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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Týždenne do 29 620 domácností

za NAJLEPŠIU CENU !!!

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

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

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

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291

87-0001

0907 148 965
0905 195 458

87-0015

87-0064

STUDNE

62-0004

Najčítanejšie regionálne noviny

0907 895 864

PREPICHY
POD CESTY

www.cisteniekanalizacie.sk
Pochádzam z Michalovského regiónu

0905 188 051

62-0001

0907 924 947

INZERCIA
................................
62-0021

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA

PLOŠNÁ

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

87-0012

87-0009

KRTKOVANIE

Načo chodiť do Nemecka, keď máš dobrú prácu doma...

Hľadáme Zváračov TIG
• So skúsenosťami so zváraním nerezového materiálu
• 14 -16 EUR na hodinu podľa výkonnosti
Podmienky:
• Práca v krytej hale v Hencovciach, zváranie nerezových potrubí
• SZČO, práca od 09/2021 do 03/2022
• Stravovanie v závodnej jedálni, ubytovanie zabezpečíme

Hľadáme aj:
• Zvárací technológ
• Zámočník prípravár
62-0039

KONTAKT: personalne@bukoza.sk • +421 574 413 104, +421 915 998 022
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OBNOVA STRIECH

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
álna záruka
OBHLIADKA ZDARMA Re12 rokov
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Šéfredaktor: Ivan Brožík

34-0086-6

CIA
LETNÁ AK

0949 765 613
25. augusta 1609

INZERCIA

Marianna Sovjaková 0907 895 864

Výročia a udalosti

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

Galileo Galilei predstavil svoj prvý ďalekohľad

26. august 1883

erupcia sopky Krakatoa

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

Trebišov
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BEZPEČNOSTNÉ DVERE

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

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

Západné Slovensko

AKCIA 370€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17

TIP na výlet

BITU FLEX s.r.o.

66-0007-1

DUB
MATNÝ

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

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

86.750
87.350
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

Stredné Slovensko

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

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
48.090
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

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

88-0037

0950 266 604
Zemplínska Šírava
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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

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

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

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

62-0033

www.slovaktual.sk

85_0099

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

34-0010

87-0022

michalovsko

TIP na výlet

OPRAVY A SERVIS
plastových a hliníkových
okien a dverí
žalúzií, sietí proti hmyzu
montáž

87-0039

87-0002

0905 308 280

AKCIOVÉ CENY

0919 082 596

87-0044

RENOVÁCIA
HROBOV

MARCIN

KAMENÁRSTVO

MI21-33 strana-

PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

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

3

87-0028

ŠIROKÝ VÝBER
moderných
tvarov a farieb

VYHLIADKOVÁ VEŽA DUKLA

´
POMNIKY
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Najčítanejšie regionálne noviny

29,90 €

29,90 €
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domácnosť, služby, zdravie

michalovsko
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DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

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

RÁMOVÉ ZASKLENIE

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

www.promontglass.sk

87-0011

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

0918 623 064

Výročia a udalosti
Deň obetí okupácie Česko-Slovenska
v roku 1968

37-0058

21. augusta

Vyskúšať ho môžete vo forme oleja, používa sa aj v kozmetike. Za posledných desať rokov na trh dorazili produkty s látkou
kanabidiol, alebo CBD. Svetová zdravotnícka organizácia spomína klinicky overené
účinky proti epilepsii, základný výskum potvrdzuje účinky proti nespavosti či bolesti.
CBD je u ľudí čoraz obľúbenejšie. Prieskum
firmy Brightfield predpokladá, že v Európe
do roku 2024 trh s CBD expanduje o 400%.

Odkiaľ sa berie? CBD je extrakt z listov
a kvetov rastliny konopy siatej. Táto technická plodina zažívala na Slovensku svoje zlaté
časy v 19. storočí, rástla až na 20-tisícoch
hektárov ornej pôdy. Naši prarodičia vyrábali z jej stonky vlákna na plátno a laná, z pazderia napríklad izolačný materiál, listami
a kvetmi kŕmili domáce zvieratá. Konopu
siatu poznali už v starovekej Číne. V roku
2737 p.n.l. čínsky cisár Shen Nung uznal jej
liečivé vlastnosti pri reumatizme a malárii.
V 20. storočí pestovanie konope ustúpilo kvôli zámene technického konope
s indickým, z ktorého je možné vyrábať
marihuanu. Technické konope však nemá
nič spoločné s marihuanou, pretože obsahuje len zanedbateľné a neškodné množstvo psychotropnej látky THC. Za to sa však
v rastline nachádza spomínané CBD, ktoré

nemá vplyv na psychiku, ale za to blahodarne vplýva na naše telo. Preto rastlina našich
predkov zažíva veľké obrodenie. K overenej
tradícii sa už pripája moderná veda.
Na začiatku je pestovanie a zber konopy
siatej. „Farmárov máme napríklad v Taliansku, Litve alebo Česku,“ hovorí Michal

Niektoré CBD výrobky však aj po spracovaní obsahujú malé množstvo THC na hranici
0,0005%. „To je úplne neškodné množstvo,“
hovorí Tőzsér. Všetky výrobky na trhu preto
musia spĺňať prísne pravidlá bezpečnosti
a sú certifikované pre svoju neškodnosť.

Škála výrobkov s CBD je široká. Využívajú
sa v kozmetike, výťažkom konope sa darí aj
vo farmaceutickom priemysle a čoraz obľúbenejšie sú oleje s obsahom 5, 10 a 20 %
CBD, ktoré sa kvapkajú pod jazyk. Séria pravidiel, v akej forme sa môže CBD predávať
sa stále vyvíja, pretože vedci objavujú stále
nové a nové potenciálne možnosti tejto látky pre ľudský organizmus. Preto možno očakávať, že v budúcnosti sa pre CBD produkty
vytvoria ešte priaznivejšie podmienky. Už teraz sa úspešne používa proti nespavosti, pri
úzkostných stavoch, kožných problémoch,
ale aj pri neurodegeneratívných ochoreTőzsér, marketingový riaditeľ firmy CB- niach ako Alzheimerova, Parkinsonova
Depot, ktorá CBD dodáva na svetový trh. choroba, roztrúsenej skleróze a chronických
„Jedno kilo biomasy obsahuje približne bolestiach kĺbov a svalov.
dvadsať gramov CBD.“ Listy a zvyšky kvetov
sa transportujú do laboratória, kde sa CBD
Pre stúpajúci dopyt dnes CBD molekulu
vyextrahuje vedecky overenou metódou. vyrábajú aj synteticky, no výrazná väčšina
„Vytvoríme tak izolovaný CBD kryštál v 98 substancií je stále organického pôvodu. Aj
percentnej čistote. Vo svete sa vyprodukujú z tohto dôvodu sa o CBD hovorí ako o prídesiatky až stovky ton CBD izolátu ročne,“ rodnej alternatíve alebo doplnku k chemictvrdí M. Tőzsér.
» red.
ky vyrobeným liekom.
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CBDexpert

5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
DOHERN¼SLħ
v predajni:

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRPDM9\
NRQWDNWXMWHQ£VD]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 907 907 520
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0060

Z konope sme kedysi robili
plátno, dnes najmä CBD

zdravie / služby
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od pondelka 23. 8.

ƐƋƋ¸

U nás si nemusíte
vyberať medzi

¨ïóúĊàóüàÿİ
ÏĊÒÀúàÿ¨Ùàÿı

Supercena
500 g balenie

½¨ïȝĒìï¤ÌÏĒ
¤úÔàĊ©

Mleté
mäso mix

99

1

(1 kg = 3,98)

Supercena
250 g
1 kg balenie

-25%

49

3

ƌıƐƔ

19

1

(1 kg = 4,76)

Gouda
• blok

cena za 1 kg

150 g

-20%

Bambino

ƐıƍƔ
YtJt;Y
;J]d.ƈt=;i

ïĊ àĊ©Ïï©
• bez kost�, v celku

• tavený syr v čr�evku

19

-37%
ƌıƐƔľ

99

4

0

(100 g = 0,66)

250 ml
150 g

-24%
cena za 1 kg

-32%
ƐıƐƔ
Kuracie
prsné rezne

79

3

ƋıƍƔ

ƋıƔƔ

79

0

22

0

-20%
(1 l = 3,16)

(100 g = 0,15)

Smotanový jogurt
• rôzne druhy

Smotana
ÙõÔ½ÙÀ¨
• 33 % tuku
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33-0024
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riadková inzercia, vtipy / práca

michalovsko

od pondelka
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Ɲƞıÿ¸ÿóú

125 kusov

ƌƐ

99

Supercena

ƌƜÏÿóŽƛİƜƞƍ

9ïÏìóÿÒĒ

100/120 ml

0,55 l

79

0

ƌƜƛƛØÒŽƛİƢƤĮ
0,66)

200 g

-37%

Magnum

ƌıƐƔ

• rôzne druhy

99

àÏàÒ¤àĊàƖØúàĊ©úÿÔÏĒ

0

(100 g = 0,50)

-36%
ƋıƑƔ

44

0

(1 l = 0,80)

t¨ÒÏàìàìàĊÀÏē
Kozel

ƒƗÔåÿĆ¡ÅÔåĐ
dàÒ¨úȕēììÀ¨ï
• parfumovaný
• 3-vrstvový

49

4

ƌƜÏàúĀ ÀÏŽƛİƝƣƍ

ũìà½ï
Vajcia "M"
2l

Supercena

-34%
ƋıƍƔ

19

0

(1 l = 0,10)

àÌ ¨ÙóÏĊà¤

20 kusov

0,7 l

39

7

69

1

(1 l = 10,56)

¨½¨ïàĊÏ

ƌƜÏÿóŽƛİƛƣƍ

38 %
ÒÏà½àÒÿ
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33-0024

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
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spravodajstvo / práca

Ochrana pred
rôznymi vírusmi - nie iba v škole
Keď som bol malý a spadol mi rožok, povedali mi, zdvihni, ofúkaj a jedz. Dnes
by to vyvolalo hrôzu.

Nie sme zlí
Mnohí politici vnímajú svojich občanov ako zlých ľudí, ktorých treba sledovať, viesť a chrániť.
Niektorí šéfovia si myslia o svojich
podriadených, že ich treba kontrolovať,
lebo majú sklony zašívať sa, podvádzať
a kradnúť. Mnohí ekológovia považujú
človeka na zemi na ničivý mor. Katastrofy a pandémie ukazujú skutočnú tvár
človeka. Áno, vždy sa nájdu takí, ktorí
vykrádajú zničené domy alebo okrádajú
chorých a mŕtvych. Ale drvivá väčšina
pomáha tým, ktorí to potrebujú. Ľudia sú
dobrí a práve v ťažkých časoch nachádzame v sebe to najlepšie. V médiách vidíme
často vybuchujúce bomby, utekajúcich
ľudí, zemetrasenia, tornáda alebo zničené budovy. Ale v obraze nevidieť ľudí,
ktorí pomáhajú trpiacim a bezmocným.
Aj v bežnom živote, bez vojen a katastrof,
väčšina ľudí nekradne, vracajú stratené
peňaženky a pomáhajú druhým.
Pre ľudí je prirodzené robiť dobré
veci. Je to základný zdroj radosti. Hádajte, kto má z poznania prirodzeného
dobra v ľuďoch strach? Ľudia, ktorí sú
motivovaní robiť dobro, nepotrebujú nad
sebou politikov ani manažérov. Vedia
spolupracovať v sieti bez dozorcov a audítorov, sú schopní spravovať si svoje ko-

munity aj bez úradníkov.
Médiá nám prinášajú rôzne reality
show. Dovezú ľudí do divočiny na ostrov
a ukazujú rôzne podrazy a konflikty medzi nimi. Existujú však reálne príklady
ľudí, ktorí sa dostali do podobnej situácie a prežili vďaka vzájomnej dôvere,
spolupráci a pomoci. V reálnom živote
ide o prežitie. V reality show o „zábavu,“
ktorá sa vytvára štvaním a provokovaním účinkujúcich, aby sa hádali a robili
si zle. Médiá veria tomu, že negatívne
a šokujúce informácie priťahujú pozornosť. A tak nám ich prinášajú. A ľudia
vyzerajú ako sebeckí a racionálni individualisti, bojujúci medzi sebou. Viete
si predstaviť redaktora v médiách, ktorý by ukazoval spoločenstvo, kde ľudia
spolunažívajú v láske, spolupracujú, dôverujú si a nikto nerobí nikomu nič zlé?
Sledovanosť by možno
klesla a prišiel by
o prácu. Nenechajme sa kŕmiť otráveným krmivom, ktoré
prinášajú médiá. Zostaňme dobrí, konajme dobro
a dostaneme
radosť.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
erupcia sopky Vezuv zničila mestá Pompeje, Herculaneum a Stabiae (tradičný dátum, možnou reálnou alternatívou je 24. október)

24. augusta 79 n.l.

52-0141

jedálnička raňajky, kvalitný čaj, domácu
desiatu.
Učiť žiakov po aktivitách umývať si
ruky a tvár s bežným mydlom. Aj v škoHygiena rokmi obmedzuje detstvo. Úra- le. Ak pri umývaní celého tela nezvládnu
dy hygieny vydávajú normy, napr. v súvis- studenú vodu, tak aspoň vlažnú. Pozor na
losti so školami, ktoré sú často nesplniteľné prechod z kúpeľne! Netreba veľa kozmetiky,
niekedy stačí kúpeľ s čistou vodou.
a bránia humanizácii školských budov.
Na vyučovaní sa venujme zdraviu. Nie
Bežné pravidlá hygieny sú dôležité.
Pre rôzne ochorenia, ktoré sa medzi deťmi jednorazovo. Veďme malých i starších žiašíria a neraz paralyzujú školu, keď prechá- kov. Diskutujme o zdraví na rodičovských
dzajú na učiteľov. Donedávna do školy pri- stretnutiach.
Ak ide o silný vírus, častejšie vetrajte,
šiel chorý žiak či učiteľ. Neprípustné! Ale
vírus dokáže preniknúť aj do zdravej školy. umývajte triedy i lavice alebo používajte
Možno aj preto, že zabúdame v rýchlosti ži- žiariče. Rúška sú dávno v niektorých krajivota na prevenciu.
nách akou-takou prevenciou. Ak s nimi neVeďme sa k zodpovednosti, chorí ne- súhlasíme, učme deti kašlať do vreckovky.
patria do kolektívu školy. Neobmedzujme Hľadajme pre deti šetrnejšiu dezinfekciu na
telesnú výchovu a šport. Venujme sa varia- ruky. Možno prijať aj preventívne meranie
bilným aktivitám, nie iba loptovým hrám. teploty. Vysvetlime žiakom, ktoré kontakAk sa bojíte šatne, nech sa deti prezliekajú ty nie sú zatiaľ nutné (napr. podať si ruku).
vo väčšej miestnosti. Učme deti aj vonku, Škola by mala mať možnosť občas striedať
umožnime im ísť cez prestávku von. Kon- klasické vyučovanie s online.
trolujte deťom (aj starším) oblečenie. Neraz
Zdravie súčasných detí je krehkejšie.
sa riadia módou alebo odhadom. Potom No privrite občas oči, keď sa „zašpinia“.
sa vonku premávajú s holým a spoteným Počúvajme aj overené „babské“ rady, ktoré
chrbtom. Nebezpečné! Nedovoľte im doma isto obmedzia aj horšie vírusy. Deti majú
iba sedieť. Či nad knihami, či nad mobilom. síce lepšiu schopnosť uzdraviť sa, ale choOddych a pohyb po vyučovaní musia byť! roba našich ratolestí nás bolí. Skúsme sa
Prestávky nech sú relaxom, nie drezúrou.
preto vrátiť k rozumnej prevencii a k logicZaradiť do stravy ovocie a zeleninu. kým opatreniam namiesto strachu z každej
Dávať k obedom šaláty a viesť deti k zdravej molekuly vzduchu.
strave. Ak im nechutí, nahrádzať vitamí» PhDr. Ján Papuga, PhD.
novými tabletkami. Pomáhajú. Zaraďte do
pedagóg
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Arogancia lomcuje
kedysi priateľským Slovenskom
Bolo to dávno, keď sa u nás na seba
ľudia usmievali. Arogancia, nadutosť, domýšľavosť či spupnosť
je však novodobá pandemicky sa
šíriaca negatívna charakterová
vlastnosť. Spôsob „komunikácie“.
Každý chce mať svoj vlastný
priestor, každý chce mať svoje osobné záujmy, ktoré si udržiava alebo
rozvíja prevažne na úkor iných. Či už
ľudí alebo ostatnej prírody. Ignoruje
pritom, že aj iní chcú mať svoje iné
vlastné priestory, osobné záujmy. To,
čo si vyhradzuje ako svoje vlastné neodňateľné právo, automaticky upiera
iným. Z našej spoločnosti sa vytratila
úcta a rešpekt. A to dokonca aj úcta k
sebe samým. Nahradila ich arogancia
a ignorácia. A celoročne a všade prekvitajúca hlúposť.
Iba sa ticho a s čoraz väčším
úžasom prizeráme, čo si arogantní
ignoranti dovoľujú. A naozaj, nie,
nemyslím iba tých v uliciach a na námestiach.
Rovnako arogantní a ignorantskí
sú aj tí, ktorí nám tvrdia, že na to majú
dokonca od nás mandát, nezrušiteľný
mandát a to na celé štyri roky. Inak by
vraj boli porušené ich práva.
A kde sú naše práva? Nás, ktorí
nechodia kričať na námestia, neblokujú dopravu, nás, ktorí „iba“ chceme

9

TIP na výlet

dôstejne prežiť, ak nie už priam žiť?
Kde je naše právo na pokoj, šťastie,
ľudskú dôstojnosť? A či máme iba
povinnosť drieť, odvádzať dane a odvody na tých, ktorí sa oháňajú mandátom, ktorý predsa už dávno stratili
svojim správaním sa k občanom?
Máme iba povinnosť slúžiť arogantným ignorantom a tak, ako sa
vraví – inak „držať hubu a krok“? A
platiť? A pozerať sa, ako sa s našimi
odvodmi šafári? Pozerať sa na arogantné tváre na tlačovkách? Na tých,
ktorí sa s nami už o ničom nebavia,
iba nám oznamujú, diktujú, rozhodujú z pohľadu vlastných potrieb a pre
udržanie moci ich strán?
Kombinácia arogancie a ignorácie je nebezpečný elixír. A Slovensko je vďaka nemu v smrteľnom kŕči.
Nikto tu nie je „niečo viac“ ako iný.
A tí, ktorí si myslia, že im patrí celý
vesmír, sa tragicky mýlia. Na úkor
nás všetkých. Škoda, skúsme proti
tomu niečo urobiť, nedajme priestor arogancii a
ignorácii. Vráťme sa do
čias, keď sme ešte boli aj
ľudskí!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

62-0034

michalovsko

Oborín
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magnát Cornelius Vanderbilt, sa tento
protest chuťovo prekvapivo páčil..
Zemiakové lupienky si získali veľkú
popularitu až v 20. rokoch 20. storočia.
V tom čase začala podnikateľka z Kalifornie menom Laura Scudderová predávať smažené čipsy vo voskových papierových vreciach, ktoré boli uzavreté
teplou žehličkou, aby sa zabránilo ich
drobeniu a zároveň boli čerstvé a svieže. Postupom času inovatívna metóda
balenia umožnila po prvýkrát hromadnú výrobu a distribúciu zemiakových
lupienkov, ktorá sa začala v roku 1926.
Dnes sú čipy balené v plastových vreckách plnených plynným dusíkom, aby
sa predĺžila trvanlivosť produktu.
Až v 50. rokoch 20. storočia však obchody začali ponúkať zemiakové lupienky v rôznych príchutiach. Prvé ochutené
výrobky zo zemiakových lupienkov mali
dve príchute: syr a cibuľa a soľ a ocot.

Stravné lístky v hodnote € ='$50$
Firemná doprava a ubytovanie ='$50$

Zemiakové lupienky alebo hovorovo čipsy sú potravina vyrábaná z na
jemno narezaných zemiakov, ktoré sú
upečené na oleji. Obyčajne sa podávajú
solené ale bežné sú aj pikantné paprikové, slaninové, smotanové, či iné príchute.
Za miesto pôvodu lupienkov je považovaná Saratoga Springs v americkom
štáte New York. Prvé priemyselne produkované zemiakové lupienky sa objavili
v USA začiatkom 20. storočia. Pôvodne
boli balené v papieri alebo v plechovkách. Dnes sú pre dlhšiu trvácnosť produktu balené v plastových vreckách s
dusíkovou atmosférou.
Vráťme sa však k tomu naštvanému
kuchárovi. Stalo sa to 24. augusta 1853.
George Crum, ktorý bol napoly Afričan
a napoly pôvodný Američan, v tom čase
pracoval ako kuchár v Saratoga Springs
v New Yorku. Počas svojej zmeny nespokojný zákazník stále posielal späť objednávku hranolkov a sťažoval sa, že sú
príliš hrubé. Frustrovaný Crum pripravil
novú dávku pomocou zemiakov, ktoré
boli nakrájané na hrúbku tenkého papiera a opečené do chrumkava. Zákazníkovi, ktorým bol náhodou železničný

3UHSODWHQLHFHVWRYQêFKOtVWNRY[PHVDþQH
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www.studentservis.sk
galanta@studentservis.sk


Od 30. júla 2021 sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o
poskytnutie prostriedkov z Operačného
programu Kvalita životného prostredia
na financovanie budovania verejných
kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a
súbežnú výstavbu verejných vodovodov.
Alokácia predmetnej výzvy je aktuálne 11 600 000 EUR z Kohézneho fondu,
avšak táto alokácia je iba dočasná, aby sa
vyhlásením výzvy vytvoril pre žiadateľov
priestor na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a pre riadiaci
orgán na vykonávanie konaní o predložených žiadostiach.
Ministerstvo plánuje alokáciu navýšiť, avšak navýšenie finančných zdrojov
na výzvu je viazané na schválenie Európskou komisiou. Spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z
prostriedkov prijímateľov dosiahnu zdroje na podporu projektov vo vyhlásenej
výzve objem 96 miliónov EUR. Tento objem zdrojov bude alokovaný na nenávratný finančný príspevok tým žiadostiam,

ktoré už boli predložené do konania a v
čase zvýšenia alokácie výzvy tak budú
môcť byť schválené. Je preto dôležité, aby
oprávnení žiadatelia v rámci výzvy neváhali s predložením žiadostí o nenávratný
finančný príspevok a predložili ich čo
najskôr po vyhlásení tejto výzvy.
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:
• obce,
• združenia obcí (s výlučnou účasťou
obcí),
• právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií
vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
• vlastníci verejných kanalizácií podľa
zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku bude dostupné na
webovom sídle www.op-kzp.sk.

V deň, keď bol riadne naštvaný, bolo to
24. augusta 1853, americký šéfkuchár
George Crum prvý raz pripravil zemiakové lupienky. Pre korektnosť musíme
dodať slovko - „vraj“. A ku všetkému
prispel jeden nepríjemný hosť.

Práca v jednozmennej
a dvojzmennej prevádzke
Mzda po odpracovaní mesiaca min. €

Ministerstvo životného prostredia
plánuje poskytnúť v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia značné prostriedky z Kohézneho fondu na podporu budovania verejných kanalizácií, čistiarní
odpadových vôd a súbežnú výstavbu
verejných vodovodov.

Najčítanejšie regionálne noviny

A na svet prišli zemiakové lupienky...

Podpora kanalizácií
a čistiarní odpadových vôd

Zálohy každý piatok vo výške 40€
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zdravie / služby
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OZDRAVNÁ
REKREÁCIA

Oravský Podzámok č. 396,
www.oravskahoraren.sk

37-0096

Návrat k zdraviu
po ľahkej forme COVID-19
Ozdravná rekreácia na 6 dní/ 5 nocí s plnou
penziou a bohatým programom
iba za 195,- EUR/ 1 osoba a pobyt
Pôvodná cena 245.- EUR, dotáciu od štátu
50.- EUR dostanú i Vaši rodinní príslušníci,
ktorí boli s Vami v jednej domácnosti.
Pobyt i pre seniorov, cena s polpenziou
iba 177,- EUR/ 1 os.
Voľné termíny: 20.9.-25.9., 27.9.-2.10.,
4.10.-9.10., 11.10.-16.10., 18.10.-23.10.,
25.10.-30.10.
Rezervácie: Rekreačné stredisko Potravinár,
0918 591 942, 0918 494 494,
recepcia@oravskahoraren.sk
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OPERÁTOROV
VÝROBY

do Mikulova, Opavy a Ostravy.

65-012
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PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 €
DO 1300 € / MESAČNE

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

87-0012

0800 500 091

85_0343
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