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PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO
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Téma týždňa
v tomto čísle

STREDNÉ 
A VYSOKÉ 
ŠKOLY

Veličina ako voda – bez farby, chuti, 
vône a zápachu. Bez vody nevieme 
prežiť pár dní, hodnotu a význam 
času pre náš život si uvedomujeme 
až v jeho záverečnej fáze.

Počúvam práve českého herca 
Václava Koptu. Rozpráva o čase z jeho 
pohľadu. Nie ako tí naši (nielen herci), 
o frajerkách, peniazoch a dovolenkách 
z ich pohľadu. „Nikdy som sa neflákal, 
v našej rodine bol systém, každý mal 
nejakú prácu. Ale nikdy som netušil, 
že čím je človek starší, tým viac tej prá-
ce má. Na starobu prichádza čas, keď 
nevieme, kam skôr skočiť. Akoby sa 
hodina zmenila na desať minút. Až v 
seniorskom veku zistíme, že čas si treba 
vážiť už od mladosti. Nič iné, ako čas 
nemáme, ostatné sú banality.“Hovorí 
pán herec, Václav Kopta, ktorý si počas 
pandémie privyrábal ako vodič autobu-
su na pravidelnej linke MHD v Prahe.

Počúvam, že ten  ten mladý človek 
je zase tam a onam, tá je zas v inom štá-
te, tamtá na dovolenke, ktorá trvá už 
niekoľko mesiacov. Zabíjači času, toho 
vlastného. A veční hľadači zázrakov a 
pokladov súčasne. Pritom to najcennej-
šie, čím disponujú a vládnu, je čas. Pre-
flákaný život. A keď na to dôjdu aj sami, 

už je neskoro. Nejde o to, že by okrem 
dlhov nič nemali, ale oni už dávno 
stratili aj svoje ja. Svoju osobnosť. Stali 
sa masou a prestali ako jedinci tvoriť, 
budovať, zvelebovať.

Život je boj o život. Poznajú to dob-
re tí, ktorí by šťastní pracovali, keby 
mali kde a na čom, prípadne u koho. 
Poznajú to veľmi dobre „neperspektív-
ni“ ľudia po päťdesiatke, ktorých nikto 
nezamestná, lebo „nie sú dosť dyna-
mickí“.

Žijeme vo svete obrátených hodnôt, 
v ktorom tie najdôležitejšie nezname-
najú absolútne nič. Vrátane času. Len-
že, život nie je video, ktorá sa dá púšťať 
odznova a odznova. Život túto funkciu 
nemá. Ak sa raz blížime k jeho záveru, 
niet možnosti návratu. A zostávajú iba 
výčitky. V tom lepšom prípade. Mnohí 
nazývajú životom hodnotové živore-
nie. Biologickú existenciu. 
Podľa možnosti čo najpo-
hodlnejšiu. Lenže – nie!

„Nečakajte na zá-
zraky. Celý váš život je 
zázrak.“ —  Albert Ein-
stein.

Všetko dobré v 
živote vám želá

Čas

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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 PREDAJ 
MLÁDOK

od 1.3. 2022
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

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

Vrbové ŠUPY-LAPY  16. 3.
Chtelnica  16. 3.
Nižná  16. 3.
Veľké Kostoľany  16. 3.
Drahovce 14. 3.

11.20 - 11.45 h.
12.00 - 12.15 h.
12.20 - 12.30 h.
12.40 - 13.00 h.
12.30 - 12.45 h.

Predaj 16-týždňových kuričiek DOMINANT
7.30 - 8.30 h.Myjava- trhovisko  18. 3.
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PIESTANSKO
NOVOMESTSKO-MYJAVSKO

Eva Papuláková  0905 746 988

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Banka, Beckov, 
Brezová pod Bradlom, Bzince pod 
Javorinou, Čachtice, Horná Streda, 
Kočovce, Lubina, , Myjava, Nové 
Mesto nad Váhom, Nová Ves nad 
Váhom, Piešťany, Pobedim, Podo-
lie, Považany, Sokolovce, Vrbové.    
nepárny týždeň: Banka, Borovce, 
Bzince pod Javorinou, Čachtice, 
Chtelnica, Dolný Lopašov, Dra-
hovce, Dubovany, Horná Streda, 
Krakovany Lubina, Moravany 
nad Váhom, Nižná, Nové Mesto 
nad Váhom, Ostrov, Malé Orviš-
te, Pečeňady, Piešťany, Pobedím, 
Podolie, Považany, Rakovice, 
Sokolovce, Stará Turá, Trebatice, 
Veselé, Veľké Kostoľany, Veľké 
Orvište, Vrbové.  

piestansko@regionpress.sk

Redakcia: A. Trajana 2
PIEŠŤANY

Piešany

Nové 
Mesto 

n/Váhom

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
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
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (42.810 domácností)

24. februára 1942    
začala vysielať rozhlasová stanica Hlas 
Ameriky.

Výročia a udalosti

„V parlamente máme 70 poslancov 
s menej ako 5000 preferenčnými 
krúžkami. Z nich je 49, čo získali me-
nej ako 3000 krúžkov. A 13 poslancov 
dostalo menej ako 1500 krúžkov,“ 
zdôrazňuje Michal Kaliňák ústred-
ný riaditeľ kancelárie ZMOS.

70 poslancov NR SR teda rozhoduje 
a riadi Slovensko. Pri inom volebnom 
systéme nedostali ani do obecného za-
stupiteľstva! Michal Kaliňák je presved-
čený, že je čas na zmenu. Fungovanie 
jedného obvodu musí skončiť. A preto 
ZMOS spúšťa celoslovenskú petíciu, 
ktorej výsledkom má byť úspešné re-
ferendum o zmene Ústavy Slovenskej 
republiky, tak, aby bol počet volebných 
obvodov pre parlamentné voľby rovna-
ký, ako je počet samosprávnych krajov. 
Spusteniu petície predchádzal protest, 
ktorý zorganizovalo ZMOS. „Protest 
nebol o túžbe po moci, ale o prihláse-
ní sa k zodpovednosti,“ hovorí Michal 
Kaliňák. A dodáva, že protest nebol ani 
proti vláde, ani proti politikom, ale bol 
za to, čo požadujú samosprávy, lebo to, 
je to, čo potrebujú ľudia na celom Slo-
vensku. Komunál má podľa Kaliňáka 
70 percentnú dôveru u ľudí a tá nemô-
že byť ignorovaná. Protest nebol proti 
niekomu, ale bol pre niečo. Bol pre ľudí, 
ktorí žijú na celom Slovensku, aj v tých 
najodľahlejších regiónoch. Protest bol o 

neadekvátnej komunikácii štátnej exe-
kutívy a o chýbajúcich odpovediach na 
požiadavky miest a obcí. „Bol o tom, čo 
nie je dobré. O tom, že sa porušujú le-
gislatívne pravidlá a nič sa nedeje. Bol o 
tom, že na komunál zase idú povinnosti 
bez peňazí. Bol o tom, že to, čo sa kriti-
zovalo v minulosti, sa stalo štandardom 
aj teraz,“ povedal Michal Kaliňák. 

Predstavitelia ZMOS na tlačovej be-
sede informovali o celoslovenskej petí-
cii, ktorej výsledkom má byť úspešné 
referendum o zmene Ústavy Slovenskej 
republiky, tak, aby bol počet volebných 
obvodov pre parlamentné voľby rovna-
ký, ako je počet samosprávnych krajov. 
„Parlament by mal byť volený podľa 
pravidiel, ktoré vyhovujú viac voličom, 
ako straníckym centrálam“ tvrdí Mi-
chal Kaliňák.

Zmena smerom ľuďom, k ich každo-
dennosti, obavám, problémom a  otáz-
kam, podľa Kaliňák nemôže prísť bez 
toho, aby sme si volili poslancov pria-
mo. Do parlamentu podľa neho patria 
poslanci, ktorých si vyberú ľudia a nie 
poslanci, ktorí sa v  parlamente ocitnú 
len so stovkami preferenčných krúžkov, 
ale kvôli vďaka dobrému miestu na kan-
didátnej listine, kde ich posunuli pred-
sedovia jednotlivých politických strán. 

Volebný systém je skorodovaný.

Michal Kaliňák: Niektorí politici 
sa zmeny obávajú ako čert kríža

» Gabriela Fedičová
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Ponuka
práce

Obchodný zástupca, manažér

0905 644 888
jozef.nasticky@os.allianz.sk
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KÚPIM MALOTRAKTOR 
AGZAT, VARI, kovadlinu, zverák

Tel: 0950 735 425
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba

INZERC
IA

0905 746 988
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19. februára 1986    
začala sa výstavba vesmírnej stanice Mir.

Výročia a udalosti 21. februára 1431    
narodil sa Kurt Cobain, americký hudobník 
(Nirvana) († 1994).

Výročia a udalosti
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ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

ŠTIEPANÉ
PALIVOVÉ
DREVO

0948 308 448

Pre okresy PN, NM a MY

DOPRAVA ZADARMO
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ČÁRY
GBELY ( objekt tehelne )
HOLÍČ ( pri smaltovni )

Prevádzky: 
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23. februára 1455  
Johannes Gutenberg začal hromadné tlačenie tzv. Gutenbergovej 
Biblie, prvej Biblie, ktorá sa na svete objavila vo väčšom náklade.

Výročia a udalosti

NEJDE VÁM BIZNIS?KONTAKTUJTE NÁS

piestansko@regionpress.sk
0905 746 988
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PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

od 1. 3. 2022
Po - Pi: 8.00-14. 00 hod.

 SO: 8.00-10.00 hod.  

Tel: 032 779 8133,  0908 587 511 pdhorka@nextra.sk

Predaj 14 - 18 týždňových odchovaných 
kuričiek DOMINANT na farme PD Hôrka
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Senica
Čáčovská cesta 5315/125

0907 144 225,  milanzburin@gmail.com
facebook.com/Krokodíl Čáčov

Predaj hydiny
na ďalší chov

www.hydina.eu
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Od marca rozvážame na adresu 

zákazníkov mládky pred znáškou, 
od apríla káčatá, mulardény, húsatá, 

brojlerové perličky a moriakov. 
Predávame aj kŕmne zmesi Versele Laga

auto-moto/iné 2
»Kúpim starý Pionier Jawa 
05, Jawa 20, Jawa 21, 
Mustang, Moped Stadion, 
Jawa 90 Simson Enduro 
Electronic aj pokazené. Pla-
tím ihneď. Ponúknite. Tel.: 
0915 215 406 
»Kúpim motocykle Jawa, 
CZ,  Babetta, Stadion, Pio-
nier, Simson aj iné...Slušne 
zaplatím. Tel.: 0949 371 361 
»Kúpim starý traktor Zetor 
25, Super 50 aj iný - V3s 
- Jawa - staré auto. Tel.: 
0908 146 946 
»ČZ-JAWA. Odkúpim moto-
cykel / diely - SERIÓZNA DO-
HODA. Tel.: 0908 205 521
»Kúpim starodávny bicykel 
aj nekompletný, rôzne diely 
(kolesá, svetlá, kostry, atď). 
Tel.: 0907 687 634 

reality/iné 7
»Kúpim nehnuteľnosť v 
Brezovej pod Bradlom a 
okolí. Platba v hotovosti. 
Tel.: 0918 391 568 
»Hľadám podnájom.  Cena  
do 330 eur. T.: 0903 281 943 
»Kúpim starú chalupu - 
stodolu – pozemok. Tel.: 
0908 146 946 

stavba 8
»Kúpim haki lešenie. Tel.: 
0908 532 682 

záhrada, zverinec 10
»Predám čiste  hovädzie 
mäso z mladého býčka 
– krk, hruď,  zad. stehno 
1kg-6€, roštenka a faloš-
ná sviečková 9€, originál 
sviečková 18€. Tel.: 0944 
544 577 

rôzne predaj 13
»Predám stôl na ping pong, 
elektromotor s remenicou 
220/380V, 2,5kW, polievače 
do záhrady, kachle na naf-
tu, rotavátor ROBI, oraciu 
súpravu na VARI. Tel.: 0949 
203 466 

rôzne/iné 14
»Kúpim Staré Vzduchovky, 
ponúknite. Tel.: 0949 505 
827 
»Predám zemiaky alebo 
vymením za staré elektro-
motory aj doveziem. Tel.: 
0944 634 153 

zoznamka 16
»46 ročný, ženatý hľadá 
kamarátku aj staršiu. Tel.: 
0907 328 041 
»Sympatická 56 r. hľadá 
priateľa na zoznámenie. 
Tel.: 0944 724 181 
»Hľadám zamestnaného 
priateľa  50 – tnika na zo-
známenie. Tel.:  0940 094 
461 – PN, TT 

Občianska
riadková
inzercia

02 AUTO-MOTO / iné          

07 REALITY / iné    

08 STAVBA    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

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 mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, PN zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

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

INZERCIA
0905 746 988
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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 €
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Kamenárstvo Majstro 0910 444 002

1-hroby, 2-hroby žulové

Kompletné pomníky,
rekonštrukcie starších

a prepadnutých hrobov

www.kamenarstvomajstro.skZĽAVY PRE DÔCHODCOV

Lampáš a váza pri kompletnom
pomníku ZDARMA

ZĽAVA 35%
na všetky práce BEZ ZÁLOHY

Záruka 5 rokov
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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Ľudí s ochorením COVID-19 neustá-
le pribúda a priamo na jeho liečbu 
nie sú bez lekárskeho predpisu do-
stupné žiadne lieky. Pri ľahkom, či 
miernom priebehu ochorenia však 
v domácej liečbe môžete podľa rád 
odborníkov siahnuť po viacerých 
liekoch, ktoré nie sú viazané na le-
kársky predpis a zmierňujú i potlá-
čajú príznaky.

Horúčka a bolesť - Na tieto prízna-
ky sú dostupné viaceré lieky s obsahom 
paracetamolu, ibuprofénu a kyseliny 
acetylsalicylovej (tá však nie je vhodná 
pre deti do 15 rokov). Je možné použiť 
aj lieky s obsahom naproxénu a diklo-
fenaku. Dajte si však pozor na správne 
dávkovanie. Pri vysokých horúčkach je 
vhodné zníženie telesnej teploty aj po-
mocou vlažnej sprchy.

Kašeľ - Ešte pred silnejším rozvi-
nutím príznakov ochorenia je vhodné 
užívať lieky s obsahom ambroxolu, 
alebo bromhexínu, ktoré okrem toho, 
že podporujú vylučovanie a zriedenie 
hlienu, v laboratórnych podmienkach 
preukázali schopnosť znížiť prienik 
vírusu do buniek, avšak v tomto smere 
prebiehajú ďalšie štúdie.

Horné dýchacie cesty - Ak sa u 
vás prejavia príznaky ako zúženie dý-
chacích ciest, nádcha alebo vysušená 
sliznica nosa, je vhodné siahnuť po lie-

kových formách ako napríklad kvapky, 
spreje alebo výplachy. Tie, ktoré obsa-
hujú roztoky soli (napríklad morská 
voda) je možné používať aj dlhodobo. 
Tie, ktoré obsahujú liečovo uvoľňujúce 
opuch sliznice (xylometazolín, oxyme-
tazolín, nafazolín, tramazolín) je mož-
né používať iba akútne a to tak, aby 
dĺžka používania nepresiahla 7 dní.

Bolesť hrdla - V lekárenskej praxi 
je dostupné veľké množstvo lokálne 
účinkujúcich liekov v rôznych for-
mách – kloktadlá, spreje, a žuvacie 
tablety. Obsahujú lokálne účinkujúce 
dezinfekčné látky, antiseptiká a lokál-
ne anestetiká. V prípade, že tieto lieky 
máte doma, skontrolujte dobu ich pou-
žiteľnosti, ktorá je vyznačená na obale.

Ako zmierňovať príznaky 
ochorenia COVID-19 doma

» Renáta Kopáčová
Informácie poskytla Slovenská lekárnická 

komora

ZUZKIN SMIECH NÁM ZNIE V UŠIACH STÁLE
Zdravotné klaunky primárka Ritka a sestrička 
Bodka opatrne klopú na dvere trojročnej Zuzky na 
detskej onkológii. „Môžeme vojsť?“ pýta sa primár-
ka Ritka. Zuzka sedí v detskej stoličke, papá chrumky 
a uprene pozerá do tabletu. „Áno, nech sa páči!“ od-
povie mamička. Klaunské doktorky začínajú hrať 
pesničku na ukulele a pomaly sa blížia k Zuzke. Tá ich 
vytrvalo ignoruje a tvári sa, že ju nezaujíma nič, len 
chrumky a rozprávka. Primárka Ritka sa chopí situá-
cie: „Zuz�a, chceli sme ťa pozdraviť a zároveň ti pred-
staviť sovu Rózu, �torá sa na teba veľmi teší. A� sa s ňou 
chceš zoznámiť daj mi si�nál ta�, že �usneš do chrum-
�y.“ Zuzka kusne. Inak to samozrejme ani nemohlo 
byť. „Sláva, môžeme zavolať Rózu, Zuz�a súhlasila!“ ra-
dostne povie Ritka. Zuzka je vytrvalá a stále sa tvári, 
že tam nie sme. Vtom Ritka vytiahne z vrecka Sovu 
Rózu v podobe hnedej maňušky. Róza pristáva na 
Zuzkinom stolíku a chce spievať. Pri umeleckej po-
klone si narazí zobák do Zuzkinho stolíka. Výbuch 

detského smiechu. Róza sa začína opakovane klaňať a opa-
kovane búchať do stolíka. Potom začne Zuzke papať chrum-
ky. Zuzka sa zo srdca smeje a začína ručná naháňačka. Zuz-
ka chce Rózu chytiť, ale tá je rýchla a vždy sa schová. Nako-
niec sestrička Bodka začne hrať pesničku a Róza ukáže svoj 
spevácky raperský talent. Na záver sa samozrejme ukloní. 
Opäť si narazí zobák o stolík, ale tentokrát od únavy zaspí. 
„Joj! Róza sa nám po tomto umeleckom výkone riadne unavi-
la!“ konštatuje primárka Ritka a berie Rózu do vrecka zdra-
votného plášťa. Vtedy Róza začne chrápať. Ďalší výbuch 
smiechu. „Ďa�ujeme ti Zuz�a, že si Rózu uspala, lebo Róza 
je nezmar, nie a nie spať!“ povie potichu sestrička Bodka 
a obe doktorky sa začnú opatrne vytrácať z izby. Zuzka im 
s úsmevom kýva a pri pohľade na mamičku je vidieť, ako jej 
stekajú slzy po tvári. Tiež sa usmieva. Šťastný moment. Ten 
Zuzkin smiech od srdca nám v ušiach znie stále. 

Pošlite svoje � � o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, aby choré deti v nemocniciach zažívali šťastné momenty, 
aké vo svojom príbehu popísala Katarína Baranová alias primárka Ritka. Viac informácií na www.cervenynos.sk.
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22. februára 1940    
na Slovensku bola rozdelená skonfiškova-
ná pôda patriaca Židom.

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.
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SBS GUARDING s. r. o.
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Príjmeme pracovníkov SBS 
na obchodnú prevádzku v Piešťanoch

Mzda od  4,38 €/hod. brutto

0903 221 681    corado@corado.sk

Inzerát, ktorý predáva

0905 746 988
21. februára 1431    
začal sa súd s Janou z Arku.

Výročia a udalosti
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SBS GUARDING s. r. o.

@

€

25. februára 1948  
bol dovŕšený Februárový prevrat, alebo podľa komunistov Víťazný 
február, komunistický prevrat v Česko-Slovensku.

Výročia a udalosti
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SBS

LAMA SK
príjme bezpečnostných 
pracovníkov  v obchodných 
prevádzkach

v Novom Meste

nad Váhom

900 € brutto/ mesiac
POS nutný! Nástup ihneď !

0914 333 342
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SBS prijme 
na dohodu, prípadne na polovičný PP 

pracovníka do prevádzky

obchodný reťazec 
v NOVOM MESTE NAD VÁHOM
Podmienka: preukaz OS
Mzda: 700 - 800 EUR brutto

Tel. kontakt: 0905 294 510
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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:

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA
0905 746 988
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ROZNOSU NAŠICH NOVÍN piestansko@regionpress.sk

WWW.REGIONPRESS.SK
VIZITKY

0905 746 988
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 • pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
• máme stále ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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CELOSVETOVÝ 
LÍDER

INŠTALÁCIA  
ZA 1 DEŇ

ROKOV ZÁRUKA  
A SERVIS

ROVNÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

TOČITÉ PRE INTERIÉR

10%
ZĽAVA*

PRE EXTERIÉR

10%
ZĽAVA*

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162
�
Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

* Táto kampaň sa vzťahuje iba na produkty zakúpené v tomto mesiaci.

�  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

SPÔSOBUJÚ VÁM VAŠE  
SCHODY DOMA PROBLÉM?
Máme pre Vás riešenie!


