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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
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0905 188 051

KRTKOVANIEKRTKOVANIE

www.cisteniekanalizacie.sk

 Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC

Pochádzam z Michalovského regiónu

NAJNIŽŠIE CENY!
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PREPICHY
        POD CESTY
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FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY
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ZALUŽICE  89
tel.: 056/647 14 38

kamenarstvo.marcin@marstone.sk
0907 993 558  �  0911 306 467

k

KAMENÁRSTVOKAMENÁRSTVO
Žulové pomníky

Hrobky
Cintorínske doplnky

*
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PREDAJ

MARCINMARCIN
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OPRAVY A SERVISOPRAVY A SERVIS

0905 308 280

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž
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ROZUMNÁ PÔŽIÈKAROZUMNÁ PÔŽIÈKA
0907 924 947
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Realizácie záhrad
Zavlažovacie systémy

Predaj a montáž robotických 
kosačiek AUTOMOWER
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

Akcia
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

na pracovnú zmluvu
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PLYNOVÉ KOTLY

DESTILA
spĺňajú požiadavky EÚ 2016/426

Plynex, Kátlovce 2
0905 908 867, 033/5576 143
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Predajňa: Trnava 
Rybníková 14 • 0905 160 148
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Obec Lesné, Lesné 81, PSČ: 071 01, IČO: 325431 podľa ustanovenia § 9a
a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien

a doplnkov zverejňuje 

1. ZÁMER PRENECHAŤ DO PRENÁJMU POZEMOK:

parcela E-KN 268, E-KN 269 a časť parcely  E-KN  270/2, o výmere spolu 28.62 ha,  
zapísaných  na LV č. 473, k. ú. Lesné v  cene  podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z,- minimálne  53,42 €/ ha. 
Presná špecifikácia -  umiestnenie pozemku (výkres) je zverejnený na www.lesne.sk 
príp. je možné doň  nahliadnuť na obecnom úrade v Lesnom v úradných hodinách.

Pozemky sú určené na poľnohospodársku prvovýrobu

Návrh, ktorý bude obsahovať cenu a spôsob využívania prenajatých pozemkov 
(podnikateľský zámer) je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Obec Lesné, 
Lesné 81, 071 01 Michalovce v termíne do 20.9.2021 do 12,00 hod. v zapečatenej 
obálke. Lehota na doručenie návrhu je hmotnoprávnou lehotou. Na obálku uvedú 
svoje meno, adresu a oznam "Prenájom poľnohospodárskeho pozemku- 
neotvárať", pre  viac informácii je možné sa kontaktovať na tel. č. 0918873843 príp. 
osobne na obecnom úrade v Lesnom v úradných hodinách.

2. ZÁMER PRENECHAŤ DO PRENÁJMU NEBYTOVÉ PRIESTORY:

o výmere 55,00 m2 a sociálne zariadenia, umiestnené v budove Obecného úradu 
Lesné, súpisné číslo 81, postavenej na pozemku parc. číslo 876/2, zapísanej na LV č. 
317 pre k.ú. Lesné v cene minimálne 75,- €/ mesiac.

Priestory sú určené na predaj rozličného tovaru resp. prevádzka pohostinstva. 
Nájomca bude uhrádzať 75% celkovej spotreby vody v budove OcÚ, elektrickú 
energiu bude uhrádzať podľa odpočtu na pomocnom elektromere nachádzajú-
com sa v budove OcÚ.

Návrh, ktorý bude obsahovať cenu a spôsob využívania prenajatých priestorov je 
potrebné doručiť poštou alebo osobne na Obec Lesné, Lesné 81, 071 01 
Michalovce v termíne do 20.9.2021 do 12,00 hod. v zapečatenej obálke. Lehota na 
doručenie návrhu je hmotnoprávnou lehotou. Na obálku uvedú svoje meno, 
adresu a oznam "Prenájom nebytových priestorov - neotvárať", pre  viac 
informácii príp. obhliadku priestorov je potrebné kontaktovať tel. č. 0918873843 
príp. osobne na obecnom úrade v Lesnom v úradných hodinách.

  
3. ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ POZEMKU:

Časť z parcely prc. č. KNE 796/1 (podľa náčrtku), vo výmery 1200 m2,  trvalé trávny 
porast, LV č. 473, k.ú. Lesné, za cenu minimálne 7500 €. Presná špecifikácia -  umiest-
nenie pozemku (výkres) je zverejnený na www.lesne.sk príp. je možné doň  
nahliadnuť na obecnom úrade v Lesnom v úradných hodinách. Pozemok je určený 
na individuálnu bytovú výstavbu. Pozemok nie je napojený na inžinierske siete, 
napojenie na inžinierske siete si zabezpečuje uchádzač na vlastné náklady. 

Uchádzač uhrádza všetky náklady súvisiace s  prevodom nehnuteľnosti (správne 
poplatky za vklad do katastra nehnuteľnosti, za vyňatie z pôdneho fondu, osvedčenie 
podpisu a pod.) a s vypracovaním geometrického plánu a znaleckého posudku. 

Uchádzač musí spĺňať podmienky ustanovené zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí.

Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku poštou alebo osobne v 
zalepenej obálke s  označením "Neotvárať- pozemok- KNE 796/1" najneskôr v 
lehote do 20.9.2021 do 12,00 hod. na adresu Obec Lesné, Lesné 81, 071 01 
Michalovce, viac informácii osobne v úradných hodinách na Obecnom úrade Lesné, 
resp. na tel. č. 0918873843 príp. osobne na obecnom úrade v Lesnom v úradných 
hodinách.
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RENOVÁCIA
HROBOV

AKCIOVÉ CENY

POMNIKY´
ŠIROKÝ VÝBER

moderných
tvarov a farieb

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA

v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 370€
všetky dvere

SKLADOM

v ponuke aj

hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40
Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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Reálna  záruka

12 rokov

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA

LETNÁ AKCIA
LETNÁ AKCIA

8. septembra 1967   
v Prahe sa začala stavba diaľnice Praha – 
Bratislava
9. septembra 1928   
bol založený Symfonický orchester Slo-
venského rozhlasu, najstarší profesionál-
ny orchester na Slovensku

Výročia a udalosti
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ZÁHRADNÍCTVO

www.zahradnictvo-uhrin.sk0940  234  800

Realizácia okrasných záhrad

Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena

Realizácia okrasných záhrad
Montáž robotických kosačiek
Strihanie okrasných drevín
Budovanie jazierok, potokov, fontán
Automatické zavlažovacie systémy zn. Gardena
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www.slovaktual.sk

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

0918 520 651,  0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske

Pokrývaèské

Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
 v MI, TV 0949 854 569PLATBA

v HOTOVOSTI
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162

Môj prastarý otec išiel do Ameriky. 
Priniesol odtiaľ peniaze, postavil 
dom v osade U Koštúrov a začal tam 
obrábať pôdu. Môj starý otec chodil 
pracovať do Nemecka a Česka. 

Priniesol peniaze, kúpil dom a začal 
podnikať vo Varíne. Môj otec, ako mladý 
muž, staval priehradu a  veril, že bude 
lepšie a zasvätil tomu celý svoj život ako 
lekár alebo riaditeľ nemocnice. Ja som 
koncom osemdesiatych rokov pracoval 
v spoločnosti Fraunhofer IPA v Stuttgar-
te. V roku 1990 som začal podnikať v Ži-
line a založili sme s mojimi nemeckými 
spolupracovníkmi spoločný podnik. Môj 
syn pracoval pre švajčiarsku firmu v ku-
chyni na výletnej lodi. Vrátil sa a otvoril 
si reštauráciu v Žiline. Generácie mužov 
a žien v tejto krajine snívajú a pracujú na 
tom, aby ich deti mali lepší život. Nie je to 
iba o zarábaní veľa peňazí. Dôležité sú aj 
sloboda, spravodlivosť, dôvera a vzťahy, 
životné prostredie, zdravotníctvo alebo 
vzdelávanie. Nedávno som diskutoval 
s majiteľmi strojárskych firiem a hovorili 
mi, že riešia niekoľko problémov – ne-
dostatok objednávok, nedostatok mate-
riálu, ktorý je stále drahší a nedostatok 
kvalitných pracovníkov. Jeden z  nich 
pracuje na tom, aby mali jeho spolupra-

covníci iba štyri pracovné dni a trojden-
ný víkend – a zarábali viac.

Niekedy máme pocit, že väčšina 
ľudí v našej krajine iba nadáva a protes-
tuje. Našťastie to nie je pravda, akurát 
ich viac počuť ako tých, ktorí snívajú 
o  lepšej budúcnosti a  pracujú na nej. 
Keď porovnávam život môjho pradeda, 
deda, otca a  seba, tak sa väčšina vecí 
zmenila k  lepšiemu a  nemáme žiaden 
dôvod nadávať. Žijeme kvalitnejší život 
v lepšej krajine a verím, že aj naše deti 
sa budú mať lepšie. Nás najskôr komu-
nisti ohradili ostnatým drôtom a nepus-
tili von. Ľuďom, ktorí mali svoj vlastný 
názor zabraňovali robiť prácu, v  ktorej 
boli dobrí a bavila ich. Keď sa už ľudia 
dostali na západ, tak prvé roky iba obze-
rali reštaurácie a obchody zvonka, lebo 
nemali peniaze. Dnes môžeme cestovať 
kam chceme, študo-
vať a robiť to, čo nás 
baví. Benediktíni 
majú heslo modli 
sa a  pracuj. Toto je 
cesta k lepšiemu živo-
tu, nie nadávanie 
a hádky.

Modli sa a pracuj

» Ján Košturiak

10. septembra 1898   
taliansky anarchista Luigi Lucheni zavraž-
dil rakúsku cisárovnú Sissi 

Výročia a udalosti

TIP na výlet

Kostol sv. Štefana kráľaKostol sv. Štefana kráľa
Nová Kelča, Domaša
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CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

v predajni:

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45
,90
EUR 63

,00
EUR

31
,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Problémy so spánkom? Pomôcť môže CBD
Kvalitný spánok je základným predpokla-

dom telesného a duševného zdravia. Sedem až 
desať hodín spánku denne telu dodá potrebnú 
energiu, posilní imunitu a regeneruje svalstvo. 
Zdravý spánok však nie je pre každého samo-
zrejmosťou, spánkovými poruchami môže pod-
ľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpieť až 
tretina ľudí.

Najčastejšie ide o insomniu alebo nespavosť, 
ktorá spôsobuje ťažkosti so zaspávaním, preja-
vuje sa prerušovaným spánkom či skorým pre-
budením. Vzniká najmä v stresovom období, 
pri nadmernom toku myšlienok alebo zvýšenej 
citlivosti na vonkajšie prostredie.

Nespavosť je problém, ktorý možno v mno-
hých prípadoch riešiť prírodným spôsobom, 
a tým zmierniť vedľajšie účinky dlhodobého 
užívania liekov na spanie. Z niektorých štúdií 
vyplýva, že z dlhodobého hľadiska sú nefarma-
kologické postupy pri boji s nespavosťou efek-
tívnejšie.

Jedným z týchto prírodných spôsobov je uží-
vanie kanabidiolu (CBD), látky získavanej z 
konopy siatej. V súčasnosti sa o účinkoch CBD 
v našom tele stále učíme. Mnoho experimentov 
však preskúmalo jeho nepriame účinky na náš 
endokanabinoidný systém (EKS), ktorý v tele re-
guluje dôležité funkcie, napríklad náš nervový 
či hormonálny systém.

Vzťah medzi CBD a spánkom

Vďaka nepriamej stimulácii EKS dokáže CBD 
zmierniť aj niektoré príčiny spánkových porúch. 

Tie majú často psychologický pôvod. Insomnia 
je podľa platformy Harvard Health Publishing 
bežná pre viac ako polovicu ľudí s úzkosťami.

CBD pomáha regulovať náš nervový systém, 
a preto tiež pôsobí ako balzam na úzkosti či iné 
psychické problémy. Prirodzene, s „pokojom v 
duši“ sa zvyšuje šanca, že sa človeku zlepší kva-
lita spánku. Potvrdzuje to aj niekoľko štúdií.

V roku 2019 sa výskumníci pre odborné pe-
riodikum Permanente Journal snažili zistiť, či 
CBD dokáže redukovať nespavosť a úzkosti. Zo 
72 ľudí 47 pociťovalo úzkosť a 25 malo slabý spá-
nok. Každý z nich užil 25 miligramov CBD každý 
deň. Už po prvom mesiaci vyše 79 percent z nich 
zhodnotilo, že pociťujú menej úzkosti a 67 per-
cent zaznamenalo lepší spánok.

Štúdia z roku 2016 zas hodnotila účinky CBD 
na 10 - ročné dievča s úzkosťou a post-trauma-
tickým stresom. Popri užívaní farmaceutických 
liekov CBD pôsobilo ako doplnok, ktorý prinie-
sol okrem poklesu úzkosti zlepšenie kvality a 
dĺžky spánku.

Ďalšími príčinami nespavosti môžu byť boles-
ti. Podľa niekoľkých výskumov CBD pôsobí pro-
tizápalovo a dokáže zmierniť bolesť pri migréne 
či reume. Vďaka tomu nepriamo reguluje aj náš 
spánkový cyklus.

Ako CBD vnímajú jeho užívatelia mimo štú-
dií? Skúsenosti opisuje Pavol Remiaš z Bratisla-
vy: „CBD vo forme oleja používam nepravidelne 
pred spaním. Účinkuje na mňa uvoľnením tela, 
svalov, spomalením dýchania a asi aj istým 
nervovým uvoľnením. Opadne stres a rušivé 
myšlienky a ľahšie upadnem do kvalitnejšieho 
regeneračného spánku.“

Napriek rastúcemu dopytu po CBD, podľa 
Mayo Clinic doktori neodporúčajú používať 
látky na zlepšenie spánku dlhodobo. Hoci CBD 
môže efektívne doplniť či dokonca nahradiť 
syntetické lieky, najúčinnejší spôsob, akým ne-
spavosť zmierniť, je odstránenie možných príčin 
nespavosti. 

Dávkovanie

Zatiaľ čo pacienti s nespavosťou by mali CBD 
užívať niekoľko hodín pred spaním, tí, ktorí tr-
pia nadmernou únavou, ho môžu užiť ráno po 
prebudení.

Aby CBD čo najefektívnejšie ovplyvnilo váš 
spánok, odporúča sa pravidelné dávkovanie 
vo forme olejov, tinktúr, gélových kapsúl. Opti-
málna dávka závisí od jednotlivca, odporúča sa 
začať s 20 mg denne hodinu pred spánkom. Po-
kiaľ sa efekt nedostaví do dvoch týždňov, dávku 
môžete zvýšiť.                   » red.

Foto: freepik / jcomp

Skrabské

TIP na výlet

V Biblii nájdeme poučný odkaz, že 
človek ani netuší, kedy sa priblíži 
jeho koniec. „Bedlite teda, lebo ne-
viete dňa ani hodiny“ - Evanjelium 
podľa Matúša.

O niekoľko dní si možno viacerí 
pripomenú smutné výročie zo 7. sep-
tembra 2011 – pri leteckom nešťastí 
zomrelo 26 hráčov a realizačný tím 
hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ, 
vrátane nášho Pavla Demitru. Nastu-
puješ nejakú cestu, robíš si plány čo 
na nej a čo po nej a zrazu – tma. Nič. 
Koniec.

Moja stará mama, zbožná, hlboko 
veriaca žena, vždy svojským slovní-
kom nám všetkým okolo nej pripomí-
nala: „Čo si človek predkladá, to si Pán 
Boh za ric odkladá“. Inak povedané, 
nerozťahujme sa vo svojich nárokoch, 
potrebách, predstavách. Život je tu a 
teraz. My chceme mať moc a majetky 
o rok, o dva, po voľbách. Celý život na-
šich politikov je podriadený iba tomuto 
„chceniu“. Väčšiny z nich, tej, ktorá je 
pri moci a rozhoduje. Slušných a pokor-
ných politikov vo výkonných funkci-
ách máme pramálo. Takých, čo nemys-
lia iba na seba, na svoje ego, na stranu 
a jej peniaze. Lebo si takých nevolíme. 
Asi ich ani nechceme. Nepotrebujeme. 
Ako to v praxi potom vyzerá, vidíme 
každý deň, každú hodinu.

Škoda reči, to sa u nás nezmení, 
kým sa nezmeníme my sami. Kým ne-

začneme žiť prítomnosťou, aj keď to 
akokoľvek divne znie. Ak sa nenaučí-
me žiť a dôstojne, tu a teraz, darmo sú 
nám sľuby o krásnej politickej a teda – 
vraj – našej budúcnosti zo strany ego-
istov. Ak sa raz naučíme vnímať, čo je 
slušné, dôstojné, ľudské, až potom prí-
de aj tá správna politická voľba. Naša.

Zabúdame na to biblické - „nikdy 
nevieš“... Mrháme s časom, ktorý je 
nám daný. Nevyužívame príležitosti, 
ktoré sú okolo nás, ale aj v nás, ľuďoch 
samotných. Naše bytie zabíjame a ak 
nie zabíjame, tak ubíjame nesvármi a 
nenávisťou, ktorú do nás zámerne za-
sievajú predstavitelia nespoločenskej 
politiky, aby sme si menej všímali ich 
podnikanie so štátom, so stranou, s 
mocou.

Nastupujeme do lietadla, v ktorom 
doslova chceme obletieť celý svet a ono 
pritom môže padnúť už na konci vzle-
tovej dráhy.

Snívať je krásne a povznáša to. 
Ale žiť prítomnosťou je zas dôležité, 
nadovšetko dôležité. A snažiť sa z tej 
prítomnosti vytláčať všetko 
zlé, neprijateľné, neak-
ceptovateľné a odsúdenia 
hodné. Ide predsa o nás, 
o náš život a nie o ich ta-
kzvané blaho a pokoj!

Všetko dobré 
do začínajúcej sa 
jesene

Nikdy nevieš dňa ani hodiny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Dobrá, obľúbená brigáda a dobrý zárobok! 

Priemerný čistý zárobok pracovníka 1220 Kč/deň 

(cca 45 €) a VIAC, t.j cca 54.000 Kč čistého/2 

mesiace (výplata v hotovosti). Hľadáme prednos-

tne ľudí zvyknutých na fyzickú prácu. Práca trvá 

podľa výberu strediska 6-8 týždňov alebo 

dohodou. Prac. zmena 10 hod., pracuje sa na 

úkol! Strava za symbolický príspevok, alebo 

poskytujeme stravné. Zálohy každý týždeň. 

Nástupy od cca 12.9.2021. 

Viac na 0948 762 295 (stačí prezvoniť, zavoláme naspäť). Jobbees.
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PRÁCA v NEMECKU 

Viac info Tel. č.:  0917 650 018, 0915 971 823
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- VÝROBA BETÓNOVÝCH  ODLIATKOV 
  /práca pre mužov/ - 12,-€ brutto  + príplatky za 
   nadčasy , ubytovanie + 1x doprava hradená

- PLASTOVÁ VÝROBA- /práca pre ženy, mužov 
   + páry/ - 10,-€ brutto + príplatky za nadčasy 
   a nočne ubytovanie + 1x doprava hradená 

- ZDRAVOTNÉ SESTRY S ANERKENNUNG
od 16,50 € do 18,50€ brutto+  príplatky za nadčasy
a nedele  ubytovanie + 1x doprava hradená 

- ZVÁRAČI - ŽIVNOSTNÍCI MAG135-138 - 19,-€ netto 

- ZDRAVOTNÉ SESTRY BEZ UZNANIA  A 
   OPATROVATEĽKY- od 11,- € do 13,50€  brutto 
  + príplatky za nadčasy a nedele  ubytovanie
  + 1x doprava hradená 
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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SVET OKOLO
NÁS

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA 

ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

MEDICÍNAPSYCHOLÓGIAPOLITOLÓGIAPRÁVO

RASTLINY 

PROSTREDÍ

u3v.upjs.sk                             055/234 1289, 0918 833 588

DIGITÁLNE 
TECHNOLÓGIE

CENA ZÁPISNÉHO
OD 50 €/ROK

ANGLICKÝ 
JAZYK
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6. septembra 1620   
loď Mayflower sa s prvými osadníkmi vy-
dala na cestu do Nového sveta

Výročia a udalosti
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 OPERÁTOROV
VÝROBY

do Mikulova, Opavy a Ostravy.
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ZABEZPEČENÉ UBYTOVANIE

OPERÁTOR VO
VÝROBE LCD

MUŽI - ŽENY - PÁRY

GALANTA

0800 500 808
0800 500 909

 NABOR@PROJOB.SK
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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