č. 22 / 4. jún 2021 / 25. ROčnÍK

PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO
Slovensku. Hoci nateraz to tak u nás je.
Zosurovenie a zdivočenie mravov. Pred
voľbami sľubovaná politická „inakosť“. „Zodpovednosť“ a „slušnosť“.
Ak niekto niečo sľúbi a neriadi sa vlastVerše, ktoré vyjadrujú nádej v po- ným sľubom, je luhár. Alebo podvodkojný život. Ide o nádej aj v takej podo- ník. Alebo chrapúň. Možno si vybrať z
be, v akej nám ju vnucujú zo svojho po- mnohých nelichotivých – pre slušných
hľadu každé štyri roky politici a potom a čestných ľudí nelichotivých – slov.
rýchlo zabudnú. „Kto zapríčinil tento Slovenčina ich pozná veľa.
úpadok, zosurovenie, zdivočenie mra„Démon kýs škaredý“ iného
vov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veliča- skvelého básnika, Ivana Kraska, sa k
vou vbŕsť do bahna?... Ech, sebectvo! to! nám priplazil. Privliekol so sebou lži,
- a niet, nad ohavou tou zvíťaziť, vojsk, podvody, nerešpektovanie zákonov,
rekov po dnešok. Hej, ono krivdí, hne- nerešpektovanie parlamentu a tým pátie, zdiera, týra svevoľne, kde len stih- dom aj jeho voličov. Démon moci, prine, slabšieho; Bár zem je pre všetkých vlastnenej, ukradnutej nám všetkým.
dosť šírošíra, chce, aby strela sa len pre
Čomu a komu sa ešte dá veriť v naneho...“ Nevzdelancom alebo tým, pre šom štáte? Divadlu na transparentnosť,
ktorých je získanie vzdelania na papie- zodpovednosť, antikorupčnosť? Divadri iba záležitosťou nákupu tovaru ako lu na slušnosť? Iba ak by sa egoistické
každého iného nákupu, Hviezdoslav hulvátstvo z moci zákona
nič nevraví. Vzdelanie si možno kúpiť, premenovalo na tú slušmúdrosť a slušnosť však nie.
nosť. To im ešte nezišlo
Je naozaj normálne, že ten, kto na um, hoci, v iných, nesi chce od vás požičať, príde do vašej nápadnejších podobách
domácnosti, vynadá vám za to, že ste sa to deje. Dokedy?
Odpoveď je v
boli na dovolenke, nabrýzga na vás lži
a špinu a potom vás požiada o peniaze? každom z nás.
O vaše peniaze? Nikde to nie je normálne a nemalo by to byť normálne ani na
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

POLIENKA BUK, HRAB

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

155/80 R 13 79 T
r. v. 2020/21

46,20 €

27,90 €

v pneuservise alebo online

w w w. m i kon a. sk
MP47 HECTORRA 3

37-080

Je najvyšší čas pripomenúť si slová
literárneho barda slovenského národa, Pavla Országha Hviezdoslava.
Úryvky z jeho diela Krvavé sonety.

PALIVOVÉ
DREVO

VÝP RE DA J

Zosurovenie, zdivočenie mravov

Týždenne do 42 810 domácností

16-0115
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Teraz
Niekto spomína na minulosť alebo sní- lásky nám prinesie vnútorný pokoj.
va o budúcnosti. Iní sa trápia minulosPrišiel som kedysi do komunity Dobrý
ťou a boja budúcnosti. Žijeme však te- Pastier v Kláštore pod Znievom. Zo sveta,
raz, v prítomnom okamihu.
kde sa ľudia a firmy porovnávajú s najlepšími. Manažéri tam plánujú a riadia zmeny
Lenže aj v prítomnosti nami často a každý chce byť prvý. Stretol som kňaza
lomcuje agresivita alebo hnev, lebo veci s ľuďmi odsunutými na okraj spoločnosti.
neprebiehajú tak, ako by sme chceli. Keď Keď prichádzajú z ulice, vyzerajú čudne
sa odpútame od našich myšlienok, plánov, a majú aj svoje zlozvyky. Ale majú v sebe
posudzovania a hodnotenia druhých, náj- aj talenty a dobré vlastnosti. A pán farár
deme vnútorný pokoj. Epiktétos hovorí, Maslák ich trpezlivo objavuje. On nechce
že nás nevyrušujú veci, ale obraz, ktorý zmeniť svet, ani týchto zanedbaných ľudí.
si o nich vytvárame. Niekedy nechceme Iba ich s láskou prijíma.
odpustiť druhému človeku v predstave, že
Neposudzuje ich minulosť. Podobne,
si to nezaslúži. Lenže odpustením pomá- ako Ježiš, hovorí „Poď a už nehreš.“ A pohame sebe.
tom pokojne a trpezlivo čaká. A odpúšťa.
Žijeme vo svete plánovania, súťaženia Jedenkrát, dvakrát aj sedemdesiatsedema dosahovania cieľov. Na nájdenie pokoja krát. Svojim strateným synom a dcéram.
však nemusíme dosiahnuť nič. Stačí nám A potom sa dejú zázraky. Aj mňa tento
iba prestať chcieť zmeniť veci, prestať sa kňaz mení. Učí ma, že prijímať problémy
rozčuľovať a robiť si starosti. Čím viac sa tak ako prichádzajú
oslobodíme od nášho posudzovania sveta, a riešiť ich s pokojom
tým väčší pokoj nájdeme.
a láskou je viac, ako
Nemám na mysli pasivitu a nevšíma- všetky reči o tom,
vosť. Pomáhajme, buďme proaktívni, opra- čo bolo a mohlo byť
vujme svet. Len sa nesnažme páchať dobro a plány o tom, čo bude.
tým, že budeme meniť druhých na svoj ob- Teraz je ten správny
raz. Nepodmieňujme našu lásku k druhým okamih zmepodľa toho, kto to je, ako vyzerá a ako sa niť seba –
správa. Boh nás vyzýva k nepodmienečnej a svet.
láske. Takej, akú nám dáva On. Tento druh
» Ján Košturiak

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.
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

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

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov
0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

TAKTUJTE N
Á

0905 746 988

AKCIA

JÚN – JÚL
2021

1 HROB: od 990 €
2 HROB: od 1300 €

●
●
●
●
●

seriózne, kv
alitn
bez zálohy e,
doprava ZD ,
ARMA

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

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO
0911 499 871, 0940 098 504
vaskovicadam20@gmail.com
Radi Vás navštívime aj doma.

6. jún 1944

S

piestansko@regionpress.sk

Kamenárstvo ADAM - RUŽA

75-49

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

52-0081

BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

NEJDE VÁM
BIZNIS?
KON

16-0039

Západné Slovensko

Realizujeme všetky
stavebné práce

Výročia a udalosti

vylodenie v Normandii
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Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj
auto-moto/predaj
1
02 AUTO-MOTO / iné 2
auto-moto/iné
»CZ 175 Jawa, 90 Pionier,
Stadion, Mustang, Simson,
Babeta. Kúpim tieto motorky. Tel.: 0915 215 406
07 REALITY7 / iné
reality/iné
»Hľadáme rodinný dom,
usadlosť, chalupu na predaj, okres Myjava, Nové
Mesto, Tel.: 0915 976 178
»Vymením 3-izbový prerobený byt (73 m2) s balkónom na 2.poschodí v
3.poschodovej zateplenej
bytovke v tichej lokalite
v Piešťanoch za 4-izbový
rodinný dom v Piešťanoch
plus doplatok. Cena domu
do 250 000. Tel.: 0907 064
722
»Predám rod. dom 584 m2
a stavebný pozemok 628
m2. Tel.: 0902 730 106
»Predám podpiv. rodinný
dom s pozemkom 1200 m2
aj samostatne Krakovany.
Tel.: 0902 730 106

22 121 0004

08 STAVBA8
stavba
»Kúpim haky lešenie. Tel.:
0908 532 682
09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9

13 RÔZNE
/ predaj
rôzne
predaj

13

14 RÔZNE /14iné
rôzne/iné
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
»Rád sa zoznámim so ženou do 50 rokov. Len volať.
Tel.: 0944 111 956
»Sympatická 55 r. hľadá
priateľa na zoznámenie.
Tel.: 0944 724 181
»46 ročný ženatý - hľadá
kamarátku aj staršiu. Tel.:
0907 328 041
Chcete si podať inzerát?
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 vrátane medzier.
Nič iné neúčtujeme. Upozornenie! Služba nefunguje u operátora 4ka.
Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

S

8

4
7 2 5

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE U 3 7

6

7
9 2

D6
8

najlepšie
ceny
v regióne

AKCIA

K 7
U

BEZ

KONKURENÈNÉ

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

9

O

CENY
OKIEN

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

PN21-22_strana-
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5. jún 1966
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16-0123

11 HOBBY
A ŠPORT 11
hobby
a šport
»Kúpim ľudové kroje. Tel.:
0902 708 047
»Kúpim Staré Československé bankovky, Mince a
Tuzex poukážky. Tel.: 0909
109 048

5
7 8

Výročia a udalosti

americký astronaut česko-slovenského
pôvodu Eugene Cernan sa počas misie Gemini IX-A stal druhým Američanom a zároveň tretím človekom, ktorý vystúpil do
otvoreného vesmíru

BÝvanie

5

63-36

PiešťanSko
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5

zDravie / SluŽBY

6

Najčítanejšie regionálne noviny

Pripojenie sa ku kanalizácii
Termíny sú neúprosné. Obce musia
byť odkanalizované a je iba otázkou
času, kedy dôjde aj na tú vašu.

Vráťme sa však k výstavbe kanalizácie a k tomu, čo budeme musieť ako
vlastníci objektov absolvovať. V každom prípade musíme mať premyslené,
Aký je ďalší postup, kto a akým die- ako dostať celý obsah kanalizačného
lom znáša náklady na pripojenie sa? V odpadu k budúcej prípojke a k revíznej
zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verej- šachte. Vlastník nehnuteľnosti si zaobných vodovodoch a verejných kanali- stará tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby
záciách v znení neskorších predpisov – kanalizačná prípojka“. Napojenie na
je každý vlastník stavby alebo vlastník verejnú kanalizáciu môže byť vykonapozemku povinný pripojiť stavbu ale- né až po súhlasnom stanovisku obce a
bo pozemok, kde vznikajú odpadové taktiež po uvedení verejnej kanalizácie
vody, na verejnú kanalizáciu a uzatvo- do prevádzky.
riť zmluvu o pripojení s vlastníkom vePre každú pripájanú nehnuteľnosť
rejnej kanalizácie. Platí to vtedy, ak je sa zásadne zriaďuje jedna samostatná
v obci, na území ktorej sa stavba alebo prípojka. Producent môže vypúšťať
pozemok nachádza, zriadená kanali- výlučne splaškovú odpadovú vodu v
zácia. Tieto kanalizácie sa v ostatnom množstve podľa skutočnej spotreby.
čase budovali najmä z prostriedkov EÚ. Producent nesmie vypúšťať odpadovú
Stavba kanalizácie zvyčajne prebie- vodu cez domovú čistiareň, septik aleha tak, že pre každú nehnuteľnosť sa bo žumpu.
až po hranicu oplotenia zrealizuje prípojka a revízna šachta. Ďalšie náklady a práce od oplotenia až po žumpu,
septik, odpadové rúry a pod. znáša na
vlastnom pozemku jeho vlastník. Inak
je to v prípade dodatočného pripojenia
sa ku kanalizácii, ak tá už bola v obci
skôr zriadená. Zvyčajne platí, že ten,
kto sa následne potrebuje pripojiť, tak
si prípojku bude musieť hradiť z vlastných peňazí. Stáva sa zároveň jej vlastníkom (ak sa nedohodne inak s obcou
alebo vodárenskou spoločnosťou) a
musí vykonávať opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady.
» red

63-10

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

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

9. jún 1945

Výročia a udalosti

Pod nátlakom Sovietského zväzu bola
podpísaná dohoda medzi Česko-Slovenskom a ZSSR o pripojení Podkarpatskej
Rusi a časti východného Slovenska blízko
mesta Čop k ZSSR

PN21-22_strana-
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NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA
0905 746 988

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:
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 ...
41-08

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

59-159

ETERNITOVÝCH STRIECH

PN21-22_strana-
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OD PONDELKA 7. 6.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

tĒÏðȔ¨Ù©
Ï À¨
óú¨½Ù

Mleté
ïĊ àĊ©
Øóà

Supercena
cena za 1 kg

Supercena

99

5

1 kg balenie

29

3

Dúǿ¨ïÏ
ė ¨ïóúĊ©½à
syra
• rôzne druhy

3 x 60 g

Supercena

180 g

175 g

39

1

19

=ÀÙ

(100 g = 0,79)

• rôzne druhy

1

(100 g = 0,66)

200 g

-44%
450 g

8.99

-40%

99

4

(100 g = 2,50)

D¨ó³©&àÒ¤
• rôzne druhy

0.99*
À¤Ïà

• rôzne druhy

59

0

(1 kg = 1,31)

0,5 l

1,5 l

-45%

-46%

1.09

59

0
ÿ¤Ċï

(1 l = 1,18)

• svetlý/t�avý ležiak

1.29

69

0

(1 l = 0,46)

tÀÙ¨

• rôzne druhy
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OD PONDELKA
7. JÚNA

cena za 1 kg

Supercena

-43%
2.99

500 g balenie

69

¨ïĊ¨ÙììïǿÏ

1

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ
¤úÔàĊ©

99

1

(1 kg = 3,98)

ƏƋƋ¸

Supercena
ĊÀĊę

49

ÿ àïǿ¨¤ÏĒ

Supercena

2

(1 kg = 6,23)

ìÒúȁà¤ƞıơı

400 g balenie

• v ponuke aj
Aromatherapy
aviváž 108 praní
za 3,99 €

111 praní

59

3

ƌƜìïÙÀ¨Žƛİƛƞƍ

]ìï½àĊÂ
gél
• rôzne druhy

500 ml

-28%
2.79*

99

1

ƌƋÏ¸

2 kusy

(1 l = 3,98)

uÒàÏ
• color akt�v
• rôzne druhy

Suché
ÏïȔÀĊà

29

2

ƌƜÏÿóŽƜİƜƠƍ

• pre psy

10 kg

-50%
15.99*

100/120 ml

89

7

-43%

(1 kg = 0,79)

1.39

79

0

ƌƜƛƛØÒŽ
0,79/0,66)

C¸ÙÿØ

• rôzne druhy
... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤Ƣıơı¤àƜƞıơıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Bez slnka to nejde, ale pozor naň!

32-0055-1

Až 41 percent obyvateľov Slovenska
nemá dostatok vitamínu D. A keďže z
potravy človek získava zvyčajne len 5
až 10 percent svojej dávky, ľudia by sa
mali sústrediť na hlavný zdroj vitamínu. Úplne však postačí, ak svoju pokožku vystavíte slnečným lúčom, bez
opaľovacieho krému, trikrát do týždňa
na 10-15 minút. Určite sa ale neopaľujte
v čase obeda, keď sú slnečné lúče najsilnejšie. Konkrétne od 11. – 15. hodiny
by sme sa mali slnku vyhýbať.
Ak chcete zistiť, či je slnko príliš silné, využite pohľad na vlastný tieň. Ak
je približne taký dlhý ako vaša výška,
alebo iba o čosi kratší, slnku sa radšej
vyhnite. Čím je tieň dlhší, tým je vaše
opaľovanie bezpečnejšie. Jednotlivé
druhy pokožky či inak – fototypy si
môžu dopriať rôznu dĺžku slnenia.
Fototyp I - Ľudia s týmto typom pokožky zvyčajné mávajú modré oči, občas i hnedé, sú ryšaví alebo plavovlasí,
s veľmi svetlou pleťou a často mávajú
pehy. Bez ochranných prípravkov na
slnku vydržia bez poškodenia pokožky
maximálne 10 minút.
Fototyp II - Takíto ľudia sú charakteristickí modrými alebo zelenými očami, svetlými vlasmi a tmavšou pleťou.

Rovnako ako prvý fototyp sú citliví na
spálenie a ich koža zhnedne len málo,
navyše sa po spálení šúpe. Na slnku
bez opaľovacieho krému nemôžu stráviť viac ako 20 minút.
Fototyp III - Tento typ je najbežnejší – sú to ľudia so sivými alebo hnedými očami a hnedými vlasmi, svetlou
až hnedou pleťou, ktorí nemajú pehy.
Ich pokožka sa opaľuje rovnomerne
a stmavne do hneda. Bez ochrany na
slnku vydržia bez spálenia pol hodiny.
Fototyp IV - Tmavé oči, hnedé alebo čierne vlasy a svetlohnedá až olivová pleť – tento typ ľudí je najodolnejší
voči spáleniu sa na slnku. Ich pokožka stmavne veľmi ľahko a spáli sa len
veľmi zriedkavo. Vystavení priamemu
slnečnému žiareniu môžu byť až 40
minút.

» red

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT

Myjava - trhovisko 12. a 25.6.
Vrbové u Karlíka 8.6. a 22.6.
Chtelnica 8.6. a 22.6.
Nižná 8.6. a 22.6.
Veľké Kostoľany 8.6. a 22.6.
Drahovce 7.6. a 21.6.

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.

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

75-15

Vitamín D bez debaty potrebujeme.
Dokázali to aj nedávne pandemické
mesiace. Tento vitamín sa nám stará o imunitu a jeho hlavným zdrojom je Slnko.

0905 746 988
ejšie
Najčítan
ne
regionál
noviny

Výročia a udalosti
v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudského tela, ktorú uskutočnil lekár Ján Jesenský-Jessenius; pitva trvala až do 12. júla 1600

8. jún 1600

Výročia a udalosti
nemeckí nacisti vypálili francúzsku obec
Oradour-sur-Glane

10. jún 1944

INZERCIA
0905 746 988

Výročia a udalosti
bolo otvorené Národní divadlo v Prahe premiérou Libuše od Bedřicha Smetanu

11. jún 1881

PN21-22_strana-

11

zameSTnanie

12

Najčítanejšie regionálne noviny

Staň sa aj ty súčasťou nášho tímu.
Kontakt: 0918 600 166 manažér prevádzky, Myjava – OC Tesco
PONÚKAME PRÁCU V ČR

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

TEL.: 0950 301 301

85_03478

0800 500 091

PN21-22_strana-
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85_0321

- 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

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

32-0007-2

Prijmeme predavačov do trvalého pracovného pomeru.

zameSTnanie
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Ponuka práce
v automobilovom
priemysle
v BRATISLAVE

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

v Beckove a okolí

Nástup:
máj 2021

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

Hľadáme
pracovníkov na
pozíciu:

Výrobný
pracovník
pre montáž
základná
mzda 981 €
+ príplatky
Nástupný
bonus 700€
13. a 14. plat

www.ic-aumont.sk

S

75-09

KONTAKT:
0905 281 763
0905 452 659
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Výročia a udalosti

Vatikán sa stal suverénnym štátom
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EXPRESNÁ LINKA

už
od

1,-€

Lístok
kúpite na

bus.daka.sk
k

85_0399

BRATISLAVA – TRNAVA – PIEŠŤANY – TRENČÍN – POVAŽSKÁ
BYSTRICA – ŽILINA – MARTIN – RUŽOMBEROK –LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ – POPRAD – PREŠOV – BARDEJOV

94-0041

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

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

kd

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

PN21-22_strana-
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87-0026

farba
ANTRACIT
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