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MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

NOVÁ
KOLEKCIA POSTELÍ
NÍZKE
UVÁDZACIE CENY

AKCIA PLATÍ DO 31.10.2021

87-0013

tel.: 0915 880 808

62-0002

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

Týždenne do 29 620 domácností

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

0908 580 291

87-0001

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

PLOŠNÁ

0907 924 947

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

SADENICE JAHÔD VRESY
OKRASNÉ KAMENE
OVOCNÉ STROMY

Oprava
]DWHNDMºFLFK
DSRġNRGHQ½FK
VWULHFKIDV¡G
6WULKDQLHDRK½EDQLHSOHFKRY
.ODPSLDUVNDY½URED
2SUDYDDPRQW¡ľľþDERYNRPQRY
3U¡FHYRY½ġNDFKYġHWN©KRGUXKX

62-0004

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

0907 895 864

0911 150 447

37-003

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA

62-0021

87-0038

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

NOVÝ TOVAR !!!
ZÁHRADNICTVO

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

www.zahradnictvo-uhrin.sk

62-0016

0940 234 800

www.zasas.sk
0907 990 754
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redakčné slovo, sudoku / služby
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Jedni tieto dni volajú Dušičky, iní zostalo dielo pre všetkých a nie iba
Sviatky zosnulých, ďalší zas Všet- vkladné knižky, ktoré si nikto na druhý
kých svätých. Je to úplne jedno.
breh zobrať nemôže.
Zasvieťme tým vracajúcim sa dušičSú to dni, počas ktorých viac ako kám svetlo na cestu domov, rozsvieťme
inokedy spomíname na ľudí, ktorí ke- im naše srdcia. Venujme im koncentrodysi na tomto svete boli, bojovali s jeho vanú spomienku a spomeňme si na ich
nástrahami a prispievali k jeho ľudskej odkaz pre nás, budúce generácie. Zašiel
by som aj ďalej – naplňme ich výzvy,
vľúdnosti.
Samozrejme, nemyslím teraz na sú- ktoré tu oni nestihli dokončiť. Neprežiťaž, kto drahšie a honosnejšie vyzdobí me nadchádzajúce sviatky iba tak, premiesta posledného odpočinku, ani na sunom od cintorína k cintorínu, „lebo
tých, ktorí stojac nad hrobmi so zopnu- sa to patrí“. Ak nie priam musí.Toto nie
tými rukami ohovárajú prítomných, sú- sú sviatky pre „tých druhých“. Ani aby
dia, čo kto má oblečené a s kým prišiel bolo iba „navonok“ čo sa patrí. Sú to
či nie.
sviatky spomínania, radosti z toho, že
Vychádzam aj zo starých „povier“, nám bolo dopriate žiť spolu so skvelými
podľa ktorých sa v týchto dňoch vra- ľuďmi a určite aj čas náležitých a ospracajú do domovov duše tých, ktorí ich vedlniteľne smutných spomienok. A
už dávno nechtiac opustili. Niektorí nezabúdajme počas nich na tých žipredčasne, iní prirodzene, na „staro- vých, ktorí tu neraz sami žijú či živoria
bu“. Každý odchod bolí, ak odchádza okolo nás a najviac im chýba
človek, ktorého sme mali radi. A bolí aj pohladenie a dobré slovo.
po rokoch. (Platí aj pre milované domáProsím, aj keď sú to
ce zvieratká.) Dobrí ľudia nám chýbajú, dni už zomrelých, myslido našej blízkosti akoby sa natláčali ich me počas nich aj či najmä
opaky. Nasilu, agresívne bezohľadne, na živých!
bezcitne.
Krásne sviatočAj preto je dôležité pripomenúť si né dni vám želá
tých, po ktorých tu na zemi zostalo posolstvo dobra, lásky, citu, po ktorých
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

www.slovaktual.sk

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

85_0099

0911 940 509 trebisov@slovaktual.sk

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

TIP na výlet

Kúpim BYT | Kúpim GARÁŽ
PLATBA
v MI, TV v HOTOVOSTI
09 4 9 85 4 569
7 3

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

S 4
U1 5
88-0037

0950 266 604

BEZPEČNOSTNÉ DVERE O
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

zameranie ZDARMA

3
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v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

2

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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0917 56 36 12 | 0911 60 20 40

kovanie ZDARMA
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AKCIA 370€

66-0007-1

DUB
MATNÝ

4
5 2

7 6
4 2

D

Zemplínska Šírava

2
9

4 2
8 4

6

8 3

34-0010

66-0206
66-231

NÁTERY STRIECH, KLAMPIARSKE PRÁCE
PRÁ CE VO VÝŠ KAC H 0905 161 243

34 129

Víkend či dva pred

3',6%2%>%(˩̩)2ʙ',TVIH
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MICHALOVCE
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zdravie, služby, zdravie
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Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

62-0033

87-0003

michalovsko

OPRAVY A SERVIS

PREPICHY
POD CESTY
62-0001

0905 308 280

12

PLECHOVÉ GARÁŽE

rokov
na trhu

V ponuke GARÁŽOVÉ BRÁNY na mieru !

3x5m

Dovoz a montáž
ZDARMA
87-0023

699€

y
let
pa
r
me

z
Ro

1.8
1×
1×

m

Cena 95€
ladané
ukla

87-0039

PALIVOVÉ
DREVO BUK

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

0940 88 88 29

87-0004

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
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87-0002

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

spravodajstvo / sluŽBY

4
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od pondelka 25. 10 .
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cena za 1 kg
450 g

-49%
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230 g

PRÁVNIK RADÍ / DOMÁCNOSť, služby

michalovsko

cena za 100 g

od pondelka

-33%
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ROVNAKÁ
KVALITA
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100 praní

-46%

-50%

69

0

(1 l = 0,46)

Vinea
•

15

0

(100 g = 0,38)

20 kusov

ƍƑıƏƔľ

99

12

79

ƌƜìïÙÀ¨ŽƛİƜƞƍ

VïÂ¸©Ò

tÌÀőCŒ

1

ƌƜÏÿóŽƛİƛƤƍ

ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

ľJ¤ìàïĀ Ù¨ęÙØÒàà½à¤Ùìï¨¤ÌÙ¨ÙĊēïàÿı

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

MI21-42 strana-

5

52-0184

ƌıƍƔ

Ƌıƍƍ

SPRAVODAJSTVO, ZDRAVIE

Čo budeme
potrebovať na prácu s drevom
Sezóna kúrenia už sa dávno začala a
zdá sa, že tento rok pridáme k bežným
zdrojom tepla, ako je ústredné kúrenie s výrobou tepla vo vlastnom kotli, aj nárazové zdroje. Teda – kachle,
krby, piecky.

Najčítanejšie regionálne noviny

Pozor na „kresťanov“

klinmi. To, že sekera musí byť krásne vybrúsená, netreba vari ani spomínať.
Na kúrenie pripravené drevo do domácnosti treba aj nejak priblížiť. Na to sú
vhodné od najobyčajnejších „fúrikov“ až
po moderné záhradné vozíky všetky zariadenia, určené na transport záhradného
Ak sme si ich nanovo inštalovali, nákladu. V obchodnej sieti je naozaj široký
prípadne ich iba už inštalované, no roky výber týchto pomocníkov. Zostáva už len
nepoužívané opäť chceme vrátiť do pre- doriešiť bezpečné ukladanie zásoby dreva
vádzky, najskôr si musíme vypočuť ortieľ v blízkosti kachiel a – podkurovanie. Hoci
odborníka – kominára. Ak náš klasický suché drevo chytá pomerne dobre, vždy
vykurovací systém (kachle/komín) u tohto sa vám zíde pevný liehový podpaľač. A ak
odborníka prešiel, potom sa treba posta- máte správny ťah v komíne, potom treba
rať o palivo. Drevo vo väčšine prípadov už zaželať už len príjemné teplo.
v tomto čase nezoženiete, ale mnohí majú
Mimochodom, čo tak myslieť aj na
roky staré drevo uložené, vysušené. A to je bezpečnosť: Nikto nikdy neprerobí na
na spracovanie mimoriadne náročné.
tom, ak si do miestnosti, v ktorej vykuruUrčite sa nezaobídeme bez píl, ruč- je ohňom, umiestni hasiaci pístroj, alebo
ných či motorových, kvalitných sekier trebárs vedro s pieskom. Istota je istota.
a štiepačiek. Ručné píly musia mať kvalitný „šrank“, teda ich zuby musia byť v
dvoch rovnobežných priamkach. Ak sú
v „zástupe“ za sebou, pílou nenarežeme
nič. Motorové píly zas potrebujú kvalitnú
údržbu reťaze. Najskôr ju treba vyprať v
špecializovanom zariadení a potom nabrúsiť. Podmienkou kvalitnej práce je aj
dostatočná zásoba oleja. A samozrejme,
funkčné primazávanie reťaze. Štiepačky
nám nahrádzajú tvrdú prácu so sekerou.
Avšak ak ste zvyknutí na prácu so sekerou, tá musí byť dobre „zapučaná“ v po» red
risku, prípadne upevnená dodatočnými

Ak niekto o sebe hovorí, že je kresťanský politik alebo podnikateľ, tak spozorniem. Nedávno som dostal otázku,
či som kresťanský podnikateľ.

a už sa neozvú?
Ako najčastejšie teda škodia „kresťania“? Tu je niekoľko skúseností: Ich slová
a skutky sa rozchádzajú. Nemajú odvahu
postaviť sa zlu vo svojom okolí. Nechajú
Chcel by som nim byť, ale povedať sa zneužívať a niekedy aj aktívne podpoto o sebe je veľmi trúfalé. „Kresťanstvo rujú zlé veci. Často bojujú za správne veci,
sa nediskutuje, kresťanstvo sa žije,“ ale takým nevhodným spôsobom, že celú
povedal kedysi Otec Anton Srholec. myšlienku viac diskreditujú, ako jej pomáSú mi podozriví ti, čo neustále rozprávajú hajú. Niektorí sa snažia riadiť veci, ktorým
o tom, akí sú kresťania. Máme v politike nerozumejú a niekedy dokonca uveria
ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. A aké tomu, že je to Boží plán a oni sú „Božími
sú ich činy? Niekedy vidíme skupinky, kto- bojovníkmi.“ Podľahnú pýche a nepriré rozdeľujú ľudí na dobrých a zlých. Ob- jímajú spätné väzby na korekciu svojho
čas sa vyskytne aj bojovník, šíriaci hádky správania. Myslia si, že slovo sa skutkom
a nenávisť. A ďalší ho ako ovečky nasledu- stane bez akejkoľvek námahy. Hádajú sa
jú. Kresťanom šéfuje aj chlap s mnohými medzi sebou, kto je lepší kresťan.
ženami a deťmi, ktorý sa vysmieva z norTo, kto z nás žil ako skutočný kresťan
málnej rodiny. Komentovať poblúdených nebudú posudzovať inštitúcie z tohto svekresťanov, podporujúcich fašistov ani ta. Gilbert Keith Chesterton o kresťanoch
netreba.
napísal: „Kresťan má
Dali by ste sa operovať od lekára, byť odborníkom v
lebo je dobrým kresťanom, ale vôbec ne- pravde a priebojnírozumie medicíne? Načo sú cirkevným kom v láske. K štýlu
hodnostárom majetky, o ktoré sa nevedia kresťana patrí: Nepopostarať? Spomínam si na prípad diecé- hŕdaj ani nepodliezaj!
zy, ktorá získala rekreačný areál za jedno Bohu sa klaňaj, k
euro. Nechala ho spustnúť a ponúkla ho blížnemu sa
kňazovi, ktorý pomáha núdznym za nie- skláňaj.“
koľko sto tisíc. A čo „kresťanskí“ podnikatelia, ktorí nechajú po sebe dlhy a záväzky
» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
Česko-slovenská národná rada vyhlásila vznik Česko-slovenskej
republiky na severných územiach Rakúsko-Uhorska

28. októbra 1918

Aká je správna dávka CBD?
V predošlých článkoch sme sa venovali účinnosti CBD, čiže kanabidiolu,
ktorý získavame z konopy siatej a využíva sa v súvislosti s rôznymi fyzickými
či psychickými problémami. Správne
dávkovanie tejto látky je však jednou
z najťažších úloh zistiť, aká dávka je
správna a v akej forme si ju podať.

vacie množstvo zodpovedá 8 kvapkám,
pri 20-percentnom CBD oleji 2 kvapkám.
Ani príliš veľa, ani príliš málo

Do hry vstupuje mnoho faktorov
Dávkovanie CBD sa môže výrazne líšiť
a preto počas výskumov v oblasti konopnej medicíny vedci pracujú s rôznymi
množstvami. Úlohu zohrávajú faktory
ako hmotnosť, druh zdravotného problému, časové rozmedzie a koncentrácia
CBD. Vo všeobecnosti však pacienti v
štúdiách užívajú približne 100 až 800
miligramov denne.
V štúdii pre medicínsky žurnál Pharmacotherapy, ktorá sledovala vplyv CBD
na ľudí s Parkinsonom a psychózou,
šesť pacientov zaznamenalo zlepšenie
symptómov iba s dávkou 150 miligramov
denne. V inom výskume zas pacient so
psychózou registroval zlepšenie stavu až
po užití 1 200 miligramov CBD za jeden
deň.
Ako si teda zvoliť správnu dávku? Na
túto otázku žiaľ neexistuje presná odpoveď. Portál zameraný na overené medicínske informácie Healthline uvádza
všeobecné odporúčania, podľa ktorých
sa možno orientovať. Prvým krokom je

CBDexpert

Foto: Canva.com

Najväčšou chybou, ktorej sa dopúšťame pri užívaní akéhokoľvek výživového
doplnku je poddávkovanie svojej dennej
dávky. Každý metabolizmus máme nastavený na svoju dennú dávku, na základe ktorej si vstrebe potrebné živiny a začne pracovať vo vyživenom režime, preto
je veľmi dôležité dodržať svoju dennú
dávku (nešetriť) a radšej užiť trošku viac
(naše telo si vstrebe iba koľko reálne potrebuje, ostatok sa vyplaví v moči), ale
nie menej.

začať s malou dávkou a postupne ju zvyDlhodobé užívanie vysokých dávok
šovať podľa potreby. Dobrým štartom je
začať užívať 20 až 40 miligramov a po však má svoje rizíka. Paradoxne, najmä
týždni prípadne dávku zvýšiť o ďalších pre zdravých. Jedným z možných efektov látky je totiž modulácia funkcií imupäť miligramov.
nitného systému, vrátane potláčania.
Ako sme spomínali v predošlej časti,
Prepočet na kvapky
pozitívom je, že CBD môže zmierniť prieVäčšina CBD olejov má 10 mililitrov. beh autoimunitných ochorení. Ľudia s
Pri koncentrácii 10% to znamená to, že funkčným imunitným systémom však
celé balenie obsahuje 1 000 miligramov jeho utlmenie nepotrebujú.
látky. Z 10 ml sa dá nakvapkať približne
Problémy môžu nastať aj v prípade, ak
200 kvapiek, takže jedna kvapka takéhoto oleja obsahuje 5 miligramov CBD. CBD kombinujete s inými liekmi. SpôsoSpomínaných štartovacích 20 miligra- biť to môže napríklad poškodenie pečemov CBD sa teda nachádza v približne ne. Ak máte zdravotné ťažkosti a užívate
štyroch kvapkách CBD oleja s koncentrá- lieky, pred užitím CBD odporúčame po» red.
ciou 10%. Pri 5-percentnom CBD štarto- radiť sa s lekárom.
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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
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HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOROV VÝROBY
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OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

PRÁCA v ČR

0800 500 091

PRE KAŽDÉHO

VHODNÉ
PRE MUŽOV, VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
ŽENY aj PÁRY UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:
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0915 971 823
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PRÁCA v Nemecku
VHODNÉ
PRE MUŽOV,
ŽENY aj PÁRY

(035(6,1

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

miesto:

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk

+420 702 193 121
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Tel: 0919 496 491 I +?GJÐFKCLBJMOBP PH

66-0227

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

85_0655

Štefánikova 44
MICHALOVCE
michalovsko@regionpress.sk
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Redakcia:
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MICHALOVSKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

RIADKOVÁ INZERCIA / PRÁCA

85_0815

MICHALOVSKO

BRAVČOVÁ PORÁŽKA
V NEMECKU

Trebišov

13€ - 15€

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

PODĽA KVALIFIKÁCIE
BRUTTO NA HODINU

Západné Slovensko

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

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

Výročia a udalosti
premiéra operety Cigánsky barón, od Johanna Straussa ml.

24. októbra 1885

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca
www.simon-ﬂeisch.de I job@simon-ﬂeisch.de

+421 944 995 400

85_0334

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

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

0917
0917
0908
0948

465
839
961
002

632
697
969
048
34-013

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA
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ZDRAVIE / SLUŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

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

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

0918 726 754

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

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

0800 162 162

94-0110

34-0002-1

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

37-140

ONLINE!
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52-0065



