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Týždenne do 29 620 domácností

MEGA
VÝPREDAJ
87-0021

ANIA
DO VYPRED
ZÁSOB

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

zabehnutý Ve¾kosklad
umelých kvetov Petráš

záchranárom, sestrám
aj lekárom, predavačkám,
kuriérom, pekárom,
policajtom, hasičom,
šoférom autobusov,...

KRTKOVANIE

Plynárenska 3, Michalovce,
rozloha cca 120m�.

� Prečistenie kanalizácií
� Monitorovanie kanalizácie
� Vývoz žumpy
� Prenájom mobilných WC

A všetkým, ktorí bojujú za národ!

NAJNIŽŠIE CENY!

0905 188 051

- Vedenie jednoduchého
a podvojného úètovníctva
- Personalistika a mzdy
- Daòové priznania
- Zakladanie s.r.o.

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Užite si svoj voľný čas v zimnej záhrade.
farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

ÚÈTOVNÍCTVO

ARIAN, Masarykova 60, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

87-0018

Pochádzam z Michalovského regiónu

87-0014

www.cisteniekanalizacie.sk
00-0000

Viac info: 0905 781 340

farba
ANTRACIT

ĎAKUJEME!

87-0019

OD S TÚ PIM

Ján Va¾o

NAVÍJANIE A OPRAVA

,
mete.tam
Stavia
je
u
treb
HNEDÁ
8003

BIELA
9016

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

0905 690 318 navijanie.valo@gmail.com

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363
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87-0091

Videá a fotky realizácií nájdete na:

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

www.slovaktual.sk

0918 520 651, 0911 141 518 michalovce@slovaktual.sk

85_0041

ANTRACIT
7016

87-0035

ELEKTRICKÝCH MOTOROV
A PONORNÝCH ÈERPADIEL

kde po

spravodajstvo / záhrada, služby

2
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ZÁHRADNICTVO
ZAVOLAJTE !!! OBJEDNAJTE !!!
TOVAR VÁM DOVEZIEME !!!
Michalovce: 0907 990 754
zasas@zasas.sk

87-0030

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

SENIANSKE
RYBNÍKY

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

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

www.zasas.sk

bol založený Slovenský ﬁlmový ústav.

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 270€

s montážou 419€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 | Objednávky prijímame telefonicky



  
   

SEPULTURA·AMARANTHE
THERION·ORPHANED LAND

IMT SMILE

KALI A PETER PANN·HORKÝŽE SLÍŽE

KATARÍNA KNECHTOVÁ·CHIKILIKITUA
HEĽENINE OČI·GLADIÁTOR HEX
MEDI AL B AN AN A·AKUS T IK A·ANDY C

83-0066

Výročia a udalosti

v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

83-0116

1. apríla 1963

všetky dvere
SKLADOM

66-0006-1

DUB
MATNÝ
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služby, záhrada, domácnosť

michalovsko

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

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

0940 234 800

NONSTOP

www.zahradnictvo-uhrin.sk

MARCIN

KAMENÁRSTVO

0908 580 291

87-0008

OPRAVY A SERVIS

PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž a murárske práce
87-0009

0905 308 280

ZALUŽICE 89
tel.: 056/647 14 38
0907 993 558 � 0911 306 467
kamenarstvo.marcin@marstone.sk
k

STK// EK
STK

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

6 �/m�

bez čakania

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY
Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

EK

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

pre osobné a užitkové vozidlá do 3,5 t
motocykle a vozíky

STK TV s.r.o. | Dopravná 4 | Trebišov

62-0003

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

0914 177 177

34-0028

Plechová strešná krytina

87-0031

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

62-0018

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

3

VÝROBA ZÁHRADNÉHO NÁBYTKU
TINY
EVENÉ STOLY Z GU¼A

DR

NA MIERU ZA NAJLEPŠIE CENY !

Stoly do každého prostredia

250 �bez DPH

65 x 200cm

rôzne
rozmery

- mestské a obecné parky
- k chodníkom / čerpacím staniciam
- pre rybárov, poľovníkov
- k rekreačným chatám
- na pešie zóny, námestia ...

AT Y

ZRUBOVÉ DOMY A CH

ZRUBOVÉ ALTÁNKY VÉ ZASTÁVKY
AUTOBUSO

na objednávku

Tel.: 0905 564 939 - Veľké Kapušany
MI20-13 strana-
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87-0026

- záhradné
- turistické
- odpočinkové...

spravodajstvo / služby
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Pripravované vládne opatrenia

Načo?
Opäť vás, vážení čitatelia, po týždni
pozdravujem. Po ďalšom z tých zlých
týždňov a predsa aj mnohých dobrých
udalostí. Kto chce a vie v tomto čase
preukázať svoju ľudskosť, má množstvo príležitostí. Kto chce iba vo vatičke
chovať svoje sebectvo, má plné špajzy
a iné ho nezaujíma. Mnohí starší okolo
nás potrebujú pomoc, potrebujú ľudské
slovo, potrebujú upokojenie. Stres a
strach im znižuje ich šance na prežitie,
áno, doslova na prežitie. Myslime na
to, ako sa len dá – my mladší, silnejší,
odolnejší.
Načo plašiť, strašiť, rozširovať najtemnejšie scenáre, čísla, štatistiky? Pomáha
predsa nádej. Hoci sa môže zdať iracionálna. Pomáha úsmev, pohladenie, pomáha
optimizmus, slovo útechy. A spolupatričnosť, ktorá je obrovskému množstvu Slovákov a obyvateľov iných národností u nás na
Slovensku veľmi blízka.
Načo chodiť do potravín na rodinné
„výlety“, štyria za jednu rodinu, ak stačí

jeden? Načo čakať v lekárni dvaja za jednu
rodinu, ak stačí jeden? Načo ísť v paneláku, v ktorom býva 52 rodín za deň aj päťkrát von, ak aj psíčkarom stačí napríklad
dvakrát? Načo robiť to, čo nás zbytočne
ohrozuje a žiaľ, neraz nielen ohrozuje, ale
aj nakazí? Načo ťahať čerta za chvost?
Milí čitatelia, v týchto a nasledujúcich
dňoch sa vám budeme snažiť predovšetkým radiť. Preto aj mierne meníme náš
obvyklý obsah. Snažíme sa na stránky týždenníka dostať to najpodstatnejšie, ale aj to
najľudskejšie.
Opatrujte sa s rozumom,
s citom, s ohľaduplnosťou,
s pokorou, ale aj s odhodlaním, že prídu aj lepšie
časy. Pomáhajte potrebným kdekoľvek a kedykoľvek. A nepodliehajte
strachu a depresii –
neškoďte si sami a
iným okolo vás.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti

28. marec

je Deň učiteľov.

30. marca 1920

česko-slovenský parlament schválil oficiálnu vlajku Česko-Slovenska.

my to dáme!

Otvorme si srdcia a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora a odíde tá pohroma

Výročia a udalosti

Vláda chce odpustiť sankcie majiteľom vozidiel, ktorým skončila platnosť
Vláda pripravuje schváliť niekoľko de- technickej kontroly a emisnej kontroly v
siatok opatrení, ktoré by mali pomôcť čase od 1.3. do 30.9..
Taktiež sa plánuje odpustenie povinzastavenej ekonomike, vyberáme z
nich tie pre drobných podnikateľov a nosti platiť minimálne odvody živnostníka
živnostníkov.
za mesiace marec, apríl a máj, ako aj prerušenie živnosti najmenej na jeden mesiac
Napríklad dovoliť vybraným prevádz- až tri roky.
Sledujte preto denné spravodajstvo,
kam otvoriť – kľúčová služba, výsadbový
tovar, kvetinárstva, stavebniny, textilná aby ste vedeli, čo s odvodmi na začiatku
apríla.
galatéria.
Alebo umožniť výdaj tovaru konečnému zákazníkovi zo skladu predajne v
prípade samostatného vchodu za predpokladu splnenia hygienických požiadaviek
a pri minimálnom počte zákazníkov.
Po rokovaní s telekomunikačnými
operátormi chce presadiť aj to, aby umožnili neobmedzený prístup k internetu, resp.
zvýšenie objemu dát pre tzv. homeoffice.
» red
na pomoc živnostníkom

Výročia a udalosti
mala v pražskom Národnom divadle svoju premiéru opera Rusalka.

31. marca 1901
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2. apríl

je Medzinárodný deň detskej knihy.

3. apríla 1876

Č

27-0014-4
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sa narodil Tomáš Baťa, český podnikateľ.

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%
0918 477 323 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

MI20-13 strana-
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63-0054

oblastné zastúpenie pre východný región

.
020
3. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

michalovsko
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Hygiena v aute

Červený kríž hľadá dobrovoľníkov

V týchto dňoch viacerí z nás využívajú Pasažieri
Ak beriete so sebou napríklad na nákup
na prepravu viac osobné auto, ako hrostaršieho suseda, zapíšte si, kto, kedy s
madnú dopravu.
vami cestoval. Zdravotnícke orgány sa
vždy snažia vystopovať pôvodcu – nositeTankovanie
Pred vystúpením z auta si nasaďte ľa či šíriteľa vírusu. Ak cestujete celá rodirukavice – stačia aj tie, ktoré používate na, majte všetci rúška, vrátane detí.
napríklad pri nákupe pečiva. Až potom
vezmite tankovaciu pištoľ zo stojana. Ru- Náklad
Batožiny po vyložení po ceste pretrite
kavice odhoďte po naplnení nádrže do
koša pri stojane. Plaťte bankomatovou ešte pred ich vybaľovaním alkoholovým
kartou, alebo telefónom. Ak vstupujete do roztokom a až potom ich zaneste do intepredajne, nasaďte si rúško. To majte aj za riéru.
jazdy v aute, ak sa neveziete sami. Po natankovaní si umyte ruky a až potom odíďte z čerapacej stanice.

Hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú
ochotní pomôcť s jednoduchými
úkonmi – distribúciou prípadnej
materiálnej pomoci, vyzdvihnutím liekov v lekárni, nákupom pre
seniorov, osamelých rodičov alebo
ľudí v karanténe, príp. distribúciou
ochranných rúšok, psychosociálnou pomocou.

Dezinfekcia
Najlepší je ozón z ozónového generátora. Stačia aj alkoholové roztoky na miesta,
ktorých sa najviac dotýkate.

» red

ktorí budú pomoc potrebovať (seniori a
pod.) - vás následne budú kontaktovať
kolegovia z územného spolku SČK, do
ktorého pôsobnosti patrí mesto, obec,
okres, ktoré uvediete vo formulári na
webovej stránke Slovenského Červeného kríža. Stačí vyplniť požadované
údaje podľa tam zadaného formulára.

Zdravotnícke vzdelanie nie je podmienkou (no nevylučuje sa). Vekové
obmedzenie dobrovoľníkov je medzi8
až 50 rokmi.
V prípade potreby – v závislosti od
počtu a naliehavosti požiadaviek ľudí,

» red

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

NAJ - STRECHA s.r.o.

obnova: eternitových
plechových
plochých
BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203
Materiál - prvotriedna kvalita

Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

MI20-13 strana-
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cirkev, riadková inzercia / práca

michalovsko
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Slová pre veriacich
Všetko je mimo svoj obvyklý
rytmus. Vrátane toho, čo sme si ani
nedokázali predstaviť. Chrámy sú
uzavreté a prichádzajú významné
sviatky.
Omše v kostoloch nebudú určite
minimálne až do konca marca. Pôvodné rozhodnutie, ktoré prijala Konferencia biskupov Slovenska a platilo do
23. marca, sa predlžuje do 31. marca.
Slávnosti Veľkej noci a celého Veľkého
týždňa vo Vatikáne sa uskutočnia bez
prítomnosti verejnosti.
Ako sa zmieriť s Bohom v čase, keď
nemáme možnosť pristúpiť k sviatostnej spovedi? Na túto otázku dal v piatok 20. marca odpoveď pápež František
pri rannej homílii v Dome sv. Marty.
Veriacim pripomenul učenie Katechizmu Katolíckej cirkvi o sile dokonalej
ľútosti.
Salus animarum - spása duší - je
najvyšším zákonom Cirkvi.
„Viem, že mnohí z vás na Veľkú noc
chodíte na spoveď, aby ste sa znovu
stretli s Bohom. Mnohí mi však dnes
povedia: „Ale otče, kde môžem nájsť
kňaza, spovedníka, veď sa nemôže
vychádzať z domu? Ja sa však chcem
zmieriť s Pánom, chcem, aby ma objal,
aby ma objal ako Otec... Čo mám robiť,
ak nenachádzam kňaza?“ - Rob to, čo
hovorí Katechizmus. Je to veľmi jasné:
Ak nenájdeš kňaza, aby si sa vyspovedal, hovor k Bohu, tvojmu Otcovi a

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

povedz mu pravdu: „Pane, vyviedol
som toto, toto a toto... Prepáč mi“ a
pros o odpustenie s celým srdcom, so
skutkom ľútosti a sľúb mu: „Neskôr sa
vyspovedám, no teraz mi odpusť“. A v
tej chvíli sa vraciaš do Božej milosti.“
vyhlásil pápež František. Hovoril takto
o „duchovnom svätom prijímaní Eucharistie, čo je veľmi odporúčaná prax,
keď nie je možné sviatostné prijímanie.
„Hovorím to pre všetkých, najmä pre
ľudí, ktorí sú osamelí.“

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Marianna Sovjaková 0907 895 864

Aktuálne dianie
Apoštolská penitenciária v piatok
20. marca vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie plnomocných
odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako
aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa
za nich modlia. Dnes bola zároveň vydaná i nóta, ktorá pripomína, že v extrémnych situáciách je možné udeliť i
hromadné rozhrešenie.

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (29.620 domácností)
párny týždeň:
Michalovce, Močarany, Topoľany,
Vrbovec, Budkovce, Čičarovce,
Dúbravka, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Kusín, Lastomír,
Nacina Ves, Palín, Pozdišovce,
Rakovec nad Ondavou, Sliepkovce, Strážske, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Zemplínska Široká, Sobrance, Trebišov, Cejkov, Hriadky,
Zemplínske Hradište
nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec

» red

Sobrance
Michalovce
Trebišov

Výročia a udalosti
bol Matej Korvín korunovaný za uhorského kráľa.

29. marca 1464

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.

využi tento čas na vďačnosť,
kedy si uvedomíš veci, ktoré si si doteraz
neuvedomil

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

CHEMSTROJ, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske 072 22
H Ľ A D Á M E

CNC operátor - programátor
práca na CNC obrábacích strojoch (fréza + carusel)
výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie
programovanie, zoradenie a obsluha strojov, programovací jazyk Heidenhain
kontrola kvality, meranie vyhotovených výrobkov, súčiastok
preverovanie presnos� výrobku
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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

87-0038

Beneﬁty:
− perspek�vna a stabilná ponuka na dobu neurčitú
− zodpovedajúce ﬁnančné ohodnotenie podľa dosahovaných pracovných výsledkov
− možnosť osobného rastu
− možnosť TPP alebo živnos�
− stravovanie v areáli ﬁrmy s príspevkom zamestnávateľa

Kontaktná osoba: Monika Marcinová, monika.marcinova@chemko.sk

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

od 6 €/hod na TPP; od 9 €/hod. na živnosť
−
−
−
−
−

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

33-0006
33-0036
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