuďom rozvíjať ich osobnosti. Stály
sú ochrancovia chorých a slabších, sú kontakt s mladými ľuďmi umožňuje
vždy pripravení vykonať dobrý skutok, dospelým predĺžiť svoju vlastnú mlapomôcť blížnemu, chrániť prírodu a dosť, myslieť dynamicky a moderne.
cenné ľudské výtvory. Preto im patrí Dospelí ľudia môžu v skautingu naplno
spoločenská vďaka a uznanie!
uplatniť svoje vlohy, sebarealizovať sa
Skauting je výchovné hnutie mlá- a pomáhať dobrej veci.
deže zamerané na celkový rozvoj osobnosti mladého človeka. Má výrazné
filantropické, humanistické a kozmopolitné črty.
Skauting využíva zmysel mladých
ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vychováva ich aj v rôznych praktických
zručnostiach, k pevnej vôli, dôveryhodnosti a čestnosti, tímovej práci,
vodcovským zručnostiam, zodpovednosti za seba a okolie, osobnej iniciatíve a pod.
» red
Kto by nepoznal knižky Jaroslava
Foglara, významného spisovateľa! Napísal 29 kníh, ktoré oslovili
niekoľko generácií čitateľov. Pod
prezývkou „Jastrab“ viedol po celý
život skautské oddiely.

výrobca ložísk s viac ako 50-ročnou tradíciou
prijme do zamestnania nasledujúce profesie

Samostatný konštruktér
požiadavky:
- minimálne stredoškolské vzdelanie technického smeru
- skúsenosti s konštruovaním ložísk
- ovládanie Auto Cad
- samostatnosť
mzda1000 €
- logické myslenie

Možnosť kariérneho rastu a sebarealizácie
director@ake-bearings.sk

VIZITKY

www.ake-bearings.sk

63-43

Pre bližšie informácie volajte +421 907 677 948

Výročia a udalosti
po prvý raz sa na obrazovke objavili Simpsonovci

19. apría 1987

0905 746 988

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 14 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE
- PRÁCA NA TPP ALEBO ŽIVNOSŤ

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

85_0261

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR
85_0219

950 301 301

Nádražná 33, Skalica 909 01

PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

HĽADÁME
SADROKARTÓNISTOV

TEL.: +421

AKE Skalica s.r.o.

Prijmeme spoľahlivých

MURÁROV do Belgicka

SBS GUARDING s. r. o.

Prijmeme
predavačku
do predajne odevov
v Novom Meste nad Váhom
na TPP,
(možnosť aj dôchodkyňa)
mzda 623 € brutto + prémie

príjme strážnikov na prevádzky

v Beckove a okolí

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

21. apría 1944

Výročia a udalosti

ženy vo Francúzsku získali volebné právo

22.apríla 1970

Výročia a udalosti

prvýkrát sa oslavoval Deň Zeme
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36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0908 120 859

Výročia a udalosti
Elvis Presley mal prvé vystúpenie v Las
Vegas, Nevada

23. apríla 1956

32-0045

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Ježeková, 0917 860 693

87-0030

� Živnosť (PD A1)
� Férový prístup, korektné vyplácanie faktúr
� Platové podmienky 3.500 € - 4.000 € /mes.
� Ubytovanie zabezpečené a hradené
� Nástup možný ihneď

vIdIEK / ZAmEsTNANIE
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Už len niekoľko dní
zostáva pre Dedinu roka
Podobne účasť v súťaži hodnotí
aj víťazná obec z roku 2017, Oravská
Polhora, pre ktorú bolo zapojenie veľkou výzvou. Zodpovedné prípravy a
zomknutie obyvateľov obce presvedčili hodnotiacu komisiu, že titul bude
Podnet môže dať ktorýkoľvek ob- v správnych rukách. „Zapojenie sa do
čan Slovenskej republiky), samotný súťaže nastaví dedine zrkadlo – kde
proces prihlásenia je už potom na sa práve nachádza, čo je potrebné vystarostke alebo starostovi. Na webo- lepšiť, akým smerom je potrebné viesť
vej stránke www.dedinaroka.sk sú ďalší rozvoj. Titul nám určite pomohol
dostupné podklady k zapojeniu – pri- aj v ďalšom napredovaní, predovšethláška a formulár oblastí hodnotenia. kým pri predkladaní rôznych žiadostí
Okrem finančných a vecných výhier od o granty, kde veľmi často používame
generálneho partnera, vyhlasovateľov slovné spojenie „Dedina roka“. A v
a partnerov súťaže, súperia obce aj o neposlednom rade, ale o to viac dôlemožnosť reprezentovať SR na európskej žitom,, umožní účasť v súťaži stretnúť
úrovni.
množstvo zaujímavých ľudí a nadviaSúťaž Dedina roka je pre obce zať nové priateľstvá.“ hodnotí Michal
priestorom na propagáciu, nadviazanie Strnál, starosta obce.
nových kontaktov, výmenu skúseností
či inšpiráciu do ďalšieho rozvoja. Za 20
rokov existencie súťaže túto možnosť
prezentácie využili desiatky slovenských obcí. Niektoré to skúšali dokonca viac ráz. Podľa pravidiel súťaže sa
víťazná obec môže prihlásiť opätovne
až o desať rokov, no mnohé by to urobili bez zaváhania už dnes. Spojenie komunity, naštartovanie k zveľaďovacím
aktivitám v obci a možnosť prezentovať
úspechy pred hodnotiacou komisiou
bola výnimočná príležitosť, ktorá sa
často neopakuje.
» red

Záujemcovia o prihlásenie do 11.
ročníka národnej súťaže Dedina
roka 2021 majú najvyšší čas na vyplnenie prihlášky, termín na registráciu svojej obce je do konca apríla.

KVALITNÉ
VIZITKY 0905 746 988
Viac informácií na tel.:

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t-dňové turOVTy, rBkÞTkB žJWOPTť
tmáme stále dostatok ponúk BKQSFNVäPW
tTNFQBrtnerom rBkÞTLFIPČervFOÏIPkrížB
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
t vždy informujeme, ako cestovať cez hranice

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

Facebook: aiwsk

32-001-2

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

19 ROKOV NA TRHU

PN21-15_strana-
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e-mail: velcon@velcon.sk
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