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STRECHYna kľúč

Začala sa olympiáda populizmu
Vážení čitatelia, nenaleťte na to
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale
volajme ich politici. Nič vám oni nedávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia,
pridajú, to dostanete len to, čo vám už
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze,
ktorých sa už dávno zmocnili. To je náš
štátny rozpočet, nie ich!
„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú
sa do pŕs, no nevedia, že sociálne
najslabších sa pandémia ekonomicky
nijako nedotkla. Svoje dávky (uznávam, malé), dostávajú na deň presne
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabšími za posledných štrnásť mesiacov sa
stali živnostníci, drobní podnikatelia,
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári,
zdravotnícky personál. Tým tí hlúpi
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú
im aj to málo, čo si nejakým zázrakom
zadovážili – na daniach. Lebo oni musia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas
toľko voličských hlasov, aby na ostatných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...
Sociálne najslabší sú dôchodcovia s minimálnymi dôchodkami, hoci

dreli celý život ako kone na to, aby si
to tu raz mocní toho nášho malebného
slovenského sveta mohli rozkradnúť.
A nielen tí s minimálnymi. Príklad
učiteľky, ktorá drala školskú katedru
50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila
na život a ak by dnes nemala podporu
blízkych, tak zo svojho dôchodku ide
bez liekov pod most. Príklad poštárky,
ktoré v lete, v zime, v daždi, v horúčavách roznášala poštu a často aj dôchodky – bez ochrany a za nejakých
370 eur mesačne. Aký má asi predčasný dôchodok, keď sa musí starať o svoju matku, o ktorú sa odmietol postarať
štát?
Nehanbia sa nám do tváre cez
obrazovky hovoriť, ako nám dávajú.
Hnus. Berú nám z nášho a časť toho
nášho nám podhodia ako psovi kosť.
Zapamätajte si ich reči, veľkorysé „dary“ a hlavne ich
aroganciu, drzosť, neobmedzenú obmedzenosť
a ignorantstvo. My ich
nezaujímame. Iba v deň
volieb. A tie budú. Buď
čoskoro, alebo v
riadnom termíne.
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

07-0006

KÚPIM STARÉ
SOCIALISTICKÉ
450-*ė,:

Výročia a udalosti
bratia Wrightovci patentovali svoje lietadlo

22. mája 1908

tel.: 0915 781 227

Prijem plošnej
inzercie

801210063

0908 320 488

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

v Hurbanove

36-0002

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
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e-mail: spisakova@regionpress.sk

Dáme im toľko! Nie, my im dáme
viac! A tamtým eštébákom vezmeme! Dáme,... dáme..., my dáme...

SPRAVODAJSTVO / ZDRAVIE
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Kolárovo

Komárno

komunikujte so zamestnancami školy,
overte si ich pri zápisoch. Komunikácia veľa prezradí. Pýtajte sa absolventov ZŠ, ako boli spokojní. Môže sa totiž
stať, že škola na I. stupni nevykazuje
problémy, no na druhom stupni sa objavujú. Neberte doslova klebety o ZŠ,
overujte si ich, negatívne referencie
môžu mať reálny základ. Pristupujte k
nim konštruktívne. Nehľadajte utopicky dokonalú ZŠ. Pýtajte sa na ZŠ aj v
blízkych materských školách, ktoré ju
Ako spoznať dobrú ZŠ? Určite nie poznajú. Môžete si pozrieť aj výročné
podľa štátnych testovaní a podivných správy o fungovaní ZŠ, ktoré sa porebríčkov úspešnosti. Dôležité je pô- vinne zverejňujú na webe. Obsahujú
sobenie školy navonok i vo vnútri. informácie o prospechu žiakov, o aktiVizuálne zanedbaná škola prezrádza vitách či úspechoch školy. O škole vám
postoj jej zamestnancov k nej. Najmä v môže podať informácie aj zriaďovateľ,
situácii, keď sa dnes dbá o to, aby ško- hoci ten môže byť zaujatý. Prípadne si
la priťahovala pozornosť aj vzhľadom. prelistujte miestne médiá a články na
Dôležité je všímať si, ako škola funguje internete.
Napriek všetkým vašim zisteniam
ráno, popoludní, cez vyučovanie. Veľmi veľa vám prezradí vstup do školy. Či sa môže stať, že škola sa bude správať
je temný, uzatvorený, bez informácií a inak, ako to prezentuje. Vtedy si treba
kútikov na sedenie alebo je naopak uvedomiť, že aj rodičia sú dôležití (nie
otvorený návštevníkom. Keďže boli podradení) členovia komunity školy a
školy dlho zatvorené, užitočným zdro- je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na
jom informácií je aj webová stránka. jej fungovaní či na riešení problémov,
V 21. storočí vizuálne zaujímavá, pra- ktoré ničia povesť školy, znižujú kvalividelne aktualizovaná, obsahujúca tu vyučovania či znepríjemňujú životy
komplexné informácie. Veľa prezradia detí.
fotografie z aktivít. Ak je web iba proformou, nie je to dobrá vizitka. Všímajte si aj okolie školy, či obsahuje hracie
prvky, ihriská, či žije aj po vyučovaní.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
Deti tu predsa budú pol dňa. Ak sa dá,
pedagóg ZŠ a VŠ

Ťažko radiť rodičom budúcich
prvákov, akú základnú školu (ZŠ) si
vybrať, keď v okolí máte iba jednu
alebo je rozhodujúcim kritériom
vzdialenosť od bydliska. Niekedy
je nemožné dostať sa na inú ako
spádovú školu. Súkromné školy si
nemôže dovoliť každý. Ani domáce
vzdelávanie. Napriek tomu sa mnohí rodičia snažia svojim budúcim
školákom nájsť to najlepšie.

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

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
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

32-0055-1

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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Generálni partneri:
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Sledujte od 21. mája
na RTVS

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e -bajk navždy, zapoj sa a
pošli heslo

CITRONADA
na číslo 7000

viac na www.citronada.show
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Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show
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ČUJTE / ZAMESTNANIE

Najčítanejšie regionálne noviny

) +7RROVVUR
F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovateĐ perVRQiOQ\FKVOXåLHEVSROXVGFprVNRXVSRORþQRVĢRX
v NHPHFNXDãSHFLDOL]XMHVDQDVWrRMirstvo.
Niã]iND]QtNMHVWrHGQHYHĐNêDPHG]LQirRGQHS{VRELDFLSRGQLNsRVtGORPYEOt]NRVWL Augsburgu prL
Mníchove v Nemecku. SSRORþQRVĢMHVYHWRYêOtGHr v r{]Q\FKREODsWLDFKDY\QLNiY\VRNêPQirokom
QDNYDOLWX.
PrHQiãKR]iND]QtNDKĐDGiPHNþRQDMVN{rPRåQpPXWHrmínu nástupu:

3UDFRYQmNQDREVOXKXVWURMRYEUrVL´VrVWUXªQmN
IUk]DU PªL
3RªDGXMHPH
ÚspešneXNRQþHQpY\ããLHRGERUQpY]GHODQLHYREODVWLVSUDFRYDQLDNRYRYDOHERSRGREQpY]GHODQLH
ZQDORVĢYREVOXKRYDQtDQDVWDYRYDQtEr~VLDFLFKIrp]RYDFtFKVWrRMRYDVWrRMRYQDV~VWrXåHQLe
VýrD]Qê]P\VHOSre prHFt]QRVĢDY\VRNpYHGRPLHSrHNYDOLWu
RHPHVHOQtFNXDWHFKQLFN~]rXþQRVĢ
PrLSrDYHQRVĢSrDFRYDĢQDVPHQy
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu
1gSOÉ9D¨HMSUgFH

PrograPRYDQLHREVOXKRYDQLHDQDVWDYRYDQLHYLDFHUêFKPRGHUQêFK&1&ULDGHQêFKEU~VLDFLFK
sústrXåQtFN\FKDIrp]RYDFtFKVWrRMRv
Výroba vysoko prHFt]Q\FKYêrobkov pomocou výrobných nákresov
Samostatná kontrRODNYDOLW\SRPRFRXPDQXiOQ\FKPHrDGLHl

=DPHVWQDQHFORJLVWLN\ PªL
3RªDGXMHPH
ÚVSHãQHXNRQþHQpY]GHODQLHYRGERre
PrRIHVQiVN~VHQRVĢYREODVWLORJLVWLN\YêKRGRu
V\VRNpYHGRPLHSrHNYDOLWu
VRGLþVNêSrHXND]DNRDMSrHXND]QDY\VRNR]GYLåQêYR]tk
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu
1gSOÉ9D¨HMSUgFH
UVNODGQHQLHQDãLFKSrRGXNWRv
VyberDQLHWRYDrX]RVNODGu
BDOHQLHDRGRVLHODQLHWRYDru vrátane preprDYQêFKGRNXPHQWRYSDtrLDFLPNWRYDru
NDNODGDQLHDY\NODGDQLHr{]Q\FKSrepravných prostrLHGNRYSRPRFoXY\VRNR]GYLåQpKRYR]tNa

=DPHVWQDQHFIDFLOLW\PDQDªPHQWX PªL
3RªDGXMHPH
ÚVSHãQHXNRQþHQpY]GHODQLHYrHPHVHOQtFNRPRGERre
RHPHVHOQtFND]rXþQRVĢ
PrRIHVQiVN~VHQRVĢYêKRGRu
FOH[LELOLWDVSRĐDKOLYRVĢG{NODGQRVĢþLVWRWa
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu
1gSOÉ9D¨HMSUgFH
SDPRVWDWQpY\NRQiYDQLHPHQãtFK~GråEirVN\FKVHrYLVQêFKDRSravárenských priFYQDãLFh
výrobných halách
ÚGråEDQDãLFKSrLHVWRrov prHYiG]Ny
UprDWRYDQLHDþLVWHQLHKiODVRFLiOQ\FK]DrLDGHQí
ZLPQi~GråEa
V]EXGLOLVPHXViV]iXMHP"PrRVtPHR]DVODQLHVDãLFKNRPSOHWQêFKSRGNODGRY(åLYRWRSLVYrátane
stov)VSROXV~GDMRPPRåQpKRWHrmínu
nástupu na ePDLO LQIR#IXKtools.eu
7H¨mPHVDQD9D¨XªLDGRVÕ
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NÁBYTOK HALÁSZ
akciový leták a ďalší tovar za výhodné ceny nájdete na našej webovej stránke

www.nabytok-halasz.sk

Kombinovaná skriňa
rôzne farby, šírka 200 cm
Pôvodná cena 289,- € AKCIA 199,- €

Komoda TORERO III
Pôvodná cena 126,10 € AKCIA 92,90 €

Nočný stolík GODA II - 2 zásuvkový
výška 48 cm, šírka 50 cm
CENA 35,- €

Kovový set 9004 1+4
rôzne farby
Pôvodná cena 119,- € AKCIA 99,- €

Sedacia súprava INFINITY SUPER
rozkladacia s dvomi uložnými priestorami
CENA 887,- €

Sedacia súprava VEGAS II
rozkladacia s uložným priestorom s polohovatelnými opierkami hlavy CENA 720,- €

Jadálensky set MAX V stôl a BOSS XIV
stolička
stôl rozkladací 120/150x80, rôzne farby
stôl CENA 130,- €, stolička CENA 39,- €

Vysoká posteľ TIPO
šírka 180 cm a výška spania 52 cm
pružinová posteľ s uložným priestorom
CENA 499,- €

Obývacia stena BREMEN
Pôvodna cena 499,- € AKCIA 229,- €
Komoda
Pôvodná cena 199,- € AKCIA 149,- €

ZÁCLONY - 50% až 70 % | KOBERCE - 30% až 50 % | LUSTRE - 50%
Najväčšia predajňa až 5 000 m2 predajnej plochy: DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (vedľa Kauflandu), tel.: 0905/897 852

Pri predložení tejto reklamy Vám dáme na celý náš sortiment ešte 10% ZĽAVU vo všetkých našich predajniach.

NOVÉ ZÁMKY (OD PERLA), F. Kapisztóryho 42, 0905/296 317, KOLÁROVO (VEDĽA TESCA), V. Palkovicha 15,
tel.: 0905/296 516, ŠAĽA-VEČA, Nitrianska 1750/51, 0905/296 557

KM21-20 strana
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32-0049-3

Ezen reklámunk felmutatása ellenébe 10% KEDVEZMÉNYT adunk minden árucikkunkre az osszes uzletunkben.
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Miesta v okolí Novej Bane,
ktoré sa oplatí vidieť
Na východnom okraji Pohronského Inovca leží mesto Nová Baňa. Jej
okolie ponúka mnoho príležitostí
na vychádzky do prírody. Výletníci
tak môžu obdivovať prekrásnu faunu i flóru, navštíviť vodopád, opevnené hradisko či pútnicke miesto.
Veľký Inovec je najvyšším vrchom
Pohronského Inovca a obľúbeným
vyhliadkovým bodom. Vrchol tvorí
zvetrané bralo andezitového pôvodu.
Je dostupný z rôznych bodov. Ak sa
tam vypravíte zo Starej Huty, cestou na krátkej odbočke môžete obdivovať
Starohutský vodopád. Cesta vedie po
zelenej značke k Loksovej lúke a míňať
budete tiež bývalé opevnené hradisko
Zámčisko. Najkratšia a najjednoduchšia
je trasa z areálu Drozdovo, ktorú tvorí
približne 7 km dlhý okruh.

viac času, môžete pokračovať ďalej Náučným chodníkom Vojšín. Je dlhý 12 km
a končí v obci Malá Lehota a absolvovať
ho trvá asi 5 hodín. Vrátiť sa môžete
autobusom zo zastávky pri Kamennom
mori smerom do Novej Bane.

Zámčisko - Nová Baňa

Archeologická lokalita Zámčisko sa
rozprestiera na strmom kopci pod Veľkým Inovcom. Nájdete tam zemný val,
dlhý 430 metrov a prechádzajúci miestami na väčších úsekoch do kamennej
konštrukcie. Mohutný val zabezpečoval
ochranu celého areálu hradiska so zvlneným terénom, zaberajúceho plochu
asi 7 hektárov. V západnej časti hradiska v bezprostrednej blízkosti valu sa
zachovali zvyšky 40 až 45cm hrubých a
110 cm vysokých múrov stavby takmer
štvorcového pôdorysu s rozmermi 250 x
260 cm, ktoré sú postavené z plochých
úlomkov andezitu kladených nasucho
Starohutský vodopád
Národná prírodná pamiatka Staro- z miestneho skalného útvaru. Opevnehutský vodopád s výškou 5 metrov sa né hradisko zrejme slúžilo obyvateľom
nachádza 300 metrov severne od osa- okolitých osád ako útočisko v nepokojdy Stará Huta - časť Novej Bane. Od ných dobách.
smerovníka na konci osady ste pri vodopáde za pár minút. Na mieste sa naZvonička, Kaplnka
chádza posedenie a informačná tabuľa.
Kohútovo i rozhľadňa
Vodopád je najkrajší na jar. Pokiaľ máte
Z Novej Bane sa môžete vydať aj na

vychádzku Náučným chodníkom Zvonička. Ide o celoročne voľne prístupný
obojsmerný, okružný chodník v dĺžke 6
233 metrov a celý okruh prejdete za približne 2,5 až 3 hodiny, pričom to zvládnu aj rodiny s deťmi či seniori. Obdivovať môžete areál Zvoničky, ktorá bola
pristavená ku kaplnke v Kohútove. Ide o
prekrásne pútnické miesto, ktoré svoju
históriu začalo písať v roku 1863. Cesta
ďalej vedie okolo Červenej a Havranej
skaly. Obe ponúkajú prekrásne výhľady
do údolia Hrona. Neďaleko skál sme-

rom na Háj odbočíte z chodníka kúsok
k šachte Klingsbitner. Trasa sa potom
pripája na lesnú cestu. Z tohto miesta
vás cesta miernym stúpaním zavedie na
Háj, kde si môžete prezrieť kameňolom
vytvárajúci pôsobivý skalný amfiteáter.
Na mieste tohto bývalého kameňolomu
stojí rozhľadňa ponúkajúca úchvatné
výhľady na široké okolie.
Informácie a foto poskytla
OOCR Región Gron,
autor foto (vodopád) Peter Čákovský
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Výzva:
Neprikrmujte tatranské medvede

Veľké Leváre pozývajú na návštevu
Habánskeho múzea

systéme patrí medzi mäsožravce, je
všežravcom s prevahou konzumácie
rastlinnej zložky.
Stretnúť medveďa ešte nemusí
znamenať, že na človeka zaútočí. Najbežnejšia je situácia, že odíde. Ak už
Medvedica stratila plachosť. Za- medveďa spozorujete, je vhodné zostať
tiaľ síce nevykazuje známky agresivi- ticho a pomaly sa vzdialiť. Prípadný
ty, ochranári napriek tomu zdvíhajú krik by ho mohol vyplašiť. Najdôleživarovný prst. Ministerstvo životného tejšie je nepodľahnúť panike a nezačať
prostredia SR apeluje na všetkých náv- kričať. V žiadnom prípade sa netreba
števníkov Tatier, aby sa správali zodpo- rozbehnúť, či urobiť iné prudké pohyvedne a divoké šelmy nelákali na po- by, ktoré by ho mohli vyprovokovať.
travu, nefotili sa s nimi, nepribližovali Ustupujte pomaly smerom, odkiaľ ste
sa k nim a zbytočne ich neprovokovali. prišli, a neustále pozorujte správanie
Zdravý a nezranený medveď sa medveďa - udržujte očný kontakt a počloveka bojí a každé stretnutie je pre maly cúvajte, pričom sledujte reakcie
neho stresujúce. Z pohľadu prežitia medveďa.
medveďov vo voľnej prírode je dôležité, aby sa nedostali k žiadnej potrave
od ľudí. Bod zlomu nastane v situácii,
keď si dravé šelmy zvyknú napríklad
na odpad z nedostatočne zabezpečených kontajnerových stojísk v blízkosti
ľudských obydlí. Ak sa medvede majú
možnosť kŕmiť, hoci aj zahodeným
rožkom alebo jablkom, či iným bioodpadom, tak sú neraz odsúdené na smrť,
lebo ich to nie je možné odnaučiť.
Medvedia populácia vykazuje na
Slovensku zmeny počas niekoľkých
rokov. Z ekologického hľadiska sa dá
hovoriť o zvyšovaní početnosti, ale
nie o premnožení. Hoci v zoologickom
» red

katolicizmus.
Žili v oddelených sebestačných osadách
(komúnach, tzv. haushabenoch – odtiaľ názov habáni) s vlastnou cirkevnou, politicExpozícia je rozdelená do dvoch častí. kou a hospodárskou samosprávou. Známi
V prvej časti sa môžete oboznámiť s histó- boli ako usilovní všestranní remeselníci.
riou Veľkých Levár a s príchodom habánov Preslávili sa habánskou keramikou, ktorej
do obce. V druhej časti sú ukážky habán- technológia pretrvala v ľudovej výrobe.
skych remesiel.
Na Slovensku sa od konca 17. storočia
Zaujímavý je spôsob života habánov, postupne jazykovo asimilovali (poslovenčiktorým sa odlišovali od domáceho oby- li). Po nemecky na Slovensku prestali hovovateľstva a určite Vás upúta i architektúra riť posledné skupiny okolo roku 1900.
v Habánskom dvore.
Habánske múzeum je otvorené od 15.
Pozývame vás aj na peknú prechádzku mája do 2. októbra 2021 každú sobotu od
po náučnom chodníku popri potoku Rudava. 10.00 do 18.00 hod.
Cez týždeň je otvorené len na základe
Habáni žili v novoveku na južnej Morave a na Slovensku, kde sa uchýlili pred telef. objednávky. Väčšie skupiny je poprenasledovaním v západnej Európe (na trebné vopred ohlásiť, 034-7794493, 034Slovensku neskôr aj pred prenasledovaním 7794316, 034-7794107, 034-94317 alebo kulna Morave). Napokon utiekli zo Slovenska turnydom@levare.sk.
do Sedmohradska, odtiaľ do južného Ruska
GPS 48.501770, 16.994219
a do severnej Ameriky, kde žijú dodnes.
Na Slovensko prišli z Nemecka cez
Moravu najmä na Spiš (1529). Medzi rokmi
1550 a 1622 mali na Slovensku nepretržite
existujúce dvory v 23 obciach, plus ďalšie,
ktoré po relatívne krátkom čase zanikli. Napríklad obce Veľké Leváre, Brodské, Dubnica nad Váhom a Častkovce, kde sa doteraz
zachovala prezývka občanov Častkoviec
a to habáni.Koncom 17. storočia sa im rozpadol systém spoločného hospodárenia.
Časti bolo dovolené zostať na Slovensku s
určitými právami, no museli prestúpiť na
» red

Na turistami vyhľadávanom chodníku medzi Hrebienkom a Starým
Smokovcom monitoruje Zásahový
tím MEDVEĎ pohyb medvedice s
dvomi mladými.

Múzeum je umiestnené v Iserovom dome
z r. 1717, ktorý je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry.
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PRÁCA PRE
ELEKTRIKÁROV
VO
V
O ŠVAJČIARSKU
ŠVAJČIARSKU

TEL.:
TEL
TE
L.:: 09
0950
50 3301
01 301
301

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:
85_0373

85_0360

- Hľadám skupinu elektrikárov,
alebo
aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu
hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie
a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

0800 500 091

85_0196

8

ZĽAVA

25%

87-0012

0944 113 140

13 121 0150

DO 31.5.
2021
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