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Začala sa olympiáda populizmu

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dáme im toľko! Nie, my im dáme 
viac! A tamtým eštébákom vezme-
me! Dáme,... dáme..., my dáme...

Vážení čitatelia, nenaleťte na to 
tým – chce sa napísať – grázlom -, ale 
volajme ich politici. Nič vám oni ne-
dávajú. 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 (uzná-
vam, malé), dostávajú na deň presne 
mesiac čo mesiac. Sociálne najslabší-
mi 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 mu-
sia rozdávať, rýchlo sa zvolebnieva a 
musia toho rozdať veľa, nakúpiť zas 
toľko voličských hlasov, aby na ostat-
ných mohli ďalšie štyri roky zvysoka...

Sociálne najslabší sú dôchodco-
via 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 horú-
čavách roznášala poštu a často aj dô-
chodky – bez ochrany a za nejakých 
370 eur mesačne. Aký má asi predčas-
ný dôchodok, keď sa musí starať o svo-
ju 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, veľko-
rysé „dary“ a hlavne ich 
aroganciu, drzosť, neob-
medzenú obmedzenosť 
a ignorantstvo. My ich 
nezaujímame. Iba v deň 
volieb. A tie budú. Buď 
čoskoro, alebo v 
riadnom termíne. 
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

janputifar@gmail.com•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva
Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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Vymazávanie

korýtok,

opravy striech

a komínov
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0904 272 338

R&S Elektrotechnik s.r.o.

ELEKTROINŠTALÁCIE

RODINNÝCH
DOMOV

0919 225 510 | 0908 575 190
9

6
-0

 T
T

1
9

9
6

-0
5

3
 T

T
1

8

KAMENÁRSTVO ŠOPORŇA
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www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ

AJ V SOBOTU

NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

JARNÁ AKCIA - zľavy až 25%

0903 471 375

PRIJMEM PREDAVAČKY
aj na brigádu, obchod

je pri Kauflande v Hlohovci.

0903 778 700 9
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GLOBAL SERVICES DIRECT s.r.o.

Predaj elektro vozíkov

poradenstvo, predaj,

servis, dovoz v SR

0907 662 625, 0917 429 372, global.sd.sr@gmail.com
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DODÁVKA
1,5t už. hm.

NÁKLADNÁ
16 pal. 3,5t už. hm.

AUTODOPRAVA

0905 423 799
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ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
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SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
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BELAN SERVIS

Šoltésovej 17, Hlohovec

0917 772 838
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• Opravy motorov,

   podvozkových súčastí a bŕzd

• Kompletné pozáručné opravy vozidiel

• Prípravy vozidiel na STK

• Výmeny olejov, filtrov, prevádzkových

   kvapalín a mazanie vozidiel

• Diagnostika

• Oprava a servis nezávislého kúrenia

• Nastavenie svetiel

   regloskopom

nákladné vozidlá,
autobusy, dodávky

OPRAVUJEME

NÁKLADNÉ VOZIDLÁ,

AUTOBUSY, DODÁVKY
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www.autojj.sk
033/55 32 613-615

Priemyselná 9, Trnava

NEZÁVISLÝ SERVIS PRE VOZIDLÁ FORD VÁM PONÚKA
servis a opravy osobných a dodávkových vozidiel všetkých značiek

JARNÁ AKCIA - kontrola vozidla

22 ročné skúsenosti s opravou vozidiel Ford

- brzdový systém

- podvozok

- tlmiče

- výfukové potrubie

- osvetlenie vozidla

- akumulátor

- prevádzkové kvapaliny

- pneumatiky

19,-Eur

23. mája 1805  
Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za ta-
lianskeho kráľa 

Výročia a udalosti

Recyklácia vozidiel
ZADARMO

pre Nitru, Zlaté Moravce, 
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC
Autorizovaný spracovateľ

starých vozidiel

0915 261 120
0907 793 056

Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

ODŤAH VOZIDLA 
ZADARMO

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

PLATÍME 
50 €/1 TONA
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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAŽBAMI, PODVODMI

je volať 0905 638 627 súrne!
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
MÁJ – JÚN

2021

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

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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Pred desiatkami rokov prežívali lás-
ku mladosti. Dnes sa tešia z každého 
dňa, dobrého aj zlého. Majú krásne 
deti aj vnúčatá a roky spomienok. 

V  mladosti ich spájali spoločné zá-
žitky, dnes občas aj spoločné trápenia 
a  choroby. Sú spolu desaťročia a doko-
nale poznajú svoje silné aj slabé stránky. 
Rozhodli sa spolu zostarnúť – Jurko a He-
lenka, Janko a Alenka, Martin a Hanka, 
Jožko a Zdenka. Štyridsať a päťdesiatroč-
nú mládež medzi nich ešte nepočítam. 
Pekné kombinácie. Veterinár Jurko so 
svojou Helenkou prekonali vírus a  tri 
týždne im nechutil večerný pohárik vína. 
Janko, ktorý sa s matematickou presnos-
ťou snaží pochopiť zložitý duchovný svet 
okolo nás. Jeho milovaná Alenka občas 
zdvihne obočie a s úsmevom zakrúti hla-
vou nad romantikom, s ktorým žije vyše 
štyridsať rokov. Prežívajú spolu choroby 
aj spoločné prechádzky a výlety. 

Strojár Jožko a  jeho strážny anjel 
Zdenka, ktorí sa modlia za svoje dcéry 
a  ich rodiny. Pomáhajú vo svojom oko-
lí a  postupne spomaľujú tempo svojho 
života. Šikovný majster Martin a  jeho 
Hanka, ktorá s  nim chodí na jeho dob-
rodružné výlety. Prerábajú dom, skráš-
ľujú záhradu a tešia sa zo svojej  prvej 

vnučky Natálky. Títo všetci, a mnohí ďal-
ší, sa rozhodli spolu zostarnúť a prežiť 
spoločne krásnu jeseň svojho života. Ve-
dia, že raz príde deň, keď tu jeden z nich 
zostane sám. Skôr zvyknú odchádzať 
muži. Hovorí sa, že nežijú tak zdravo 
ako ich manželky. A možno odchádzajú 
skôr, aby svojim milovaným manželkám 
zariadili v nebi príbytok. Tak ako to robili 
na zemi pred desiatkami rokov. 

Kedysi som sa na týchto ľudí pozeral 
ako na starcov. Dnes patrím medzi nich 
a vôbec sa tak necítim. Spoločne starnúť 
môže byť krásne. Už si nič netreba doka-
zovať, nikam sa ponáhľať, len sa tešiť z 
každého dňa. Viem, prichádzajú choro-
by aj trápenia a odchádzajú blízki ľudia. 
To všetko nás však staroba postupne učí 
pokorne prijímať. Spoločné starnutie 
som obdivoval na mojej mame a otcovi. 
On už pár mesiacov 
pripravuje pre nás 
príbytok tam hore. 
Naučme sa prijímať 
pribúdajúce roky 
a  ďakujme Bohu za 
možnosť spolu zo-
starnúť.

Spolu zostarnúť

» Ján Košturiak
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KAMENÁRSTVO     0910 444 002, 0944 707 746 

Zľavy pre dôchodcov
1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové1-hroby, 2-hroby žulové

Nový pomník do týždňa,
dvíhanie prepadnutých,

konzervácia proti machu
a plesni, brúsenie,

obnova písma. 
BEZ ZÁLOHY

na kompletné žulové pomníky 

MÁJ - JÚN

AKCIA -35 %
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

LEOPOLDOV- pri kostole

7. 6. 2021
od 11.45 - 12.15 hod.

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

OBJEDNÁVKY UŽ PRIJÍMAME

3,80 € / ks
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0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

0903 573 031 | 0903 275 337
www.hanza.sk

M. R. Štefánika 7, Hlohovec

- garážové brány

- priemyselné brány

- pohony vonkajších brán

- bezplatné poradenstvo
- nadštandardné realitné služby
- osobný prístup
- bezpečný právny servis

- marketing a inzercia
- virtuálna prehliadka
- video prezentácia
- katalógové fotografie

Prinášame nový pohľad na svet nehnuteľností.

M. R. Štefánika 237/31
920 01 Hlohovec

+421 908 209 834
info@smartrealestate.sk
www.smartrealestate.sk

Nová pobočka realitnej

kancelárie v Hlohovci
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Ďalej robíme: elektrika, voda, plyn, kanalizácia a kúrenie

záhrady a betonárske práce

RV - STAV Vám ponúka

0948 303 168 
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PRERÁBKY DOMOV

Akcia na materiál až do 25%

OBHLIADKA, ROZPOČET ZADARMO
BYTOV AKÉHOKOĽVEK DRUHU
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PLOCHÉ STRECHY

0908 701 103 | www.hydroizolacie-izoltim.sk

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

Komplexné služby v oblasti
hydroizolácií
a tepelných
izolácií.
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RODINNÉ
DOMY

na kľúč
na kľúč

0905 410 960

www.kurbeljan.sk

kurbeljan@centrum.sk

TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!TAM, KDE SA NIKTO

NEDOSTANE!

VÝKOPOVÉ
A BÚRACIE PRÁCE

KOMPLETNÉ VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE

• stavanie plotov

• betónovanie chodníkov

• pokládka zámkovej dlažby

• kamenný koberec

• krovy

• debniace a betonárske práce

• výmena a montáž

   všetkých druhov okien

• výmena strešných krytín

• zateplovanie domov

• tepelná izolácia

• sadrokartón

• maliarske práce

• omietky • fasády • stierky

• obklady • dlažby

• kúpeľne

• bazény

• klampiarske práce

• odvoz stavebnej

   sute kontajnermi
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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 mno-
hí rodičia snažia svojim budúcim 
školákom nájsť to najlepšie.

Ako spoznať dobrú ZŠ? Určite nie 
podľa štátnych testovaní a podivných 
rebríčkov úspešnosti. Dôležité je pô-
sobenie školy navonok i vo vnútri. 
Vizuálne zanedbaná škola prezrádza 
postoj jej zamestnancov k nej. Najmä v 
situácii, keď sa dnes dbá o to, aby ško-
la priťahovala pozornosť aj vzhľadom. 
Dôležité je všímať si, ako škola funguje 
ráno, popoludní, cez vyučovanie. Veľ-
mi veľa vám prezradí vstup do školy. Či 
je temný, uzatvorený, bez informácií a 
kútikov na sedenie alebo je naopak 
otvorený návštevníkom. Keďže boli 
školy dlho zatvorené, užitočným zdro-
jom informácií je aj webová stránka. 
V 21. storočí vizuálne zaujímavá, pra-
videlne aktualizovaná, obsahujúca 
komplexné informácie. Veľa prezradia 
fotografie z aktivít. Ak je web iba pro-
formou, nie je to dobrá vizitka. Všímaj-
te si aj okolie školy, či obsahuje hracie 
prvky, ihriská, či žije aj po vyučovaní. 
Deti tu predsa budú  pol dňa. Ak sa dá, 

komunikujte so zamestnancami školy, 
overte si ich pri zápisoch. Komuniká-
cia veľa prezradí. Pýtajte sa absolven-
tov ZŠ, ako boli spokojní. Môže sa totiž 
stať, že škola na I. stupni nevykazuje 
problémy, no na druhom stupni sa ob-
javujú. Neberte doslova klebety o ZŠ, 
overujte si ich, negatívne referencie 
môžu mať reálny základ. Pristupujte k 
nim konštruktívne. Nehľadajte utopic-
ky dokonalú ZŠ. Pýtajte sa na ZŠ aj v 
blízkych materských školách, ktoré ju 
poznajú. Môžete si pozrieť aj výročné 
správy o fungovaní ZŠ, ktoré sa po-
vinne zverejňujú na webe. Obsahujú 
informácie o prospechu žiakov, o akti-
vitách či úspechoch školy. O škole vám 
môže podať informácie aj zriaďovateľ, 
hoci ten môže byť zaujatý. Prípadne si 
prelistujte miestne médiá a články na 
internete.

Napriek všetkým vašim zisteniam 
sa môže stať, že škola sa bude správať 
inak, ako to prezentuje. Vtedy si treba 
uvedomiť, že aj rodičia sú dôležití (nie 
podradení) členovia komunity školy a 
je nevyhnutné, aby sa zúčastňovali na 
jej fungovaní či na riešení problémov, 
ktoré ničia povesť školy, znižujú kvali-
tu vyučovania či znepríjemňujú životy 
detí. 

Ako vybrať základnú školu?

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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Pri ekologickom probléme je potrebné 
zamerať sa nielen na jeho odstránenie, ale aj 
na prevenciu, aby znovu nevznikol. Preto sa aj 
Lidl rozhodol vo svojej kampani Nenechajme to 
plávať riešiť tento problém dvoma spôsobmi. 

Mikroténové vrecká na jedno použitie sú 
najčastejšou zložkou odpadu v  našich riekach 
a  vodných nádržiach. Používame ich len 
chvíľu, no v  prírode, kde častokrát končia, sa 
môžu rozkladať aj niekoľko desiatok rokov. 
Rozhodnutie, či si vyberiete mikroténové 
vrecko alebo recyklovateľnú sieťku má vplyv aj 
na oceány a moria, za ktorými cestujeme kvôli 
oddychu a relaxu. Priamy vplyv to má aj na nás 
samotných, našu krajinu a naše rieky, v ktorých 
sa taktiež nachádza množstvo plastového 
odpadu. Pre ochranu prírody môže niečo urobiť 
každý z nás aj pri bežnom nakupovaní.

 
„Kampaň Nenechajme to plávať je v prvom 

rade o tom, že každý z nás má na výber a môže 
svojou voľbou rozhodnúť o tom, ako bude 
vyzerať naša príroda. Teší nás, že mnoho tisíc 
našich zákazníkov sa čoraz častejšie zamýšľa nad 
tým, či naozaj potrebujú mikroténové vrecká. Je 

dôležité, aby si jednotlivci uvedomili aký veľký 
dosah má ich bežné, každodenné správanie, 
iba to je totiž cesta k  skutočnej udržateľnosti,“ 
vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl 
Slovenská republika.

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak sa 
však zákazník predsa len rozhodne pre použitie 

mikroténového vrecka, môže zaň dobrovoľne 
zaplatiť jeden cent. Túto možnosť výberu majú 
zákazníci od polovice septembra 2020. Lidl v tom 
nenechá svojich zákazníkov samých, a  preto sa 
rozhodol priložiť ruku k dielu - darovanú sumu 
za vrecká zdvojnásobí, a  tá poputuje na pomoc 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku pri 
odstraňovaní odpadu a  najmä plastov z  našich 
riek a  vodných nádrží. Diskont taktiež zmenil 
dizajn a  výrobu mikroténových vrecúšok - sú 
z  tenšieho igelitu a  nemajú ušká, čím sa zníži 
množstvo plastu až o 20%.

„Som nesmierne rád, že aj napriek týmto 
neľahkým časom môžeme spustiť projekt, 
ktorý pomáha našim riekam a teda životnému 
prostrediu. A možno aj práve preto, keď viac ľudí 
trávi čas v prírode  si uvedomia význam potreby 
jeho ochrany a sami sa zapoja do čistenia svojho 
okolia,“ uviedol Ing. Róbert Hok, generálny 
riaditeľ SVP.

Minulý rok Lidl a  SVP predstavili iniciatívu 
Slovensku v  obci Margecany. Zamestnanci 
diskontu a vodohospodári spoločne čistili 
sútok riek Hornád a Hnilec pri Ružínskej 
priehrade, o ktorých znečistení sa dlhodobo vie 
a  upozorňuje sa na ne. Čistenia sa zúčastnil aj 
reper Kali, ambasádor projektu „Nenechajme to 
plávať“, ktorý ku projektu zložil aj rovnomennú 
pieseň.

Zber odpadu z brehov v  spolupráci s  SVP, 
dobrovoľníkmi, mestami a  školami začal 
na jar 2021. Projekt „Nenechajme to plávať“ 
má už svoje prvé reálne výsledky. Doteraz 
sa podarilo vyzbierať z  našich riek a brehov 
vyše 1000 ton odpadu a  plastov. Najnovším 
vyčisteným miestom boli Zemplínska Šírava 
a  Liptovská Mara, z  ktorých ubudlo niekoľko 
stoviek ton odpadu. O  jednotlivých etapách 
a  ďalších úspešne vyčistených riek a  vodných 
nádrží vás bude obchodný reťazec informovať 
prostredníctvom sociálnych sietí a  vlastného 
webu www.spolocenskazodpovednost.sk. Takto 
budete môcť priamo sledovať postup čistenia 
slovenských riek.

Lidl ukazuje pri ďalšom projekte silu svojich 
zákazníkov, ktorí pomáhajú dosiahnuť spoločný 
cieľ. Pripojte sa aj vy a pomôžte v ochrane našej 
prírody a  vôd. Použite recyklovateľnú sieťku 
alebo prispejte jedným centom. Malý krok pre 
jednotlivca, no napriek tomu to má veľký vplyv 
na nás všetkých.

Viac ako 1 000 ton odpadu 
sme nenechali plávať

Množstvo odpadu v našich riekach a vodných nádržiach každým rokom rastie. Jednou z hlavných zložiek 
takéhoto odpadu sú mikroténové vrecká z  obchodov. Voda je spoločným dedičstvom a bohatstvom nás 
všetkých. Jej zdroje sú však vyčerpateľné - o to viac zodpovednejšie by sme mali k tejto téme pristupovať.  
Lidl si uvedomuje časť svojej zodpovednosti, a preto sa rozhodol pomôcť s odstraňovaním tohto problému. 
Vďaka diskontu a jeho zákazníkom sú slovenské rieky a vodné nádrže ľahšie už  o  1 000 ton odpadu. 
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Sledujte od 21. mája

na RTVS

viac na www.citronada.show

Službu technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,

cena spätnej SMS: 1€ s DPH, viac info na www.citronada.show

Generálni partneri:

na číslo  7000

pošli heslo

CITRONADA

Vyhraj nový Enyaq na 2 týždne a 2x e-bajk navždy, zapoj sa a 
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
Rodinný dom

Pusté Sady
Najnižšie podanie: 181 800,- EUR

Termín konania dražby: 
dňa 23.06.2021 o 10:45 hod.
Miesto konania dražby: 
Veľká konferenčná miestnosť, Hotel 
Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, 
917 01 Trnava.
Dražobná zábezpeka:
15 000,00 EUR

Predmet dražby: rodinný dom so súpisným číslom 187, postavený na par-
cele č. 73/5. Pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 
ako parc. č. 73/5, parc. č. 73/6 a parc. č. 73/7 o celkovej výmere 1 280 m2, 
spoluvlastnícky podiel v 1/1. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 72, k.ú. 
Pusté Sady.

Kontakt: 0911 833 869, 
bela@heypay.sk, www.heypay.sk
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Spoločnosť Nimex s.r.o., hľadá pracovníkov
živočíšnej výroby v chove ošípaných

na farme Terezov- Hlohovec 
s nástupom možným ihneď.

Pre bližšie informácie volajte prosím tel. č.:
0911 105 423, alebo zašlite svoj životopis na

e-mailovú adresu: jobs@dsa.sk

25. mája 1898  
v Prešove vznikol najstarší futbalový klub na Slovensku Tatran Pre-
šov, vtedy pod názvom ETVE Prešov (Eperjesi Torna es Vivo Egyesület) 

Výročia a udalosti
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Stavebná firma MIKROVRT, spol. s. r. o.

v Leopoldove prijme do TPP

STROJNÍKA – BAGRISTU
Vodičský preukaz typu C je nutnosť.

Mzda je od 6€/hod.
Viac info: mikrovrt@mikrovrt.sk, 0905 460 786

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

» Kúpim Starý Pionier 
Mustang Stadion Simson 
Babeta Aj Pokazené Nekom-
pletné, tel.: 0915 215 406
» Odkúpim továrenský 
traktor alebo malotraktor, 
aj v zlom stave alebo nepo-
jazdný, tel.:  0949 350 195

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 
0908 532 682

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

hobby a šport 11

deťom 12

rôzne predaj 13

rôzne/iné 14

hľadám prácu 15

zoznamka 16

» 46 ročný ženatý - hľadá 
kamarátku aj staršiu, tel.: 
0907 328 041 

Občianska riadková inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera HC medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. 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 no-
vinách, HC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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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 ...

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

Pomôžeme Vám
určiť príčinu a závažnosť  Vašich chorôb a doporučíme Vám liečbu:
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> stravné lístky v hodnote 3,83 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy

PRACA@FMLOGISTIC.COM

SKLADNÍK
5,22 € / hod.

platný VZV preukaz

je podmienkou

 OPTIKADROPTIK  DR.OPTIK_SK                                                                                         WWW.DROPTIC.SK   

NA NAŠE NAJKVALITNEJŠIE 
MULTIFOKÁLNE 

OKULIAROVÉ SKLÁ

70%

• NAJDÔMYSELNEJŠIA A NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA

• NAJŠIRŠIA MOŽNÁ ZÓNA NA ČÍTANIE S OKAMŽITÝM ZAOSTRENÍM
• VHODNÉ AJ PRE SKÚSENÝCH A NÁROČNÝCH NOSITEĽOV

OBCHODNÝ DOM VIKTORIA

HOLLÉHO 1 , HLOHOVEC
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Strojárska výroba v Hlohovci hľadá

OBRÁBAČ KOVOV
– SÚSTRUŽNÍK / FRÉZAR

0907 505 120 | kubinsky@pneusej.sk
www.pneusej.sk | Nitrianska 109, Hlohovec

• Výroba a opracovanie dielcov na klasickom

   sústruhu, fréze podľa výkresovej dokumentácie.

• Práca na 1 pracovnú zmenu.

Základná mzda dohodnutá na základe

schopností a skúseností minimálne

od 4,20 €/hod. + príplatky. 

od 1 000 EUR/mesiac
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> stravné lístky v hodnote 3,83 €
> 13. plat do výšky 700 €
> príplatky nad rámec zákona
> bezplatná doprava z viacerých smerov
> vernostná odmena pri pracovnom výročí
> príspevok za odporučenie zamestnanca
> príspevok do III. piliera
> mesačná prémia do výšky 10% základnej mzdy

PRACA@FMLOGISTIC.COM

4,72 € / hod.

OPERÁTOR
BALIACEJ LINKY
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

PODMIENKA: UKONČENÉ PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIESTREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 0910800 500 091

PRÁCA PRE 
ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

VVOO ŠŠVVAAJJČČIIAARRSSKKUU

TETELL.:: 09095050 3 30101 3 30101

- 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 
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0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
DO 31.5.

2021
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