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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

87-0053

čítajte viac na strane 3

Pochádzam z Michalovského regiónu

0905 188 051

87-0012

www.cisteniekanalizacie.sk

- výmena displeja, vstavaných batérií a iné
- výkup a predaj mobilných telefónov
- odblokovanie
0911 420 200
- batérie, kryty, nabíjačky 0917 240 135

Realizácie záhrad
Zavlažovacie systémy

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291

87-0022

Predaj a montáž robotických
kosačiek AUTOMOWER

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

87-0001

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

62-0004

ARTEL Nám. Osloboditeľov 2 (budova SATUR), Michalovce
RÝCHLOSERVIS MOBILNÝCH TELEFÓNOV

KRTKOVANIE

62-0017

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

62-0033

0907 148 965
0905 195 458

87-0015

STUDNE

vS

Týždenne do 29 620 domácností

87-0013

za NAJLEPŠIU CENU !!!

m

ko
trážs

AQUAMOTION ROSSA s.r.o.
Priemyselná 1, Michalovce, 0905 503 222
www.e-zahrada.sk
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POMNIKY
ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

Trpíte bolesťami chrbta, kĺbov, svalov
a už ste vyskúšali všetko?

AKCIOVÉ CENY

Vyskúšajte jedinečné bezbolestné ošetrenie
kombináciou RÁZOVEJ VLNY s diatermiou

ShockWave Dual Power

RENOVÁCIA
HROBOV

87-0044

0919 082 596

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

34-0010

www.slovaktual.sk

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

85_0099

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE




   





 


 



 




 
 
 



66-172

Bližšie info na www.schneider-rtg.sk

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

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

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

Výročia a udalosti
začiatok bitky o Britániu – Luftwaffe začala útočiť na britské konvoje
v prielive La Manche

10. júla 1940

s montážou 439€

66-0007-1

DUB
MATNÝ

Výročia a udalosti
odohrala sa Bitka pri Kressenbrunne medzi českým a uhorským vojskom (dnešný
Groißenbrunn), v ktorej Přemysl Otakar II. porazil uhorského kráľa Bela IV.

12. júla 1260

MI21-27 strana-

2

služby, domácnosť, kultúra

michalovsko

3
DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

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

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA
0907 924 947

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

0940 234 800

www.zahradnictvo-uhrin.sk

62-0016

87-0002

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

0918 623 064

ZÁHRADNÍCTVO
66-0143

*MRER˃Rʛ3',6%2%WPY̍RʴGLTVIH
&%2/%1-(6%̩&%1-E7ʖ(1-
7XE˃ʧ^EZSPE̓RE

OPRAVY A SERVIS

0905 308 280

www.promontglass.sk

62-0021

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

87-0011

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

STRECHY
Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

87-0004

62-0034

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

62-0001

PREPICHY
POD CESTY

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

87-0053

ZALUŽICE 89
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Koho majú školy „vytvoriť“?

Už ma majú

Od stredoškolákov sa zase očakáČasto sa vedú debaty o tom, čo má
škola naučiť. Samozrejme s kritikou va, že budú stopercentne pripravení na
škôl. Za stav v školstve sú zodpoved- každé povolanie. Aj keď SŠ nabehli na
né vlády.
duálne vzdelávanie, je nemožné, aby
žiaka pripravili na detaily rýchlo sa
No i tak sa očakáva od škôl všetko: meniacich povolaní. Aj tu je vždy poaby bol žiak polyglot, projektant, aby trebné doškolenie od zamestnávateľov.
bol pripravený na každé povolanie, Tí poznajú okrem materiálno-technicaby ovládal financie, administratívu, kých možností aj mnoho modelových
aby bol líder, aby v celej šírke ovládal situácií, na ktoré absolventov sami
informačné technológie, financie či pripravia. V SŠ by sa mali upevňovať
právo. Zároveň sa má v škole hrať, cítiť schopnosti, aby žiaci mohli plynulo
sa v nej bezpečne, nebyť traumatizova- nadviazať na požiadavky firiem, aby
ný známkami, nepísať písomky, mať poznali základné postupy, aplikáciu,
miernych učiteľov, nememorovať sa a teoretické východiská. Ak by školy
pod. Nadľudské požiadavky.
mali komplexne pripravovať na budúce
Základná škola má okrem vzde- povolanie, museli by sme rezignovať
lávacích cieľov aj výchovné, ktoré sú na všeobecnovzdelávacie predmety,
neraz dôležitejšie práve na ZŠ. Tento ktorých poznatky majú tiež význam.
stupeň učí základy rôznych vied tak,
Isté je to, že obsah vyučovania je viaby si deti vedeli zvoliť budúce štú- nou zbabraných reforiem mimo potrieb
dium, prácu a mali všeobecný prehľad. doby. Preto sa otázky zlej prípravy žiaNie je úlohou ZŠ, aby vtĺkala učivo kov majú klásť riadiacim inštitúciám,
rôznych stredoškolských odborov. Nie ktoré nás kritizujú, no samy menia veci
je to ani možné, lebo počet hodín je zdĺhavo a ťažkopádne. Obsahová reforobmedzený, a keďže ide o základné ma je nevyhnutná. Ale očakávať to, že
vzdelanie, nedá sa nejaký predmet len iba školy „vytvoria“ hotového človeka
tak zrušiť. Neočakávajme, že sa žiaci na úkor svojho iného poslania a v podnaučia plynulo po anglicky či dokona- mienkach, ktoré politika roky ignorolo programovať. Vieme zo života, že na vala, je utópiou. Škola poskytuje iba
to treba dodatočné kurzy. ZŠ sa nemôže návod na život, inštitúcie ho formulujú
profilovať tak, že v nej bude iba cudzí a zamestnávatelia v procese vzdelávajazyk, informatika či technika. Ani ten nia pokračujú.
najlepší učiteľ nemá šancu na malom
časovom priestore ZŠ vytvoriť zo žiaka
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
experta. Popri iných poslaniach školy.
pedagóg ZŠ a VŠ

V januári som prekonal Covid 19 a potom mi dvakrát pichli vakcínu Astra
Zeneca. Už ma majú.
Najskôr na mňa poslali vírus a potom ma očipovali. Sprisahanci, ktorí
chcú ovládnuť svet. Zatiaľ ma iba monitorujú a čakám kedy aktivujú čipy
a začnú riadiť môj život. Myslíte si, že
mi preskočilo? Nie, iba žartujem. Nakazil som sa, prekonal som to a som rád,
že som zaočkovaný. Tak, ako som začal
tento článok, premýšľajú mnohí ľudia.
Vlastne nepremýšľajú, ale uverili manipulátorom a bláznom. Niektorí neveria,
že vírus existuje, iní si myslia, že ho na
nás rozprašujú z lietadiel. Veď čo iné by
mohli byť tie biele čiary, ktoré vidíme za
lietadlami na oblohe? Odkiaľ berú ľudia
tieto hlúposti? Niektorí si ich možno vymýšľajú sami, iní čítajú podivné stránky
na internete alebo sledujú konšpiračné
médiá. Ľudia, ktorí nerozumejú danej
problematike sa orientujú podľa toho, čo
im povedia rôzni šamani, Putinovi trolovia, blázni a samozvaní „odborníci.“ Nie
som odborník na vírusy a pandémie, ale
osobne poznám Vladimíra Krčméryho. Je
to výborný odborník a človek. Preto mu
verím. Tak ako ďalším ľuďom, ktorí majú
múdrosť v danom odbore – vyštudovali

ho, majú dlhoročné praktické skúsenosti
a využívajú vo svoje práci princípy, systémový prístup a kritické myslenie.
Ľudia, ktorí nikdy nestretli migranta, cítia k nemu nenávisť a strach. Boja
sa iluminátov, mimozemšťanov, sorošovcov, gatesovcov, dúhových spolkov
a iných nebezpečných zoskupení. Kde to
skončí? Nemali by sme vychádzať von,
lebo na nás lietadlá rozprášia ďalšie chemikálie. Dýchať vzduch a piť vodu môže
byť tiež nebezpečné, veď nikto nevie, čím
ich nejakí zloduchovia z Ameriky infikovali. A čo tak odpojiť sa aj od elektriny?
Možno aj cez ňu dnes prúdia do našich
domácnosti nebezpečné vírusy. Nikto
nebude veriť ničomu, len svojej vlastnej
rozprávke. A budeme brániť vede a pokroku tak, ako nevzdelaní ľudia pred stovkami rokov. Múdrosť a hlúposť nie sú absolútne. Človek môže
byť múdry v nejakej
disciplíne a hlúpy
v inej. Múdri ľudia
kriticky analyzujú a
študujú, lebo vedia čo
nevedia. U hlupákov je to naopak.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
v ruskom Novgorode bol objavený Novgorodský kódex, najstaršia
východoslovanská písomná pamiatka

13. júla 2000
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Štvrtý a štrnásty júl v histórii ľudstva. Dva mimoriadne významné
dni, z ktorých si dne pamätáme
ledva ak ich skreslenú a myšlienkovo vyšedivenú symboliku.
Tak si pripomeňme - 4. júla 1775
je štátnym sviatkom USA a je to Deň
nezávislosti. To možno ešte tušíme.
A viac iba ak zopár aktuálnych každoročných púťových atrakcií. Lenže
– tento dátum vstúpil do histórie ako
deň, keď 56 vysoko postavených osobností z 13 pôvodných amerických štátov podpísalo Deklaráciu nezávislosti. A to nielen na kolóniách, cudzích
mocnostiach a iných uzurpátoroch.
Deklarácia nezávislosti v USA 4. júla
1775 inštitucionalizovala ústavné zakotvenie princípu suverenity národa
s právom zvrhnúť vládu, ktorá koná
proti vôli ľudu. Toto je primárny odkaz
štvrtého júla. Toto je to, čo by si malo
ľudstvo, aj to naše, v deň výročia tejto
veľkej udalosti pripomínať. Vrátane
našich ústavných právnikov a mocou
opojených politikov. A hlavy štátu samotnej.
Tá druhá júlová štvorka je súčasťou štrnástky. Deň Bastily. 14. júla 1789
francúzsky ľud dobil symbol svojvôle

šľachty – väzenie Bastila v Paríži. To
bol začiatok nielen ich ľudovej revolúcie. Ale iba začiatok. Pretože skutočným dôvodom k najvýznamnejšiemu
štátnemu sviatku Francúzska sa stali
až udalosti, ktoré sa odohrali o rok neskôr, na deň presne. Každoročne tak
vlastne oslavujeme 14. júl 1790. Tento
dátum bol za štátny sviatok stanovený v roku 1880 za Tretej Francúzskej
republiky. Pripomína sa ním sviatok
Federácie, ktorý založili Lafayette a
Parížska komúna, revolučná vláda
v Paríži, s cieľom posilniť jednotu
v krajine zmietanej krízou. Pri tejto
príležitosti sa usporiadali vojenské
prehliadky a kráľ Ľudovít XVI. uznal
zvrchovanosť ústavy vypracovanej
Národným zhromaždením. Zopakujme si – posilniť jednotu v krajine,
zmietanej krízou.
Dve júlové štvorky. Stojí za to, vysvetliť si, prečo
ich máme v kalendári,
prečo vlastne máme kalendáre a na čo slúži historická pamäť.
Všetko dobré,

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

ŠPECIÁLNE STRECHY
Obnova starých eternitových,
plechových a plochých striech
rodinných domov i panelákov
BEZ DEMONTÁŽE
ZDARMA: obhliadka, zameranie
/ cenová ponuka / konzultácia,
poradenstvo

Výmena odkvapových žľabov
Oprava komínov

CENA

20 - 22 € /m

2

ZÁRUKA

15 ROKOV
Špeciálne lepenie z kvalitných
bitumínových pásov rôznej farby,
belmont@centrum.sk
vzorov a druhov len Index total qualitete
0907 953 163, 0940 848 027

66-170

Výročia a udalosti
16. júla 1969
program Apollo: z Kennedyho vesmírneho strediska odštartoval
let Apollo 11, prvá misia, ktorej posádka pristála na Mesiaci

BITU FLEX s.r.o.

88-0037

O dvoch júlových štvorkách

5

88-0074

michalovsko
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od pondelka 12. 7.

ƎƐƋ¸

U nás si nemusíte
vyberať medzi

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

Supercena
350 g balenie

49

1

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ
óúȝìàĊ©

NOVÝ
OBAL,

Supercena

(1 kg = 4,26)

ROVNAKÁ
KVALITA

100 g balenie

49

3

Mleté mäso mix

270 - 300 g

40 g

-50%

-26%
ƋıƌƔ

ƎıƔƔ

99

CÀÒÏàÏàÒ¤
• rôzne druhy

1

]àÿúĒĮ
ì¨ÙÀÙÏĒ

(1 kg = 7,37 - 6,63)

• rôzne druhy

14

0

(100 g = 0,35)

0,5 l

ƋıƔƔ

69

0

(1 l = 1,38)

]ĊÀÌÙóÏēCė
• svetlý ležiak

-30%

Supercena

ƎıƔƔ

0,55 l

44

0

(1 l = 0,80)

ÒúēęÙú

• svetlé výčapné pivo

79

2

Supercena
1 kg

99

8

(100 g = 1,40)

.ÙóúÙúȕÏĊ
• 100% Robusta

9àó;ïäÙÿÙ¸
]¨Ò¨úǿàÙ
• zr�ková káva

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƝıƢı¤àƜƣıƢıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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-30%

200 g

riadková inzercia, vtipy / práca
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od pondelka
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ƜƝıÌĀÒ

C¸ÙÿØ

• rôzne druhy

120 g

-41%
ƌıƎƐľ

Supercena

79

0

95/100 g

19

1

ƌƜƛƛØÒŽƛİơơƍ

(100 g =
1,25/1,19)

+ïĊ©
ìï¨ÙÀ ÏĒ

100 g

• rôzne druhy

-22%
ƋıƓƔ
Detský
ìï¨ÙēóĒï
• rôzne druhy

69

0

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ

99

3

Maslo
250 g

-48%

ƌƜÏàúĀ ÀÏ
= 0,25)

dàÒ¨úȕēììÀ¨ï
• 3-vrstvový

ƍıƒƔľ

45

1

(1 kg = 5,80)

dïĊÙÒÀĊ©
mlieko
• 1,5 % tuku

125 kapsúl

1,5 l

ƋıƍƔ

19

0

(1 l = 0,13)

-60%

Supercena

ƎƔıƔƔľ

1l

40

0

99

15

CÀÙ¨ï

ƌƜÏìóÿÒŽƛİƜƞƍ

9ïÏìóÿÒ¨

• jemne sýtená/sýtená

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƝƤıơıƝƛƝƜı

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúȁà¤ƜƝıƢı¤àƜƣıƢıƝƛƝƜÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȔ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǿÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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POTULKY SLOVENSKOM

Rotunda sv. Juraja - najstaršia stojaca
sakrálna stavba
V pohorí Považský Inovec na malom skalnom ostrohu pod úbočím
Kozieho chrbta stojí útulný kostolík s vežou a pustovňou - Rotunda
sv. Juraja. Ide o najstaršiu stojacu
sakrálnu stavbu na území Slovenska a v rámci strednej Európy.

Vek tejto národnej kultúrnej pamiatky stanovili medzi roky 790 až 870, čiže
mohla byť postavená ešte pred príchodom Konštantína a Metoda na Veľkú
Moravu. Rotundu tvorí kruhová loď s
priemerom 7,3 metra a podkovovitá apsida. Pôvodné múry sú z lomového kameňa a na niektorých miestach siahajú
do výšky 6,5 metra. Súčasťou kostolíka
je pristavaná veža a pustovňa.

Vývojové etapy rotundy

Po zániku osídlenia v 13. storočí sa rotunda zmenila na ruinu. Po 300 rokoch
došlo k jej obnove v renesančnom slohu.
Iniciátorkou prestavby bola v roku 1530
Mária Magdaléna Thurzová. Koncom 16.
storočia bola k rotunde pristavaná pustovňa. K radikálnej prestavbe došlo v
roku 1777, kedy boli vybudované tehlové
klenby nad apsidou a loďou a vymurovaná empora - chórus nad vchodom a vykonané ďalšie úpravy. V rokoch 2009 až 2016
sa uskutočnilo komplexné reštaurovanie
rotundy a pustovne, ktoré tiež prinieslo
nové významné objavy či už ide o pôvodný okenný otvor v juhozápadnej stene alebo fragmenty nástenných malieb.

Pustovňa a stredoveká škola

O kostolík sa kedysi staral pustovník,
ktorý bol tiež hlohovským terciárom.
Farská matrika zomrelých zaznamenala, že v roku 1804 zomrel Ján Viktor
Zimány, predposledný pustovník od
Jurka, ktorý vyše 40 rokov vyučoval deti
v škole pri rotunde. Posledného pustovníka údajne vyhnal vtedajší blatnický
zemepán Viktor Zerdaheli.

Prikostolný cintorín

Rotunda sv. Juraja.

Okolo rotundy sa nachádzal tiež cintorín. V rokoch 1974 – 1980 tam Arche-

Pustovňa.
ologický ústav SAV Nitra pod vedením
A. Ruttkaya odkryl a zdokumentoval
126 hrobov. Na ploche cintorína sa našlo
vyše 20 veľkých náhrobných kameňov.
Nálezy boli bohaté, išlo o strieborné
šperky, košíčkovité náušnice, náhrdelníky zo sklenených a ametystových korálikov, prstene či mince.

K Rotunde Jurko
vás privedie náučný chodník

Na cestu k Rotunde sv. Juraja sa

môžete vydať z obce Nitrianska Blatnica, od ktorej je vzdialená približne
5 kilometrov. Zavedie vás tam Náučný
chodník Považský Inovec. Na mieste si
môžete oddýchnuť v pokojnom prostredí chránenom korunami košatých stromov a asi dvesto metrov od rotundy si
môžete doplniť z prameňa zachyteného
v betónovej šachte zásoby vody.
zdroj informácií a foto
Občianske združenie Rotunda Jurko
PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Výzva na zabezpečenie
odpadu pred medveďmi

Pápež František príde
na Slovensko 12. - 15. septembra

Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky vyzýva občanov, aby nahlasovali nezabezpečené kontajnerové stojiská, ktoré
môžu lákať jedince medveďa hnedého do intravilánu obcí. Urobiť tak
môžu pomocou Zelenej linky.

Svätý Otec František oficiálne oznámil svoju septembrovú návštevu
Slovenska.

Nezabezpečený a ľahko dostupný
odpad, ktorý obsahuje zvyšky jedla,
predstavuje pre medveďa hnedého
jednoduchý zdroj obživy. Odpad preto musí byť zabezpečený tak, aby sa
medvede k nemu nedostali. To najľahšie dosiahneme umiestnením zbernej
nádoby na odpad do uzatvoreného
priestoru, ktorý nie je voľne prístupný,
alebo použitím uzamykateľnej zbernej
nádoby, respektíve zbernej nádoby,
ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje
prístup medveďa hnedého k odpadu.
Obzvlášť dôležité je zabezpečiť komunálny odpad v oblastiach, ktoré nájdete tu. Pripomíname, že ministerstvo
viackrát podalo samosprávam pomocnú ruku cez Envirofond a poskytlo im
finančný príspevok na zabezpečenie
zberných nádob.
V prípade, ak ste spozorovali vo vašom okolí odpadové nádoby, ktoré nie
sú správne, resp. dostatočne zabezpečené, môžete sa obrátiť na Zelenú linku na telefónom čísle 0800 144 440 (v
pracovné dni od 8.00 do 16.00). Práve

Zelená linka je určená širokej verejnosti a jej úlohou je zabraňovať envirokriminalite, ale aj získať informácie o
environmentálnej legislatíve a o problematike životného prostredia.
Zelená linka Ministerstva životného prostredia SR za rok svojho fungovania zaevidovala 2500 podaní od ľudí
v oblasti ohrozenia životného prostredia. Z toho bolo 460 podnetov, najviac z
nich (148) sa týkalo odpadového hospodárstva - najmä nelegálnych skládok.
Zelená linka riešila podnety týkajúce
sa nelegálneho vyrúbu stromov alebo
ich rúbania počas hniezdenia vtákov.
Pracovníci evidujú aj porušovania týkajúce sa poškodzovania ovzdušia, 79
podnetov sa týkalo porušenia v oblasti
ochrany vody a pôdy. Najmenej podnetov, 36, sa podľa Veselej týkalo ochrany
živočíchov a rastlín.

» red

Na cestu sa vydá 12. septembra a
zúčastní sa najprv na záverečnej svätej
omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. Odtiaľ sa
ešte v ten deň presunie na Slovensko,
kde pobudne do 15. septembra a navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín.
Počas nedávneho poludňajšieho
stretnutias veriacimi pri modlitbe Anjel Pána pápež František po udelení
požehnania uviedol:
„Mám radosť oznámiť, že od 12. do
15. septembra, ak Pán Boh dá, prídem
na Slovensko na pastoračnú návštevu
– Slováci sú spokojní! Popoludní pred
tým budem koncelebrovať v Budapešti
záverečnú svätú omšu Medzinárodného eucharistického kongresu. Ďakujem
zo srdca všetkým, ktorí pripravujú túto
cestu, a modlím sa za nich. Modlime sa
všetci za túto cestu a za ľudí, ktorí pracujú na jej organizovaní.“
Medzi pútnikmi na námestí sv. Petra Svätý Otec osobitne pozdravil Slovákov, ktorí prišli aj so zástavami.
Riaditeľ Tlačového strediska Svätej
stolice Matteo Bruni informoval o apoštolskej ceste v komuniké:
„Ako oznámil Svätý Otec pri modlitbe Anjel Pána, na pozvanie občian-
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skych autorít a biskupských konferencií, v nedeľu 12. septembra 2021 bude
pápež František v Budapešti pri príležitosti svätej omše na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu;
následne sa od 12. do 15. septembra
2021 odoberie na Slovensko, kde navštívi mestá Bratislava, Prešov, Košice
a Šaštín. Program cesty bude časom
zverejnený.“
Návšteva pápeža Františka bude v
poradí štvrtou apoštolskou návštevou
Svätého Otca na Slovensku. Pápež Ján
Pavol II. navštívil krajinu spolu trikrát:
v roku 1990 počas návštevy Česko-Slovenska zavítal do Bratislavy, v ére
samostatnosti pricestoval v roku 1995
do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc,
Prešova, Levoče a Tatier, a v roku 2003
pricestoval do Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy

» red, zdroj – Vatikánsky rozhlas
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Výročia a udalosti
kapitán James Cook začal svoju tretiu výpravu.

11. júla 1776

15. júla 1799

Výročia a udalosti

francúzsky kapitán Pierre-François Bouchard našiel v egyptskej dedine Rosette
kamennú dosku s vytesaným textom,
ktorá pomohla rozlúštiť egyptské hieroglyfy

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

87-0051

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

výroba LCD

Sobrance
Michalovce

monitorov vo firme

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.

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

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

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

7L]DEH]SHĀtP]GX od

1 000€

]DEH]SHĀená
doprava a ubytovanie

0800 500 520, 0800 500 502, 0800 500 002, 0800 500 522, 0800 500 202

34 13-17

Trebišov

Stredné Slovensko
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

47-020

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
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále dostatok ponúk BKQSFNVäPW)
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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

Facebook: aiwsk

32-001-4

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodite si pohovor.

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

87-0012

0908 914 180

85_0342

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:
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