č. 21 / 28. Máj 2021 / 25. ROčNÍK

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Najčítanejšie regionálne noviny

MASTER GROUP s.r.o.

Týždenne do 29 620 domácností

TERASY PRÍSTREŠKY

SEZÓNNE
ZĽAVY

ZASKLENIE BALKÓNOV
ZIMNÉ ZÁHRADY

PREPICHY
POD CESTY
62-0001

za bezkonkurenčnú cenu!

87-0009

www.mgroupsro.sk

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

Prečistenie kanalizácií
Monitorovanie kanalizácie
Vývoz žumpy
Prenájom mobilných WC
NAJNIŽŠIE CENY!

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

0905 308 280

87-0009

87-0039

KRTKOVANIE

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

OPRAVY A SERVIS

Hľadáme
PIESKOVAČOV
a BRUSIČOV

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

www.cisteniekanalizacie.sk
Pochádzam z Michalovského regiónu

0905 188 051

NONSTOP

0908 580 291

87-0012

S nami sa na cene dohodnete!

za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

87-0015

0940 707 621

87-0001

0915 927 993

NÁPLŇ PRÁCE




PIESKOVANIE odliatkov
(3 zmenná prevádzka)
BRÚSENIE odliatkov na
pásovej brúske
(2 zmenná prevádzka)
prax nie je podmienkou

MZDA
HRUBÝ PRÍJEM 930 €
+ bonus 2x ročne

PONUKA PRÁCE NA HLAVNÝ PRACOVNÝ
POMER V POVAŽSKEJ BYSTRICI



personalne@medeko.sk

PONÚKANÉ BENEFITY

+421 917 146 595






(základná mzda 700 €)

75-54

150 € cafeteria systém (wellnes, masáže atď)
obedy v cene 0,5 €
dochádzkový bonus
firemné akcie a výlety
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PLECHOVÉ GARÁŽE

rokov
na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

Otvárame ďalšie kancelárie v rámci Slovenska

3x5m

Pomoc pre obete trestných činov
dostupná aj mimo krajských miest

Dovoz a montáž
ZDARMA

Informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) sídliace
v každom krajskom meste rozširujú svoju pôsobnosť aj do ďalších miest,
a to zriadením detašovaných pracovísk.

87-0023

699€

V Košickom kraji je od
18. mája 2021 v Michalovciach
otvorené detašované pracovisko.
Nachádza sa v priestoroch

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

(Námestie slobody 988/1, 071 01 Michalovce, 4. posch., č. dverí 402a).

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

Obetiam alebo potenciálnym obetiam bude kancelária k dispozícii každý utorok v
čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si
dohodnúť termín na telefónnom čísle 0908 799 569 alebo 0908 734 961 a na e –
mailovej adrese Katarina.Bortakova@minv.sk, resp. Katarina.Frimerova@minv.sk.
Viac informácií o prevencii kriminality a možnostiach pomoci nájdete na stránke
www.prevenciakriminality.sk (https://prevenciakriminality.sk/).

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov,
ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi.
IK sú vytvorené odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

62-0005

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

STRECHY

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných
bodov pre obete“ je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
PLATBA
v MI, TV v HOTOVOSTI
09 4 9 85 4 569

PIESOK
ŠTRK
KAMENIVO
dovoz
zdrama

LETNIČKY

MUŠKÁTY SURFÍNIE
BEGÓNIE
TRVALKY A INÉ
61-0056

87-0004

0940 88 88 29

Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!

85-0300

0902 348 974

ZÁHRADNICTVO

0948 300 988

66-0102

Ponuky a zameranie ZDARMA.

Popod cesty, chodníky,
zatrávnené plochy
pre inžinierske siete,
elektrika-voda-plyn

0907 924 947

STROJOVÉ
POTERY

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA

Realizujeme

34-0010

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

STROMY KVETY
KRÍKY OVOCNÉ DREVINY
ROZVOZ PORADENSTVO
ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

Výročia a udalosti
počas zatmenia Slnka Arthur Eddington po prvýkrát testoval platnosť všeobecnej teórie relativity

29. mája 1919

MICHALOVCE

www.slovaktual.sk

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

85_0099

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

62-0021

Plechová strešná krytina

Okresného úradu Michalovce

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

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

AKCIA 290€
všetky dvere
SKLADOM
v ponuke aj
hladké dvere
a odtieň Wenge

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

s montážou 439€

kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

t Prešov, Podnikateľské centrum PYRAMÍDA t Košice, Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A
obchodný dom KLAS (bývalá MILA) 1. poschodie
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www.zasas.sk
0907 990 754

87-0032

ČEREŠŇA
MATNÁ

66-0007-1

DUB
MATNÝ

zdravie, služby, domácnosť

michalovsko
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TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

RÁMOVÉ ZASKLENIE

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

www.promontglass.sk

0918 623 064

MASÁŽE, PEDIKÚRA, KOZMETICKÉ OŠETRENIE PLETI

87-0011

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

5

ZÁRUKA

Partizánska 6079/2A
(oproti Elektrotechnickej škole)

071 01 MICHALOVCE
Tel.: 0907 740 330

ROKOV

JARNÁ ZĽAVA
*

-20%

62-0024

FB: Mária Sabová
FB: Masáže Harmónia

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

87-0005

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

52-0064-1



MARCIN

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

87-0028

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

87-0038

ZALUŽICE 89
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spravodajstvo / služby

Objektívnosť nemožno nariadiť
Objektívnosť buď je, alebo nie
je. Nemôže byť ani väčššia, ani
menšia. Objektivita je snaha čo
najviac priblížiť sa podstate, a
teda čo najviac obmedziť vplyv
osobný. Je žiaduca práve preto, že
nezávisí na osobách. A ich chcení
či nechcení, sympatiách či antipatiách, odmietaní či naopak zbožňovaní.
Zdá sa, že sa vracajú časy, v ktorých sú vopred mantinely „objektivity“ až priveľmi politicky zúžené.
Stanovené. Odtiaľ potiaľ ešte možno,
tam však už nemožno.. Nie je žiadúce sa vyjadrovať k veci, k téme. „Byť
objektívny, používať svoj rozum je
možné len vtedy, keď človek dospeje k pokore, keď sa zbaví detinských
snov o vševedúcnosti a všemohúcnosti.“ Túto myšlienku nielen vyslovil, ale aj v praktickom živote
presadzoval Erich Fromm, nemecko-americký psychoanalytik, sociológ a filozof, dialektický humanista,
ktorý sa zameral na človeka bojujúceho za slobodu a ľudskú dôstojnosť.
Sloboda a dôstojnosť nemôže existovať bez objektivity. Inak
osobnostne nikdy nikam nedospejeme. „Nedospelosť je neschopnosť
používať svoj rozum bez cudzieho
vedenia.“ Prikladám zas výrok Immanuela Kanta, nemeckého filozofa,
tvorcu kriticizmu.

Nikto ani na súčasnom Slovensku nemá právo žiadať od nás, aby
sme myšlienkovo a názorovo nedospievali a nedospeli. Ani vládna
moc, oháňajúca sa grandióznym
voličským mandátom spred viac ako
roka, z ktorého však už zostal iba
smutný, ak nie výsmešný fragment.
Nikto nemá právo nás poučovať o
potrebe menej či viac objektívnosti.
Postaviť sa indoktrinácii moci je
občianskou povinnosťou. Je to záležitosť práva na vlastnú svojstojnosť,
osobnú hrdosť.
Žijeme si tu na Slovensku tak
nejak divne. Tvárime sa, že sme zmenili systém, že moc sa správa inak.
Ale všetko to, čo pomáhalo pred
Novembrom 1989 udržať sa moci pri
moci, si aj tá súčasná moc prevzala
za svoju politiku moci. Máme tu síce
ústavu, áno, demokratickú ústavu,
ale nemáme politiku, ktorá by ju rešpektovala. Kompetenčné zákony sa
jej netýkajú. Napríklad. Ale, ak moc
môže ignorovať zákony, zakotvené
už priamo v ústave, prečo
by to nemohli robiť aj
občania, ktorí si tú moc
financujú? Že by to bola
cesta k anarchii? Nie, to
už je anarchia.
So želaním aspoň toho relatívne dobrého

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Prepáčte nám ľudia!
Presviedčali sme vás, že sme obyčajní
ľudia a nezávislé osobnosti. Nebola
to pravda. Mali sme heslo - úprimne,
odvážne a pre ľudí. Po voľbách sme to
zmenili. Prebrali sme od našich predchodcov to, čo sme na nich odsudzovali – klamstvo, aroganciu, papalášstvo,
túžbu po moci a službu „našim“ ľuďom.
Dali ste nám obrovskú dôveru a moc.
Ale my sme do funkcií obsadili ľudí bez
odbornosti a manažérskych schopností.
Ľudí, ktorí nám chceli poradiť a pomôcť,
sme ignorovali a označovali ich za múdrosráčov. Ničili sme malých farmárov
a podnikateľov a pomáhali korporáciám.
Úradníci šikanovali obyčajných ľudí viac
ako predtým.
Svojou pýchou a neschopnosťou sme
spôsobili obrovský chaos v celej krajine.
Namiesto toho, aby sme sa zamerali na
dôležité problémy, vyvolávali sme medzi sebou malicherné konflikty a hádky,
predbiehali sa v sebaprezentáciách a statusoch na internete. Náš šéf začal riadiť
krajinu ako keby mu patrila. Ľudia tŕpli,
akú ďalšiu hlúposť zase vymyslí, koľko
škôd napácha a akú hanbu nám urobí
v zahraničí. Nebol schopný prijať spätnú
väzbu a kritikov označoval za nepriateľov.
Ani ľudia okolo neho nenašli odvahu po-

vedať mu pravdu. Boli mu vďační za teplé
miestečka a funkcie. Za rok sa takto v krajine prehajdákali stovky miliónov eur na
marketingové show jedného človeka.
S ľuďmi sa hrali nedôstojné hry a oni
trpezlivo stáli v radoch na strkanie tyčiniek do nosa. Súťažilo sa v tom, kto má
rýchle prsty a zaregistruje starkú na očkovanie. Nakoniec bežala súťaž pre mladých – nájdi si svojho starčeka. Možno
by to bolo aj úsmevné, keby zbytočne nezomreli tisíce ľudí. Štát kolabuje pre našu
neschopnosť. Prepáčte nám občania, hrali sme sa na všemocných a nadávali vám
za veci, za ktoré ste nemohli. Správali sme
sa ako hlupáci. Zachutila nám moc a sláva, naučili sme sa viesť prázdne reči a sľubovať veci, ktoré sa nikdy nestanú. Pošliapali sme ideály, pre ktoré ste nás volili.
Milí občania, možno by ste očakávali
takéto vyhlásenie od
víťazov volieb 2020.
Nedočkáte sa. Stali
sa politikmi. Napísal
som to za nich ja. Začnime si krajinu spravovať sami – bez
politikov.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
prvý testovací štart nosnej rakety Ariane 5 so štyrmi vedeckými
družicami skončil haváriou

4. júna 1996
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

kde po

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH

87-0043

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A

87-0007

farba
ANTRACIT

tam,
e
m
a
i
v
Sta trebujete.

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604
Výročia a udalosti
čínska vláda rozhodla o vyslaní armády na potlačenie študentských
protestov na pekinskom námestí Tchien-an-men kuang-čchang
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Stiahnite si novú
Schneider aplikáciu
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Majte kartu stále so
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vo Vašom telefóne a zbierajte
naše vernostné body.
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5
DOSTUPNOSŤ
LIEKOV V LEKÁRNI

S 5 8 7
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v

v
Zistiťe dostupnosť liekov
v
v lekárňach Schneider
vo Vašom okolí.
CEPTU
t

D3
4
O7 5

CEPTU
CEPTU
REZERVÁCIA E-RECEPTU
CEPTU
t

66-139

Rezervujte si Váš e-recepttt
priamo z Vášho telefónu,
jednoducho a pohodlne.
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Je čas opäť sa venovať naplno záhrade

85_0269

Je to jasné, dom so záhradou si vyža- tervaloch, povedzme raz za týždeň alebo
duje starostlivosť. Majiteľ niekedy ne- raz za dva týždne, 60 – 80 litrov na strom.
vie, kam skôr skočiť. Je však jasné, že Je to lepšie ako polievať často malým
nevyhnutné práce na dome či záhrade množstvom vody. No a ak máme možnosť
treba počas roka selektovať a niektoré vybrať si aj dennú dobu, uprednostnime
odkladať s cieľom uprednostniť iné.
ráno, prípadne večer.
Starostlivosť sa týka aj kontroly preVybehnime opäť do záhrady. Čaká rážajúcich podpníkov. Ovocné stromy sa
na naše ruky. Základom pre stromy je skladajú z dvoch zrastených častí, podich rast. V prvých rokoch života stromu pníka a naštepenej odrody. Miesto štechceme, aby silno rástol (a neplodil). Ak penia býva v rôznej výške a pri mladých
rastie, je to známka toho, že koreň záso- stromoch ho celkom dobre vidno. To, čo
vyrastá pod miestom štepenia, pravidelbuje letorasty živinami.
Na dobre prijatom strome rok po vý- ne odstraňujte.
Súčasťou pravidelnej starostlivosti je
sadbe, ktorý nemá žiadne poškodenia,
má adekvátnu výživu a dostatok vlahy, aj okopávanie motykou, plytko a ďalej od
narastie približne 3 – 6 výhonov. Naj- kmeňa, tak aby sme nepoškodili kmeň a
dlhšie sú obvykle tie najvyššie sa nachá- nenarušili korene.
Kvalitná, vyvážená výživa zohráva
dzajúce, nižšie na kmeni rastú kratšie
výhony.
pri vývoji stromov dôležitú úlohu. Preto
Niekedy treba vyvinúť viac úsilia, ak vaše stromy nerastú, patrí výživa spoaby stromy prosperovali, niekedy menej. lu so závlahou a potláčaním konkurencie
Záleží to od rôznych okolností. Nedo- k základným opatreniam. Cieľom nie je
statočná starostlivosť znamená najmä len dodávať živiny stromom, ale najmä
absentujúcu alebo nedostatočnú dopln- vytvoriť také pôdne prostredie, v ktokovú závlahu v období so zrážkovým rom fungujú mikrobiálne procesy. Toto
deficitom.
dosiahneme najmä tým, že pôdu obohaAk je sucho, to znamená, že pár týž- cujeme o objemové hnojivá obsahujúce
dňov neprší, je naozaj dobré mladé stro- uhlík. Základným hnojivom je určite
my poliať, najmä prvý rok po výsadbe. kompost a maštaľný hnoj. Pre dlhodobý
Ideálny termín na polievanie je vtedy, rozklad organickej hmoty, podporu biodkeď je nízky tlak, vtedy sú rastliny ochot- iverzity a viazanie vlhkosti sú vhodné aj
nejšie prijímať vodu než napríklad za sl- objemné kusy mŕtveho dreva. Pre rýchle
nečného teplého dňa, keď vodou šetria.
dodanie živín a vitalizáciu rastlín zas slúAk polievať, radšej polejme väčším žia rôzne výluhy a zákvasy z rastlín.
množstvom vody v dlhších časových in» red

09-56

Tel:0905 267 750 Michalovce

68-40

25

-00

25

Výročia a udalosti
Peklo vo Svätom Jure – policajný zásah
voči účastníkom hudobného festivalu

30. mája 2003

Výročia a udalosti
v Mexiku slávnostne otvorili 13. majstrovstvá sveta vo futbale

31. mája 1986

ZIMNÉ ZÁHRADY * PRÍSTREŠKY * PRESKLIEVANIE TERÁS

9\UiEDPHDPRQWXMHPHPDWHULiO\YìKUDGQH]R6ORYHQVND

NRQåWUXNFLHDVWHQ\U{]Q\FKUR]PHURY

SUHVNOHQpVWUHFK\UiPRYpDEH]UiPRYpV\VWpP\X]DP\NDQLHQDIDENO~ĀHSURÀO\DMYGUHYRGHNRUH

0915 439 240 * 0949 234 445 *

CORTIZOSRVXYQpKOLQtNRYpV\VWpP\EH]370DV370 www.WLPPRQWVN
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LQIR#WLPPRQWVN

37-0044

Dç]iNODGQìFKIDULHE

riadková inzercia / práca
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) +7RROVVUR
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Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk

F&H Tools s.r.o. pôsobí ako poskytovateĐ perVRQiOQ\FKVOXåLHEVSROXVGFprVNRXVSRORþQRVĢRX
v NHPHFNXDãSHFLDOL]XMHVDQDVWrRMirstvo.
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Mníchove v Nemecku. SSRORþQRVĢMHVYHWRYêOtGHr v r{]Q\FKREODsWLDFKDY\QLNiY\VRNêPQirokom
QDNYDOLWX.
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INZERCIA

PrHQiãKR]iND]QtNDKĐDGiPHNþRQDMVN{rPRåQpPXWHrmínu nástupu:

Marianna Sovjaková 0907 895 864

3UDFRYQmNQDREVOXKXVWURMRYEUrVL´VrVWUXªQmN
IUk]DU PªL

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

3RªDGXMHPH
ÚspešneXNRQþHQpY\ããLHRGERUQpY]GHODQLHYREODVWLVSUDFRYDQLDNRYRYDOHERSRGREQpY]GHODQLH
ZQDORVĢYREVOXKRYDQtDQDVWDYRYDQtEr~VLDFLFKIrp]RYDFtFKVWrRMRYDVWrRMRYQDV~VWrXåHQLe
VýrD]Qê]P\VHOSre prHFt]QRVĢDY\VRNpYHGRPLHSrHNYDOLWu
RHPHVHOQtFNXDWHFKQLFN~]rXþQRVĢ
PrLSrDYHQRVĢSrDFRYDĢQDVPHQy
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu

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

1gSOÉ9D¨HMSUgFH

PrograPRYDQLHREVOXKRYDQLHDQDVWDYRYDQLHYLDFHUêFKPRGHUQêFK&1&ULDGHQêFKEU~VLDFLFK
sústrXåQtFN\FKDIrp]RYDFtFKVWrRMRv
Výroba vysoko prHFt]Q\FKYêrobkov pomocou výrobných nákresov
Samostatná kontrRODNYDOLW\SRPRFRXPDQXiOQ\FKPHrDGLHl

nepárny týždeň:
Michalovce, Ložín, Lúčky, Petrovce
nad Laborcom, Staré, Veľké Kapušany, Veľké Kapušany, Vinné,
Zalužice, Závadka, Sobrance,
Veľké Revištia, Trebišov, Kráľovský
Chlmec

=DPHVWQDQHFORJLVWLN\ PªL

Sobrance
Michalovce

3RªDGXMHPH
ÚVSHãQHXNRQþHQpY]GHODQLHYRGERre
PrRIHVQiVN~VHQRVĢYREODVWLORJLVWLN\YêKRGRu
V\VRNpYHGRPLHSrHNYDOLWu
VRGLþVNêSrHXND]DNRDMSrHXND]QDY\VRNR]GYLåQêYR]tk
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu

Trebišov

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.

1gSOÉ9D¨HMSUgFH
UVNODGQHQLHQDãLFKSrRGXNWRv
VyberDQLHWRYDrX]RVNODGu
BDOHQLHDRGRVLHODQLHWRYDru vrátane preprDYQêFKGRNXPHQWRYSDtrLDFLPNWRYDru
NDNODGDQLHDY\NODGDQLHr{]Q\FKSrepravných prostrLHGNRYSRPRFoXY\VRNR]GYLåQpKRYR]tNa

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

=DPHVWQDQHFIDFLOLW\PDQDªPHQWX PªL
3RªDGXMHPH
ÚVSHãQHXNRQþHQpY]GHODQLHYrHPHVHOQtFNRPRGERre
RHPHVHOQtFND]rXþQRVĢ
PrRIHVQiVN~VHQRVĢYêKRGRu
FOH[LELOLWDVSRĐDKOLYRVĢG{NODGQRVĢþLVWRWa
NHPHFNêMD]\NYêKRGRu

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

V]EXGLOLVPHXViV]iXMHP"PrRVtPHR]DVODQLHVDãLFKNRPSOHWQêFKSRGNODGRY(åLYRWRSLVYrátane
stov)VSROXV~GDMRPPRåQpKRWHrmínu
nástupu na ePDLO LQIR#IXKtools.eu
99 064
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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

1gSOÉ9D¨HMSUgFH
SDPRVWDWQpY\NRQiYDQLHPHQãtFK~GråEirVN\FKVHrYLVQêFKDRSravárenských priFYQDãLFh
výrobných halách
ÚGråEDQDãLFKSrLHVWRrov prHYiG]Ny
UprDWRYDQLHDþLVWHQLHKiODVRFLiOQ\FK]DrLDGHQí
ZLPQi~GråEa

7H¨mPHVDQD9D¨XªLDGRVÕ

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

10

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

tradície / práca
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Deň otvárania studničiek

à*,+1^/à,!ßɥ,3ș!%à(,+Ȅ1/2(!&Ȏà£à-/ǳ!à3,à3șȄ(!% MOȚ@>àͽàAɰLSHVà
MLAɦ>àPQ>SFB?à
ÐÐÐ Ð4ĞFMBMSÐTMBGıQIĞÐNPCSI?XÐQI Ð
K>GJeà0/à>àȴ/
ÐÐÐ Ð4ĞFMBMSÐCJCIRPMRCAFLGAIhÐ?JC@MÐQRPMHĖPQICHÐTXBCJ?LGC
1?KMXPCHKMQƄMSÐHC
ÐÐÐ Ð.MBKGCLI?Ð?QNMūÐÐPMIÐNP?VCÐNPĖACÐTMÐTĞơI?AF
ÐX?@CXNCıCLhÐS@WRMT?LGC
,ĖQRSNLĖÐKXB?Ð  ÐÑ
?ÐTWNJĖA?LGCÐACQRMTLĞAFÐ

PLOŠNÁ

výroba Trebišov

INZERCIA
................................

PRIJME

0907 895 864

do TPP (živnosť), do dvojzmennej prevádzky,

pracovníkov pre obsluhu

PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV
VO ŠVAJČIARSKU

stojanovej vŕtačky,
sústruhu, horizontky;
zváračov MIG (CO2) a zámočníkov

- Hľadám skupinu elektrikárov,
alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku
- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí ﬁrma
- Zabezpečíme náradie a ﬁremné auto
- Práca na TPP
- Viac info telefonicky

Kontakt: 056-668 23 70 • 0917 497 301

TEL.: 0950 301 301
PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY
BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
PODMIENKA: UKONČENÉ I STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

0800 500 091

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à
MY JU PONÚKAME!

ȅß+6

+à-/ǳ!2à",àȴ/
PRAVIDELNÝ TURNUS.
UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA
ƠÐ,Ð.0!-4'1)-Ð Ð2'#ƠÐ8"0+

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0

*&),*à)ß ,à73,)'1ß

ͽͽààà ààͽàà
saludosro@gmail.com

MORSKÉ OKO
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66-0077

Hod. sadzba 4,247€ / 4,914€ + výkon. odmena

NEMÁTE PRÁCU

» red

85_0216

LĖFP?B

àȅFSKLPQKȝHLSàMLAɦ>à
̞à01/,'+Ȏ(ạ̀à, 0)2%à01/,',3à-/ßà*,+1ǳȅà
ALELAV
ààà3,"&ȴ,3à+à3ß"ß+&!%à33+
ÐÐÐ ÐÐ,ĖQRSNLĖÐKXB?Ð  ÐÑ
ƠG?BMQRGÐ X?QGCJ?HRCÐ L?Ð FKCLPJP>P PHà
?JC@MÐ GLDMÐ RCJCDMLGAIWÐ 0903 717 998

85_0321

Počas tohto dňa ľudia vyčistením
otvárajú studničky v chotári. Ak by
tak nevykonali, podľa povier by boli
postihnutí nedostatkom vlahy. Ľudia
tiež veria, že kto otvorí aspoň jednu
studničku, bude počas nasledujúceho
roka zdravý.
Dedinčania v tento deň prinášali
dary ku studničkám a obetovali duchom zvieratá, ktoré zabíjali. Aj slovenský názov sviatku - Turíce - sa zvyčajne odvodzuje od jedného z kultových
zvierat Slovanov, dnes už takmer vyhubeného tura.
Na niektorých miestach, napríklad
na Liptove a na Morave, sa ešte stále
zachováva tradícia otvárania studničiek. Na hornom Liptove, konkrétne
vo Važci, sa tento prastarý zvyk, keď
ľudia (najmä však dievčatá) vyčistením
otvárajú studničky v chotári, pestuje
dodnes pričinením miestneho folklórneho súboru. Druhotne sa však z horného Liptova rozšíril aj na iné miesta.
V skutočnosti sa na Liptove pôvodne
studničky čistili počas celého obdobia
medzi Veľkou Nocou a Turícami. Chotár, v ktorom by studničky nevyčistili,

by bol totiž podľa prastarých predstáv
postihnutý nedostatkom vlahy. Vo Važci sa pri otváraní studničiek tancuje
prastarý tanec zvaný chorovod a spieva sa pieseň Omilienci. Na Morave a v
Čechách si po otvorení všetkých studničiek dievčatá spomedzi seba zvolili
kráľovnú (králevničku, králenku).
Malo to byť malé, dobré a pekné dievča,
ktoré ozdobili kvetinami a spoločne šli
po kolede - od domu k domu vyberali
drobné príspevky na oslavu (majáles,
resp. juniáles).
Tradíciu otvárania studničiek dnes
okrem folkórnych skupín prevzali aj
mimovládne ekologické zoskupenia
či turistické oddiely. Tým, že vyčistia
svoju lesnú studničku a okolité turistické chodníčky nielen oživujú staré tradície, ale aj zvyčajne odštartujú letnú
turistickú sezónu.

85_03478

Deň otvárania studničiek (31. 5.) je
prastarý slovanský zvyk, ktorý sa
pripomína v období Turíc, sviatku
vstupu do letného obdobia a v kresťanskej tradícii sviatku zoslania Ducha Svätého na apoštolov zhromaždených v Jeruzaleme.

0*0à£à0ȗ(/,*+ǳà*,+1ǳȅ+à0-,),ȴ+,0ʈ à 0 à
-/Ȏ'*ßà",à1--à-/!,3+Ȏ(,3à
+à-,7Ȏ!&ß
Turnusová

61_0041

michalovsko

zdravie / služby
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������
���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754
PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

85_0187

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

FIRST MOMENT POBYT
LETNÝ RELAX

na o

d

Ce
Platné od 1. 7. do 30. 9. 2021
Ubytovanie na 4 noci
noci
s. / 4
Plná penzia
na o
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť objednať pobyt len do 15.6.2021

260 €

LIEČEBNÝ POBYT
JARNÝ RELAX

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku

021
1. 6. 2 ME
RA

OTVÁ HOTEL
EĽNÝ
O
K UB

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

K ÚP
o
Cena

d

€
240

Platné od 1. 5. do 30. 6. 2021
Ubytovanie na 4 noci
noci
s. / 4
na o
Plná penzia
Vstupná lekárska prehliadka
2 liečebné procedúry za každú noc pobytu
1 vstup do bazénov na každú noc pobytu
Možnosť predĺženia pobytu

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

www.kupele-lucky.sk
Realizované s ﬁnančnou
podporou Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.
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85 0377

Recepcia: +421 44 43 75 111 | recepcia@kupele-lucky.sk
Obchodné oddelenie: +421 44 43 75 561 | kupele@kupele-lucky.sk
Kúpeľná liečba: +421 44 43 75 657 | liecba@kupele-lucky.sk
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Kritériá
pre spoluprácu :

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

· opatrovateľský kurz a prax
· dobrá znalosť nemeckého jazyka
· vek 25 až 60 rokov

Volajte na bezplatné číslo

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

Facebook: aiwsk

32-001-3

Nepremeškajte letné akcie v kúpeľoch lúčky

