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Liesek, Štefanov, Vavrečka, Ťapešovo, Lokca, Vasiľov, Babín, Hruštín, Podbiel, Krivá, Dlhá nad Oravou, Chlebnice, Sedliacka Dubová,
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Medzibrodie nad Oravou, Bziny,
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+ v párnom týždni navyše:
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Začala sa olympiáda populizmu
Dáme im toľko! Nie, my im dáme
viac! A tamtým eštébákom vezmeme! Dáme,... dáme..., my dáme...

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
Vážení čitatelia, nenaleťte na to učiteľky, ktorá drala školskú katedru
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 50 rokov, 50 ročníkov detí pripravila
volajme ich politici. Nič vám oni ne- na život a ak by dnes nemala podporu
dávajú. A ak aj niečo niekde zvýšia, blízkych, tak zo svojho dôchodku ide
pridajú, to dostanete len to, čo vám už bez liekov pod most. Príklad poštárky,
raz vzali. To sú vaše a naše peniaze, ktoré v lete, v zime, v daždi, v horúktorých sa už dávno zmocnili. To je náš čavách roznášala poštu a často aj dôštátny rozpočet, nie ich!
chodky – bez ochrany a za nejakých
„Dáme sociálne najslabším“ - tlčú 370 eur mesačne. Aký má asi predčassa do pŕs, no nevedia, že sociálne ný dôchodok, keď sa musí starať o svonajslabších sa pandémia ekonomicky ju matku, o ktorú sa odmietol postarať
nijako nedotkla. Svoje dávky (uzná- štát?
Nehanbia sa nám do tváre cez
vam, malé), dostávajú na deň presne
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší- obrazovky hovoriť, ako nám dávajú.
mi za posledných štrnásť mesiacov sa Hnus. Berú nám z nášho a časť toho
stali živnostníci, drobní podnikatelia, nášho nám podhodia ako psovi kosť.
pracujúca inteligencia, učitelia, lekári,
Zapamätajte si ich reči, veľkozdravotnícky personál. Tým tí hlúpi rysé „dary“ a hlavne ich
populisti „nedajú“ nič. Naopak, vezmú aroganciu, drzosť, neobim aj to málo, čo si nejakým zázrakom medzenú obmedzenosť
zadovážili – na daniach. Lebo oni mu- a ignorantstvo. My ich
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a nezaujímame. Iba v deň
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas volieb. A tie budú. Buď
toľko voličských hlasov, aby na ostat- čoskoro, alebo v
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka... riadnom termíne.
Sociálne najslabší sú dôchodcovia s minimálnymi dôchodkami, hoci
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

+ v nepárnom týždni navyše:
Oravská Jasenica, Oravské Veselé,
Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, Lomná, Zákamenné, Novoť,
Oravská Lesná, Vitanová, Hladovka, Suchá Hora, Zázrivá, Kraľovany
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
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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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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!

66-0102

2

oravsko

služby, šport
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Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné
/Orava/ - Futbalové ihriská v oravských dedinách
a mestách sa po dlhej pandemickej prestávke opäť
zaplnia. Športovo-technická komisia Oravského
futbalového zväzu na zasadnutí rozhodla, že od
víkendu 22. a 23. mája 2021 sa začínajú oravské
súťaže. V prípade nepredvídaných okolností ŠTK
rozhodne operatívne. Začne sa dohrávkami a bude
sa pokračovať nedohratými kolami jesennej časti v
súťažiach dospelých, dorastu U19 a starších žiakov
U15. Jednotlivé ligy uzavrú vyhlásením postupujúcich a vypadávajúcich tak, ako to umožňuje novela súťažného poriadku SFZ. Ešte pred týmto rozhodnutím predseda OFZ Vladimír Mušák oslovil
všetky kluby a po ich kladnej odpovedi avizoval,
že súťažné tímy budú hrať.

»Kúpim novú plecharinu na
škodu 1000mb, 100, 105, 120
Tel 0910594060 ďakujem
»Kúpim klzné ložiska kľukovej hriadele na škodu
1203 Octavia, Felicia, Spartak, Zetor, Tel 0910594060
ďakujem

08 STAVBA
»PREDÁM FORSNE DOSKY ASI
2 KUBÍKY. STARŠIE. LACNO
0903227683
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

/ofz, dr, or/

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

/Zázrivá/ - Dobrovoľníci zo Zázrivej sa stretli, aby
spoločne upratali okolie ciest a chodníkov. Pomôcť
prišli aj chatári z Bratislavy. Približne 30 ľudí po
skupinkách upratalo cestu od Rovnej hory smerom
na križovatku, cestu konča Bielej až hore do dediny, mnohé úseky popri Zázrivke, ba niektorí šli až
od Lučivnej smerom k Bielej či popod Pálenicu z
Ráztok smerom do centra. Bolo smutné vidieť ako
si mnohí ľudia robia z prírody smetisko. Vyše 50
vriec vyzbieraného odpadu dobrovoľníci vytriedili
a od cesty ich obec odviezla na zberný dvor. Odpad väčšinou tvorili plastové fľaše a plechovky, ale
tiež sklenené fľaše, kúsky oblečenia, čí súčiastky z
áut. Upratovaciu akciu 8. mája 2021 zorganizoval
Zázrivský aktívny spolok v spolupráci s obcou ako
jednu z prvých „pokoronových“ akcií, aby spoločenský život v Zázrivej opäť ožil.

»Predám El. kosačku.
20e a vysávač lístia 10e.
0907859909

14 RôZNE / iné
»PREDÁM funkčné historické tenisové rakety drevvo
fg kov 0907859909
»KÚPIM
HELIGÓNKU
MôŽE BYŤ AJ POŠKODENÁ
0903317515

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
»Hľadám ženu do 55r
0949685134
»Ahoj 45 r muž od No hľadá
úprimnú jednoduchú ženu
okolo 38 r na vážny vzťah
sms 0950646751 ďakujem
»47r. muž hľadá 45r. slobodnú ženu z Oravy, TS, NO
0949773667

/ww zaz, or/

/Žilinský kraj – Orava/ - Vďaka dobrej komunikácii so starostami a primátormi ŽSK zabezpečil
výjazdy mobilnej očkovacej jednotky k imobilným občanom v kraji. Cez okresné úrady nahlásili
odboru zdravotníctva počet ľudí, ktorí potrebujú
mobilný očkovací tím. Na jednom mieste je možné
takto zaočkovať minimálne 12 pacientov.

/im, žsk, or/

Chcete si
podať
inzerát?

/Oravská Lesná – Zákamenné/ - Minulú sobotu
sa 100 občanov Oravskej Lesnej mohlo prihlásiť na
prvé očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou a
vakcínou Pfizer v polyfunkčnom dome kultúry v
Zákamennom. Očkovanie bolo uprednostnené od
vekovej kategórie postupne, najprv nad 60 rokov,
potom nad 50 rokov až po 35 rokov.

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

/ww orl, or/

/Dolný Kubín/ - Tri obchodné verejné súťaže na
nájom majetku mesta vyhlásila dolnokubínska
samospráva. Ide o bufet na zimnom štadióne,
pozemok pod umiestnenie stánku v centre mesta
na ulici Radlinského a pozemok pod garáž za Základnou umeleckou školou P. M. Bohúňa. Termín
predkladania návrhov je do pondelka 31. mája 2021
do 13.00 hod.

Príklad:
RP OR 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.
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.

/mb, or/
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Renovačné a udržiavacie nátery
Ak na fasáde vášho domu nie sú vidi- kvapkou vody však nie je jediný smeroteľné nijaké trhliny alebo iné poško- dajný test.
denia, potrebuje iba oživenie a vaša
Ak sú na povrchu mechanické popráca bude jednoduchá a rýchla.
škodenia (napr. po krupobití) alebo
praskliny, musíme náter obnovit‘. DreUsadené nečistoty na fasáde znižu- vo je potrebné aj dôkladne skontrolojú priľnavosť nového náteru, preto je vat‘ a zistit‘, či nie je napadnuté škodpred nanesením novej fasádnej farby cami. V takom prípade je ešte potrebná
potrebné vyčistiť povrch fasády čis- renovácia a pred tým aj sanácia dreva.
tiacim prostriedkom. Následne stačí
V rámci obnovy náterov je dobré
naniesť dva nátery kvalitnou fasádnou zhodnotiť, čo od dreva očakávame. Ak
farbou a váš dom opäť zažiari.
chceme zachovať jeho drevenú kresPovrchové úpravy dreva sú iná ka- bu, vyberáme lazúru, ktorá môže mať
pitola. Majú dvojaký význam – plnia priamo aj konkrétny odtieň. Ten drevo
ochrannú, ale aj estetickú funkciu. Vo nefarbí, len mu dodáva nádych konvonkajšom prostredí sú drevené kon- krétneho odtieňa, ak je aplikovaný na
štrukcie a nábytky vystavené vplyvom svetlejšie drevo. Drevená kresba zostápočasia, preto je posilnená ochranná va naďalej.
funkcia, najmä odolnosť náteru proTenkovrstvá lazúra sa používa na
ti vode, mrazu a UV žiareniu. Nátery nefarbené drevo. Najmä to, kde chceurčené na použitie v interiéri nemusia te využiť a oceniť prirodzený drevený
natoľko odolávať nepriaznivým pod- vzhľad. Jej využitie je všade tam, kde
mienkam, v istých prípadoch však tiež je nelakované a farbené drevo vystamusia chrániť pred vlhkosťou (podla- vené poveternostným podmienkam
hy, kúpeľňový nábytok) či oškretím a vzdušnej vlhkosti. Lazúru doprajte
(pracovné dosky, podlahy).
svojmu plotu, zábradliu a iným dreveAk neviete, kedy už nastal čas nevy- ným plochám a konštrukciám raz za
hnutne nátery na dreve obnoviť, ľahko dva roky prípadne viac rokov, podľa
sa to dozviete.
potreby. Na terasy, kde je vyššie pôsoNa drevo kvapnite kvapku kvapku benie vody a dažďa je vhodné používať
vody – keď kvapka rýchlo vsiakne, mu- olejové nátery určené na terasy. Obnovujúca lazúra na drevo, ktorá obsahuje
síme náter renovovat‘.
Ak sa voda udrží na povrchu dlhšiu UV ochranu, umožní dlhšie zachovať
dobu alebo ak stečie zo zvisle natretej farbu na slnku vystavovanom dreve.
plochy, náter je ešte postačujúci a ob» red
nova náteru ešte nie je potrebná. Test s

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0907 727 203

OR21-20 strana-

5

6

služby, bývanie, auto
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Generálni partneri:

7

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

OR21-20 strana-
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Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,
cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show

7

právnik radí / služby
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OD PONDELKA 24 . 5.
u nás si nemusíte
berať med i

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

odchované na

Mleté
mäso mix
cena za 1 kg

-35%

Supercena

5.39

1 000 g balenie

3

49

350 g

1

150 g

99

1

19

(1 kg = 5,69)

;ïÔàĊóÏēóĒï

(100 g = 0,79)

Parenica
•

dená
ne dená

Kuracie
prsné rezne

3

49

120 g

0

89
(100 g = 0,74)

DÀúȍÙĮVìïǯÏõ
• krájaný

1l
250 g

60 kusov

4

99

Vajcia “M”

(1 kus = 0,08)

]½ċïėċÒ¤óÏ
õÿÙÏ

1

99
(1 kg = 7,96)

8

99

DÀàÒÿótà¤Ï
• extra jemná
38 %
ÒÏà½àÒÿ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƍƏıƐı¤àƎƋıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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OD PONDELKA

ØÿÒúǯìÏ

24. MÁJA

Pampers
úǯĊ¨Ē
C¨¸VÏ
• veľ.: 3/4/4+/5

12 x 0,5 l

152/132/120/110 ks

6l

Òúē
ęÙúōƒƎ

7

19

99

99
żƌÒŭƌİƎƎŽ

żƌÏÿóŭƋİƌƎĮ
ƋİƌƐĮƋİƌƒĮƋİƌƓŽ

250 g

0

89
żƌÏ¸ŭƎİƐƑŽ

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ

]ØàúÙàĊ
Ùúǯ¨ïÏ
• rôzne druhy

dàÒ¨úȅē
papier
• 4-vrstvový

.ÙóúÙúȅ
ÏĊ

300 g

3

99
żƌÏ¸ŭƌƎİƎƋŽ

żƌÏàúĀ ÀÏŭƋİƎƌŽ

&ïÙÏà

500 g

1

99
żƌÏ¸ŭƎİƔƓŽ

500 g

ÿ àïǯ¨¤ÏĒ

zz=

4

99

500 g

99

balenie

3

33

żƌÏ¸ŭƌƎİƔƓŽ

(1 kg = 6,66)

VÀóúÀ6̈

VÀóúÀ¨

• rôzne druhy
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... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
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/Orava/ - Vláda ukončila núdzový stav a od pondelka 17. 5. 2021 platí neobmedzené vychádzanie aj
zhromažďovanie, ale stále trvá mimoriadna situácia. Epidemiologická situácia sa bude pre každý
okres naďalej vyhodnocovať farbami a preto budú
platiť na rovnaké situácie rozdielne pravidlá. Aby
človek zistil, aké opatrenia sa ho týkajú, musí najskôr vedieť, aká je situácia v jeho okrese. Zistiť to
možno na automat.gov.sk. Na Orave okres Námestovo zostáva v ružovej a okresy Dolný Kubín a Tvrdošín v červenej farbe. Respirátor je povinné nosiť
v obchodných prevádzkach, verejnej doprave,
vo všetkých interiéroch, okrem škôl a niektorých
ďalších výnimiek. Rúško je povinné nosiť na verejnosti v exteriéroch pre vzdialenosť menšiu ako
5 m. Pre deti od 3 do 6 rokov sa dôrazne odporúča
pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov, alebo v prostriedkoch hromadnej dopravy s prekrytím nosa a úst. Rúško je
povinné v exteriéri počas hromadného podujatia.
Je potrebné, aby ľudia stále mysleli na ochranu
zdravia, aby boli opatrní, dodržiavali vyhlášky
hlavného hygienika, zásady kovid automatu a
možnosť očkovania, lebo kolektívna imunita ešte
zďaleka nedosiahla žiadané percento.

/ww mz, or/

/Dolný Kubín/ – V projekte Cezhraničný kultúrny
dialóg sa spojili knihovníci z Oravskej knižnice A.
Habovštiaka v Dolnom Kubíne s mestskou knižnicou v hornosliezskom mestečku Krnov a pripravili
spoločnú publikáciu s množstvom informácií, hodiny regionálnej výchovy, poznávacie exkurzie,
čitateľské a výtvarné dielne, výtvarnú súťaž Moja
Orava, Moje Slezsko. Vydali záložky, kalendáriky,
magnetky a pexesá. Z projektu sa zrodila aj kvízová hra Orava a Slezsko so sto otázkami a odpoveďami. Do všetkých oddelení knižnice vďaka projektu
pribudli aktuálne české knihy. Informovala o tom
Zdenka Prílepková z Oravskej knižnice. Projekt
bol podporený z prostriedkov Európskej únie cez
program Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika.

/im, ok zp, or/

/Štefanov nad Oravou/ - Okrem obecného rozhlasu Štefanov nad Oravou prevádzkuje systém SMS
HLÁSNIK a považuje ho v súčasnosti za najlepší
spôsob informovania občanov. Vyhlásené oznamy obecného rozhlasu doručuje občanom formou
SMS správ. Záujem o takúto formu informovania v
obci rastie. Na jedno mobilné číslo dostáva jedna
domácnosť správy bez poplatku a ostatní žiadatelia o doručovanie SMS správ z tej istej domácnosti
platia za správy na svoje mobilné číslo ročne šesť
eur paušálny poplatok.

/ww šno, or/

0951 636 225

991210049

0951 594 367
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� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNO
SADROKARTÓNOV
OV

oravsko

šport, bývanie
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Výročia a udalosti
bratia Wrightovci patentovali svoje lietadlo

59-031

22. mája 1908

25

25
-00

12
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32-0055-1

oravsko

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

31.

splátky od 99 €

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

OR21-20 strana-
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splátky od 98 €

021
5. 2

ssplátky
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Prijmeme do pracovného pomeru pracovníkov:

3,"&ȴà373

aj bez oprávnenia - 5 EUR/hod. + odmeny

POMOCNÉ PRÁCE
V PIVOVARE
SKLADNIK/ PIKER
V PIVOVARE

ͽͽ àHȵELA

ͽ ͽHȵELAà àLAJBKVà

-/ǳ!à3àȴ/

tel: 0907 919 325 e-mail: info@trumal.sk web: www.trumal.sk

85_0365

.MQIWRSHCKCÍ@CXNJ?RLgÍS@WRMT?LGC ÍMBTMXÍBMÍX?KCQRL?LG? ÍKMƑLMQŵÍRWƑBCLLďAFÍ
XĉJMFÍ?ÍMBKCLW ÍTWQR?TCLGCÍTXTÍNPCSI?XMT ÍNMKMAÍNPGÍPGCƐCLֈÍCVCIĎAGֈ
2SPLSQMTĉÍNPĉA? ÍKMƑLMQŵÍL?BĢ?QMT ÍNMKMAÍIMMPBGLĉRMP?.

+1&ß/ȴ013,
*)&/013,
+ǳ1ß/6à01/&ß!%

0940 973 777
7>ßMOFG>QBɊKȅß@BKR

85_0275

,-/3à(,*Ȏ+,3
mobil:
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68-20

ORAVSKO

      
Prijmeme zamestnancov na

 

VÝROBU BAGIET a SENDVIČOV
do Sládkovičova

øĂăŭüôĂðĝýŭÿāıùôüòòðþó^YWE_WWZX\ĂăāðąýĢûıĂăúĈ
- 12 hodinové zmeny
ðûŖøôþóüôýĈÿþóĽðąŭúþýĄ
- Priemerný mesačný
zárobok 880 eur v čistom
- Ubytovanie a dopravu zabezpečíme
ŭúþýÿāĎòôsĎłþóôāðóĈpþÿāðąĄĉĎŖ÷þñĈóûøĂúð
- Základná
hodinová mzda 3,58 eur/hodina + príplatky

ĉðñôĉÿôĝıüôĉðóðāüþ ñĈăþąðýøôĉðñôĉÿôĝıüô

0915 /953 631

ÿāıÿðóôĉĎĄùüĄĂðøýõþāüĄùăôăôûôõþýøòúĈýðĝıĂûþW`X\`\Z]ZXðûôñþ

ÿþĂøôûðùăôűøąþăþÿøĂĈýðôEüðøûāôĀĄôĂăāôĀĄôĂăĂú

36-0046

36-0073

|āøùüôüôĉĎĄùôüòþąĂÿûðăýŭüøÿāôĄúðĉüø|þüŅűôüôðąĈñðąıüô
Adresa
: Šaľa, P.Pázmáňa 49/3 , budova Merus (bývalý hydrostav)
ÿāôĄúðĉĈðùăŭüúăþāŭüðùŝĄűýôÿûðăýŭÿāôĄúðĉ
e-mail:
request@request.sk, mobil : 0915/953 631

OR21-20 strana-
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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

16

ZĽAVA

25%

87-0012

0944 113 140

13 121 0150

DO 31.5.
2021
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