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Ruky by mali aj podávať, podržať, 
ruky by mali poskytnúť oporu, po-
hladenie. Žiaľ, čoraz častejšie sa 
stretávam s tým, že mnohé ruky iba 
natŕčajú dlane a daj, dávaj, to sa od 
teba čaká.

Na Slovensku máme veľa bohatých 
a veľa biednych ľudí. Aj keď, mohli by 
sme dlho filozofovať, kto je v skutoč-
nosti bohatý a kto chudobný. Najmä 
duchom, hodnotami, ktorými sa v ži-
vote riadi, ľudskosťou a všímavosťou, 
ochotou pomáhať. Alebo iba vypočíta-
vosťou – brať a zhŕňať pod seba.

Kašlem na boháčov, ich kontá, pa-
láce, frajerky, jachty, na ich „smotán-
ky“. Tí ma nezaujímajú, spoločnosti 
nič nedávajú, obohacujú iba seba. To je 
hodnotový odpad. Konzum v koncen-
trovanej podobe. A na druhý svet pôjdu 
aj tak s tou istou výbavou a „majetkom“ 
ako ja.

Naopak, vôbec nekašlem na bo-
háčov práce. Drú od rána do večera, 
každú voľnú minútu venujú tomu, ako 
sebe a svojej rodine zabezpečiť živoby-
tie, často za prácou cestujú, alebo za ňu 
aj niekoľko mesiacov nedostanú mzdu. 
Týchto ľudí obdivujem, skláňam sa 
pred nimi a hlboko s nimi cítim. Okam-

žite by som prijal zákon, na základe 
ktorého by bolo možné zhabať majetky 
podnikateľovi, ktorý zamestnancom 
nevyplatí mzdu. Lenže, našich poslan-
cov človek práce a najmä chudobný 
človek nezaujíma, nič z neho nedokážu 
vytrieskať, získať. Vyťažiť.

Potom je ešte skupina ľudí, ktorí 
vegetujú tak nejak „medzi“. Chcú pat-
riť k tým materiálne bohatým, kopírujú 
ich spôsob života a s ním, samozrejme, 
spojené aj výdavky, lenže, na tie nema-
jú. Pracovať sa im až tak veľmi nechce, 
najlepšie by sa cítili na nekonečných 
víkendoch, dovolenkách, výletoch, v 
reštauráciách, kinách. Lenže, ako vie-
me, to bez peňazí nejde, a tak natŕčajú 
ruky. Naťahujú ich, „daj“, ak dávaš, si 
kamoš, ak nedávaš, kašlem na teba. 
Fuj.

Ja dávam a budem dávať. Ale iba 
tým, ktorí žijú ako vládzu. A 
ktorí každé svojimi ruka-
mi zarobené euro trikrát 
obrátia, kým ho minú. A 
ktorí zároveň vedia ruku 
aj podať. Tak, ako by 
sme to robiť mali.

Pekný týždeň 
vám... 

Ruky nie sú iba na naťahovanie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Pekný týždeň

T: 0908 13 11 99

BEZKONKURENČNÁ CENA!
Doprava v cene!

Odstavčatá

13
 12

2 
00

38
 

65
-0

39

0905 915 034
Inzerát, ktorý predáva



BB 22-06 strana_ 2

služby Najčítanejšie regionálne noviny
2

Každý týždeň: 
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ca, Harmanec, Horné Pršany, 
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Nemecká, Podbrezová, Predajná, 
Valaská 
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12. februára 1946  
skončila sa operácia Deadlight, počas ktorej víťazné mocnosti po-
topili 121 zo 154 nemeckých ponoriek.

Výročia a udalosti

INZERCIA
0905 915 034



BB 22-06 strana_ 3

hlavu hore / službybysTrICko
3

Ukazujeme na druhých, že sú zlí. Ale 
nebráni nám to byť dobrými. Radi kri-
tizujeme lenivosť alebo nekvalitnú prá-
cu druhých. My však môžeme usilovne 
pracovať a dosahovať dobré výsledky. 

Radi nadávame na vládu, ministrov, 
starostov a poslancov, že krajina nefun-
guje podľa našich predstáv. Ale nikto 
nám nebráni zorganizovať si ľudí a zme-
niť veci, ktoré sa nám nepáčia. Nepotre-
bujeme na to meniť ústavu ani schvaľovať 
nové zákony alebo vyhlášky. Namiesto 
plytvania časom na to, ako zmeniť iných, 
by sme sa mali zamerať sami na seba. Ka-
marát ma pozval na duchovnú obnovu 
zvanú Exodus 90. Nie je to ani tak pôst, 
ako dobrovoľné vzdanie sa rôznych zá-
vislostí na svetských veciach (pitie alko-
holu, maškrtenie, nákupy, sledovanie te-
levízie a hranie sa na internete) a získanie 
času pre Boha a seba (modlitba, kontem-
plácia, telesné cvičenia a otužovanie). Je 
to podobné ako keď Boh pozval Mojžiša 
s Áronom, aby vyviedli svoj ľud z egypt-
ského otroctva.

Kto vyvedie náš ľud z otroctva svárov, 
závisti a nenávisti? Čo keby sme začali na-
miesto nadávania niečo užitočné robiť? 
Môžeme opraviť starú budovu, pomáhať 
s deťmi v škole alebo v športe, venovať sa 

opusteným a chudobným, vyvíjať nové 
výrobky a technológie, poskytovať ľuďom 
prácu, zlepšovať služby a pod.

Nikto nám nebráni robiť dobré a 
užitočné veci. Tak prečo sa zaoberáme 
ľuďmi, ktorí to nerobia? Iba strácame 
energiu a čas. Nie oni, ale ja môžem veľa 
zmeniť - seba, ľudí vo svojom okolí aj 
prostredie, v ktorom žijem. A keď sa nám 
naša práca podarí, možno inšpirujeme aj 
ďalších, ktorí na to nenašli odvahu. 

Založili sme sieť Inovato - www.ino-
vato.sk. Sú v nej mnohí podnikatelia, ino-
vátori, firmy aj Dobrý Pastier. Vznikajú 
skupiny expertov pre energetiku, mikro-
elektroniku, autonómne poľnohospodár-
stvo, automatizáciu, zdravotníctvo, bio-
technológie, sociálne služby, cirkulárnu 
ekonomiku a i. Sú to akčné skupiny, ktoré 
vyvíjajú prototypy nových riešení, zakla-
dajú firmy a menia starý 
svet na nový. Nečaká-
me, že príde niekto 
zhora. Inovatívne a 
autonómne regióny 
si vytvoríme sami. A s 
Božou pomocou vy-
vedieme náš 
ľud z otroctva. 

Nie oni, ale ja

» Ján Košturiak

dajú firmy a menia starý 
svet na nový. Nečaká-
me, že príde niekto 
zhora. Inovatívne a 
autonómne regióny 
si vytvoríme sami. A s 
Božou pomocou vy-

Prijímame nových 

pacientov

Konečne ambulancia na ktorú ste čakali
Skúsení praktickí lekári pre dospelých

Ordinujeme 12 hodín denne 8.00 - 20.00 hod

Objednávanie na presný čas zadarmo

Vyšetrenia hradené zo zdravotného poistenia

Banská Bystrica, Kuzmányho 19, tel: 048/ 619 58 58 
www.praktickaambulancia.sk

17. februára 1904    
v milánskej La Scale mala premiéru opera 
Giacoma Pucciniho Madama Butterfly.

Výročia a udalosti

Kontaktujete nás: 0905 915 034, 0907 727 204
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»Kúpim motocykle Jawa/
CZ/Babetta/Stadion/Pio-
nier/Simson aj iné..Slušne 
zaplatím. 0949 371 361

»Predám výrobnú halu v 
areály družstva cca 10 km 
od Zvolena. Budova má 
murované steny, je dvoj-
podlažná o rozlohe 900 
m2. Tel. : 0911495450
»Predám veľký rod.dom, 
vhodný aj na podnikanie, 
podpivničený,podkrovie,-
možnosť prerobenia,2 ga-
ráže, pozemok cca 300m2, 
blízko centra ZV.Cena doho-
dou. 0907544575

»Kúpim haki lešenie .tel 
0908 532 682

»Predám zváračku elek-
trokov js 90-1cena 50 € 
0905929926

»Hľadám priateľa nefajčia-
ra vek 68r.Auto výhoda. č. t. 
0904669614
»Muž 57 hľadá ženu do 40 
0949892474
»46 ročný hľadá priateľku 
na zoznámenie 0d 20 do 45 
rokov 0918 790 377
»Ak si vdova bez záväzkov 
zavolaj-milan -0911297545

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 6 dolu.

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

Príklad:
RP BB 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, BB zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

13 RôZNE / predaj    

16 ZOZNAMKA    

Často diskutujem o školstve a dávam 
o tejto téme vyjadrenia médiám. Ve-
rím, že aj takto sa mení školstvo k lep-
šiemu. O to  viac ma mrzí, keď ako otec 
zažívam veci, ktoré by sa v modernej 
škole nemali vyskytovať. 

Čo som zažil? Bol polrok, uzatvára-
nie známok. Prebiehal v zložitej situácii 
žiakov i učiteľov. Ako rodič netlačím na 
známky, uvedomujem si možnosti svoj-
ho syna. Záleží mi iba na tom, aby som 
bol informovaný o domácich úlohách a 
písomkách, aby som mohol dozrieť na sy-
novu prípravu. Plne si uvedomujem záťaž 
učiteľov, avšak zapísať plánované formy 
skúšania do e-systému má byť prvora-
dou povinnosťou. V triede sa môže stať 
čokoľvek, čo dieťaťu zabráni zapamätať 
si alebo zapísať nariadenú prácu. Bez 
tejto informácie neviem, na čo mám do-
hliadnuť. Následkom môže byť zbytočne 
zlá známka. Nie všetci učitelia využívajú 
portál Edupage na informovanie rodičov. 

Druhá vec, ktorá sa mi nepáčila, bolo 
to, že práve v čase uzatvárania známok, 
zadali učitelia minimálne päť písomiek 
do 2. polroka. V čase, keď by si žiaci, a 
opakujem, aj učitelia, mali vydýchnuť. 
Takže tá slávnostná chvíľa, ktorá mala 
nasledovať po 1. polroku najmä v týchto 
časoch, nebola, nahradila ju opäť tvrdá 
školská príprava. Isto, zadané písomky 
boli aj tzv. malé. No aj príprava na ne 

musí byť u niektorých detí veľká. Takúto 
záťaž odmietam ako rodič, ale aj ako skú-
sený pedagóg. Nepochopil som toto love-
nie známok. Podľa metodických poky-
nov stačí žiaka hodnotiť 2 - 3 známkami. 
Hodnotenie síce môže narušiť dištančné 
štúdium. No aj v rámci neho je veľa mož-
ností, ako hodnotiť. Mrzí ma, že sa niekde 
vytratila empatia školy k žiakom. 

Samozrejme, za svoje názory, ktoré 
sú ústretové k žiakom, schytávam aj kri-
tiku. Najčastejšie sa objavuje „argument“ 
typu, že zvládli sme aj my, zvládnu aj 
oni, aj tak sa nič neučia. Také tvrdenie 
považujem za neznalosť pedagogické-
ho diskurzu. Deti sú iné. Pozrite, v akej 
spoločnosti vyrastajú. Na jednej strane 
nenávisť, napätie, zhubný vplyv médií 
a pochybných celebrít, na druhej strane 
explózia informácií, neuveriteľné mož-
nosti na sebarozvoj, rôzne aktivity, ne-
konečné možnosti poznávania. V tejto 
situácii mať zo žiakov encyklopédie je 
regresom.

Žiaci sa potrebujú vyznať v infor-
máciách, vedieť ich triediť a využívať, 
musia sa učiť prežiť v ťažkom, ale aj prí-
ležitosťami naplnenom živote. O to viac, 
že pribúdajú problémy, ktoré sťažujú ich 
výchovu a vzdelávanie. Slabší, ale aj tí 
šikovní potrebujú pomoc. A učiteľ na to 
musí reagovať.       

Neraz chýba citlivejší prístup 
k dnešným žiakom 

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Mali by ste sa im venovať najneskôr 
do konca februára. Trošku opatery 
teraz sa vám vráti ich zdravým ras-
tom a krásnym kvetom už v máji.

Ak ste svoje muškáty na jeseň za-
zimovali a teraz sa pozeráte na biedne 
pôsobiace rastlinky bez života, nič nie 
je stratené a môžete ich ešte prebudiť 
k  zdravému rastu a už o niekoľko me-
siacov sa tešiť z ich kvetov. Hovorí sa, 
že rastlina na druhý rok kvitne krajšia 
ako tá prvoročná. Logiku to má, ak má 
zdravý a silný koreňový systém.

Najneskôr do konca februára by 
ste mali urobiť „pozimný“ rez. Správne 
miesto je vždy v zelenej časti stoniek. 
Zrežte ich tak, aby na nich zostali tri až 
štyri púčiky, z ktorých sa začnú vyvíjať 
nové výhonky. Poctivo odstráňte suché 
listy a stonky.

Rezy sa odporúča ošetriť. Starší 
záhradkári používali obyčajnú mletú 
škoricu alebo drevené uhlie. Prípadne 
sa rez nechá len uschnúť. Silný kore-
ňový systém, ktorý sa už vytvoril v 
predchádzajúcej sezóne, sa postará o 
bohatý rast. Substrát býva po dobrej 
sezóne vyčerpaný a živiny v ňom nie sú 
pre nové rastliny dostatočné. A nestačí 
ho ani doplniť hnojivom, preto sa odpo-
rúča substrát úplne vymeniť. Existujú 
substráty priamo na muškáty, avšak 
ak taký nemáte alebo nemáte možnosť 
si ho zaobstarať, celkom postačí aj uni-
verzálny substrát alebo substrát na bal-

kónové rastliny. 
Dávajte si pozor, ako sa o muškát 

v tomto období staráte. Samozrejme, 
muškát musí byť stále chránený pred 
mrazom. Postupne, ako sa začne otep-
ľovať, môžete muškát otužovať vetra-
ním miestnosti. Kým presadený muš-
kát dostatočne nezakorení v novom 
substráte, so zálievkou skôr šetrite a 
zalievajte len veľmi opatrne. Hnojenie 
v tomto čase nebude potrebné. Hnoje-
nie príde na rad až keď muškát vystaví-
te opäť na von. To sa však odporúča až 
po zmrznutých svätých. Môžete však 
aj skôr, ale na noci ich potom musíte 
prenášať do verandy, alebo do garáže 
chránenej pred mrazom.

Vraví sa, že rastlina muškátu vydr-
ží mrazy až do mínus štyri stupne, ale 
rozhodne sa to neodporúča testovať. 
Ak takú „ranu“ aj prežijú, výrazne sa 
spomaľuje ich jarný rast.

Je čas prebúdzania muškátov

» red
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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Od začiatku budúceho roka už nebu-
de možné ukladať neupravený zme-
sový odpad na skládky komunál-
nych odpadov. 

Ministerstvo životného prostredia 
SR pomáha samosprávam pri budovaní 
zariadení na mechanicko-biologickú 
úpravu zmesových komunálnych odpa-
dov. MŽP v tejto súvislosti zvyšuje objem 
finančných prostriedkov na podporu 
projektov, zameraných na výstavbu za-
riadení na mechanicko-biologickú úpra-
vu zmesových komunálnych odpadov.

MŽP zverejnilo 28. januára 2022 
usmernenie č. 1 k 58. výzve, zameranej 
na mechanicko-biologickú úpravu zme-
sových komunálnych odpadov. Týmto 
usmernením sa navýšili finančné pro-
striedky zo zdrojov EÚ z pôvodných 6 
mil. eur na 10 mil. eur. Pri využití ce-
lej disponibilnej alokácie z fondov EÚ 
spolu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu 
a spolufinancovaním z prostriedkov 
prijímateľov by tak celkové investície 
na budovanie zariadení na mechanic-
ko-biologickú úpravu zmesových ko-
munálnych odpadov prekročili 11,7 mil. 
eur.

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť 
obce, združenia obcí, právnické osoby 
oprávnené na nakladanie s odpadom, 
ktoré sú v 100 percentnom vlastníctve 
obcí, príspevkové, alebo rozpočtové or-

ganizácie obcí, neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služ-
by v oblasti tvorby a ochrany životného 
prostredia, ktoré sú v 100 percentnom 
vlastníctve obcí, alebo združenia práv-
nických osôb, ktorých členmi sú výluč-
ne obce, resp. subjekty v 100 percent-
nom vlastníctve obcí.

Ak predložené projekty samospráv 
budú kvalitné a presiahnu disponibilnú 
alokáciu výzvy, MŽP môže opätovne 
pristúpiť k navýšeniu prostriedkov a 
podporiť ďalšie zariadenia. V prípade 
nedostatočného dopytu zo strany žiada-
teľov MŽP pristúpi k ukončeniu výzvy. 
Presný termín uzavretia výzvy bude 
zverejnený najneskôr mesiac pred plá-
novaným uzavretím výzvy.

Úplné znenie 58. výzvy na pred-
kladanie žiadostí o poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku v znení 
Usmernenia č. 1 je dostupné na webovej 
stránke www.op-kzp.sk.

MŽP pokračuje v úpravách a navy-
šovaní alokácií vo výzvach z Operačné-
ho programu Kvalita životného prostre-
dia, ktorých cieľom je zdravšie a čistejšie 
Slovensko. MŽP v závere minulého roku 
už poskytlo dodatočnú dotáciu 72,4 mil. 
eur z OP KŽP na podporu budovania 
verejných kanalizácií, čistiarní odpado-
vých vôd a súbežnú výstavbu verejných 
vodovodov.

Väčšia podpora triedeniu 
a recyklácii komunálnych odpadov

» Zdroj: MŽP SR
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interiérové // exteriérové
PLOTY A BRÁNY samonosné // dvojkrídlové

PRÍSTREŠKY A PREKRYTIE TERÁS
ZÁBRADLIE interiérové // exteriérové

TEL.: 0910 171 103

VÝROBA SCHODOV
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Dispečing SK - 0950 333 222
B. Bystrica

INZERCIA
0907 727 204
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Úrad verejného zdravotníctva SR 
zrušil vyhlášku o povinnom režime 
OTP na pracoviskách. Zmena platí 
od soboty 5. februára. 

Informoval o tom v piatok ÚVZ. 
Zamestnávateľov však úrad vyzval, 
aby svojich zamestnancov aj naďalej 
testovali.

„S účinnosťou od 5. februára sa ruší 
povinný OTP režim na pracoviskách. 
Zamestnávatelia tak už nebudú povin-
ní zamedziť vstup na pracovisko tým 
osobám, ktoré uvedený režim nespĺ-
ňajú,“ uviedol ÚVZ. „Zamestnávateľov 
i zamestnancov zároveň žiadame, aby 
na pracovisku naďalej dodržiavali stále 
platné protiepidemické opatrenia, na-
príklad dôsledné nosenie respirátora,“ 
dodal úrad.

Návrh na zrušenie vyhlášky, ktorá 
dočasne podmieňovala vstup zamest-
nanca na pracovisko zamestnávateľa 
preukázaním sa potvrdením o očko-
vaní, prekonaní ochorenia COVID-19, 
negatívnym výsledku testu či vykona-
ním testu na ochorenie COVID-19 u za-
mestnávateľa, schválila v stredu (2. 2) 
vláda. Firmám tak odpadla povinnosť 

nezaočkovaných zamestnancov a tých, 
ktorí neprekonali ochorenie COVID-19, 
testovať.

Štát teda už nebude preplácať za-
mestnávateľom testy a vyžadovať od 
nezaočkovaných zamestnancov nega-
tívne výsledky. Má to byť na dobrovoľ-
nosti každého, aby sa chránil, aby sa 
nechal testovať, ale zamestnávateľom 
vláda tú povinnosť zobrala a nechala 
plne na nich, ako k tomu budú pristu-
povať.

Testovanie vo firmách bolo zave-
dené koncom novembra 2021 a vláda 
ho v závere minulého roka o mesiac 
predĺžila. Ministerstvo hospodárstva 
firmám testy preplatí. Rezort už spustil 
možnosť o túto kompenzáciu požiadať.

Firmám odpadla povinnosť testovať 
nezaočkovaných zamestnancov

» red
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AMBASÁDA KRÁSY
Olga N.Afonina

Nad plážou 9/A, B. Bystrica
Tel.: 0948 620 189 
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
2 izbový byt
Banská Bystica

Najnižšie podanie: 142 000,00 EUR
Termín konania dražby: 
dňa 09.03.2022 o 10:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Kongresová Sála I. DIXON Resort 
Congress Hotel & Aqualand, Švermova 
32,974 04 Banská Bystrica
Dražobná zábezpeka: 
20 000,00 EUR
Predmet dražby:  dvojizbový byt 

s dvoma balkónmi a pivnicou, na ul. Dlhá v meste Banská Bystrica. Byt č. 33 
je na 5.p., vchod č. 4, v bytovom dome súpisné č. 2039. Podiel priestoru na 
spoločných častiach a zariadeniach bytového domu je o veľkosti 6930/950377. 
Spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc.č. 464/2, parc.č. 464/5 je o veľkosti 
6930/950377. Predmet dražby je evidovaný na LV č. 4640, k.ú. Radvaň.

Kontakt: 0903 404 713
schmidt@heypay.sk, www.heypay.sk

Základné priestorové pravidlo

pre umiestňovanie loga

od okolitých elementov

vychádza vždy z výšky

prvého písmena H.

Do tohto priestoru okolo loga

nič neumiestňujte.

1x
 H

1x
 H

1x H1x H

INZERCIA
0905 915 034
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

FEBRUÁROVÉ ZĽAVY AŽ DO 
splátky od 98 €

 50%

Zľavy platia do 28. 2. 2022

prístrešky zimné záhrady 

splátky od 149 €splátky od 99 €

63
-3
010%Februárové            zľavy do 28. 2. 2022

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Zi m n á ú d r ž ba c ie st a komu nikác ií v BA 
0 9 4 8  6 1 2  1 2 3 ,  0 9 4 8  9 1 6  7 2 7  z ichova@ai i . sk

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

• PILČÍK 
Priemerná mzda 1.000,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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OPERÁTOROV  VÝROBY

  0908 695 433

85
_0
20
7

78
-0

05
1

na rôznorodú lesnú činnosť 
(vyžínanie, prerezávky, 
výsadby... v Nemecku). 

Plat 2500-3200€ v čistom, 
týždenné zálohy + cestovné 

a ubytovanie hradené zamest-
návateľom. Výberové konania 

prebiehajú výhradne v Prievidzi
Životopisy posielajte 
na e-mailovú adresu: 

Hľadáme pracovníkov 
a brigádnikov

75
-1

8Kontakt: 0904 487 852
juricek.peter69@gmail.com

12. februára 1946  
skončila sa operácia Deadlight, počas ktorej víťazné mocnosti po-
topili 121 zo 154 nemeckých ponoriek.

Výročia a udalosti
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