č. 40 / 8. október 2021 / 25. ročNÍk

MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 29 620 domácností

FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY

PLECHOVÉ GARÁŽE

12
rokov
na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

3x5m

Dovoz a montáž
ZDARMA

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA
0907 924 947

62-0021

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

62-0033

87-0009

87-0023

690€

Oprava
zatekajúcich
a poškodených
striech - fasád
Čistenie striech a fasád od rias a machu

PREPICHY
POD CESTY

87-0003

62-0001

0911 150 447

37-0003-1

Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu
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služby, domácnosť

STRECHY
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MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY
POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

AKCIA PLATÍ DO 31.10.2021

tel.: 0915 880 808

62-0040

0940 88 88 29

87-0004

PRÁCE:

NOVÁ
KOLEKCIA POSTELÍ
NÍZKE
UVÁDZACIE CENY

62-0002

2
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87-0013

.8
×1

Cena 100€
ladané
ukla

87-0005

z
Ro

1
1×

87-0039

PALIVOVÉ
DREVO BUK

PLOŠNÁ

0907 895 864

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

OPRAVY A SERVIS

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

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

AKCIA 370€
kovanie ZDARMA
zameranie ZDARMA

0905 308 280

v ponuke aj

87-0002

ČEREŠŇA
MATNÁ

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
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66-0007-1

DUB
MATNÝ

www.slovaktual.sk

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

85_0099

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

MICHALOVCE

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

34-0010

87-0038

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

služby, domácnosť, záhrada
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66-0206

87-0022

michalovsko

SADENICE JAHÔD VRESY
OKRASNÉ KAMENE
OVOCNÉ STROMY

62-0023

NOVÝ TOVAR !!!
ZÁHRADNICTVO
PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

KAMENÁRSTVO

NONSTOP

0908 580 291

PREDA J * Žulové pomníky
* Hrobky
* Cintorínske doplnky

87-0001

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

MARCIN

TIP na výlet

www.zasas.sk
0907 990 754

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

Zemplínska Šírava
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87-0028

ZALUŽICE 89

4

spravodajstvo / služby
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29,90 €
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michalovsko

domácnosť
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Zemplínska Šírava

Výročia a udalosti
vznikla Hlavná výpravňa poštových vozov, ktorá riadila dopravu
v Rakúsko-Uhorsku

15. októbra 1750
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NÁTERY STRIECH, KLAMPIARSKE PRÁCE
PRÁ CE VO VÝŠ KAC H 0905 161 243

34 129

TIP na výlet

zdravie / služby

6
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od pondelka 11. 10 .
U nás si nemusíte
vyberať medzi

¨ïóúĊàóüàÿİ
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cena za 1 kg

-33%
ƏıƒƔ
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• bez kost�, v celku

19
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cena za 1 kg

-44%
ƏıƍƔ

tÌÀőCŒ

39

2

20 kusov

ƒƔ

1

(1 kus = 0,09)

Supercena
1 kg balenie

99

2
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350 g

-30%

• z pliecka

ƌıƔƔ

39

1

(1 kg = 3,97)

VÀïãęÏĒ
óÙìÒÜàÿ
• rôzne druhy

5 x 50 g

Supercena

250 g

49

39

1

(1 kg = 5,96)

+àïÒÏĒ

(1 kg = 2,78)
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33-0024

1

500 g

riadková inzercia, vtipy / práca

michalovsko

od pondelka

7
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cena za 1 kg

-48%
ƌıƍƔ

2,5 kg balenie

ƑƑ

-41%

0

ƎıƎƔ

99

1

¨Ò¨Ù©ÌÒÏ
• odroda Golden
Delicious

(1 kg = 0,80)

;àÙėÿØÙ©
ė¨ØÀÏĒÙ¨óÏàï©
• var�ý typ A - šalátové

d¨ïȔÀĐ

• rôzne druhy

300 g

90 g

-34%

-35%

ƌıƑƔ

ƋıƎƔľľ
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0
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(100 g = 0,28)

11

1

(1 kg = 3,70)

100 g

-25%
140 g
125 kusov

-42%

-60%
ƎƔıƔƔľ
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• tablety do umývačky r�adu
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15

(1 kus = 0,13)
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(100 g = 0,49)

ƌıƌƔľľ
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0
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• údené/neúdené

1 kg balenie

• 4-vrstvové

-50%
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... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
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33-0024
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42 balíkov

spravodajstvo
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Deň, na ktorý by sa nemalo zabúdať Končí sa sezóna záhradnej techniky
Zdá sa mi byť zvláštnou náhodou, že
dasiateho októbra sa v medzinárodných dňoch mnohých kalendárov
stretáva depresia, duševné choroby
a... Deň starých rodičov.
Možno je to náhoda, možno priama súvislosť. Neviem a nie som ani odborník na duševnú kondíciu. Mal som
však starých rodičov. Dnes to konštatujem už len v minulom čase. Dedkov
som nezažil, mám „skúsenosti“ s prababičkou a so starou mamou. Obe boli
upracované, ale plné lásky a dobroty.
Obe boli prísne, ale zároveň láskavé,
dobroprajné a žičlivé. A obe som vyprevádzal na poslednú cestu s takou akousi nevyslovenou výčitkou. „Nestihol
som sa vám poďakovať, nestihol som
vás ani pohladiť po hlave.“
Teraz opatrujem 90 ročnú mamu.
Stará – vekom – už určite je a rodičom
je tiež. Považujem to nielen za prirodzenú povinnosť posledného z rodu,
ale aj za samozrejmosť. Vidím, ako jej
ubúda síl, ako sa čoraz horšie orientuje
v tomto svete, odpovedám jej na časté
otázky prečo, kto, načo. Prestáva tomuto svetu rozumieť. Ten jej bol aj ťažší,
aj jednoduchší. Ťažší v tom, že sa viac
nadrela. Neviem či si vie niekto ešte z

dnešnej generácie v aktívnom veku
predstaviť ručné pranie a ručné plákanie napríklad plienok. Určite nevie. Jej
to vidno na kĺboch prstov na rukách. Aj
po mnohých desiatkach rokov. Mnohí
starí rodičia sa počas života doslova zodreli. Aby tu niečo po nich zostalo, aby
sa ich deti a vnúčatá mali lepšie, ako sa
majú, aby postavili dom, zasadili stromy. Aby tu niečo hmotné i nehmotné
zanechali. Aby tu niečo boli platní. V
súlade s tým, čo do nich vštepovali ich
rodičia.
Takže, milí mladší čitatelia, v nedeľu desiateho októbra je Deň starých
rodičov. Oficiálne bol vyhlásený v roku
1978. Cieľom je výzva ľuďom, aby premýšľali o vplyve starých rodičov na ich
životy a na spoločnosť. Deň je príležitosťou ukázať lásku k starým rodičom
a zas oni majú možnosť prejaviť svoje
city k svojim deťom a vnúčatám, podať im pomocnú
ruku a podeliť sa s nimi o
životné múdrosti.
Pekné stretnutia vám
želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhromaždení OSN búchaním topánkou o stôl

12. októbra 1960

Prichádza každý rok,
ale nemusíme ju k sebe pustiť
Hovorí sa jej „jesenná únava“. Alebo
aj „jesenné depresie“. Kým mnohí
jeseň doslava milujú, iní majú problém adaptovať sa na ňu po lete, „plnom života“.
Zmeny počasia naozaj môžu vplyvom nedostatočnej adaptácie u citlivejších (meteosenzitívnych) jedincov vyvolať nadmernú únavu, stratu energie
a životnej sily. Nejde však o chorobný
stav, ale o syndróm (súbor príznakov),
ktoré sú prechodné. Počas kratších
jesenných dní si prirodzene užívame
menej slnečného svetla než počas jari
či leta. Aby sa s tým náš organizmus
vyrovnal, produkuje viac melatonínu, hormónu spánku. Počas jesene a
zimy nedostatok svetla spôsobuje, že
je počas dňa hladina melatonínu v našom tele vyššia. To môže viesť k únave,
problémom so spánkom či depresii.
Akýkoľvek pohyb preto prirodzene
pomáha prekysličovať organizmus a v
konečnom dôsledku uvoľňuje do tela
iné hormóny, endorfíny. Hovorí sa im aj
hormóny šťastia. Postačí aj osviežujúca
prechádzka.
Doprajte si tiež kvalitný spánok
– kvalitný spánok pomáha aj proti sezónnej únave. Je dôležitý počas chladnej sezóny na dobitie energie a udržanie imunitného systému v správnej
kondícii.

Posledné dni jesenného „babieho
leta“, ak ešte vôbec nejaké budú,
venujme našim záhradným pomocníkom.
V prvom rade sú to najrôznejšie
kosačky, prevzdušňovače, mulčovače. Ale často sa používajú aj motorové
píly či napríklad čoraz viac záhradné
traktoríky. Tu, pri týchto posledne spomenutých, je asi najvhodnejšie zverižť
ich údržbu do odborného servisu. Dokonca, aj niektoré zložitejšie kosačky je
lepšie zveriť servisu. Ostatné je na nás
– dobre umyť, očistiť od prilepených
„nánosov“, kovové časti je dokonca
vhodné pretrieť aj olejovou handričkou, samozrejme, až po ich vyčistení.
Uložíme niekde do garáže, záhradného domčeka, kôlne. Neodporúčame
prikryť nejakou „igelitovou“ fóliou,
pod ňou sa totiž môže vytvárať vlhkosť
a tá stroju mimoriadne ublíži. Oveľa
lepší je nejaký starý koberec, prípadne
kabát, vyradený zo šatníka.
S iným záhradným náradním je to
podstatne jednoduchšie – stačí umyť,
vyčistiť, prípadne nabrúsiť a nakonzervovať. Ak nechávate vonku cez zimu
záhradné sedienie, väčšinou z dreva, je
dobré po porade s odborníkmi dopriať
konzerváciu pred nepriazňou počasia
aj temu.
Ozaj, iba tak – keď už o zime... Skontrolovali ste si už zimnú obuv? Niečo
do dažďa, čľapkanice, snehu? Ak nie,

tiež neváhajte. To isté platí aj pre zimné obutie vozidla, ale to je téma pre inú
robriku. Vráťme sa do záhrady.
Ak začnú klesať teploty k nule, je
vhodné na kvetoch trvalkách odstrániť
stonky a zvyšky kvetov. Čím menšie
stonky necháme, o to viac sa znižuje pravdepodobnosť prechovávania
chorôb a škodcov. Pôdu okolo trvaliek
prekopeme, prevzdušníme a prikryjeme vrstvou kompostu, čo im zabezpečí
stabilnejšiu teplotu počas zimy. Úprava
a strihanie stromov na jeseň je dôležitou súčasťou starostlivosti o stromy.
Ako prvé je potrebné sa zbaviť suchých,
zlomených a prípadne aj škodcami napadnutých chorých konárov. Druhým
krokom je zbavenie sa mladých výhonkov, ktoré rastú z kmeňa, či nevhodne
do koruny. Výhonky odstrihávajte tak
blízko ku konáru, ako je to len možné,
aby po nich ostal čo najmenší zostatok.

» red

Nulté hodiny

Viac ako inokedy oddychujte. Doprajte si odpočinok. Relaxačné procedúry, ako napríklad dychové cvičenia,
antistresové omaľovánky, meditácia
alebo joga, preukázali blahodarne
účinky na náš mozog a stav relaxácie.
Užívajte si čaro jesene – nalaďte sa
na farby jesene, urobte si domáce dekorácie, spríjemnite váš byt jesennými
farbami. Na chvíľku si odložte diár a
mobilný telefón a urobte si pohodlie pri
šálke dobrého čaju a obľúbenej knihe
či filme. Vyskúšajte si nové recepty zo
sezónneho ovocia a zeleniny.
Psíčkari, ktorí musia so zvieratkom
von za každého počasia, už si zvykli
aj na jesenné usmoklené hmlisté dni a
vnímajú ich presne tak, ako ich zvieratká. Ako ktorékoľvek iné obdobie v roku.
A možno tu zohráva hlavnú úlohu práve vyššie spomínaná prechádzka. Áno,
za každého počasia. Chce to iba trošku
sebazaprenia.

» red

Keď môj syn, siedmak, dostal rozvrh, uvidel som tam nultú hodinu
etiky. Prvé, čo mi napadlo, bolo to,
ako sa na 7.00 hod. dostane do vyše
2 km vzdialenej školy, keď ho nebudem môcť voziť.
Školský autobus tak skoro ráno nechodí, peši by musel vstávať pred šiestou
a ísť rozospatý na bicykli, no neviem. Zatiaľ chodí na bicykli. Ešte je teplo, svetlo.
Ale ak budú tmavé rána a zlé počasie, objavia sa mnohé riziká.
Kedysi deti chodili do školy peši, cesta im trvala dlho, skoro vstávali. Aj dnes
musia niektoré deti putovať za školou.
Dnešný svet je však iný, cesta do školy
môže byť nebezpečná.
V minulosti sa počítalo s neskorším
nástupom na vyučovanie. Nekládli sa
také nároky na deti. No dnes je vyučovací
obsah niekoľkonásobný, žiak, ak je nultá
hodina, trávi v škole aj s cestou cca 8 hodín a musí podať výkon na rôznorodých
predmetoch. Potom príde domov zavalený domácimi úlohami, prípadne má krúžok. Kedy má oddychovať? Dnes nemôžeme len tak povedať, že my sme dochádzali
peši skoro ráno a neubudlo z nás.
Ak sledujeme trendy zo zahraničia či
psychologické odporúčania, skorý začiatok vyučovania je veľmi zlým riešením.
Deti sú unavené, prispaté, ich myslenie
ešte nie je „rozbehnuté“. Vyučovať v tomto čase akýkoľvek predmet je neefektívne.
Z vlastných skúseností viem, aké ťažké
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bolo vyučovať tak skoro. Aj pre mňa. Niekedy sa stáva, že v tomto čase musia žiaci
písať písomku, čo je ozaj kruté. Riešením
sa zdá byť skoré uloženie sa na spánok. To
však nič nemení na neefektivite ranného
vyučovania.
Ideálny začiatok vyučovania je o 9.
hodine. Škola má možnosť tak začínať.
Môže sa to stretnúť s nevôľou. Posunulo
by sa tým dovážanie detí do škôl a vyučovanie by sa skončilo neskôr. Určite by
sa však mala obmedziť/zrušiť nultá hodina, ktorá je problematická aj z hľadiska harmonogramu rodiny žiaka. Školy s
nultými hodinami hovoria, že ich majú z
priestorovo-personálnych dôvodov. Pripúšťam, že niekedy niet iného riešenia.
Citlivejšie by bolo posunúť vyučovanie,
ako mať nulté hodiny. A ak už nultá musí
byť, nech je iba jedna za týždeň. Sú však
školy, kde žiaci chodia na nulté aj viac
razy do týždňa, čo je bezohľadné.
Ako sa zmenili školy, rodičia, tak sa
zmenili aj deti a nikto za túto zmenu nemôže. Prichádza so zmenou spoločnosti.
To, čo fungovalo kedysi, dnes nemusí. Ak
budeme súčasné školstvo stavať na nefunkčných princípoch, potom sa nečudujme, že bude rásť zo strany žiakov odpor k
vzdelávaniu, ku škole, k svetu dospelých
a k všetkému, čo je preukázateľne prežitkom. Nultá hodina je jedným z mnohých,
ktoré nemajú miesto v pedagogike.

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

charita / škola, zdravie

michalovsko
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„Košturiakovci“ vyhoreli
V Kláštore pod Znievom vyhorelo
známe zariadenie pre bezdomovcov, pomôžte prosím! Stará sa oň
náš redakčný prispievateľ a Vám
dobre a už roky známy autor, Ján
Košturiak.

66-233

modlitbách, prácach a obetách mnohých rehoľných spoločenstiev už od
11.storočia (premonštrátov, benediktínov, členov spoločnosti Ježišovej) – ide
o premonštrátsky kláštor Panny Márie
v Kláštore pod Znievom. V pätnásť rokov nepoužívaných starých priestoÚtulok Dobrého Pastiera je jedno z roch kláštora sa diali zázraky – nebola
najväčších zariadení na Slovensku, po- funkčná elektrika, kúrenie, žiadne soskytujúce sociálne služby chudobným. ciálne zariadenie, dnes je celá budova
Útulok Dobrého Pastiera je útulkom obývaná, vykúrená, využitá do posledpre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, ného kútika a všetko svojpomocne a s
čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, Božou pomocou.
ktorí si nevážili to, čo mali, a museli
„Vyhoreli sme“, napísal nám do
to žiaľ stratiť, aby to znova našli. Jeho redakcie profesor Ján Košturiak. Nakapacita pred zimou sa naplnila na ma- šťastie bez ľudských zranení, aj zvieraximum – 300 odkázaných duší. Útulok tá sme zachránili.“Ak máte ako, zverejvšak zasiahol ničivý požiar.
ňujeme overené číslo účtu zbierky pre
Už v roku 2007 prichýlil otec Vladi- Útulok Dobrého Pastiera. Ďakujeme!
mír na farský úrad v Koši asi desiatich Ide toziž zima.
mužov, ktorí museli opustiť resocializačné zariadenie v obci. Farské priesto- Číslo účtu (IBAN): SK20 0200 0000
ry nemohli však dlho slúžiť na tieto 0025 5321 8455
účely a tak sa otec Maslák obzeral po
budove, v ktorej by mohol naplno realizovať túžbu a myšlienku, ktorú dlho
v sebe nosil – pomáhať slabším a odstrčeným, osobám bez úcty k sebe, k životu, k druhým. Na tejto ceste hľadania
priestorov otcovi Maslákovi pomohli
viacerí dobrodinci, jedným z nich bol
zosnulý a vážený Mons. Rudolf Baláž.
Budova, ktorá v súčasnosti už
slúži ako domov pre týchto ľudí, je budova nie hocijaká, budova s hlbokým
kresťanským základom, postavená na
» red

Ich podiel na trhu s kozmetikou má
do roku 2024 vzrásť o 30%, dostať ich v
rôznych formách, od krémov, sprejov,
rozjasňujúcich olejov, po šampóny či
mejkap. Kozmetické prípravky s obsahom kanabidiolu (CBD) môžu pomôcť
ľuďom so sklonom k suchej či zaparenej pokožke, akné a ekzémom.

a analgeticky, teda uľaviť od bolesti. V
oblasti dermatológie sa tieto vlastnosti
odzrkadľujú dopadmi CBD na sebocyty,
bunky v mazových žľazách, ktoré sa podieľajú na produkcii mastných sekrétov.
Tie udržujú pokožku pružnú a hydrato-

Výskum pre La Clinica Terapeutica zas
skúmal, ako CBD účinkuje na jazvy z
akné a iné kožné ochorenia. Počas dvoch
mesiacov si dvakrát denne dvadsať
účastníkov nanášalo masť s obsahom
CBD. Po tejto dobe sa vzhľad, pružnosť a
hydratácia ich pokožky výrazne zlepšila.

V predošlých článkoch sme písali o
CBD získavanom z konopy siatej ako
efektívnom výživovom doplnku. Kozmetický priemysel má však oproti ostatným oblastiam výhodu. Hoci CBD nemá
žiadne psychotropné účinky, jeho úplná
legalizácia je stále v procese. Kozmetika
má však najmenej obmedzení, pretože
sa jej produkty nemusia konzumovať.
Aj z tohto dôvodu sa CBD kozmetika pred niekoľkými rokmi začala tešiť
úspechu najskôr v Hollywoode a neskôr
sa rozšírila aj do Európy. Jednou z najFoto: Canva.com
úspešnejších je napríklad česká značka
CANNEFF. Kozmetika s obsahom CBD
je však stále novým trendom a derma- vanú. Keď sú sebocyty nadmieru stimutologické účinky tejto látky vedci stále lované alebo zapálené, vzniká príliš veľa
skúmajú.
mazu, čo môže vyústiť do dráždivosti,
zápalu pokožky alebo akné.
Mení vzhľad a zmierňuje zápaly

a iných nepríjemných pocitov. Zistili to
napríklad maďarskí vedci v štúdii pre
The Journal of Clinical Investigation z
roku 2014, keď pozorovali účinky CBD
na sebocyty. Pri použití CBD sa sebocyty „upokojili“, a tým sa znížila tvorba
mazu.

Pri nanesení prípravku s CBD na poNajlepšie preskúmanými účinkami kožku sa môže znížiť tvorba tohto mazu
CBD je schopnosť pôsobiť protizápalovo a pokožke sa uľaví od zápalu, svrbenia

CBD tiež môže zmierniť svrbenie pokožky, pretože kanabinoidy pôsobia na
nervové signály, ktoré po prenesení do
mozgu vytvárajú pocit svrbenia. Podľa
štúdie pre platformu Acta Dermatovenerologica Croatica CBD úplne zastavilo
svrbenie pokožky 81 percent pacientom
podstupujúcich hemodialýzu. Zatiaľ
však kvôli nedostatku informácií a výskumu v tejto oblasti nie je odporúčané
používať CBD ako jediný prostriedok na
vážnejšie kožné problémy. Na dosiahnutie efektívneho účinku ho preto mnohé
kozmetické značky kombinujú s ďalšími
účinnými látkami ako kyselina hyalurónová či s rastlinnými ceramidmi.
» red.
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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
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

DOHERN¼SLħYSUHGDMQL

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

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0084

Regenerácia či úľava pred svrbením,
pokožke prichádza na pomoc CBD
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spravodajstvo, relax

Pitný režim treba dodržiavať
aj v chladnejších mesiacoch
Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva SR ako súčasť odporúčaní
týkajúcich sa zdravého životného
štýlu aj počas jesenných mesiacov.
Jeho súčasťou by mali byť aj zdravá
strava či športové aktivity.
Najvhodnejším nápojom je podľa
hovorkyne úradu Daše Račkovej pitná
voda z kohútika, ochutiť si ju možno
nakrájaným ovocím alebo bylinami.
Vyhýbať sa treba nápojom s pridaným
cukrom, pitný režim si je vhodné dopĺňať nesladeným čajom alebo minerálnou vodou.
V jedálničku detí by podľa nich nemali chýbať ovocie a zelenina, keďže
obsahujú dôležité vitamíny a minerály,
ďalej mliečne výrobky, ktoré obsahujú
vitamín D. Súčasťou jedálnička by mali
byť aj orechy, ktoré obsahujú zinok,
tiež strukoviny či celozrnné potraviny
obsahujúce vlákninu. Strava má byť
pravidelná a pestrá, no jedlá by sa v jedálničku mali priebežne obmieňať.
Príjem kuchynskej soli je potrebné podľa odborníkov obmedzovať do
piatich gramov denne, čo je približne
jedna čajová lyžička. Vhodné je tiež obmedziť potraviny s vysokým obsahom
soli, napríklad údeniny, konzervované
potraviny, slané oriešky, lupienky. Hotové jedlá odporúčajú neprisáľať. Vyšší
príjem soli v strave môže podľa ÚVZ

súvisieť so zvýšenými hodnotami krvného tlaku a s výskytom hypertenzie.
Pilierom zdravého životného štýlu
je pravidelný pohyb. Denne by sa mu
mali ľudia venovať aspoň 30 minút.
Račková poukázala na to, že pohyb je
pri priaznivom počasí najlepší na čerstvom vzduchu.
„Fyzická aktivita má význam v
prevencii mnohých rozšírených chronických ochorení, výskytu obezity a
nadváhy a priaznivo vplýva aj na obranyschopnosť organizmu. Pozitívne
účinky fyzickej aktivity na zdravie sa
prejavujú najmä za predpokladu, že je
vykonávaná pravidelne, s dostatočnou
intenzitou a dlhodobo,“ uviedla Daša
Račková.

Najčítanejšie regionálne noviny

Zhnité jablká
Čo sa stane, keď dáte zhnité jablká
ku zdravým? Zhnité jablká neozdravejú a zdravé začnú hniť.

odstrániť. Rýchlo a nekompromisne. Ináč
sa obnova práva a poriadku nepodarí.
Zločinci sa bránia všetkými prostriedkami. Je hrozné vidieť tlupy agresívnych
Podobne je to aj medzi ľuďmi. Keď fašistov a komunistov vykrikovať na
príde slušný človek medzi bandu dare- uliciach o demokracii. Oni sami demokbákov, tak ich neobráti na dobro. Buď raciu nikdy nepripustia. Máme v týchto
ho vypudia, alebo zmenia na svoj obraz. mesiacoch historickú šancu oslobodiť
Keď príde darebák medzi slušných ľudí a Slovensko od vlády oligarchov, mafiánov
správajú sa k nemu tolerantne, tak hrozí a ich politických prisluhovačov. Prehnití
nebezpečenstvo nákazy. Poučenie? Tak ľudia sú ešte stále v dôležitých funkciách.
ako vyhadzujeme z pivnice zhnité jablká, Víťazi volieb si naivne myslia, že sa damusíme očisťovať firmy a spoločenstvá rebáci polepšia. Zhnité jablko nikdy neod „nakazených“ ľudí, ktorí šíria zlo, ozdravie, iba prispieva k šíreniu hniloby.
klamstvo, intrigy a manipulujú s druhýNaše deti a vnúčatá si zaslúžia žiť
mi ľuďmi. Niektorí z týchto ľudí sa nás v čistej a spravodlivej krajine. Čistej
snažia presvedčiť, že sa zmenili a polep- vo vzťahu k ľuďom a k prírode. Roky
šili. Ale chýba im pokorné uznanie svojej sme ustupovali darebákom, ktorí dnes
viny a pokánie. A potrestanie. Až potom z opozičných lavíc drzo vykrikujú, že
môže prísť odpustenie a obnova. Máme chcú ochraňovať ľudí v našej krajine.
úrad, ktorý mal kontrolovať porušova- V skutočnosti túto
nie zákonov v polícii. Keď tam pôsobila krajinu roky rozkrázločinecká skupina, nekontrolovali. Keď dali a ochraňovať
polícia začala prenasledovať zločincov, chcú iba sami seba
snažia sa vyšetrovateľov zastaviť. Pre- pred spravodlivým
hnití inšpektori slúžiaci zločinu. Zhnité trestom. Ochráňme
jablká sa postupne samé rozložia. Ľudia Slovensko pred toso zhnitým charakterom však rozkladajú uto hnilobou.
celú spoločnosť. Šíria okolo seba nepokoj, neistotu, agresivitu a zlobu. Politicky
dosadených darebákov treba z úradov
» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
cisár Jozef II. vydáva tzv. Tolerančný patent – vyhlasoval obmedzenú náboženskú slobodu

13. októbra 1781
» Zdroj: Teraz.sk

Žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia výraznejšie zaostávali
A to za úrovňou vedomostí a zručností oproti ostatným žiakom deviateho
ročníka základných škôl a štvrtého
ročníka gymnázií s osemročným
vzdelávacím programom. Vyplýva to z
prieskumu Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelania (NÚCEM).
Na prieskume sa zúčastnilo 11.999
žiakov zo 478 škôl na Slovensku. Žiaci
reprezentatívnej vzorky dosiahli podľa
NÚCEM v teste z matematiky priemernú
úspešnosť 56,4 percenta. Žiaci osemročných gymnázií boli významne úspešnejší
(76,0 ) v porovnaní so žiakmi základných
škôl (54,8 ). Najvyššiu úspešnosť (61,3)
dosiahli žiaci Žilinského kraja, najnižšiu
(50,0 ) žiaci Banskobystrického kraja.
Naopak, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (2,2 testovaných) dosiahli v matematike priemernú úspešnosť
len 27,1 percenta.
„Výsledky týchto žiakov sú oproti
žiakom z prostredia bez sociálneho znevýhodnenia významne horšie, pričom
rozdiel v úrovni vedomostí týchto dvoch
skupín žiakov z hľadiska ich sociálneho
zázemia je až silne významný,“ uviedol
rezort školstva.
Žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia v teste z matematiky úspešne
vyriešili v priemere o deväť úloh menej
ako žiaci z prostredia bez znevýhodnenia.
Viac ako 44 percent žiakov uviedlo,
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že sa im matematika učila horšie počas
dištančného vzdelávania.
O niečo úspešnejší boli žiaci v teste
zo slovenského jazyka a literatúry, išlo o
priemernú úspešnosť 61,6 percenta. Žiaci
osemročných gymnázií boli významne
úspešnejší (74,1) v porovnaní so žiakmi
základných škôl (60,5 ).
Žiaci zo sociálne znevýhodneného
prostredia (2 testovaných) dosiahli v slovenskom jazyku a literatúre priemernú
úspešnosť 36,3 percent. Výsledky a vedomosti týchto žiakov sú oproti žiakom
z prostredia bez sociálneho znevýhodnenia významne horšie.
Zo žiackych dotazníkov vyplynulo
napríklad to, že viac ako polovici chýbal
osobný kontakt s ostatnými spolužiakmi
v triede. Takmer dve tretiny žiakov (63,2
%) uviedli, že im dištančná forma vyučovania vyhovovala viac ako prezenčná.
Najviac táto forma vyučovania vyhovovala žiakom v Košickom kraji (65,3 %).

» Zdroj: NÚCEM

michalovsko

riadková inzercia, práca
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Západné Slovensko
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

Zemplínska Šírava
LÚČ

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
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

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

-

PRACUJ U NÁS S ÚSMEVOM
BALENIE VESELÝCH PRODUKTOV
JEDNODUCHÁ PRÁCA PRE KAŽDÉHO
0917 465 632 y 0908 961 969
0917 839 697 y 0948 002 048

www.pracahned.eu
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BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

zdravie / služby
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis

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

0800 162 162

65-012

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

52-0065



HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
85 0672

85_0793

0800 500 091
+420 702 193 121
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