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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
NAJLEPŠIE CENY V MESTE
Zeleninárska 24
MICHALOVCE

Nakupujte
online!
Hľadám na výpomoc brigádnikov

0907 148 965
0905 195 458

0907 572 001

STUDNE

EXEKÚCIE � ZRUŠÍME
0907 129 169

62-0050
87-0050

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

62-0043

Masarykova 90, 071 01 Michalovce - zdravotnícke centrum Amara

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

SKUPINOVÁ ALEBO
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA

ARIAN, Námestie Slobody 1366/15, Michalovce
0905 794 715, ariansro@gmail.com

+421 905 694 264

Akadémia vzdelávania Michalovce, Nám. slobody 3
Tel.: 0902 930 232, www.avmichalovce.sk

BLIŽŠIE
INFORMÁCIE
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0917 813 503
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NA PRENÁJOM
62,66 M�

OBCHODNÉ PRIESTORY
NA PRENÁJOM
87-0061

MALIARSKÉ PRÁCE
STROJOVÉ ������������������������
�����������������������������������
�������������������������

87-0025

ZÁPISY DO JAZYKOVÝCH
KURZOV

ÚÈTOVNÍCTVO

87-0018

www.lekarmi.sk

0905 249 044

minibagrom

87-0019

PRIJÍMAME
NOVÝCH PACIENTOV

87-0049

všeobecný lekár pre dospelých v Michalovciach

Kontakt: 0911 927 026

v centre mesta Trebišov,
ul. M.R.Štefánika 1515
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62-0047

MUDr. Miloš Janovský

87-0067

za NAJLEPŠIU CENU !!!

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

záhradnícke a malé stavebné práce

(popri práci)

87-0021

Týždenne do 29 620 domácností

www.minimax.sk
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0948 760 768

Berehovská 2213/13, TREBIŠOV
nabintplus@gmail.com
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

PLASTOVÉ OKNÁ

Najčítanejšie regionálne noviny
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VSTAVANÉ SKRINE

87-0025

BENÁTSKE FARBY-OMIETKY

0908 329 544

OBNOVA STRIECH

62-0044

kozak.kopami@gmail.com

  )   %    

OPRAVY A SERVIS

BEZ DEMONTÁŽE!

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!
87-0009

Slovenská firma

NON STOP lin

0944 720 9ka
32
t ZÁRUKA MIN. 20 ROKOV
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

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

0905 308 280

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

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

  %  )'    

52- 0113

PONÚKAM
spracovanie komplexného
účtovníctva vrátane mzdovej
agendy, ako aj spracovanie
daňových priznaní. Cena dohodou.
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obnova plochých striech technológiou COPERNIT
záruka minimálne 20 rokov

VYKONÁVAME OPRAVY: KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

43-0037-6

0907 924 947

  




62-0032

ROZUMNÁ
PÔŽIÈKA
ROZUMNÁ PÔŽIČKA

     %
    " !

MARCIN

KAMENÁRSTVO
PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

87-0031

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

87-0027

ZALUŽICE 89
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PREPICHY
POD CESTY

ZÁHRADNÍCTVO
62-0004

Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

Výročia a udalosti
vytvorený prvý program v programovacom jazyku Fortran

20. september 1954

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

,
mete.tam
Stavoia
je
u
b
tre

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

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

kde p

TIP na výlet

0940 88 88 29

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €
Zdravotné ortopedické
matrace od 99,-€

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

NONSTOP

0908 580 291

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk

21. septemberr 1937

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Zvýhodnená cena
na tieto farby

Nakupujte priamo od výrobcu.

87-0091

0919 370 730, 0919 383 363

www.zahradnictvo-uhrin.sk

Výročia a udalosti

bol vydaný román J. R. R. Tolkiena Hobbit

POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

Zemplínska Šírava

tel.: 0915 880 808

62-0008

HNEDÁ
8003

0940 234 800

STRECHY

Materiály:
HLINÍK, DREVO

PRÁCE

ANTRACIT
7016

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

87-0003

farba
ANTRACIT

62-0044

MONTÁŽ
požiarnych a plynových
hlásičov do bytového
domu
0908 560 530

62-0018

TERASY ZASKLENIE
ZIMNÉ ZÁHRADY

3

87-0008

michalovsko

´
POMNIKY

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

PREDAJ HLINIKOVÝCH PROFILOV A TABU¼OVÉHO SKLA
PROFILY aj v povrchovej úprave

AKCIOVÉ CENY

POREZ A PREDAJ
tabu¾ového skla, zrkadiel, vàtanie skla

RENOVÁCIA
HROBOV

WWW.TOPHLINIK.SK

OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK
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0908 042 002

87-0091

87-0058

0919 082 596

ADRESA : FIDLIKOVA 5, HUMENNÉ

riadková inzercia, naša bezpečnosť / služby
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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

TIP na výlet

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk
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Polícia eviduje vyše 3500 priestupkov
v porušení pandemických opatrení
V 40 percentách prípadov bolo porušenie zákona riešené pokutou
alebo pokarhaním a 22 percent bolo
odložených.

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

Polícia v súvislosti s pandémiou
nového koronavírusu evidovala do
konca augusta 3687 priestupkov, ktoré
sa týkajú porušenia nariadenej karantény, povinnosti nosiť rúško a zákazu
otvorenia prevádzok. Najviac priestupkov, 711, bolo zistených v Košickom kraji a najviac porušení povinností nosiť
rúško sa objavilo v Žilinskom kraji, a to
425. Polícia celkovo zaevidovala 9855
udalostí. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva
vnútra SR Barbara Túrosová.
Ako ďalej informovala, okresné
úrady na Slovensku evidujú prostredníctvom odborov krízového riadenia
506 priestupkov, z ktorých 478 bolo vyriešených. Po preverení okolností tretinu postúpili regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ukázalo sa, že išlo
o konanie posudzované podľa zákona
o ochrane, podpore a rozvoji vereného
zdravia. V 40 percentách prípadov bolo
porušenie zákona riešené pokutou
alebo pokarhaním a 22 percent bolo
odložených. Ostatné skutky sú ešte v
riešení. Najviac priestupkov bolo zaevidovaných v Trnavskom kraji, a to 117.
„Treba si uvedomiť, že nám v žiad-

INZERCIA

Marianna Sovjaková 0907 895 864
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
Sobrance

nom prípade nejde o zbieranie pokút.
Opatrenia majú chrániť nás všetkých a
nosenie rúška je to najmenej, čo môžeme jeden pre druhého urobiť,“ uviedol
minister vnútra Roman Mikulec.
Okresné úrady, ale i polícia od vyhlásenia mimoriadnej situácie každý
deň riešia priestupky a preverujú podozrenia z priestupkov spáchaných v
súvislosti s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR. Tých
sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej
situácie neuposlúchli výzvy a pokyny
inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti
s plnením zákona o civilnej ochrane.
„Za takýto priestupok môže byť počas
mimoriadnej situácie uložená pokuta
až do 1659 eur, v blokovom konaní do
1000 eur,“ spresnila Túrosová.

» red

Michalovce
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.

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
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

STARINA

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
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

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

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
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

právnik radí / domácnosť, služby

michalovsko
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Práce v záhrade v septembri

bezpečnostné dvere

Hladké
javor

Elegant
orech

Tri pásiky
mahagón

Slovenská
norma
V ponuke aj farby BIELA a ANTRACIT
OBHLIADKA ZDARMA

HUMENNÉ
NÉ , ul. 26. novembra è. 1 (bývalý chemlonský internát 1.p.)

0948 300 988

Certifikát
od národnéhoho
bezpeènostné
úradu.

Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

www.LIBRABIS.sk
MICHALOVCE , TESCO

PREDÁM 3 izb. byt, Sečovce

Byt v Osobnom vlastníctve,
0
balkón, voľný.
0911 350 36
0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

61-0222

STROJOVÉ
POTERY

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

MICHALOVCE

www.slovaktual.sk

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

9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

0918 874 969

VŔTANIE
STUDNÍ
0944 068 115

MI20-38 strana-
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87-0054

LIBRABIS BEZP
BEZPEÈNOSTNÉ DVERE

87-0013

0918 623 064

» red

66-0182

Ešte v septembri môžete vysiať
reďkovky. Výsev šalátu je už časovo
na hrane, ale ak sa poponáhľate, určite
niečo zožnete. Skôr než klasické hlávky
ale budete žať voľné listy.
Skleník sa v septembri oplatí dvojnásobne. Pokiaľ nie je cez deň vonku
teplo, v chránenom priestore budú semienka dobre vzchádzať a pôda výrazne nevychladne ani cez noc. Skleník
alebo fóliovník tak rastlinám daruje
navyše ešte aspoň tri týždne. Skoro
rovnako dobre ako skleník však poslúži aj priestrannejšií prenosný kryt, ktorý položíte na vysiaty záhon.
Nastáva aj doba pre výsevy druhov
k skorému jarnému zberu. Vysievajte
hlavne listovú zeleninu. Pozor, cesnak
ešte nevysádzajte. Pôda je zatiaľ príliš
teplá, a buď by vám strúčiky stihli do
zimy vyrašiť, alebo by v teplej a vlhkej
pôde zhnili.

Osobitnú pozornosť venujte druhom, ktoré zostávajú na záhonoch až
do jari - teda póru, kelu kučeravému a
ružičkovému kelu. Rastliny priebežne
prezerajte, zbavujte ich slimákov, húseníc a žltých listov. Slabšie rastliny
prednostne spracujte, aby na záhonoch
zostali len tie najsilnejšie. V pôde zostáva tiež koreňová zelenina na zimné
uskladnenie, pokiaľ nie je napadnutá
hlodavcami. Pokojne na ňu preto ešte
na mesiac zabudnite, kým nedorastie a
nevyzreje. Žiadnu zeleninu už netreba
prihnojovať, je ale nutná zálievka. Nemusí byť každodenná.
Dopredu si pripravte dostatočnú
zásobu nádob, debničiek aj menoviek,
zeleninu už pri zbere trieďte na kvalitnejšie kusy a ostatné a vyberte si na to
pekný deň so suchým počasím.

85_0041

September, krásny, z astronomického hľadiska vlastne ešte letný
mesiac, máva pekné počasie s príjemnými teplotami. Do konca sezóny, ktorú fakticky ukončia až prvé
mrazíky, zostáva ešte niekoľko týždňov, a tak sa môžete ešte vypraviť
do obchodu aj pre nejaké semienka.

zdravie / služby
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OD NEDELE 20. 9.
u nás s nemuste
vybera� medz

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU

C H L AD E N É

300 g balenie

-39%

cena za 1 kg

-42%

1.79

1

2.59

09

Chery paradajky stapcové

1

49

(1 kg = 3,63)

Kur�a a 2 kuracie štvrte

C H L AD E N É

kg

-37%

cena za 100 g

-35%

1.59

0

99

Jablká Golden Delicious
• nový zber

1.99

Losos

• fileta s kožou
• bez kostí

1

29

170 g

-31%
Makrela

Supercena
1l

Trvanlivé mlieko

0

200 g

-37%

0

89

(100 g =
0,87/1,05/PP)

3.99

2

49
(100 g = 1,25)

Instantá káva
• 100% Robusta

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 8. 9. 2020.
Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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33-0063

• 1,5 % tuku

39

• filety
• rôzne druhy

1.29

riadková inzercia, vtipy / práca

michalovsko
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TENTO TÝŽDE�

35 %
alkoholu

OD NEDELE
DO SOBOTY

20. - 26. SEPTEMBRA

Supercena

0,7 l

-44%

8 x 0,5 l = 4 l

17.99*

9

99

1,5 l

-23%

Uriner

• multipack

(1 l = 14,27)

3

99
(1 l = 1,00)

0.59

0

45
(1 l = 0,30)

200 g

250 g

-40%

Magnesia

• perlvá/jemne perlvá

1.29*

C H L AD E N É

Tvaroh
hrudkovitý
• jemný

Supercena

1

0.89

0

69

77
(1 kg = 3,08)

((100
00 g = 0,35)

rôzne druhy

48

2 x 100 g = 200 g

praní

59

Crème Brûlée

0

-22%

60

praní

(100 g = 0,80)

Prací gél

125 g

-20%
0.24*

Jogurt Klasik
• rôzne druhy

0

19
(100 g = 0,15)

• v ponuke
aj Prac
prášok
3,51 kg za
7,99 €

Supercena

3l

-42%

1,2 l

2

59

13.99*

7

99

(1 l = 2,16
1 pranie = 0,05)

Aviváž Suprême
• rôzne druhy

(1 l = 2,66
1 pranie = 0,13)

MI20-38 strana-
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33-0063

... a mnoho �alšch výrobkov na www.lidl.sk
Ponuka tovaru platí od 20. 9. do 26. 9. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

služby
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0918 217 665
27-0014-16

www . pr ofil in ves t.s k

Výročia a udalosti
vypuknutie prvého Slovenského povstania, vyhlásenie Slovenskej
národnej rady a jej zasadanie v dome pani Kolényovej v Myjave

19. september 1848
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Hľadáme odberateľov - montážne �rmy
63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu
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Masky nás demaskovali

Obyčajní a nezávislí

Ide do tuhého, zúri druhá vlna, nákaz
a obetí je viac, ako v marci a v apríli,
keď mal každý - ako vravela moja stará mama - “scisknutú ric”.

Začiatkom roka 2020 sa stal zázrak. Päť
percent sa zmenilo na dvadsaťpäť. Obyčajní ľudia získali neobyčajnú príležitosť zmeniť krajinu. Zároveň sa vystavili aj obrovskému pokušeniu vytvoriť
si závislosť na moci, peniazoch, pýche
a sláve.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

CA PRE KAŽDÉHO
PRÁ
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

STAJAN Slovakia príjme na HPP:
- ELEKTROTECHNIK §21, §22

ponúkame celoročnú prácu na turnusy

plat od 15,00 € - Nemecko
alebo od 15,50 € - Švédsko

CALL CENTRUM

0918 607 897
0915 971 823
0905 552 537

Mzda: od 850 EUR

- PRACOVNÍK S POVOLENÍM
NA OBSLUHU TLAKOVÝCH
NÁDOB: Mzda: 800 EUR

cesta a bývanie ZADARMO
+421 907 780 698 / +421 948 672 122

V, ŽENY aj PÁRY
VHODNÉ PRE MUŽO

UBYTOVANIE a DO

Výročia a udalosti
bulou rímskeho pápeža Pia VII. Relata Semper bola kanonicky zriadená Prešovská eparchia

22. september 1818

Lešenári a stavbári pozor!

PRAVA hradené

Miesto práce: Nové Mesto nad Váhom
UBYTOVANIE ZDARMA + STRAVNÉ LÍSTKY V HODNOTE 4,10 €

85_0660

- pracovník
vo výrobe /ČR/
- montážny
pracovník /ČR/
- zdravotné
asistentky sestry
opatrovateľky /DE/
- klampiar, inštalatér
zvárač /DE/
- balenie čokolády
a kozmetiky / ČR

roky budované peňazovody na rozkrádanie štátu. Mnohým mafiánom a oligarchom hrozí, že im vyschnú zdroje. Keď nepomáhajú dohody cez peniaze, prichádza
očierňovanie ľudí, vyrábanie káuz a tvrdé
vyhrážky.
Čo by mohlo pomôcť? Keď Pán urobil z päťky dvadsaťpäť, možno má s nimi
Zostanú títo ľudia obyčajní a nezávis- svoj plán a zachová im cit, zdravý rozum
lí? Nerobme si ilúzie. Je to štandardná vzor- a odvahu. Možno by sme im mali dávať
ka slovenského národa. Sú medzi nimi aj spätné väzby a informácie z reálneho
schopní aj neschopní, poctiví aj nepoctiví. života. Dúfajme, že sa k nim dostanú cez
Zakúšajú, ako chutí moc. Komicky pôsobí ochranný val tých, ktorí ich chcú zbaviť
snaha niektorých zapáčiť sa novinárom. obyčajnosti a nezávislosti. Mali by sa spoNamiesto mena sa začínajú oslovovať lu viac stretávať, rozprávať, budovať dôvefunkciou, učia sa používať majáky na au- ru a súdržnosť. Starostlivo vyberať ľudí vo
tách a niektorí obyčajní ľudia prejavujú až svojom okolí a vytrvalo čistiť chliev, ktorý
neobyčajnú nekompetentnosť.
prebrali. Na Slovensku stále vládne SMER
Majú okolo seba rôznych prikyvova- a ich ľudia. Máme tu „pekelné stroje“ na
čov, lobistov zo zahraničných firiem a na- kradnutie. Budovali ich od deväťdesiatych
šepkávačov, ktorí ich postupne zbavujú rokov. Toto je práca pre
zdravého rozumu a oddeľujú od reality - tvrdých chlapov, nie
aby z nich urobili figúrky, aké sme tu videli pre usmievavých miv ostatných desaťročiach dosť.
nistrov s peknými
Verím v zázraky. Tak ako sa päť per- rečami. Obyčajní a
cent zmenilo na dvadsaťpäť, môže si kritic- nezávislí musia byť aj
ké množstvo obyčajných ľudí zachovať ne- tvrdí a nekomprozávislosť na všetkých pokušeniach, ktoré misní. Držme
sú okolo nich. Tak ako Boží Syn, pokúšaný im palce.
diablom na púšti.
Toto je vážna hra. Začali sa prerušovať
» Ján Košturiak

www.facebook.com/alukogroup

94-0135

Vtedy som iba zriedkavo videl niekoho vyjsť na ulicu bez rúška, to už
naozaj musel byť “ignorant a vyvrheľ”.
(Alebo človek s diagnózou, ktorá mu
rúško neumožňovala nosiť.) Rukavice
mal každý druhý a rabovanie obchodov
sa dialo organizovane, päť zákazníkov
v dedinskom obchode a ostatní vonku.
Mimochodom, ako mole? Darí sa im? Že
pozdravujem!
Minulú nedeľu istá súkromná televízia zverejnila prieskum Focusu, z ktorého bolo úplne zjavné, z akých táborov
a z prostredia akých hodnôt sa grupujú
odmietači rúšok. Bol to argument nad
všetky argumenty a iba potvrdil to, čo si
väčšina spoločnosti iba myslela a o čom
bola presvedčená. Ten prieskum teda
neprekvapil, ale mimoriadne pomohol.
Zorientovať sa v tom, kto je teraz, počas
druhej vlny - kto.
Kto myslí na seba, na svoje pohodlie, kto nie je zodpovedný, kto ignoruje
pravidlá a nariadenia. Naopak, podľa
rúšok na tvárach možno poznať doteraz
mnohých nepoznaných ohľaduplných,
zodpovedných, mysliacich na iných,
nielen na svoje ja a takzvané svoje “práva”. Mimochodom, ak si zlomíte nohu a
lekári vám ju dajú do sadry, tiež porušili
vaše ľudské práva? Alebo keď sa v aute

zapnete do bezpečnostných pásov, tiež
niekto obmedzil vašu slobodu?
Zrazu sa vynorilo toľko bojovníkov
za ľudské práva, že ak by čo len ústa otvorili počas uplynulých tridsiatich rokov,
žijeme si v rajskej demokracii. Kde boli
doteraz? Kedy sa ozývali keď zo zamestnania vyhadzovali “naši” šéfovia stranícky nepohodlných zamestnancov? Kde
boli všetci tí “slobodumilujúci”, keď sa k
moci dostávali režimy, po ktorých nám tu
zostali iba každodenné zatýkania zločincov Národnou kriminálnou agentúrou?
Vlastne, ani sa netreba pýtať, odpovede
dal spomínaný prieskum Focusu.
Mimochodom, ak už ide o ľudské
práva - moje základné ľudské právo je
právo na zdravie. A budem si vyžadovať
jeho plnenie hoci aj sankcionovaním nedodržiavania opatrení, ktoré mi to právo
majú zabezpečiť v praxi. A treba sa poďakovať polícii, ktorá pokutuje tých, ktorí
ignorujú spoločensky záväzné pravidlá,
ako aj mladíkovi na benzínke, ktorý jednou ranou poslal k zemi ignoranta, ktorý
sa fyzicky oboril na pumpárku len preto,
že ho požiadala, aby si nasadil rúško. Toto sú hrdinovia týchto dní.
Inak, pokojne tie rúška nenoste, aspoň už z
diaľky vidno, kto je kto.
S pozdravom

Kontakt: 0918 493 960 Mail: stajanslovakia@azet.sk

MOJE RÚŠKO CHRÁNI TEBA,
TVOJE RÚŠKO CHRÁNI MŇA.
#ZOSTANDOMA

TIP na výlet

Vinianska stráň SENDEROV
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Blíži sa zimný čas

Zachráňme kultúru!

(a zjavne nie naposledy, ako sa sľubovalo)
Mesiac a niekoľko dní zostáva do
zmeny letného času na zimný. 25.
októbra 2020 čas zmeníme z 3:00
na 2:00. A to malo byť naposledy, čo
prestavujeme hodiny. Lenže...
Európska komisia sa nijako nehrnie do toho, aby prijala konečné rozhodnutie. Smernicu stále ešte musí
schváliť Rada Európskej únie, ktorá sa
k tomu takmer za rok a pol nedostala.
Najskôr za to snáď aj mohli objektívne
dôvody - do diania zasiahli európske
voľby. Z Bruselu ale zaznievali signály,
že až začne nová rada v decembri 2019
fungovať, téma sa vráti na stôl a rýchlo
sa vyrieši. To sa ale nikdy nestalo. Nemožno ale zvádzať všetko na koronavírus, ten predsa len udrel až na jar a
táto otázka bola v tom čase na stole už
dlhšie ako rok. Hoci si európske štáty
zrušenie striedanie času odhlasovali,
z nejakého dôvodu sa im o tom rokovať
nechce. A nie je to len Rada Európskej
únie, kto celú záležitosť zdržuje. Na samotných členských štátoch totiž od samého začiatku je, aby si vybrali, ktorý
zo sezónnych časov si chcú ponechať
- či letný, alebo štandardný (niekedy
nesprávne označovaný za zimný).
S výnimkou niekoľkých štátov,
ako je napríklad Fínsko, ktoré chce zostať pri štandardnom čase, však zatiaľ
väčšina krajín prešľapuje na mieste a k

11

rozhodnutiu má ďaleko.
Ak človek vstáva ešte za tmy, čo
by sa muv letnom čase v zime stávalo
častejšie, jeho vnútorné hodiny viacero
telesných procesov nezastavia a niektoré ďalšie naopak nespustia. Nejde
pritom o žiadne nepreukázané teórie.
Za objav molekulárneho mechanizmu
hodín bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za fyziológiu a medicínu.
Krátkodobo nie je nesprávna synchronizácia biologických hodín s dennou dobou nebezpečná, ale dlhodobo
môže pôsobiť chronické problémy a je
s ňou spojený výskyt mnohých civilizačných chorôb. Medzi tie, ktoré sú
preukázané výskumom, patrí obezita,
cukrovka, nádorové ochorenia prsníka a hrubého čreva, kardiovaskulárne
poruchy, poruchy spánku a psychické
poruchy, ako sú napríklad depresie.

» red

Neznie vám to akosi tak - prázdno?
Nie sú to iba také sporadické zvolania zúfalcov, na ktorých aj tak každý v zásade iba kašle?
Videl niekto z vás člena sláčikového kvarteta blokovať pomalou jazdou
diaľnicu s dodávkou kotlebovcov vo
vedľajšom jazdnom pruhu? Videl niekto z vás tympánistu symfonického
orchestra hulákať na hraničnom priechode? A že by ho s jeho nástrojom bolo
počuť! Videl niekto z vás napríklad
- hercov činohry národného divadla
večer čo večer v správach nariekať, že
oni ešte nedostali pandemické odmeny? Alebo - z tej amatérskejšej strany
- nejakých divadelných ochotníkov
kráčať v šíku ulicami hlavného mesta
a hulákať do megafónov, že potrebujú
pomoc? Zakladať asociácie - ako združenie prevádzkovateľov aquaparkov a
z ich pozície sa vyhrážať vláde? Veľmi
bizarné predstavy.
Možno aj preto nikoho nezaujímajú. Burčiak má svoje dni burčiaka,
vinobrania a kolotoče počas nich síce
oficiálne nebudú, ale neoficiálne aj
tak budú, akurát starčekov uzavrieme
v ich domovoch a umelcov izolujeme
od tých, ktorí odmietajú nosiť rúška
a roznášajú nákazu. Aby sa náhodou
tým roznášačom niečo nestalo. Čo tam
po umelcoch, čo tam po starkých, ktorých v nemocniciach nesmú navštíviť
najbližší, čo tam po umeleckých súbo-

roch, ktoré smú svoju produkciu predvádzať pred päťdesiatimi divákmi?
Do lietadla sa pokojne môže narvať
na desať hodín aj dvestovka pasažierov, do desať krát priestorovo väčšej
koncertnej a tak isto klimatizovanej
sály na dve hodiny iba päťdesiatka divákov. Kde má toto základ, logiku, kde
to má svoju rozumnú podstatu?
Držíme sa zásady, že dáme iba
tomu, čo kričí? Kto má najviac roztvorený zobák? Pardon, nie je to až neskutočne animálne primitívne? Energia,
akú vynakladáme na pomoc “kultúre”
- v úvodzovkách nie dehonestujúco, ale
preto, že je to nesmierne široká oblasť
spoločenského života, to je energia letného vánku, ktorý nezdvihne ani len
opadnutý list z brezy.
Je potešiteľné a chvályhodné, že
ministerka kultúry už rokovala s ministrom financií. Ale žiada sa pripomenúť členom krízového štábu a všetkým
tým, v moci ktorých sú obmedzujúce
pandemické nariadenia - zastavte sa
už! Prečo radšej nenariadite povinnosť rúšok ako vo všetkých okolitých
krajinách? Nemáte odvahu? Bojíte sa
o nejakú politickú popularitu? Ak zlikvidujeme kultúru, zničíme aj posledné
zvyšky kultúrnosti. Že by fakt o toto
niekomu u nás išlo zámerne? Tak sa to
aspoň javí.

» ib

PRÁCA v Nitrianskom
a Trnavskom kraji
POZÍCIA:

Mzda do 1000 €
Nástup ihneď
!!! VYHRAJ KAŽDÝ MESIAC LCD TV, MOBIL ALEBO TABLET !!!
ZABEZPEČÍME UBYTOVANIE
Možnosť týždenných záloh
Stravné lístky v hodnote 3,83 €
Výkonnostný a dochádzkový bonus

INFO NA BEZPLATNEJ LINKE 0800 800 019
web: www.abcjobs.eu • email: info@abcjobs.sk • FB: abcjobs.sro
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OPERÁTOR VO VÝROBE,
ˇ VZV
PICKER A VODIC

zdravie / služby
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Klimatizácie
na splátky
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AIW - Hľadáme opatrovateľky
pre seniorov v Rakúsku!

Prijmeme nových
ý zamestnancov
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t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
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Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

MI20-38 strana-

12

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 dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk

32-0001-3

0800 500 091.

85-0602
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85 0545

www.lk-servis.sk

34-0099

0915 863 995

