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CHOMUTOV (soš) — Ve skanzenu Stará Ves se pustili do jarních prací na pokusném poli. V rámci programu v projektu
Enzedra tentokrát zapojili i širokou veřejnost. Každý si tak mohl vyzkoušet, jaká dřina byla orba, setí, sázení a další činnosti
bez použití moderních technologií.

Chomutovsko: Literární noc na pěti místech
před 6 měsíci

Nabídky práce
 MODELÁŘ/KA SLÉVÁRENSKÝCH MODELŮ
Měsíční výdělek 28-30 tisíc měsíčně, 25 dní dovolené, stravenky v hodnotě
75,-Kč nebo obědy v hodnotě 100,-Kč plně hrazeny zaměstnavatelem.
Firma Römheld & Moelle s provozovnou v Žatci (Leoše Janáčka 3224, 438
01 Žatec) hledá kandidáty na pozici MODELÁŘ/KA SLÉVÁRENSKÝCH
MODELŮ. Požadavky: vyučení v technickém oboru - znalost nebo praxe v
oboru modelářství výhodou, Manuální zručnost, nutná orientace ve
výkresové dokumentaci.

Pro zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti

Tel.: 739 705 434
E-mail: spacek@roemheld-moelle.cz

využívá naše stránka cookies

 NÁMĚSTEK/NÁMĚSTKYNĚ PRO VÝROBU A DISTRIB…
Rozumím
Žatecká teplárenská, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici
NÁMĚSTEK/NÁMĚSTKYNĚ PRO VÝROBU A DISTRIBUCI.
Kontakt: Ing. Miroslava Schönbeková, MBA

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Coronado

Tel.: 727 819 858
E-mail: ztas@ztas.cz

Barcelona

Book now

 MISTR VÝROBY - VHODNÉ I PRO DŮCHODCE
Hledáme do výrobní firmy se sídlem v Třebívlicích mistra výroby.
Odpovědnost za chod výroby (dřevozpracující obor) – 6 zaměstnanců,

V úvodu byli malí i velcí návštěvníci seznámeni s historií regionu, muzeem lidových staveb Stará Ves a
základními cíli projektu Enzedra. Poté se od Romana Honzíka z chomutovského výzkumného ústavu rostlinné
výroby dozvěděli dosavadní výsledky, které přineslo bádání po plodinách našich předků. Pak se již všichni

plnění výrobního plánu, úzká spolupráce s nákupem a odbytem. Práce je
vhodná i pro aktivního důchodce. Výhodné finanční podmínky, odměny v
závislosti na splněném výkonu, přátelský kolektiv a zázemí malé

přesunuli na pokusné pole, aby si dovednosti našich předků vyzkoušeli.

přátelské firmy. Nástup možný ihned.
Tel.: 606 706 856

Jako první přišel na řadu malý pluh, takzvaný řádkovač. Dříve se do něj zapřahal kůň nebo jej táhli zpravidla

 PRODEJCE - PRACOVNÍK SKLADU

dva dospělí muži, tentokrát však jejich místa nahradily čtyři děti. I přesto, že šlo o fyzicky velmi náročnou

ELEKTRO VIOLA (MĚLECKÁ 2638, LOUNY) hledáme kolegu na pozici

činnost, předháněly se, kdo si nevšední zážitek vy zkouší první. Poté zakusily, jak se likvidoval plevel

PRODEJCE - PRACOVNÍK SKLADU. Nabízíme férovou mzdu +bonusové

oborávačkou.

složky. Požadujeme min. ukončené střední odborné vzdělání. Vhodné i
pro absolventy. Nástup možný ihned. Životopisy zasílejte na uvedený e-

Ještě než došlo k samotné výsadbě brambor, byli návštěvníci seznámeni s jejich nejzajímavějšími odrůdami,

mail.

které byly pěstovány v Krušnohoří. Dozvěděli se jak a proč je možné je vysazovat. Zajímavostí pro všechny

Kontakt: p. Švátora

bylo, že do půdy nemusí vkládat pouze hlízy, ale i jejich části, pokud obsahují klíčky umožňující zakořenění.

Tel.: 770 143 405

Poté už se zájemci chopili motyk, aby vykopali brázdy a vysadili brambory ve správných vzdálenostech.

E-mail: viola@viola.cz

Po bramborách přišla na řadu neméně důležitá součást tradičního jídelníčku. Pro výsev obilí na široko byl

 ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

vybrán jarní ječmen. Účastníci programu oblékli široké výsevní zástěry a přesným pohybem rozhodili zrní do

Přijmeme novou posilu do našeho týmu. Jedná se o práci u PC a jednání s

zkypřeného pole.

klienty. Plat 8000Kč - 15000Kč. Po zaučení víc. Okres Chomutov a Most.
Tel.: 775 577 927

Další z věcí, kterou si návštěvníci vyzkoušeli, bylo měření pole přesnou replikou historické sáhovky. Pro
měrnou délku byl použit český sáh, což je 1,79 metru. Podle mapky pak po částech spočítali, jak je pozemek

Všechny nabídky práce

velký. A kdo ještě neměl takříkajíc dost, mohl si vyzkoušet i sadbu a výsev dalších plodin, jako například
tuřínu nebo fazole.

Soňa Šímová
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 HLEDÁM PRONÁJEM
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+1 v Podbořanech. Jsme
slušní a pracující lidé. Tel. 605 451 599.

Your Dog Is Telling You Something By His Reaction. 50 Dog Behaviors Explained
WonderTayri

 NEMOVITOSTI - PRODEJ
Prodám byt 3+1 na sídlišti Louny západ, osob. vl., 3. patro, výtah,
zasklený balkon, možno i s nábytkem a vybavením kuchyně.
Cena dohodou po prohlídce. Tel. 721 876 790.

Zobrazit všechny inzeráty

Vzpomínky
Luděček Hafinec
Moře lásky jsi sebou vzal, hory bolesti zanechal. Prázdná místa jsou tu,
kde zazníval Tvůj hlas, však vzpomínka na Tebe, Luděčku, zůstane v nás.
- Dne 17. listopadu, uplyne osmnáct let, kdy nás navždy opustil můj syn,
bratr, strýc, vnuk Luděček HAFINEC z Kovářské. S úctou a láskou stále
vzpomínají maminka a sestry s rodinami. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Zdeněk Dvořák
Dne 12. listopadu tomu bude již šestnáct let, kdy nás navždy opustil drahý
manžel, tatínek a dědeček, pan Zdeněk DVOŘÁK z Jirkova. Zároveň
vzpomeneme 10. prosince jeho nedožitých 81. narozenin. S láskou
vzpomínají a všem, kteří mu, společně s námi, věnují tichou vzpomínku,
děkují manželka a děti s rodinami.

Jiří Zeman
Dne 9. listopadu tomu bude dvacet let, co nás navždy opustil pan Jiří
ZEMAN z Vysoké Pece. Stále vzpomíná manželka a ostatní příbuzní.

Zobrazit všechny vzpomínky
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Odborné publikace
Nakladatelství Ohře Media rozvíjí svoji činnost na

Ve zkratce

trhu odborné, vědecké literatury.

Fotogalerie
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