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Volá sa to konzumizmus,
ale ide o obžerstvo
Obžerstvo je ďalším z hlavných „hriechov“ v našom tohtoročnom seriáli
cností a hriechov. Teda, civilne povedané, pozitívnych a negatívnych
vlastností ľudí.
Nejde iba o nejaký náboženský prehrešok.
Človek, ak je človekom, by s mal
bohato uspokojiť životom v dostatku a
nemal by potrebovať prebytok. A ak s
ocitne v prebytku, fajn, vždy je mnoho
ľudských osudov, ktorým sa vtedy dá
uľahčiť ich ťažký životný údel.
Mať a dať. Čo je viac? Áno, všetci potrebujeme do určitej miery „mať“. Mať k
dispozícii v prípade potreby. Mať jedlo,
mať dovolenku, mať auto na presun na
chalupu, mať zariadenia na obrábanie
záhrady, sadu. V hmotnom zmysle sú to
bežné prirodzené potreby. Mať tri chalupy, alebo vilu s dvanástimi izbami, či
päť áut, to už je obžerstvo, materiálne
vyjadrený ťažký a „hriešny“ primitivizmus ducha. Vyhadzovať potraviny iba
preto, že nebol čas ich skonzumovať, je
tiež obžerstvo. Obžerstvo je mať zbytočne priveľa. Zhŕňať k sebe. Kopiť. Myslieť
na uspokojenie seba samého. Nepodeliť sa, nedarovať, nepomôcť. Nikomu.
Nevidieť, nepočuť potrebného v
rámci svojich často aj veľmi obmedzených možností.

Snažme sa pochopiť, že bohatí nie
sme tým, čo máme, ale tým, čo je v našom srdci. Ak je prázdne, sme žobráci,
hoci s miliónmi na účtoch. Ak je v ňom
miesto pre iných, stačí nám k bohatstvu pár eur. A možno nejaká „rezerva“
na horšie časy. Lebo tú by si mal byť
schopný v pude sebazáchovy vytvoriť
každý.
Máme za sebou kriticky ťažký rok.
Museli sme si odriekať už takmer všetko. Teda, väčšina z nás. Niektorých sa
odriekanie netýkalo ani v núdzovom
pandemickom stave. Niektorých a ich
nových, už povolebných „našich“.
Možno nám ostatným ten rok niečo signalizoval.
Možno nám poukázal na to, že
aj skromnosť je okolnosť či jav, ktorý
umožňuje plnohodnotný život.
Dokonca aj šťastný život. Neviem,
nechám na každom z vás, vážení čitatelia, čo si z tohto textu vyberiete.
P.S. Ozaj, čo vás viac zaujíma? Správy zo života
bohatých celebrít, alebo
správy o tom, ako tu žije
bežný človek?
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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/Žilinský kraj – Orava/ - Prímestská autobusová doprava v celom kraji od pondelka 19. 4. 2021
premáva v režime ako počas pracovných dní a
dní školského vyučovania. Spoje, ktoré nie sú potrebné pre dochádzanie žiakov a zamestnancov
škôl a školských zariadení, sú pozastavené. Bude
vhodné, ak si cestujúci pred každou cestou overia
spoj. Kraj tak rozhodol po uvoľnení opatrení proti
šíreniu vírusového ochorenia a informoval o tom
na sociálnej sieti.
/Dolný Kubín – Námestovo – Tvrdošín/ - Spoločné okresné kolo 43. ročníka súťaže Stredoškolská odborná činnosť /SOČ/ zorganizovala Stredná
odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Kvôli vírusovej epidémii sa súťažilo formou
videokonferencie. Účasť bola o tretinu nižšia ako
po iné roky. Z okresov Dolný Kubín, Námestovo
a Tvrdošín postúpilo 21 prác a 30 študentov, ktorí
súťažili v siedmich odboroch. Najlepší postúpili
do krajského kola v K. N. Meste. Okres Námestovo
reprezentuje 8 originálnych študentských prác zo
Strednej odbornej školy a z Gymnázia A. Bernoláka v Námestove, okres Tvrdošín súťaží so 7 pozoruhodnými témami študentov zo Spojenej školy
– SOŠ technická v Nižnej a kvalitu talentov z okresu Dolný Kubín v krajskom kole obhajuje 6 aktuálnych tém od súťažiacich z Obchodnej akadémie
v Dolnom Kubíne. Súťaž SOČ vyvrcholí v Trenčíne
celoslovenskou prehliadkou najlepších prác.

/ww, oa dk, or/
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/Orava/ - Od pondelka 19. apríla 2021 v súvislosti
s vírusovou epidémiou covid-19 je Slovensko v 3.
stupni varovania a platia napríklad aj tieto zmeny:
Vonku nie je povinné prekrytie horných dýchacích
ciest, ak je človek vzdialený najmenej päť metrov
od ostatných osôb, s ktorými nežijete v spoločnej
domácnosti. Pohyb v prírode je možný aj mimo
okres bez testu. Rúško namiesto respirátora je povolené pre žiakov a učiteľov v školách a školských
zariadeniach. S určitým počtom ľudí /1-6/ na určenú plochu a s testom sú po štyroch mesiacoch
sprístupnené športoviská, plavárne, vleky, všetky
predajne, niektoré služby, knižnice, galérie, múzeá, hotely a penzióny, autoškoly i zoo. Pravidlá
upravuje vyhláška úradu verejného zdravotníctva. Zákaz vychádzania od 5.00 do 1.00 h platí do
28. apríla a výnimky sú podmienené negatívnym
testom. Polícia bude dohliadať na dodržiavanie
protiepidemických opatrení.

/im, ww zsk, or/

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
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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
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Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely- SERIÓZNA DOHODA 0908205521
»Zberateľ z TS Kúpim Mince Bankovky Plakety Vyznamenania ďalej staré
Vzduchovky Bodáky a iné
0940086411
»Kúpim staré Babeta Pionier
Jawa aj diely 0940086411

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
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Predám ovečky cigáje ale
aj jahniatka. 0907807564

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM

Najčítanejšie regionálne noviny

Revolúcionári a diktátori
Mnohí diktátori mali vzdelanie a
dar reči. Šírili okolo seba strach a potláčali iné názory. Mnohí mali vysoké
IQ, ale nízku emočnú inteligenciu. Boli
vznetliví, ješitní a postupne sa u nich
rozvinula zloba a nenávisť k ľuďom,
ktorých si sami označili za nepriateľov a
zradcov. Pritom to boli často ľudia, ktorí im chceli pomôcť napraviť ich chybné
Cézar a mnohí ďalší cisári a králi boli rozhodnutia a priviesť ich na správnu
zavraždení, podobne ako vodcovia Fran- cestu. Nepomohlo. Mnohí sa dostali do
cúzskej revolúcie Danton alebo Marat. nemilosti alebo prišli o život. Diktátori
Robspierre skončil pod gilotínou. Tí, kto- a psychopati majú charizmu, sebavedorí ľudí presviedčali, že ich oslobodzujú mie, inteligenciu a túžbu po moci. Veod zla, im často priniesli ešte väčšie zlo. dia perfektne klamať. Nemajú vzťah ku
Revolucionári sa rýchlo zmenili na dik- konkrétnym osobám. Bojujú za skupiny
tátorov. Po svojom víťazstve sa izolovali ľudí - Hitler za germánsku rasu, Lenin
od obyčajných ľudí a obklopili sa úzkou za boľševikov, Mao za roľníkov. Diktátori
skupinou verných. Ľudí s iným názorom nepatria iba do histórie. Aj dnes máme
označili za nepriateľov a tých, ktorí neko- rôznych medzi sebou. Definujú si svoje
nali v súlade s nimi, za zradcov. Fanatic- skupiny ľudí, ktorých
ky rozprávali občanom svoje predstavy budú „ochraňovať“
o fungovaní sveta a tvrdohlavo ich pre- a proti ktorým budú
sadzovali - niekedy aj cez mŕtvoly. A to bojovať. Pozor na
ešte vo svojej dobe nemali fejsbúk alebo nich. Prichádzajú s
twitter. Radi rečnili na tribúnach. Milo- plánom ochraňovať
vali zhromaždenia a rôzne prehliadky. ľudí. A prinášajú
Psychiatri by mohli o nich napísať skrip- im ešte väčtá pre študentov. S diagnózami ťažkých šie utrpenie
psychických nemocí - narcisizmu, psy- a zlo.
chopatie alebo paranoje.
» Ján Košturiak
Fidel Castro, Mao Ce-tung, Benito
Mussolini, Adolf Hitler, Vladimír Lenin, Josef Visarionovič Stalin, Pol Pot,
Enver Paša, Kim-Ir-Sen, Mengistu
Haile Mariam, Idi Amin, Augusto Pinochet, Nicolae Ceaușescu boli revolucionári, ktorí vedeli nadchnúť ľudí
aj ich zabíjať.

Výročia a udalosti
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseillaise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

25. apríla 1792

13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.
75-24

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

Výročia a udalosti
pamätný výlet štúrovcov na Devínsky
hrad

09-39

24. apríla 1836
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Záhrada po Jurajovi
Stará mama vravievala – zemiaky by hadicový systém, po zime aj tesnosť
mali byť v zemi v intervale týždeň spojok na ňom či v ňom. Aby sa nám po
pred a týždeň po Jurovi.
jeho pripnutí k domácemu vodovodnému rozvodu nevytvorili na záhrade trSamozrejme, to je ovplyvnené aj kli- valé fontány. Mimochodom, existujú aj
matickými podmienkami a lokalitou, moderné podpovrchové zavlažovacie
ona gazdovala na strednom Považí. systémy. A tie rastlinky doslova milujú.
Ale berme to tak, že tie zemiky už v
Málo pozornosti venujeme údržbe
zemi sú.
vonkajšieho mobiliáru, lavičiek, ale
Je najvyšší čas postarať sa o tráv- napríklad aj oplotenia a drobných, preniky. Samozrejme, ešte predtým, hoci važne drevených stavieb, šôp či stodôl.
aj na poslednú chvíľu, aj o záhradnú Ak im nedáme potrebnú každoročnú
techniku. Treba ju skontrolovať, objed- údržbu, ich životnosť sa výrazne skranať v internetových servisoch náhrad- cuje. Tu je dobré nechať si poradiť od
né diely (dodacia lehota býva obvykle odborníka na rôzne izolačné a dekoračtak týždeň), v motorových zariade- né či konzervačné nátery.
niach vymeniť olej, filtre. Bez toho by
Ozaj a keď už sme sa pustili do taste novú sezónu nemali začínať.
kých prác, nezabudnime na odkvapoPozornosť si vyžaduje aj záhradné vý systém na streche. Treba ho očistiť
ručné náradie. Vždy záleží na miere od napadaného lístia, prípadne pri
jeho opotrebovania či až poškodenia. starších krytinách na strechce aj od
Či sa ešte oplatí udržiavať opravovať, machu a piesku. A keď už tam budeme,
alebo či nie je výhodnejšie nahradiť ho stojí sa to nejakú tu zlomenú škridľu
novým z bohatej ponuky záhradníc- vymeniť, prípadne, upevniť uvoľnený
tiev.
plech či asfaltovú krytinu.
Nejaké tie mrazíky až do „troch
zmrznutých“ ešte môžu byť, ale aj napriekt tomu je najvyšší čas zaoberať
sa napríklad kvetinovou výzdobou.
Všetko potrebné si treba pripraviť. Od
hrantíkov cez substráty, náradie, polievanie, v prípade napríklad muškátov
už je najvyšší čas ich „aklimatizovať“
cez deň vonku.
Keď už spomíname polievanie. Tre» red
ba v tomto čase dôkladne skontrolovať
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Kam sa to vraciame?
Pozerajúc sa na stránku ministerstva
pôdohospodárstva, človek má pocit,
že sa vraciame niekam ďaleko tridsať
rokov späť.
Rezort čitateľa informuje o obsadzovaní stoličiek či rovno celých postov a tu a tam o nejakej „významnej“
udalosti v podobe nejakej účasti na
nejakej konferencii.
To, že na Liptove sú plné sklady
slovenských zemiakov a v hypermarketoch máme zas plné pulty zemiakov
zo zahraničia, nerieši. To, že zemiakári avizujú koniec odvetvia, o tom ani
zmienka. Ani o tom, ako ovocinári
nákladne bojujú z mrazmi. Nič, ani slovíčko podpory, pochopenia, vďaky za
posledný boj o slovenskú úrodu.
V tejto súvislosti netreba čo dodať
k statusu Anny Belousovovej na sociálnej sieti:
„Cvikla z Holandska nákupená cez
Česko. Hliva z Čiech. A zemiaky z Francúzska !!! Na Kysuciach boli zemiaky
kedysi základ poľnohospodárstva, istota , že bude,čo jesť. A teraz ich dovážame z Francúzska !
Keby to videla moja nebohá babka,
asi by tomu neverila . Všetko sú to pritom
potraviny, ktoré sa dajú dopestovať aj u
nás . A určite kvalitnejšie ako to, čo dovážame. A samozrejme, že dovozu zodpovedajú aj ceny. Dovážame potraviny
hlavne z Čiech, Poľska, Maďarska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Rakúska.

Oni vedia dopestovať pre svoju spotrebu aj na vývoz a my nie ?! Čím to asi
bude ? Hlavne že cez Poľnohospodársku platovú agentúru pretiekli stovky
miliónov eur do súkromných vreciek
úplatkárov. Nielen odborníci , ale zdravý rozum každého človeka hovorí, že
potravinová bezpečnosť je a onedlho
bude ešte viac rozhodujúci faktor doslova prežitia národa .
Mám však vážne obavy , že táto
vláda je príliš zaneprázdnená sama
sebou, svojimi hádkami a kšeftami ,
aby sa zaoberala životnými potrebami
národa . A vlastne tam ani nie je komu
sa zaoberať myslením ako takým, tým
skôr myslením o budúcnosti a prežití.“
Píše Anna Belousovová.
A my si môžeme na stránke rezortu
čítať, kto kde na akej konferencii sedel
a aké fleky a kým sa majú obsadiť.
Totálny návrat do čias, kedy síce
nefungovalo nič, ale bolo všetko. S tým
rozdielom, že teraz tiež nefunguje nič,
ale nič aj máme.

» red
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O príspevky „Prvej pomoci“ za marec
je možné žiadať do konca mája
Záujemcovia o príspevky z projektu
„Prvá pomoc“ za mesiac marec môžu
ešte stále zasielať k opatreniam 2, 4A
a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom
na adresu príslušného úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich
môžu do 31. mája 2021.
Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na
www.pomahameludom.sk.
„Prvá pomoc ++“ priniesla zvýšenú pomoc, zrýchlenú a zjednodušenú
administratívu. Tí, ktorí majú s úradmi
práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku,
nemusia podpisovať nové dodatky k
dohode. Stačí, ak vo výkaze za mesiac
február, resp. marec vyjadria súhlas
so zmenou zmluvných podmienok.
Noví žiadatelia posielajú úradu žiadosť
a výkaz podľa opatrenia, pre ktoré sa
rozhodnú.
Opatrenia č. 2, 4A a 4B
V rámci opatrenia č. 2 sa rozšírili
kategórie poklesu tržieb z pôvodných
štyroch na sedem kategórií.
Výška príspevku je stanovená v
rozmedzí od 330 eur do 870 eur.
Vybrané skupiny SZČO, ľudia,
ktorí vykonávajú slobodné povolania,
športovci a jednoosobové s.r.o. môžu
žiadať o príspevok z opatrenia č. 4 vo
výške 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí

záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať
svoju činnosť najneskôr k 01.02.2021.
Výplata pomoci trvá v priemere menej ako 5 dní
Podľa štatistík Inštitútu sociálnej politiky trvá výplata pomoci v priemere
menej ako 5 pracovných dní. Je to čas
od momentu prijatia žiadosti, prípadne
mesačného výkazu, až po postúpenie
podkladu na úhradu príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
S cieľom zrýchliť systém vyplácania Prvej pomoci posilňuje ministerstvo práce úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny novými zamestnancami, ktorí
pomáhajú s vyplácaním príspevkov. V
priebehu marca posilnilo tímy úradov
74 kolegov.
Na udržanie zamestnanosti sme z
projektu „Prvá pomoc“ vyplatili 1 232
842 101 eur a podporil celkovo 3 529
152 mesačných príjmov zamestnancov,
vrátane SZČO.

» Red, Zdroj MPSVaR SR

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604
Výročia a udalosti
prvé vzlietnutie najväčšieho osobného dopravného lietadla na
svete – Airbus A380

88-0037

27. apríla 2005
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Ušetrite na kúrení - využite
výhodné ceny brikiet UNION®
Majitelia rodinných domov, ktorí vykurujú svoje domácnosti pomocou kotlov na tuhé palivá by
sa mali na nasledujúcu zimu pripraviť včas. Nákup paliva tesne pred sezónou, alebo kúrenie menej
kvalitnými palivami môže vykurovanie zbytočne predražiť a nemusí vždy v dome zabezpečiť požadovanú tepelnú pohodu. V priebehu mesiacov apríl, máj a jún môžete využiť zvýhodnenú cenu na
nákup kvalitných nemeckých brikiet UNION®.

JAR JE ČAS PRE DOPLNENIE
ZÁSOB PALIVA
Každý správny hospodár vie, že zásoby paliva
je najlepšie doplniť hneď po skončení vykurovacej sezóny. Je to predovšetkým kvôli skutočnosti,
že až 90% slovenských rodinných domov využíva
na kúrenie ako tuhé palivo drevo, ktoré musí do
začiatku vykurovacej sezóny vyschnúť. Toho si
uvedomuje aj nemecký výrobca brikiet UNION®
a napriek tomu, že briketami môžete kúriť hneď
po ich obstaraní, dopĺňa sklady svojich veľkoodberateľov, aby mohli ponúkať v čase od 1. apríla do
30. júna kvalitné hnedouhoľné brikety za bezkonkurenčné ceny. „Rozhodli sme sa zvýhodniť ceny
brikiet cez jarné mesiace. Z našich skúseností vieme, že práve toto obdobie je najlepší čas na ich

kúpu. Na produkty UNION® môžete pýtať priamo
u veľkoobchodníkov, každý predajca rád poskytne bližšie informácie a pripraví cenovú ponuku,“
približuje v mene poprednej nemeckej značky brikiet UNION® Klára Šerhaklová,

PREČO BRIEKTY UNION®
Hnedouhoľné brikety sú ideálnou voľbou pre
majiteľov kotlov na tuhé palivo. Po kvalitatívnej
a praktickej stránke, ako aj z hľadiska výhrevnosti
vykazujú najlepšie parametre spomedzi tuhých
palív. Lisované sú výhradne z hnedouhoľného prachu, bez prímesí, či spojív. Vďaka tomu vynikajú
nízkym obsahom síry a ostáva po nich menej popola. Spaľovanie brikiet UNION® je ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Brikety navyše horia
rovnomerne a dlho, vďaka čomu vedia zabezpečiť
optimálnu tepelnú pohodu pri nižšej spotrebe. Aj
napriek, na prvý pohľad, vyššej obstarávacej cene,
budú vaše náklady na kúrenie nižšie.

Brikety UNION® sú teraz dostupné za zvýhodnené ceny. Ponuku Vám na vyžiadanie radi pripravia
autorizovaní predajcovia.
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● Spoľahlivé a efektívne
Na rozdiel palivového dreva s rôznym
obsahom vody (vlhkosti), majú brikety
stálu kvalitu. Preto sú obzvlášť účinné.
● Praktické
Sú dobre lisované, zaberajú menej
miesta, nepráši sa z nich, a ostáva po
nich menej popola.
● 100% prírodné
Brikety UNION® sa lisujú z vysušeného, upraveného hnedého uhlia a nepridáva sa k ním žiadne ďalšie spojivo.
● Nemecká kvalita
Krbové brikety UNION® sa ťažia
a spracúvajú v hnedouhoľnom regióne
Porýnie, čo je záruka dobrého pôvodu
a kvality.
Viac o briketách UNION® nájdete na
https://www.union-original.com/sk.
94-0017

Hnedouhoľné brikety sú cenovo výhodné a ľahko skladovateľné tuhé palivo. Šetria čas, prácu
a znižujú náklady na vykurovanie. Okrem nesporných beneﬁtov, ktoré toto palivo ponúka si môžete kvalitné nemecké brikety UNION® kúpiť v priebehu marca, apríla a mája za zvýhodnenú cenu.

financie
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100 €

PARÁDNA VÝHRA
PRE KAŽDÉHO
Otvorte si u nás Parádny ú�et a vyhrajte až 100 EUR
alebo �alšie parádne ceny. Navyše za ú�et s Rezervou
od nás získate odmenu 30 EUR.
Viac informácií o cene ú�tu, ú. s. Rezervy a podmienkach akcie
získate v pobo�ke banky alebo na www.raiffeisen.sk/paradnyucet
Sme banka najspokojnejších klientov na Slovensku.
Infolinka: 0850 850 555 | www.raiffeisen.sk
32-0037

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., odštepný závod Raiffeisen banka

VÝHRY
AŽ DO

RB-Paradny_ucet_rezerva_207x277_0421.indd 1
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PRÁCA V BRANDYS NAD LABEM

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNO
SADROKARTÓNOV
OV
85_0288

MOŽNOSŤ ZÁROBKU AŽ DO VÝŠKY 1150 EUR

0800 500 091 I nabor@konstrukter.sk

0951 636 225

991210049

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I UBYTOVANIE

Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.

prijme do pracovného pomeru

ZSHMÐSZ1/(:4WOYTMR])
3HQIRE QIWEÐRIʪTV¬QMI
TV°TPEXO]GIWXSZR¬R¤LVEH]

(a tiež bezúročné mikropôžičky
a iné benefity)

hľadá

zamestnancov na prácu
v Olomouci
43-00

Pracuj v automotive a logistike:

522
202
520
002

INTENSA SUV

0907 261 793 / ivana.konickova@kmmont.eu

NEMECKO / RAKÚSKO
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Oplášťovanie budov trapézovým plechom
a sendvičovými panelmi, klampiarske práce
Samostatná práca podľa výkresovej dokumentácie
Nástupný plat:
vodič 2000 €, montér 1800 € netto
Ubytovanie a doprava na náklady ﬁrmy
Nutná prax
Nástup ihneď

VOLAJTE BEZPLATNE IHNEĎ:

+491 709 314 121

49,90 €

v pneuservise alebo online

VODIČA na MANITOU
OBSLUHU na MALÝ MOBILNÝ ŽERIAV
MONTÁŽNIKOV

POZOR!
Práca v EÚ – Nemecko a Rakúsko

500
500
500
500

147,60

PRIJME na TPP

tBVUPNPCJMLZ #" 5T /3
t automotive a logistika #" LozorOP
TrOBWB (BMBOUB /JUSBBJOÏ

0800
0800
0800
0080

r. v. 2016

Spoločnosť pôsobiaca
V NEMECKU, ŠVAJČIARSKU, FRANCÚZSKU, VB

34-0013-3

+421 905 882 441, info@rdstav-olomouc.cz

Pohovory robíme online a nástup
do práce s nadštandardnou
mzdou je IHNEĎ.

235/65 R 17 108V
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43-0075

Stavebná firma RD Stav Olomouc

604 515 863

37-0059

VÝPREDA J

+420

85-0298

SLUŠNÝ PLAT I ZÁLOHY I
UBYTOVANIE

Získajte stabilnú prácu
a zaistite si finančnú stabilitu!

• Mzda: 1000 - 1500 €
• Ubytovanie v byte zabezpečené

- VODIČ VZV
- OPERÁTOR VÝROBY

991210049

0951 594 367

PRÁCA V BRANDYS
NAD LABEM (ČR)

13 121 0205

Kontakt: 
e-mail: HMWTS$KZWPSZEOMEIY

bývanie

ORAVSKO
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

VODIČOV KAMIÓNOV
na medzinárodnú
prepravu tovaru

Výročia a udalosti
v Česko-Slovensku prebehla akcia P – likvidácia gréckokatolíckej
cirkvi

28. apríla 1950
43-0076

Víkendy doma! Mzda
1500 až
Nie turnusy!
2200 €
0903 692 545
orinosro@gmail.com
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

KVALITNÉ
RÚŠKA
A FFP2
Y
RESPIRÁTOR
RÔZNYCH
VZOROV
PRE DETI
AJ
DOSPELÝCH

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

V ponuke
uke

85_0289

�������������������������

www.lekarenplus.sk

19 ROKOV NA TRHU

e-mail: velcon@velcon.sk
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32-0017

461210035

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-00��

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

ANTIG NOVÉ aj
ANTIGÉNOVÉ
PROTILÁT
É TESTY
PROTILÁTKOVÉ
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