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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 30 500 domácností

INTERIÉROVÉ DVERE

87-000059

Vsetky
dvere skladom,
ˇ
do vypredania zásob.

PRÍSTREŠKY
FÓLIE na prístrešky
za bezkonkurenčnú cenu!

0915 927 993

LETNÉ ZĽAVY do

0940 707 621

50% !!!

www.mgroupsro.sk

87-0008

62-0006

0908 208 908

MASTER
GROUP s.r.o.

Oslobodenie
od dlhov
a exekúcii.

za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965
0905 195 458

Predaj
aj na splátky

87-0027

STUDNE

REALIZÁCIE ZÁHRAD
Robotické kosačkyy - HUSQVARNA AUTOMOWER
Založenie trávnika (trávny koberec alebo výsev)
Zavlažovacie systémy GARDENA
Zakladanie jazierka
PPriemyselná
i
l á 1,
1 Michalovce,
Mi h l
0905 105 793 0905 503 222

www.e-zahrada.sk

62-0028

0903 883 299

87-0019

Konzultácia
a info zadarmo.

VÝROBA A MONTÁŽ

navýšenie 0%

VSTAVANÉ SKRINE
KUCHYNE NA MIERU
INTERIÉROVÉ DVERE
A ZÁRUBNE
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87-0061

KONTAKT
87-0012

Jozef Hatala
Humenné

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia

2
zdravie / SLUŽBY, gastro

Diéta na zníženie hladiny
cholesterolu

Využite skvelé
letné zľavy!
Unitermont

rokov
na trhu

399€

0915 856 447

HUMENNÉ

unitermont@gmail.com

(oproti Mestskému úradu)

Tieniaca
Tie
Ti
Tien
i niaca
niaca
iaca tech
ttechnika
h ik
ik a

ŽALÚZIE
Ž
ALÚZIE
Ú

NYY !
EPŠŠIIE CCEEN
JLEP
NAJL
za NA

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

Overená kvalita od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

SLOVENSKÉ KURČATÁ
LOV
OVENSKÝ
VENSKÝ
NS Ý CHOV
CHO
CHOV
SLOV
SLOVENSKÝ
S
C

Kurčatá sa predávajú
v celku s drobkami.

AJ
PRED

g
2,50 €/k

Dovoz Michalovce ZDARMA!!!
87-0047

0944 112
12 725

PLECHOVÉ
GARÁŽE

OPRAVY A SERVIS

Dovoz a montáž
ZDARMA

0905 308 280

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

´
POMNIKY

Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie,
rozdiel
roz
ro
ozdiel Vám
oz
Vám
ám vrátime.
vrááttim
vrá
im
me.

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

CELOROČNÝ PREDAJ
PALIVOVÉHO DREVA

DUB, BUK, HRAB
1m pr. / 35 Eur

DVERE + ZÁRUBŇA
šírka dverí 60, 70 a 80cm

62-0027

Kukorelliho 60

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

3x5m

GARANTUJEME
najnižšie ceny!

Kvalita
Kval
alititaa vý
výro
výrobkov
ýrobk
bkoo a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
bk

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH
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Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

87-0001

Základné princípy:
ɧMäsoɜFKXG«GUXK\KODYQHKRY¦G]LH
K\GLQDEH]NRŀHU\E\P¶ŀHWHVLGRSULDħ
PD[LP£OQHSRUFL¯GHQQHSULÏRPMHGQD
SRUFLD SUHGVWDYXMH  JUDPRY J  Yb VXURYRP VWDYH &HONRY£ GHQQ£ KPRWQRVħ
QHP£SUHVLDKQXħɜJ
ɧ Strukoviny b MHGHQNU£W GHQQH SRO
ģ£ON\ VWUXNRY¯Q ,GH£OQH MH VWUXNRYLQ\
QDKUDGLDGYHSRUFLHP¦VDWHGDDVLJ
ɧNízkotučné mlieko a mliečne výrobkybPOLHNRWYDURKELHOHMRJXUW\-HGQX
SRUFLX VL P¶ŀHWH GRSULDħ GYD Dŀ WULNU£W
GRGĊD=DMHGQXSRUFLXVDSRÏ¯WDSRK£U
POLHNDVbREVDKRPWXNXSHUFHQWRNHO¯PRN Q¯]NRWXÏQ«KR MRJXUWX DOHER  J
Q¯]NRWXÏQ«KRV\UDb
ɧ Vajíčkab  SRÏDV W¿ŀGĊD VL P¶ŀHWH GDħ
QDMYLDF GYH FHO« YDM¯ÏND 6OHGXMH VD SU¯MHPŀüWRNYbNWRU¿FKMHQDMYLDFFKROHVWHUROX%LHONDV¼EH]REPHG]HQLD
ɧOvocieMHSRYROHQ«GYDDŀģW\ULNU£WGĊD
=DMHGQXSRUFLXVDSRYDŀXMHMHGHQNXVRYRFLD QDSU¯NODG EDQ£Q MDEONR SRPDUDQÏ
KUQÏHN GUREQ«KR  QDSU¯NODG PDOLQ\ ÏXÏRULHGN\ DOHER ]b Y¦ÏģLHKR RYRFLD QDSU¯NODGPHOµQSROSRK£UD]DY£UDQ«KRRYRFLD
DOHERWULģWYUWLQ\SRK£UDRYRFQ«KRGŀ¼VX
ɧ=HOHQLQDWULDŀS¦ħSRUFL¯GHQQHbĀX-

Teraz je to najlacnejšie !!!

Dovoz môžem zabezpečiť, platba zvlášť.

zárubňa na hrúbku múru od 75 do 180mm

0917 794 413

87-0071

TLC diéta rieši vysoký cholesterol, učí
vymeniť nezdravé tuky za zdravé, pomáha chudnúť.

ERYRĀQ« GUXK\ P¶ŀH E\ħ YDUHQ£ SHÏHQ£ QD SDUH ÏL JULORYDQ£b  MHGQD SRUFLD
]QDPHQ£MHGHQNXV]HOHQLQ\QDSU¯NODG
PUNYDNDOHU£ESDUDGDMNDSDSULNDDOHERKUQÏHNÏHUVWY«KRģDO£WXDN«KRNRĀYHN
GUXKXSROģ£ON\QDNU£MDQHMVXURYHMDOHERYDUHQHM]HOHQLQ\DOHERWULģWYUWHSRK£UD]HOHQLQRYHMģħDY\
ɧ Chlieb, cereálie, cestoviny, ryža
a ostatné obilninyɜģHVħSRUFL¯GHQQH
(NYLYDOHQWRPSRUFLHMHMHGHQNUDMHFFKOHEDMHGQRSHÏLYRJFHUH£OL¯SROKUQÏHNDYDUHQHMFHVWRYLQ\U\ŀHDbLQ¿FKRELOQ¯Q3RÏHWSRUFL¯DOHP¶ŀHE\ħDMPHQģ¯
DNMHFLHĀRPQLHOHQ¼SUDYDFKROHVWHUROX
DOHDMKPRWQRVWL
ɧ Sladkosti a pochutiny ɜ Y¿QLPRÏQH
Db MH G¶OHŀLW« Y\EHUDħ VL WDN« NWRU« PDM¼
P£ORWXNXDbWXNMHQHQDV¿WHQ¿b QLHYŀG\MH
WRDOHQDREDOHQDS¯VDQ« 9bSUD[LWR]QDPHQ£QHY\EHUDħVLSOQHQ«NHNV¯N\NRO£ÏH
DbFXNU¯N\U¶]Q\PLWXNRY¿PLQ£SOĊDPL
Samozrejmosťou je vyhýbať sa živočíšnym tukom, ako sú slanina, masť,
oškvarky, klobásy. 9¿]QDPQ¿ HIHNW MH PRŀQ« YLGLHħ Xŀ
RbģHVħW¿ŀGĊRY$NSUHWUY£YDY\VRN£KODGLQDFKROHVWHUROXNbVORYXVDGRVW£YDM¼ OLHN\ ɜ K\SROLSHPLN£
QD ]Q¯ŀHQLH KODGLQ\
WXNRY

87-0038

(dokončenie z minulého čísla)

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

AKCIOVÉ CENY

PREPICHY
POD CESTY

www.baudom.sk info@baudom.sk

ul. ŠPORTOVÁ 29, (ZIMNÝ ŠTADIÓN), MICHALOVCE
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87-0080

87-0049

0919 082 596

62-0008

RENOVÁCIA
HROBOV

Slovenčina naša
Nie
prísť tu, ale prísť sem.

3
SLUŽBY, záhrada
- Exteriéry a interiéry
- Obklady a dlažby
- Zatep¾ovanie
- Murárske práce

www.stamiokna.sk

stamirekonstrukcie@gmail.com

0917 054 584 Masarykova 19, MICHALOVCE
ALOVCE

00-0000

0907 322 238

STRECHY

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

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

Lexanové prístrešky - oceľ, hliník, nerez,
vchodové strechy, zasklievanie balkónov,
zimné záhrady, exteriérové plastové rolety

ZALUŽICE 89

DREVENÉ PRÍSTREŠKY A ALTÁNKY
87-0037

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

0940 88 88 29

87-0002

PRÁCE

MARCIN

www.mdrolex.sk 0908 320 642
rolex.montaze@gmail.com 0944 442 668

87-0060

bezkonkurenčné ceny !!!

SERVIS
OKIEN

STRECHY ZA CENY
minuloročných

cien!

1.

2.

Lacnejšia krytina

ga
Omega
MATT HNEDÁ O

220m�=2.000� ZÁRUKA 15 ROKOV

3.

Škridla

Kvalitná krytina

rýchlo a lacno

ICE OMEGA

TERRAN EVO

220m�=2.290� ZÁRUKA 50 ROKOV

220m�=2.490� ZÁRUKA 35 ROKOV

0918 217 665

€
komplet doplnky, fólia 135g, skrutky = 1.200
30bm odkvap farba, 15 rokov záruka = 405€
€
1.300
=
áž
mont
,
ntáž
demo
latovanie s namorením a dodaním = 385€

5.290€

4.500€

5.580€

4.790€

5.780€

INFORMÁCIE:

4.990€

0905 143 259

Zameranie a vypracovanie ponuky ZDARMA.
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62-004

GARANCIA

AKÉ TU EŠTE NEBOLI !
LKULÁCIU:
VYBERTE SI SVOJU CENOVÚ KA

27-0017-42

62-0046

www.slovaktual.sk

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

85_0445

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

4
kultÚra, právnik radí / škola

Storočnica obnovenej Matice
nesebecky, obetavo mnoho dobrých
vecí, z ktorých komunita môže žiť,“
povedal generálny biskup Evanjelickej
cirkvi na Slovensku Ivan Eľko.
MS patrila podľa Pavla Pareničku
zo Slovenského literárneho ústavu MS
v 19. storočí medzi najvýznamnejšie
kultúrne ustanovizne. „Pre Slovákov
predstavovala všetko. Bola vedeckou
inštitúciou, národným múzeom, osvetovým spolkom, ich reprezentantom.
Samozrejme, propagovala slovenský
národ. Preto bola jej činnosť v roku 1875
pozastavená, potom zrušená. Ďalšími
dekrétmi bol dokonca zhabaný majetok a využívaný na protislovenské ciele. Napriek tomu sa Martin stal centrom
slovenského národného hnutia a čakalo sa len na lepšie časy. Tie prišli v roku
1918,“ informoval Pavol Parenička.
Po odhalení busty prešli matičiari v sprievode na Národný cintorín v
Martine k hrobu Jána Vanoviča. „Musíme si uvedomiť, že veľmi úspešné
matičné obdobie bolo práve počas 30.
a 40. rokov minulého storočia. Teda po
vzniku Československej republiky. Pre
matičiarov je to obrovská inšpirácia,
aby sme znovu mali silné osobnosti,
ako boli Jozef Škultéty, Matúš Dula, Ján
Vanovič. Teda ľudia, ktorí robili veci z
presvedčenia a súčasne s pietou a vnútornou odovzdanosťou spoločnosti,
národu. To je pre nás obrovský odkaz i
záväzok,“ vyzval Marián Gešper.

» TA SR

Uzatvorenie rezervačnej zmluvy je čoraz častejšie jedným z prvých krokov
na ceste k vlastnému bývaniu.
Ide o postup pri kúpe nehnuteľnosti,
ktorým záujemca prejaví vážny záujem
o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti. Rezervačnú zmluvu nemožno zamieňať
so zmluvou o budúcej zmluve. Účelom rezervačnej zmluvy je krátkodobé
rezervovanie nehnuteľnosti pre záujemcu za účelom získania finančných
prostriedkov a prípravy potrebných
podkladov a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
Rezervačná zmluva je teda typ nepomenovanej zmluvy, ktorá sa uzatvára
medzi záujemcom, vlastníkom nehnuteľnosti a realitnou kanceláriou (v prípade, ak sa nehnuteľnosť predáva prostredníctvom realitnej kancelárie).
Výhodou uzavretia takejto zmluvy
je záväzok vlastníka nehnuteľnosti
(prípadne aj realitnej kancelárie), že
nehnuteľnosť neponúkne do vopred
určeného dátumu na predaj a nebude
rokovať o jej predaji s iným záujemcom
a na druhej strane je táto zmluva potvrdením vážneho záujmu záujemcu
o kúpu danej nehnuteľnosti. Obvykle
sa medzi zmluvnými stranami dojednáva aj poplatok, tzv. rezervačná záloha ako záloha na kúpnu cenu alebo
poplatok za rezerváciu. V prípade kúpy
nehnuteľnosti sa táto záloha alebo

poplatok započíta do kúpnej ceny ako
časť kúpnej ceny. V rezervačnej zmluve
je možné dojednať aj prípadnú sankciu,
ak by vlastník nehnuteľnosti ponúkal
rezervovanú nehnuteľnosť aj napriek
rezervačnej zmluve ďalej resp. pre prípad, ak by bola nehnuteľnosť predaná
inému záujemcovi v čase do konca termínu rezervácie.
V rezervačnej zmluve je možné dojednať sankciu aj pre prípad, ak by záujemca svoje rozhodnutie prehodnotil
do konca termínu rezervácie a ďalej
by už nemal záujem o kúpu predmetnej nehnuteľnosti. Rezervačná zmluva
by mala obsahovať najmä popis všetkých zmluvných strán, špecifikáciu
nehnuteľnosti, výšku rezervačného
poplatku, výšku kúpnej ceny za nehnuteľnosť, výšku sankcií za porušenie
povinností zo strany zmluvných strán
a dátum, do ktorého má byť nehnuteľnosť rezervovaná. Správne sformulovaná rezervačná zmluva chráni všetky
zmluvné strany – vlastníka nehnuteľnosti, záujemcu, aj realitnú kanceláriu.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

66-0113-1

Sto rokov od oživotvorenia Matice
slovenskej (MS) si jej predstavitelia
pripomenuli v nedeľu odhalením
busty národného dejateľa a politika
Jána Vanoviča pred sídelnou budovou MS v Martine.
Predseda MS Marián Gešper pripomenul, že práve členská základňa matičiarov v roku 1919 zásadným spôsobom
prispela ku konsolidácii nového československého štátu. „Matičiari obrodili
národnú kultúru v regiónoch a došlo
k celkovému povzneseniu slovenského
národného vedomia. A ku konsolidácii
národno-občianskej spoločnosti. Oživotvorenie MS je pevne spojené aj so
storočnicou oslobodenia a začlenenia
Slovenska do československého štátu,
s minuloročným výročím Martinskej
deklarácie Slovenskej národnej rady,
vznikom Československej republiky. O
to viac, že mnohí, ktorí stáli pri obnove
MS, boli súčasne veľmi politicky a národne činní,“ povedal Marián Gešper.
„Pointa je stále jedna a tá istá. Skupina ľudí, ktorí svoj život pojmú inak
ako iba starosťou o vlastné súkromné
dobro. A otvoria ho iným ľuďom. Tieto
stopy vidíme v MS a Živene pred 100 a
150 rokmi, ale i dnes. Ľudia nechcú žiť
iba komfortne sami pre seba. Otvárajú
sa iným a robia niečo pre to, čomu sme
hovorili povznesenie národa. Možno
je to už archaicky povedané. Možno sa
niekto z toho smeje, ale ja to stále vidím
ako úžasne dôležité. Títo ľudia robia

Rezervačná zmluva na kúpu
nehnuteľnosti
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politická inzercia / SLUŽBY, reality

TREBIŠOV

Predlhé roky sľubujem mojej Pavlínke postaviť dom. Keď
som si už konečne
našiel čas, tak som
sa dostal do vlastnej
pasce. Pri všetkom
chcem byť, všetko
kontrolovať, mnohé si urobiť sám ... a tak
úplne obyčajný dom staviam už piaty rok.
Keďže finišujem s domom, správy
sledujem len okrajovo a viac-menej čítam
len nadpisy. A tak sa mi stalo, že som si
prečítal nadpis, že sa na Trubana zniesla
spŕška kritiky za to, že podľa Trubanových slov si dal v mladosti jednu cigaretu
marihuany ... a chcel som sa ho zastať.
Našťastie som si nakoniec prečítal k tomu
viac a pozrel predmetné video, kde Truban reční o drogách.
A zostal som z neho zhrozený. Pustili
ho na vysokú školu medzi mladých študentov a on miesto toho, aby im dal nejaký pozitívny vzor či príklad do života,
rečnil o svojich skúsenostiach s drogami,
akoby to bolo niečo úžasné. Každopádne
z jeho rečí vyplynulo, že to v jeho prípade
vôbec nebolo o jednej marihuanovej cigarete, ale že toho poskúšal rôzneho veľa. A
podľa odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrovali, museli to byť aj tvrdé drogy.
Tu je pár jeho výrokov pred študentami: „... ČO MÁM JA RÁD na tom športe
a NA TÝCH DROGÁCH JE TEN DOPAMÍN
EFEKT.“ a „... TO JA SA NAMOTÁVAM NA
VŠETKY MOŽNÉ LÁTKY, pretože keď som

MAUZÓLEUM

to robil prvýkrát, vyfajčil som sedem a potom som sa zgrcal.“ a „ TAKŽE TOTO SÚ
TAKÉ TRI, ŠTYRI BODY, KTORÉ SOM SA
JA NAUČIL POPRI UŽÍVANÍ DROG“ a tiež
„ČO MA POTOM NAKOPNE? TO MA ZASE
DROGY NAUČILI, ŽE KEĎ MÁŠ BAD TRIP,
že ti to bude trvať celý život …“
Katastrofa. A toto má byť vraj budúci
premiér!? Človek, ktorý úplne nezodpovedne vychvaľuje svoje skúsenosti s drogami
ako niečo úžasné, motivujúce a inšpirujúce. Viem, že ostatní opoziční politici budú
v tejto téme tichúčko držať bobríka mlčanlivosti - lebo veď Truban je „náš človek“.
Nemyslím si, že je to správne. Pravdu treba
pomenovať vždy bez ohľadu na následky.
PS. V našom hnutí OĽANO ideme na
to poctivo - ak sa chce poslanec znova poslancom stať, musí ísť pekne krásne na koniec kandidátky - a odtiaľ skladať účty voličom za svoju prácu. Toho sa zľakli niektorí
naši poslanci a radšej opustili bez slovíčka
vďaky ľudí, ktorí na nich roky makali a išli
si hľadať nového hostiteľa, cez ktorého sa do
parlamentu znova
prepašujú. Dve z
nich tento týždeň
nakoniec skončili v
KDH, ktoré ich dá dopredu na kandidátku
... nuž aj tak sa dá robiť
akože „charakterná“ politika.

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

031190122 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

Trubanove drogy

TIP na výlet

Nie vidíme sa (v zmysle na- Slovenčina naša
budúce), ale uvidíme sa, budeme sa vidieť.

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

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

BIELE
vzor

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

AKCIA 270€

s montážou 419€

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

66-0002-1

Nie vada, ale Slovenčina naša
chyba. Nie válenda, ale váľanda.

A TEPELNÉ ČERPADLÁ
OD 17.6. NAKÚPITE AJ V MICHALOVCIACH
www.ecotechnologies.sk

mi@ecotech.sk

ECO Technologies s.r.o.
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ECO Technologies s.r.o., Fraňa Kráľa 6547 ( priestory AWIN )
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Ak medveď o vás vie, je dobre

Kierkegaardov dodatok

Medveďov je naozaj v našej prírode akosi veľa. A sú čoraz bližšie k
ľudským obydliam. Čo tak poradiť
čo robiť počas možného stretu?

Johann Paul Friedrich Richter bol
nemecký humorista a spisovateľ, romantik, priateľ filozofa Herdera. Veselý
človek, ktorý o vážnych témach hovoril
jasne a výstižne. „Na cti si najčastejšie
zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu nemajú.“ Tak znie jeden z jeho nie až tak
známych výrokov, no v dnešnej dobe na
Slovensku je dobré ho oprášiť.
Keď Jean Paul opúšťal tento svet, ďalším skvelým výrokom ho obohatil Søren
Kierkegaard, tentoraz dánsky filozof a
teológ: „Zdá sa, že ľuďom bola daná
reč nie preto, aby vyslovili svoje myšlienky, ale aby zastierali, že žiadne nemajú.“ Oba výroky sa stali bezvýhradne
nadčasové a nadpriestorové. A priam sa
ponúkajú u nás v čase, keď médiá prinášajú informácie o stále nových a nových
politických stranách, v pozadí ktorých
sú starí a ešte starší politici. A bezočivo
sa nazývajú politikmi novými, či politikmi novej generácie politiky. Jean Paul
vedel, čo hovorí. Konkrétne, čo povedal
aj o nich. S Kierkegaardovým „dodatkom“ je ich charakteristika dokonalá.
Túžba po moci a hlavne veľa rečí,
ako ju zdôvodniť tak, aby naletelo čo
najviac „dobrákov“. Veľa zbytočných a
prázdnych rečí. Žiaľ, často aj nepravdivých. Lebo ľuďom bez cti a bez myšlie-

Keď sa človek nachádza v lese sám,
mal by svoju prítomnosť medveďovi
oznámiť napríklad pískaním, tlieskaním alebo spievaním. Ak medveď o
človeku vie, spravidla sa mu vyhne,
povedal pre TASR Marián Hletko
zo Zásahového tímu pre medveďa
hnedého zo Štátnej ochrany prírody
(ŠOP) SR. Ich denný rytmus je prispôsobený tak, aby sa vyhli ľuďom. Aktivita medveďov narastá za súmraku a
klesá na úsvite.
Ak sa chce človek vyhnúť stretu s
medveďom, mal by obmedziť pohyb
v horách pred svitaním a za súmraku,
vysvetlil Marián Hletko s tým, že by
sa mal pohybovať výlučne po turistických chodníkoch. „Ak ste na prechádzke s partnerom, s partnerkou
alebo vo väčšej skupine, upozornite
medveďa na svoju prítomnosť rozhovorom, minimalizujete tak možnosť,
že medveďa prekvapíte,“ pokračoval.
ŠOP upozorňuje na to, že človek
by sa mal počas turistiky alebo prechádzky vyhýbať miestam s obme-

dzeným rozhľadom a s hustým porastom. Medvede tam často oddychujú.
„V prípade, že sa prechodu cez húštinu nemôžete z akéhokoľvek dôvodu vyhnúť, zastaňte a upozornite na
svoju prítomnosť skôr, ako sa do hustého porastu dostanete. Počkajte pár
minút a dožičte tak medveďovi čas na
jeho pokojný odchod,“ vysvetlil Marián Hletko.
Na svoju prítomnosť by mal človek upozorniť medveďa aj v prípade
hmly, silného dažďa či v okolí rieky.
„Vodný tok kamufluje vašu prítomnosť tak, že medveď nemusí počuť váš
príchod. Keď sa napríklad približujete
k medveďovi proti vetru, nemôže zachytiť váš pach,“ uviedla ŠOP. Taktiež
by sa človek mal vyhýbať miestam
s poľovníckymi krmoviskami, ktoré
medvede vyhľadávajú pre dostatok
atraktívnej a ľahko dostupnej potravy.
„V územiach s vyššou frekvenciou
pohybu turistov alebo v dôsledku
iných rušivých vplyvov, sa medvede
počas dňa správajú zväčša stacionárne, čo zmenšuje ich šance na stretnutie s človekom,“ doplnil marián Hletko.

» TASR + red

Slovenčina naša
Nie
šopingovať, ale nakupovať.

OBNOVA STRIECH

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

nok na pravde nezáleží, nepovažujú ju
za nejak mimoriadne dôležitú pre vlastný „úspešný“ život. Napokon, počuli
sme, mladým má slúžiť na povzbudenie
a na cestu k úspechu ani nie tak česť a
myšlienka, ako skôr „nejaký ten joint“,
je to predsa v mladom veku normálne.
Zrejme je ale nenormálne, ak mladý človek pracuje, maká na tri zmeny, po práci
pomáha manželke s deťmi a po večeroch ešte aj obci, v ktorej žije.
Takéhoto človeka nazvali tí bez cti
a myšlienok „pobúrenou pokryteckou
slovenskou krčmou“. Zapamätajte si
tie slová, zapamätajte si, za čo vás považujú, ak o pár týždňov vyrazia zas aj
za vami a budú od vás s lacným úsmevom a ešte lacnejším predstavením pýtať vaše hlasy výmenou za ich moc nad
vami.
Pobúrilo ich, že „ľud je pobúrený“.
Ľud má podľa nich držať ústa.
Lenže – nemali sme práve to u nás do roku 1989?
Kierkegaardov dodatok je
naozaj možno v čase starý
– veď má už viac ako 150
rokov. Napriek tomu
sa zas stáva aktuálny. Všetko dobré -

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Slovenčina naša

Nie párty, ale zábava.
NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská firma

BEZ DEMONTÁŽE!

t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU
t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NON STOP lin

0944 720 9ka
32

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

27-0001-1

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

TIP na výlet

Ruská Bystrá

Hrabová Roztoka

Inovec
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YAZAKI Wiring Technologies Slovakia s.r.o
Užhorodská 6080/35A, Michalovce 071 01

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk
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OPERÁTOR VÝROBY
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Marianna Sovjaková 0907 895 864
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Šéfredaktor: Ivan Brožík

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

Plat od 520 € - 600 €

87-0040

INZERCIA

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

iwin

services spol. s r.o.

DISTRIBÚCIA (30.500 domácností)
Distribúcia každý týždeň:
Michalovce, Trebišov, Sobrance
+ Distribúcia v nepárnych týždňoch: Kráľovský Chlmec, Veľké
Kapušany, Hažín, Ložín, Lúčky,
Petrovce n/L, Staré, Vinné, Zalužice, Závadka, Komárovce, Gajdoš,
Veľké Revištia
+ Distribúcia v párnych týždňoch: Strážske, Topoľany, Vrbovec, Močarany, pozdišovce,
Zemplínske Hradište, Zemplínska Široká, Krásnovce, Klokočov,
Kaluža, Jovsa, Lastomír, Naciná
Ves, Palín, Trhovište, Trnava pri
Laborci, Cejkov, Hriadky, Kusín,
Sliepkovce, Čičarovce, Dúbravka,
Budkovce, Rakovec nad Ondavou

prijme do TPP alebo na živnosť

Skúsených ZATEPĽOVAČOV, MURÁROV,
TESÁROV, PRACOVNÍKOV na stavbu
k realizácii stavieb a rekonštrukčných prác.
Miesto výkonu práce: Vranov nad Topľou
Ponúkaná mzda: 600-900 EUR mesačne brutto.
Bližšie informácie poskytneme telefonicky alebo na osobnom pohovore.

0905 902 180 • personalna@iwin.sk
BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 144 125

KONTAKT:

Trebišov

87-0015

Ďalšie profesie: betonár, viazač armatúr, tesár, žeriavnik,
zámočník, odlievač – bližie informácie telefonicky alebo
osobne. Ponúkaná mzda: 600 – 900 EUR mesačne brutto.

Sobrance
Michalovce

Stavebná ﬁrma HĽADÁ

ŽELEZIAROV

TANEČNICE / STRIPTÉRKY
Ubytovanie zdarma, stála klientela,
mesačný bonus 300 EUR

0903 404 935

76-0009

do nočného klubu Afrodita v Nových Zámkoch.

NEMÁTE PRÁCU

TIP na výlet

45-0243

ZDARMA
doprava + ubytovanie

0907 736 115

Západné Slovensko

Príjmeme na TPP dievčatá 18-40 rokov:

TPP, 2300€/mes. netto

...........................

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

PRACOVNÁ PONUKA:

do panelárne
v Nemecku.

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

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à
+7Ð(3Ð.-,ē)+#ÔÐ.0#ÐƠ#,7ÐÐ+3Ơ-4
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saludosro@gmail.com

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

51.100
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
35.500
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

31.000
25.000
25.000
82.750
22.250
13.100
30.500
40.000
40.000
30.000

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

PRAVIDELNÝ TURNUS.
3 72-4,'#Ð8"0+ Ð"-4-8Ð8-Ð1*-4#,1)
ƠÐ,Ð.0!-4'1)-Ð Ð2'#ƠÐ8"0+

ͽͽààà ààͽàà

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

Stredné Slovensko

ȅß+6
à
+à-/ǳ!2à",àȴ/

SENIANSKE
RYBNÍKY

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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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ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY

Pobyt na 7 dní / 6 nocí

ter��y

zimné záhrady
��látky od 35 €

��látky od 149 €

��látky od 98 €

s plnou penziou a Programom
iba za 228€
Pre dôchodcov
iba za 178€ ������������������

rámové
bezrámové

Z�AVY A��DO 30�

Voľné termíny:
29.9. – 5.10. | 6.10. – 12.10.
13.10. – 19.10. | 20.10. – 26.10.19

Mo������výhry 300 €

Rezervácie: 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396
63-0121

Ku ka�dej objednávke dar�ek
Mo��������lát���������rokom

www.balkona.eu
0918 477 323

www.oravskahoraren.sk

27-0098

balkóny

��������������������

Komíny s najlepším pomerom ceny a kvality na trhu
KRBY
kachle

Ruské skleníky - ZGT

viac ako

300

MORSKÉ OKO

modelov

429,4

pece TUMA 362
362,-€

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

TIP na výlet

CALL CENTRUM:

IENKY

0905 552 537
0915 971 823

OPERÁTOR
VÝROBY / ČR
VODIČ VZV / ČR
KONTROLÓR
KVALITY / ČR
VÝROBA UPRATOVACÍCH
POTRIEB / ČR

KÉ BRIGÁDY

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO AVA zabezpečené

UBYTOVANIE a

DOPR

HĽADÁTE
zamestnancov?

INZERUJTE S NAMI!
ceny už od

12€

0907 895 864

85_0538

PONÚKAME ŠTUDENTS

JASENOVSKÝ HRAD

A
C
Á
R
P
O
ÉH
ŽD
PRE KA

PRACUJ
U NÁS

www.krby-tuma.sk
k
tel. 0905 394 055

prev.: Bánovce n. Bebr. - showroom
prev.: Pezinok
- 0917 861 305
prev.: ������������������- 0918 250 213
prev.: Košice
- 0915 147 170
- 0908 136 854
prev.: Nitra
prev.: Bans.Bystrica - 0915 905 112

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

MZDA
OD 850 € DO 1300€

0800 500 091

Porazíme smrť?
Čítal som viaceré knihy o budúcom
svete. Niektoré vízie na mňa pôsobia
tak, že máme nového Boha - človeka,
ktorý sa chystá poraziť smrť.
Hovorí sa aj o tom, že vznikne trieda
zbytočných ľudí, nadľudí a autorita sa
presunie na zosieťované algoritmy a
umelú inteligenciu. Diskutuje sa o tom,
že za ľudí budú pracovať stroje, vyriešime choroby a vojny, budeme žiť dlho,
veľmi dlho, večne...
Autori mnohých pohľadov do budúcnosti sú technokrati. Považujú človeka za akýsi mechanizmus, o ktorý sa
treba lepšie starať, aby sme mu predĺžili životnosť. Život človeka redukujú na
jeho fyzické telo a v rozvoji sveta nepočítajú s Bohom. Veď načo, keď Ho nahradili ľudia so schopnosťami stvoriť
človeka a zabiť ho, keď je nepotrebný?
Chcú riadiť prírodu a svet okolo nás.
Zatiaľ vidíme iba následky toho, ako
človek v posledných storočiach našu
planétu zničil. Človek nebude žiť stovky rokov, ak zničíme prírodu na Zemi.
Na obezitu dnes zomiera trikrát
viac ľudí ako od hladu. Harari vo svojej
knihe Homo Deus uvádza čísla z roku
2012, ktoré hovoria, že na samovraždy zomrelo viac ľudí (800 tis,), ako na
následky násilia (vojny 120 tis. a krimi-
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nalita 500 tis.). Na cukrovku zomrelo
takmer raz toľko ľudí ako na samovraždy - 1,5 mil. Harari hovorí, že cukor je
nebezpečnejší ako pušný prach.
Ak chceme hovoriť o budúcnosti
sveta, mali by sme viac počúvať pápeža
Františka, ako „inžinierov,“ ktorí chcú
stvoriť nového človeka. Stretávam ľudí,
ktorí majú okolo päťdesiat a už stratili
chuť žiť. A vedci chcú poraziť smrť. Najskôr musíme zvíťaziť nad osamelosťou,
nepotrebnosťou, depresiami, sebectvom a nedostatkom lásky. Môj otec je
lekár a hovoril mi, že mnohí starí ľudia
nezomierajú na choroby, ale opustenosť a samotu. Človek chce byť užitočný a potrebuje v živote aj lásku, vzťahy
a zmysel. Ešte stále sme sa nenaučili
spolunažívať s ľuďmi, ktorí sú iní ako
my a žiť v súlade s prírodou okolo nás.
A chceme stvoriť
nadľudí a osídľovať
planéty vo vesmíre.
Neporážajme smrť,
ochraňujme život.
Počúvajme Boha a
nehrajme sa na
Neho.

» Ján Košturiak

85_0005

grily,

40-0050

DOVOZ Záhradné krby
SR
pece
do 5
ATLAS
prac.dní
hnedý

