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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

PREPICHY
POD CESTY

PLOŠNÁ

62-0001

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

INZERCIA
................................
0908 979 512

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

Návratnosť
2-3 roky!!!

s možnosťou NONSTOP
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87-0001

62-0015

využitia
kamerového
systému

0908 580 291

62-0033

Týždenne do 26 640 domácností

0915 927 993 MASTER GROUP s.r.o.
0940 707 621 www.mgroupsro.sk

87-0009
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Zázrak bytia
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Cena 95€
ladané
ukla

ROZUMNÁ
ROZUMNÁ PÔŽIÈKA
PÔŽIÈKA
0907 924 947

TIP na výlet
66-0206
66-231
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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87-0039

PALIVOVÉ
DREVO BUK

Ľudský život je naplnený bytím.
Zmysluplným, pracovitým, poctivým a
láskavým bytím. Všetko ostatné je iba
pretvárka, predstavenie pre naše okolie. Teda, pre naše. Aj to závisí iba na
nás, kto a čo tvorí naše okolie. My si ho
vyberáme, my si ho formujeme a my si
ho pestujeme. Niekomu je dobre medzi
boháčmi, smotánkou, vo svetle reflektorov. Iní, tí šťastnejší, sa cítia dobre
obklopení slušnosťou, morálnosťou a
skromnou pracovitosťou. Starajú sa o
to, aby boli, aby žili a aby prežili. A ak
sa podarí, aby tu na tomto našom svete aj po sebe niečo vzácne zanechali.
Vzácne, v zmysle duchovne hodnotné.
Nie účty a plné trezory v bankách, to je
pofidérna hodnota.
Práve na takých ľudí si v týchto
hodinách spomíname. Na všetkých
tých, ktorí nám dali lásku, starali sa o
nás, vychovávali nás, učili nás, liečili
nás a do našich životov vryli nezabudnuteľnú stopu. Na mnohých ďalších, s
ktorými sme prežili niečo pekné, neza-

budnuteľné.
Neviem, mám taký pocit, že si
málo uvedomujeme, čo máme. Že vôbec sme, že existujeme. Že žijeme, vnímame, smútime, tešíme sa, že nás tu a
tam dačo bolí a inokedy zas nebolí nič.
Že sa niečo podarí, iné zas nepodarí.
Lebo to je to pravé bytie.
Nedávno sa nás, poslucháčov z rozhlasových vĺn Českého verejnoprávneho rozhlasu pýtal charizmatický kňaz
Zbigniew Csendlik: „Všimli ste si ten
zázrak bytia? Že ráno vstanete, že ste,
že žijete, že vnímate... Že večer unavení
idete spať a rozmýšľate, čo ste prežili,
videli, počuli? Že vnímate život? Proste, že ste?“
Zdá sa, že tieto dni spomínania sú
veľmi dobrou príležitosťou aj na hľadanie odpovedí v sebe na Csendlikove
otázky. Ak ich nájdeme, pochopili sme,
prečo tu vlastne ešte sme.
Čo je našou misiou na
tomto svete kým sa poberieme za tými, na ktorých
už iba spomíname.
Pekné spomínanie
a úspešné nachádzanie, vážení čitatelia, vám želá

62-0021

87-0011

Sme. Ráno vstávame, potom vzdorujeme nástrahám dňa v súkromnom živote i v práci. Bijeme sa za
bytie. (Slovenčina je s tým mäkkým
i a ypsilonom fakt kúzelná.)

Zemplínska Šírava

87-0017

Kontrola funkčnosti � Nastavenie okien � Nastavenie prítlaku � Výmena tesnenia � Mazanie kovania
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ZáHRADA, DOmácNOSť, SLužby

HumENSKO

STRECHY

TIP na výlet

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
62-0051

NOVÝ TOVAR !!!
ZÁHRADNICTVO

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

0940 88 88 29

87-0004

Kúpim byt v Humennom
do 47.000€
len s balkónom, hotovosť.
humanhe@centrum.sk

3

SADENICE JAHÔD VRESY
OKRASNÉ KAMENE
OVOCNÉ STROMY
62-0002

Kostol sv. Štefana kráľa
Nová Kelča, Domaša

GAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk
0905 303 973

PÔľIÎKY
od 18 do 80 rokov
sūǄïƎūċūĎŒîȠ

od 300€ do

20 000€

6WDQLÏQ£9UDQRYQDG7RSÿRX
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Nové, lepšie pôǗiĎky

66-0147



MEDIA
kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Teslova 2, Košice
0911 150 171  info@itkap.sk
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KONTAKT

37-139

Od samotného
návrhu
až po
konečný produkt
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od pondelka 2. 11.
2 kg balenie

U nás si nemusíte

-33%
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DOMÁCNOSť, služby

humensko

od utorka
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Každoročná otázka
– čo s muškátmi
Sú pravdepodobne všade. Na oknách,
na verandách, na záhonkoch. Muškát
je u nás najfrekventovanejší a veľmi
vďačný kvet.

Najčítanejšie regionálne noviny

Dobrý a zlý čas

tovatelia takéto priestory nemajú, preto
ich zimujú v bytoch na oknách.
Keď prestanú muškáty kvitnúť,
zrežeme tie, ktoré majú odspodu nové
mladé výhonky. Zostriháme ich tak,
Aby nám muškáty bohato kvitli, aby veľkosti stoniek zostali na cca 30
treba ich nielen správne ošetrovať po- cm. Z nich budeme mať budúcu sezóčas vegetácie, ale i vedieť ako ich pre- nu kompaktné mladé rastliny na stazimovať. Jednoročný muškát nekvitne rých koreňoch, ktoré budú silné. Treba
tak bohato, ako viacročný muškát. pooberať všetky suché listy, stonky a
Najintenzívnejšie kvitnú muškáty me- stopky, aby na zostrihanom muškáte
dzi 2 až 3 rokom pestovania. V dobrých zostali len zdravé zelené lístky. Počas
podmienkach ich môžeme pestovať zimy ich polievame 1 až 2 krát do me7 až 9 rokov. Závisí to od jednotlivých siaca. Začiatkom marca ich zostriháme
kultivarov (vyšľachtená rastlina). Veľ- asi na 15 cm a mierne pristrihneme aj
kokveté muškáty a botanické druhy korene. Presadíme ich do novej zemipelargónií pred zimou neskracujeme.
ny, do ktorej je vhodné pridať aj trochu
Už začiatkom septembra bolo treba granulovaného hnojiva. Potom ich už
ukončiť prihnojovanie muškátov a za- polievame častejšie.
čať obmedzovať aj zálievku. Tak si ich
pripravíme na úspešné prezimovanie.
Rastliny, ktoré sme pestovali v debničkách a v črepníkoch je najlepšie prezimovať v pôvodných nádobách. Po lete
presťahujeme previsnuté aj obyčajné
muškáty na chodbu, kde je chladnejšie
a dostatok svetla. Svetlo je podstatné
pre prezimovanie a uchovanie muškátov. Čím je svetla menej, tým nižšia má
byť teplota skladovania muškátov. Kvetináče uskladňujeme pri teplote okolo
4 - 10°C, vo svetlej miestnosti. Vhodné
sú zimné záhrady, verandy, schodištia,
chodby, pivnice, či garáže. Mnohí pes» Zdroj: Internet

Náš život je časovo obmedzený. Skladá sa z hodín, dní, týždňov, mesiacov
a rokov. Tomáš Baťa rozdeľoval deň
na tri časti - 8 hodín na prácu, 8 hodín
na rozvoj a život a 8 hodín na spánok.

energiu a narúšajú dobré vzťahy. Oberajú
nás o dobrý čas. K lepšej budúcnosti sa
neprehádame. Musíme sa sústrediť na
cieľ a tvrdo pracovať. Nedávno mi kamarát povedal, že vzhľadom na môj vek
a vzdelanie, obdivuje môj neustály opČas, ktorý máme, plynie. Nedá sa timizmus a vieru, že bude lepšie. Bude!
skrátiť, zastaviť ani uložiť. Čas nášho Len si musíme dopriať viac dobrého času.
života môžeme rozdeliť na dobrý a zlý.
Keď končíme naše diskusie a modV tom dobrom vytvárame hodnotu pre litby na stretnutiach kresťanských podseba alebo pre druhých. V tom zlom nikateľov, organizátor Ľubko Klieštik, sa
žiadnu hodnotu nevytvárame alebo ško- usmeje a povie: „Priatelia, ďakujem vám
díme. Dobrý čas je napríklad užitočná za dobrý čas, ktorý sme spolu prežili.“
práca, cvičenie, štúdium, oddych alebo Naučme sa odpájať od médií, ktoré cielemodlitba. Zlým časom sú činnosti, ktoré ne ovplyvňujú naše emócie. U mladých
neprospievajú nám ani druhým - naprí- narastajú mentálne choroby. Počet ľudí,
klad ohováranie, hádky, intrigy a vzá- ktorí trpia osamelosťou sa v posledných
jomné boje. Dobrý čas nás posilňuje a 5 rokoch v Európe zvýšil z 13 na 25 perrozvíja. Zlý čas nás ničí.
cent. Na svete je viac dobrých správ, ako
Vysoko postavený politik nedávno zlých, ale náš mozog reaguje citlivejšie
spomínal, ako ho ničia rôzne spory. On na tie negatívne. A
by chcel rozvíjať krajinu, ale jeho spojen- tak nás nimi médiá
ci sa hádajú a oberajú ho o čas a energiu. kŕmia. Dobrou spráMajiteľ úspešnej firmy hovoril, že venuje vou je, že sa dajú
niekedy viac času rôznym „idiotom,“ vypnúť. Záleží len na
namiesto správnych ľudí, s ktorými by nás, či dáme prednosť
dokázal dosahovať plánované ciele. Je dobrému alebo zléokolo nás veľa ľudí, ktorí iba nadávajú, mu času v navšetko vidia negatívne a neustále sa na šom živote.
niečo sťažujú. Sami nič neurobia, komplikujú veci a zdržujú, berú druhým
» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
verejnosti bola prvýkrát sprístupnená výzdoba stropu Sixtínskej
kaplnky, ktorú namaľoval Michelangelo

1. novembra 1512

Je CBD pre zvieratá správna voľba?
Vieme, že ľudia majú endokanabinoidný systém a že psy majú ešte zložitejší
endokanabinoidný systém s viacerými
receptormi. Kanabidiol pre zvieratá je každým dňom vyhľadávanejšou témou, pozrime sa aký súvis má CBD na metabolizmus
zvierat.
Kĺby a CBD pre zvieratá
Mnoho psov aj mačky trápia bolesti kĺbov.
Hoci môže veterinár predpísať lieky proti
bolesti, hrozí riziko, že budú mať negatívny
vplyv na mäkké tkanivá a zhoršenie stavu
kĺbov. V neposlednom rade poškodzujú
pečeň a obličky vášho domáceho miláčika. CBD u zvierat funguje rovnako u ľudí
stimuluje receptory ktoré majú za úlohu
znížiť zápal v tele. Taktiež zmení spôsob
akým mozog reaguje na bolesť. Vedci z Cornell University dokázali, že psy s artritídou,
ktoré užívajú CBD, sú aktívnejšie a vykazujú
znateľný pokles bolesti.

Foto: S. Mrenová

nadšení, keď zaznamenali zníženie epileptických záchvatov až u 89% psov, ktoré
dostávali CBD. Kanabidiol znižuje frekvenciu záchvatov vďaka interakcii s endokanabinoidným systémom. Predpokladá sa, že
záchvaty spôsobujú elektrické náboje neuEpilepsia a CBD pre zvieratá
rónov v nervovom systéme. CBD priaznivo
ovplyvňuje receptory v mozgu a tým sa zlepUkázalo sa, že 5% psov trpí epileptickými šuje fungovanie nervového systému aby k
záchvatmi. Rovnako ako u ľudí, tak aj u psov záchvatom nedochádzalo.
sú tieto záchvaty sprevádzané mnohými nepríjemnosťami vyvolávajúce úzkosť. VäčšiPsy trpiace úzkosťou
na veterinárov lieči epilepsiu antiepileptikami. Ale tie sú extrémne škodlivé pre pečeň.
Úzkosť je jedným z najčastejších dôvodov,
Aj keď nemajú iné závažnejšie vedľajšie prečo majitelia svojich domácich miláčikov
účinky, často nepomáhajú.
siahajú po CBD. Úzkosť sa môže u zvierat
Vedci z Colorado State University boli prejaviť v rôznych formách. Častá je fóbia z

hluku, z odlúčenia, strach a prehnaná agresivita. Samozrejme, existujú lieky, ktoré
dokážu s úzkosťou bojovať. Na rozdiel od
liekov CBD nespôsobuje žiadne vedľajšie
účinky.
Väčšina ľudí, ktorá domácim miláčikom
podávala CBD uviedla, že mal veľmi priaznivé účinky. Štúdie na zvieratách dokazujú,
že jeho antidepresívne účinky sa neprejavujú iba u ľudí, ale aj u zvierat, ktoré rovnako
pociťujú posttraumatickú poruchu.
CBD má v prípade úzkosti najrýchlejší
účinok, ak sa zvieraťu podá perorálne. Efekt
sa dostaví do 5 až 20 minút. Najlepší vplyv
má, ak je látka podávaná denne počas určitého obdobia, v ktorom zviera pociťuje stres.
Štúdia z roku 2012, ktorá bola vykonaná na
potkanoch zistila, že potkany, ktorým boli
podávané opakované dávky CBD vykazovali menšiu úzkosť ako potkany, ktorým bola
dávka podaná jednorazovo. Pravidelnosť v
užívaní CBD sa ukázala ako dôležitá u všetkých zvierat.
A hoci si vedci nie sú istí, či CBD priamo
znižuje úzkosť a stres, zhodli sa na tom, že
CBD reguluje v tele serotonín. Serotonín je
hormón, ktorý reguluje sociálne správanie a
náladu, trávenie, zlepšuje spánok a chuť do
jedla a tým výrazne prispieva ku psychickej
pohode vášho miláčika.
Vzhľadom k nižšej váhe domácich zvierat
platí iné dávkovanie, ako u ľudí. Presné nastavenie záleží od váhy, pričom platí, že na
1 kg váhy pri priemernej dávke treba podať
» red.
0,5 mg denne.
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CBDexpert

6% CBD olej

3% CBD olej

34,8

0

EUR

0
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CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
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+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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33-0089
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PRÁCA v ČR

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

CALL CENTRUM:

0915 971 823

UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk

0908 979 512
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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

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
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

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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VIAC INFO
NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091

+420 702 193 121
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Výročia a udalosti
prvé vysielanie Československej televízie
Bratislava

3. novembra 1956
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OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

8

O

HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

8

Snina

Vranov n/Top¾ou

5

9 4 2

Medzilaborce

Humenné

MORSKÉ OKO

5
7

66-0227

nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

9 2 3

S 9
U2 6

85_0655

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou

TIP na výlet

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

VHODNÉ
PRE MUŽOV,
ŽENY aj PÁRY

INZERCIA

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík

L?ÐTĞPM@SÐNJ?QRMTĞAFÐTĞPM@IMTÐNPCÐBMKĖALMQƄ
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PRÁCA v Nemecku

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

OPERÁTOROV VÝROBY

PRE KAŽDÉHO

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

7

0910 200 442

praca@markmont.eu

85_0837

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

.MLSI?ÐQR?@GJLCHÐÐNPĖACÐTÐİ0
.PęHKCKCÐBMÐX?KCQRL?LG?ÐTÐİ0Ð
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
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85_0833

humensko

ZDRAVIe / sluŽBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku
t pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní
tmámestále ponuky aj pre mužov!
t14-dňoWÏUVSOVTy,rBLÞTLBäJWOPTť
tTmFQBrtnerPNrBLúTLFIPƎFSWFOÏIPLrížB

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

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

47-001

Facebook: aiwsk

32-001-7

www.aiw.sk

0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor.
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miesto:

Tel: 0919 496 49
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KVALITNÉ
RÚŠKA
A FFP2
Y
RESPIRÁTOR
RÔZNYCH
VZOROV
PRE DETI
AJ
DOSPELÝCH

PNEUMATIKY
UMATIKY
CEZ
Z

+ TERMÍN DO SERVISU

ONLINE!

ANT ÉNOVÉ ajj
ANTIGÉNOVÉ
PROTILÁTKOVÉ
PROTILÁTK
TESTY
V pponuke
onuke
onu
ke
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www.lekarenplus.sk
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