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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Jozef Hatala
Humenné

viac na strane 2.

Deratizácia
Dezinsekcia
Dezinfekcia
0908 208 908

Chcete výhodne
predať svoju
nehnuteľnosť?
Volajte 0944 738 262

0918 597 014

ALU RENOSTAV s.r.o.
Suchý Jarok 2811, HUMENNÉ

GARÁŽOVÉ BRÁNY
a VONKAJŠIE ŽALÚZIE

HLINÍKOVÉ OKNÁ,
DVERE, FASÁDY

84-0055

87-0008

J
ODBORNE
STI
SPÔSOBILO

PÔŽIČKY
62-0006

SÚŤAŽ O LÍSTKY
na koncert

Týždenne do 25 000 domácností

62-0095

Najčítanejšie regionálne noviny

pre pohodlie domova...
INTERIÉROVÉ DVERE
a PODLAHY
62-0006

DECCO 83

tel.: 0915 880 808
www.postele-bodnar.sk Garancia najnižšej
žšej ceny na trhu Nakupujte priamo od výrobcu

obchod.alurenostav@gmail.com
0907 533 504 0918 841 371

87-0013

- ZDRAVOTNÉ
MATRACE
- KVALITNÉ
POSTELE
- ANATOMICKÉ
VANKÚŠE

Hattech, s.r.o. Jozef Hatala
Čsl. armády 19, Humenné 066 01
tel.: 0915 18 20 40, predaj@hattech.sk
Prijmeme pracovníka na pozíciu:

Servisný technik
Oprava záhradnej techniky

Požadujeme samostatnosť.
Trvalý pracovný pomer / živnostník - mzda od 530 €/mesiac.

životopis doručiť e-mailom.
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62-0006

HUMENNÉ, Sninská 9

7-komorový profil,
ktorý spĺňa
najnáročnejšie
normy EÚ
3-tesnenia
3-sklo

62-0096

POSTELE Z MASÍVU
postele bodnarr zľavy až 30%

PLASTOVÉ OKNÁ
a VCHODOVÉ DVERE

2
EDITORIÁL / SLUŽBY

Téma týždňa

Zapni si navigáciu!
Nedávno som na sociálnej sieti videl
sken riešenia úlohy žiakom I. stupňa.
Mal v nej vysvetliť podľa mapy cestu
z jedného miesta na druhé. Ako prvý
krok uviedol: Zapni si navigáciu! Milá,
no logická odpoveď, ktorá ma motivovala k zamysleniu sa.
Úloha smerovala k tomu, aby žiak
preukázal, ako sa orientuje na mape,
ako rozlišuje cesty a chodníky, ako
rieši vzdialenosti. Očakávala sa podobná odpoveď od každého žiaka. A
v tom zasiahla tvorivosť, divergentné
myslenie (odlišné), inakosť. Otázkou
do diskusie však je, či je takéto riešenie
potrebné. Ak si však spomenieme na
rôzne osobnosti kultúrneho, vedeckého či politického života, ľahko si odpovieme, že práve vďaka onej tvorivosti
pomohli sebe, svojmu okoliu, ľudstvu.
Preto je zarážajúce, že slovenský školský systém potláča tvorivosť, rozvíja ju
možno tak na výtvarnej výchove. Učebné osnovy, ale aj unifikované národné
testovania vyžadujú štandardizované
odpovede v osi správne - nesprávne,
nič medzitým. Avšak práve tvorivosť
je tá, čo posúva hranice poznania, ale
aj jeho aplikáciu, keď sa tvorivý nápad
stane užitočným
Druhá vec, ktorá mi pri spomínanej

úlohe napadla, je klasická škola vs.
technológie. Isto, je veľmi dobré, keď
sa žiaci učia niektoré zručnosti manuálnym, pamäťovým spôsobom. Avšak
informácií, poznatkov a požadovaných
schopností je v súčasnosti tak veľa, že
často aj nás, staršiu generáciu, zachraňuje technika. Ani nie preto, že by sme
si nevedeli vypočítať, koľko litrov farby potrebujeme na vymaľovanie bytu
alebo ako sa dostaneme z Bratislavy
do Žiliny bez využitia spoplatnených
ciest. Ale preto, že to ušetrí čas, ktorý
môžeme venovať konceptu maľovania
bytu alebo cestovnému plánu počas
jazdy do Žiliny. Mobil, kalkulačka, čítačka kníh síce nahrádzajú niektoré
úkony, ktoré klasická škola vyžadovala, resp. vyžaduje, no zároveň otvárajú
nové obzory, myšlienky, nápady, vedú
k poznávaniu na inej úrovni.
Tvorivosť a inklúzia s modernou
dobou sa napriek zrealizovaným kozmetickým úpravám osnov drzo nazvaných „reforma“ vzdelávania potláčajú.
A to som spomenul iba dva aspekty.
Mnohé zanedbania tvorcov kurikula
svedčia o tom, že sme od skutočnej reformy na míle vzdialení.

» Ján Papuga

riaditeľ ZŠ

83-0026
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MICHALOVSKO
REDAKCIA HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
TREBIŠOVSKO-SOBRANECKO

Dostali ste chuť na pravé talianske espresso
z čerstvo namletej kávy?
Alebo to skôr bude jemné latte?
Či capuccino s kvalitne našľahanou penou?

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

v spolupráci s

Teraz už nemusíte robiť kompromisy.
Všetky tieto druhy Vám vo vysokej
kvalite pripraví kávovar nemeckého výrobcu

Melitta Caffeo Solo & Perfect Milk.

20x32x45,5 cm

NAJMENŠÍ
PLNOAUTOMATICKÝ
KÁVOVAR NA SVETE !
Objednávky:

0907 / 727 205

kavovary@regionpress.sk

499
CENA VRÁTANE 12KG KÁVY

*6 BALÍKOV 1 KG KÁVY FERLUCCI (40% ARABICA,
60% ROBUSTA) VYSTAČÍ NA POL ROKA PRI
SPOTREBE 4 KÁV DENNE

KOŠICE
HÁDZANÁRSKA HALA (MULTIHALA)

15.2.2019

EUR

+KÁVA NA POL ROKA ZADARMO*

DOPRAVA ZADARMO

v yhlasuje
SÚŤAŽ
O LÍSTKY
na koncert

Súťažná otázka: Aký je názov internetovej stránky

našich novín HUMENSKO ?
Odpovede posielajte e-mailom na humensko@regionpress.sk

Losovanie výhercov bude 24.1.2019. Výhercov budeme informovať e-mailom.
Ceny do súťaže venuje agentúra Čviro
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NENAŽRANCI

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Farmári už stratili trpezlivosť
Ešte koncom decembra sa europo- ho upozorniť, že pri Košiciach sa pácha
slanci z Výboru Európskeho parlamen- veľký podvod s eurodotáciami na pôdu
tu pre kontrolu rozpočtu v Gyňove v v oveľa väčšom rozsahu, ako je prípad
okrese Košice-okolie stretli s farmármi Rošková,“ povedal. Zároveň vyjadril
z východného a južného Slovenska z presvedčenie, že delegácia rozprúdi
Iniciatívy poľnohospodárov. Cieľom tému zneužívania agrodotácií, o ktorej
návštevy Slovenska bolo preskúmať pred svojou smrťou písal aj zavraždený
využívanie poľnohospodárskych dotá- novinár Ján Kuciak.
cií z rozpočtu Európskej únie. Farmári
Český poslanec Tomáš Zdechovský
na problémy poukazovali aj s približ- ako člen delegácie označil informácie,
ne 50 poľnohospodárskymi strojmi s ktoré si od farmárov z východného Slotransparentmi, ktoré boli popri ceste venska počas posledných dvoch dní
na trase z Barce do Gyňova.
vypočul, za neuveriteľné. Ako hovorí,
Poľnohospodári hovorili napríklad je potrebné vyvodiť dôsledky a osobnú
o sofistikovanej korupcii, nerešpek- zodpovednosť. Podľa neho takýmto
tovaní súdnych rozhodnutí zo strany spôsobom európske dotácie fungovať
Pôdohospodárskej platobnej agentúry, nebudú. „V 27 štátoch EÚ to proste
podnikaní finančných skupín s pôdou, funguje, prečo to nemôže fungovať na
neplnení sľubov, či zastrašovaní. Pred- Slovensku,“povedal s tým, že doterajstaviteľ iniciatívy František Oravec vní- šie opatrenia vlády nie sú dostatočné a
mal spoločné stretnutie za zúfalý krok musia sa oveľa viac sprísniť.
farmárov. „Okrem pána generálneho
prokurátora Čižnára nás nikto nechce
vypočuť. Mnohými listami sme sa snažili požiadať premiéra o stretnutie. Sľúbil, že sa s farmármi stretne. Chceme
» TA SR

DREVO - HLINÍK - OCEĽ - SKLO - PLECH - BRAMAC

PROMONT GLASS s.r.o.

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

RÁMOVÉ ZASKLENIE

Od zák lad ov až po stre chu ...

22
rokov

PRÍSTREŠKY ALTÁNKY BALKÓNY a iné

Elegant
orech

Hladké
javor

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.)

www.promontglass.sk

promontglass@promontglass.sk

0915 135 811

0918 623 064

Nemocnica chudobných
Sú ľudia, ktorí skončili na ulici. Dôvody boli rôzne, ale nenarodili sa tam.
Nemám na mysli iba bezdomovcov pred
obchodným centrom, ale aj deti bez rodičov a seniorov bez úspor.
Títo ľudia nepotrebujú iba jedlo
a strechu nad hlavou, ale aj prácu, pocit
užitočnosti a šancu na návrat do života
– tak ako to robia páni Vladimír Maslák, Marián Kuffa, Peter Gombita, Marián Vivodík, Norbert Ďurdík, Roman
Gažúr, Peter Valíček, Humbert Virdzek
a ďalší. Vianočné kapustnice nasýtia
iba jeden deň v roku. Ľudia z ulice však
potrebujú pomoc každý deň. Mnohí
nemajú v poriadku doklady, financie,
zdravie. Potrebujú telesnú aj duševnú
očistu a niektorých čaká dlhá cesta.
Niektorí ľudia, ktorí prichádzajú do
Dobrého pastiera v Kláštore pod Znievom, majú diagnózu staroba a opustenosť. Nemajú nikoho, ani našetrené peniaze, ani poriadny dôchodok a strechu
nad hlavou. Je pekné vidieť postupné
zmeny na tých, ktorí prichádzajú. Najskôr očista tela, potom ducha. Pomáhajú tieto pravidlá – prijatie (nechajte
svoju minulosť za dverami a staňte sa
novým človekom), pokoj, práca, pomoc
druhému (z nemocného sa stáva zdravý, až keď začne pomáhať druhému

BEZPEÈNOSTNÉ DVERE
LIBRABIS BEZP
bezpečnostné dvere

30% ZĽAVY

ZIMNÁ AKCIA

POZOR!

87-0009

to. Bohužiaľ aj za prispenia niektorých
opozičných strán. A čo ma najviac
mrzí, Pellegrini sa zahral na slepú
babu a nepovedal proti nemorálnemu
zvýšeniu platov ani ťuk. Keď sa pýtate
prečo, tak zrejme aj preto, lebo si aj on
takto sám sebe prilepšil o 2 tisíc eur
mesačne!
Čo s tým? Predložil som do parlamentu na najbližšiu schôdzu návrh
novely, ktorá by zvýšenie platov zrušila a zaviedla by pravidlo, aby sa platy
poslancom zvyšovali vždy len presne
o toľko, o čo narastú v priemere platy
zamestnancom na celom Slovensku.
A teraz uvidíme, kto využije šancu na
opravu svojho zlyhania. Budem veľmi rád, ak si kolegovia z iných strán
uvedomia, že zvýšiť
si samým sebe plat
o 1514 eur, kým
ľuďom Pellegrini
zvýšil ceny tepla,
elektriny a plynu
v priemere o 7% a
dôchodky o trápnych 7 eur, nie je ani
správne a ani morálne.

- ľudia z Dobrého pastiera pomáhajú
aj ľuďom vonku, niektorí si robia kurzy opatrovateľov), žitie v prítomnosti,
peniaze nepoužívame (nikto ich nemá
pri seba, aby ho nepokúšali, najskôr sa
splácajú dlhy a potom sa šetrí na budúcnosť), pitie alkoholu, vulgárne slova a agresivita nie sú tolerované.
V Dobrom Pastierovi pribúdajú starí a chorí, ktorí potrebujú zdravotnú
starostlivosť aj podmienky na dôstojný odchod z tohto sveta. Pripravujeme
stavbu Domu sociálnych služieb Sv.
Margity Uhorskej. Chceli by sme začať
už na jar. Máme skúsenosti s viacerými
budovami, ktoré sme kúpili a prerobili
vlastnými silami. Dnes sú v nich chorí
a starí ľudia. Prosíme o modlitby a pomoc, podľa možností. Viac informácii –
www.ozdobrypastier.eu, alebo ozdobr y pa st ier@g ma i l.
com.
Naša
spoločnosť bude zdravá,
keď prijmeme všetkých – chudobných,
starých, chorých,
siroty, aj ľudí
z ulice a z väzenia.

» Ján Košturiak

ZVUKOVÁ A TEPELNÁ IZOLÁCIA

AKCIA od 598 Eur
Odborná montáž
s licenciou technickej
služby od polície SR

dvere
s montážou

Certifikát
od národného
bezpeènostného
úradu.

S
www.LIBRABIS.sk
MICHALOVCE , TESCO
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9 bodov zamykania
gu¾a k¾uèka
6ks k¾úèov
nerezový prah
ANTIPANIC k¾uèka
zvuková a tepelná
izolácia
nová zárubòa

0918 874 969

87-0023

Najprv mi dovoľte popriať všetko najsamlepšie v novom roku,
všetkým ľuďom
dobrej vôle. A teraz
mi dovoľte napísať
niečo o sviniach
nenažraných. Áno, bohužiaľ, takto tvrdo musím nazvať vraj “pánov” poslancov, ktorí si bez hanby zvýšili od nového roku platy o nehoráznych 1514 eur!
Áno aj ja som poslanec, ale na
rozdiel od mojich kolegov ja osobne a
poslanci nášho hnutia Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO), sme
jediní predložili do parlamentu ešte v
októbri návrh, aby sa platy politikom
nezvyšovali. Samozrejme, nepodporil
nás ani jeden jediný koaličný poslanec
a tým zabezpečili, aby sa platy poslancom skokovo takto nehorázne zvýšili.
Už rok predtým predseda SNS povedal predsedom klubov, že keď mi
nebudeme otvárať tému zmrazenia
platov, tak oni - rozumej SNS, SMER a
Bugárovci, budú ticho a platy sa zvýšia.
Vtedy som im to, našťastie, na poslednú chvíľu prekazil a tak utreli zobáky.
Tentokrát si Danko spiknutie proti
ľuďom poistil dokonalejšie a vyšlo im
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ZAUJALO
ZAUJALO NÁS
NÁS

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Potulky zimnou Deti sú na mrazivé počasie veľmi citlivé
prírodou
Počas zimných výletov do prírody
by sme mali byť opatrní, pretože
v prípade zľadovateného či zasneženého terénu hrozí aj vyššie
riziko úrazov. Posádky Falck Záchranná zasahovali pri úrazoch
zapríčinených pošmyknutím sa
na zľadovatenom chodníku, ceste
či zamrznutej vodnej ploche v prvom týždni nového roka celkom
34-krát.

V dôsledku týchto úrazov bývajú
často zlomeniny horných a dolných
končatín, ako aj podvrtnutia a úrazy hlavy. „Ak ide o staršieho, alebo
chronicky chorého človeka, môže mať
i obyčajný pád až fatálne následky,“
upozorňuje Miroslav Nagy, hlavný inštruktor Falck Academy. Pri páde odporúča chrániť si najmä hlavu. Snažte sa padať na zadok alebo chrbát a
zmierniť dopad rukami. „Je lepšie mať
zlomenú ruku, než rozbitú hlavu. Pri
jej zranení môžu byť následky oveľa
vážnejšie,“ odporúča Miroslav Nagy.
Stlmiť náraz a zmierniť následky úrazu
pomôže podľa odborníka aj hrubá vetrovka, pokrývka hlavy či rukavice.

Chráňte deti pred mrazom
Novorodenci ešte nemajú vyvinutú správnu termoreguláciu, ich
pokožka a sliznice sú na nízke teploty veľmi citlivé, preto nie je vhodné chodiť s nimi počas mrazov na
prechádzky. Osobitnú starostlivosť
pred nízkymi teplotami však potrebujú aj dojčatá a batoľatá.
Podľa odporúčaní odborníkov by
zdravé dieťa malo stráviť vonku každý deň minimálne dve hodiny počas
celého roka. V mrazivom počasí treba
obmedziť dĺžku pobytu batoľaťa vonku
maximálne na hodinu dopoludnia a hodinu popoludní. „Dôležité je, aby bolo
dieťatko dostatočne oblečené, do viacerých vrstiev odevov. Ak sa k mrazu pridá aj silný vietor, s batoľaťom radšej von
nechoďte,“ upozorňuje Jana Hamade,
vedúca odboru hygieny detí a mládeže
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Pripomína, že rodičia by
nemali zabúdať na vhodné nepremokavé oblečenie, obuv a na ošetrenie pokožky tváre a rúk ochranným krémom
ani pri starších deťoch. „Holomráz pod
mínus 10 stupňov Celzia, prípadne
kombinácia mrazu a silného vetra môže
deťom spôsobiť omrzliny, alebo podráždiť sliznice dýchacích ciest a spôsobiť Deti potrebujú chodiť von každý deň, pozor však na mrazivé počasie.
foto zdroj: skimpton007 pixabay
tak respiračné ochorenie,“ dodáva odteplú deku, na ňu fusak so zapínaním
borníčka.
na zips. Najvrchnejšiu vrstvu má tvoriť Pozor na inverziu
Vrstvite oblečenie
Najvhodnejší čas pre pobyt dieťaťa
nepremokavá prikrývka,“ hovorí Jana
a chráňte pokožku
Hamade. V mrazivom počasí dostáva vonku je podľa odborníčky napoludnie,
Či dieťaťu v kočíku nie je zima zistíte zabrať aj pokožka dieťaťa. Väčšmi strá- kedy teplota dosahuje najvyššie hodnoty.
podľa studených rúk, líc alebo chlad- ca vodu, vysychanie pokožky môže Ak žijete vo väčšom meste, tam môže byť
nej pokožky na záhlaví. „Pri obliekaní urýchliť aj prechod medzi vykúrenými problémom aj inverzia. „Rodičia by mali
dodržiavajte jednoduchú zásadu – vrs- miestnosťami do vonkajšieho prostretvenie. Priamo na telo je najvhodnejšie dia. Dieťa preto potrebuje mastnejšie
obliecť jemnú bavlnenú bielizeň, po- krémy, ktoré pomáhajú dopĺňať lipidy.
tom odev z flísu, najvrchnejšia vrstva „Tvár natrite dieťaťu pätnásť až tridsať
Novorodenec: 0 - 28 dní
by mala byť vlnená. Na ňu dieťaťu ob- minút pred odchodom z domu, aby sa
Dojča: 1 mesiac – 1 rok
lečte bundu. Nezabudnite na čiapku krém dostatočne vstrebal. Na pery poBatoľa: 1 – 3 roky
primeranej hrúbky a teplé rukavice. užite kvalitné, špeciálne balzamy pre
Do kočíka vložte ako izolačnú vrstvu deti,“ dodáva.
Informácie poskytol: Odbor hygieny detí
a mládeže a referát komunikačný ÚVZ SR

Rozdelenie veku
detí

Hrozí riziko pádov, buďte opatrní.
foto zdroj skeeze pixabay

Pamätajte na vhodné oblečenie

Počas potuliek do zimnej prírody
by sme nemali podceniť ani voľbu
správneho oblečenia. Vhodné je najmä vrstvené oblečenie, ktoré vás podľa
odborníka ochráni i pred silným mrazom a prípadným vznikom omrzlín. V
našej zimnej výbave by sme nemali zabúdať ani na pokrývku hlavy, šál či rukavice. Najčastejšie bývajú postihnuté
koncové a nechránené časti tela ako
prsty, nos či tvár. „Postihnuté miesto
spoznáme podľa toho, že je bledšie až
voskové, je necitlivé a neskôr sa môže
objaviť bodavá bolesť. K prvej pomoci
v takomto prípade patrí postupné zahrievanie, v žiadnom prípade nesmieme trieť postihnuté miesto snehom,
hrozí riziko poškodenia kože. Pacienta
zohrievajme vlastnými rukami, ak má
napríklad omrznuté prsty na ruke, sám
si ju môže dať pod pazuchu. Pomáha
teplo aj vlažné obklady, nikdy nie horúca voda. Ak sa objavia pľuzgiere, vyren
hľadajme lekára,“ radí Nagy.

sledovať informácie o rozptylových podmienkach. Ak sa smogová situácia zhorší,
je lepšie nechodiť s malým dieťaťom von a
výrazne obmedziť či upraviť aj vetranie,“
pripomína Jana Hamade. Rovnako je
podľa nej potrebné, aby rodičia sledovali
stupne. Pri holomraze je teplotná hranica
pre pobyt dojčaťa vonku mínus-3 stupne
Celzia, ak je nasnežené -5 stupňov Celzia.

Chrípkové vírusy mrazy milujú

Pri obliekaní dodržiavajte jednoduchú zásadu – vrstvenie.
foto zdroj: skimpton007 pixabay
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Deti patria počas chrípkovej sezóny
k najcitlivejším skupinám. „Sú náchylnejšie na ochorenia, pretože imunita sa
u nich ešte len vyvíja, majú inú bakteriálnu flóru ako dospelí,“ prízvukuje
docentka Jana Hamade. Ako objasňuje,
vírusy chrípky dobre prežívajú práve v
mrazoch, v suchom vzduchu sa rozbíjajú na menšie časti a zostávajú v ňom
dlhšie. V zime sa okrem toho cievy na
sliznici dýchacích ciest sťahujú a vírusy
do organizmu preniknú ľahšie.
Stranu pripravila: Renáta Kopáčová

5
SLUŽBY, POLITIKA, REALITY

STUDNÍ do 13 m
VŔTANIE STUDNÍ

HĽADANIE VODY

33-0003
Objednávateľ: JUDr. Štefan Harabin, Bratislava

JUDr. Šttefan Harabin
občiaanský kandidát
na prezidenta SR

52-0006-7

0905 186 889, www.kopaniestudni.com

Zemné výkopové práce

Zemné výkopové práce

STROJOVÉ KOPANIE

súdov vrátane disciplinárnych bolo
viacero. Zakaždým som vyhral, lebo
bojujem za pravdu a spravodlivosť a
moje hodnotové nastavenie je také, že
sa mi priečia nezákonné veci a preto ich
jednoducho nerobím.
Bohužiaľ občania nesledujú rozhodnutia súdov tak ako sledujú oligarchami vlastnené média, ktoré o mne z
pochopiteľných dôvodov hovoria len a
len lži.
Drahí občania, neprosím týmto textom o podporu, ale prosím, aby ste sa
zamysleli, či je možné vyhrať všetky
súdne spory ak by nebola pravda na
mojej strane. Tiež prosím zvážte, či
chcete mať prezidenta vedca (ktorý o
riadení štátu nevie nič), právničku (ktorá bojovala 10 rokov za akúsi skládku
v Pezinku), politikov (ktorí napáchali
veľa škôd v našej vlasti), alebo človeka,
ktorý celý život bojuje iba za spravodlivosť, bol predsedom Najvyššieho súdu,
ministrom spravodlivosti, nebojí sa oligarchov a sľubujem, že budem vždy
hovoriť len pravdu, odkrývať korupvše
ciu a bojovať za Vás všetkých.

61_0028

52-0006-6

Pre viac informácií
volajte t.č. 0911 239 521 – Polák.

62-0010

Dňa 25.2.2018 o 10:00h sa bude na exekútorskom úrade Mgr. Stanislava Poláka,
Moyzesova 5, 949 01 Nitra konať opakovaná
dražba nehnuteľností uvedená na LV č. 1845 a
2190, Okres: Vranov nad Topľou, k.ú.: Dlhé
Klčovo, parc č. 710/1, 710/2, 714,2 a 714/102
všetko vedené ako orná pôda, umiestnenie
pozemku 1 a 2.
Suma znížená súdom 3.930 EUR (pôvodná
cena určená znaleckým posudkom 7.860 EUR).

Rodičia urobili pri mojej výchove
jednu zlú a jednu dobrú vec. Zlou vecou je, že ma prísne vychovávali, aby
som hovoril stále pravdu a hlasno kričal
keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi
narobila veľa silných nepriateľov. Tou
dobrou vecou bolo v podstate to isté,
lebo pravdovravnosť a boj za spravodlivosť ma ženú každý deň dopredu.
Posledných 15 rokov tvrdo kritizujem rozkrádanie, tunelovanie štátu,
zlé politické rozhodnutia a prešľapy v súdnictve a za to som trestaný
mediálnym lynčom na moju osobu,
kde ma rôznymi vymyslenými kauzami
politici a oligarchovia chcú zdiskreditovať. Aj keď tieto útoky moja rodina
znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú
v to, že robím správnu vec.
Pre mnohých politikov som nepohodlnou osobou. Nevlastním média,
tak ako niektorí slovenskí oligarchovia
a preto brániť sa vymysleným útokom
na moju adresu je často nemožné. Vždy
som sa bránil súdnou cestou. Za posledných 15 rokov som bol účastníkom
viac ako 10 súdnych sporov. Napadol
som napríklad i vyjadrenie Lipšica,
ktorý tvrdil, že má prepis nahrávky
medzi mnou a Sadikim. Zažaloval som
generálnu prokuratúru a na súde žiadal
o zverejnenie telefonátu. Samozrejme
žiadnu nahrávku nemajú, lebo takýto
telefonický rozhovor sa nikdy neuskutočnil a súd som vyhral. Podobných

85-0052

85_0034

HARABIN: Otvorme oči.
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Možno je to tak
Povianočná sťažnosť

Mohol som ich mať veselé
a nemusel sa do roboty hlásiť,
len čo keď ma akurát
na Vianoce prepustili z basy.

Nech žije globalizácia
Nemáš síce ani na novú
šnúrku do gatí,
ale v globále sme,
tu na Zemi, všetci bohatí.

Zľakol sa

Nebude sa poslanec
vzdávať kresla viacej,
bol sa včera informovať
na úrade práce.

Klimatické zmeny

Na celom Slovenskú platí,
že sa nebudú dať zmraziť
ani potoky, ani polia
ani poslanecké platy.

Nová rozhľadňa v Tatrách

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Bazilika Sv. Petra v Ríme aj Berniniho kolonáda

Unikátny Tatranský ľadový dóm
Ak ste sa ešte stále nerozhodli kam
budú viesť vaše kroky počas tohtoročných zimných víkendov, máme
pre vás zaujímavý tip. Podniknúť
môžete výlet do Vysokých Tatier
a navštíviť tam najväčšiu atrakciu
zimnej sezóny, Tatranský ľadový
dóm.
Širokej verejnosti ho oficiálne sprístupnili 23.novembra 2018 a pomyselne
tak Tatranci otvorili zimnú turistickú
sezónu. Práce na Tatranskom ľadovom
dóme začali 24. septembra prvým návozom materiálu na Hrebienok.„Špeciálne chladenie pod kupolou na Hrebienku ukrýva 225 ton ľadu v 1.880 kusoch
ľadových blokov, ktoré tam vyviezlo 10
kamiónov,“ upresnila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného
ruchu Región Vysoké Tatry, Veronika
Littvová.

Bazilika Sv. Petra v Ríme
aj Berniniho kolonáda

Očarujúce ľadové
sochy

Od 22. októbra sa ľadové kocky premieňali na unikátnu ľadovú baziliku.
Pod vedením hlavného staviteľa Adama
Bakoša sa na majstrovskom diele podieľal tím 16 sochárov s 11timi pomocníkmi
zo Slovenska, Čiech, Poľska, Walesu.
Zaujímavosťou je sochárka z amerického Texasu. Už 6.ročník Tatranského
ľadového dómu sa nesie v štýle Baziliky Sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho
kolonádou. V Berniniho kolonáde je
situovaných celkovo 84 stĺpov po oboch
stranách. „Zaujímavosťou je, že len na
samotné ľadové stĺpy o výške cez 3,5m
bez podstavcov a hlavíc je použitých
3,5 kamióna ľadu, čo predstavuje 630
kusov ľadových blokov. Celková výška
stĺpov je do 5m a na ich vrcholoch sú
umiestnené sochy. Samotná hlavná
kupola má rekordnú výšku až 11,5m,
čo je maximálna možná výška v rámci
celkovej expozície. Originálne majstrovské ľadové dielo je v kupolách doplne-

Ak sa už rozhodnete zavítať do našich
veľhôr, tak vedzte, že v uplynulých dňoch
na Hrebienku pribudli prekrásne ľadové
sochy, ktoré vytesali ľadoví sochári z desiatich krajín sveta z 50 ton ľadu. Stalo
sa tak počas neoficiálnych majstrovstiev
vo vyrezávaní ľadových sôch TATRY ICE
MASTER 2019. Na Lomnickom štíte v
nadmorskej výške 2634 m.n.m. pri teplote -17°C vytesal tím z Japonska z troch
ľadových blokov ľadovú sochu vyjadrujúcu lásku muža k žene. Táto socha ostáva na Lomnickom štíte kým jej to počasie
dovolí. Počas podujatia vytesali sochári
20 prekrásnych sôch. „Nádherné ľadové
unikáty, si návštevníci Tatier budú môcť
prísť pozrieť aj v nasledujúcich týždňoch
a sú k videniu kým to počasie dovolí. Niektoré sochy sú chránené klimatizovanou
kupolou a tie budú vítať návštevníkov až
do apríla. Vstup do tejto Tatranskej galérie ľadových majstrov bude možný denne
v rovnakom režime, ako je to pri Tatranskom ľadovom dóme a je zdarma,“ uviedla Veronika Littvová, riaditeľka Regiónu
ren
Vysoké Tatry.

Tatranský dóm očarí návštevníkov precíznou prácou a detailami, ktoré podčiarkuje príjemné osvetlenie.
foto autor: Marek Hajkovský

Aj naše postavenie
vo svete sa zmení,
budeme vďaka nej
národ rozhľadený.

» Eva Jarábková

Táto majestátna stavba, ktorá nemá na Slovensku obdobu, rozhodne stojí za návfoto autor: Marek Hajkovský
števu.
né umeleckými výplňami. Tie sú pretransformované do vitráže modernou
technológiou tavenia skla. Ich autorom
je Achilleas Sdoukos, sklár a dizajnér,
so slovensko-gréckym pôvodom. Jeho
umelecký život sa orientuje na tvorivé
hľadanie v magickom materiáli, ktorým
je sklo,“ objasnila riaditeľka.

Koncerty aj hudobné vystúpenia

Tatranský ľadový dóm je otvorený od
piatka 23. novembra 2018 vždy denne
od 9.00 do 16.30 hodiny, pričom počas
hlavnej zimnej sezóny budú otváracie
hodiny predĺžené. Vstup do unikátnej
ľadovej baziliky je pre návštevníkov
bezplatný. „Okrem toho počas celej
hlavnej zimnej sezóny chystáme pre
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návštevníkov pravidelne každú nedeľu
v Tatranskom ľadovom dóme koncerty a hudobné vystúpenia. Návštevníci
si môžu v týchto unikátnych mrazivo
krásnych priestoroch vychutnať mnoho koncertov aj v roku 2019,“ doplnila
Veronika Littvová. Nevšedný priestor s
unikátnou atmosférou je podľa jej slov
ako stvorený aj na konanie svadieb či
zásnub. „Všetci dúfame, že tento rok
opäť počet návštevníkov porastie a unikátne ľadové dielo priláka do Vysokých
Tatier ešte viac hostí, ktorí si prídu na
Hrebienok vychutnať pohľad na mrazivú tatranskú krásu,“ uzavrela Littvová.
Tatranský ľadový dóm je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy a výstavby
SR. Stranu pripravila: Renáta Kopáčová
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Čo to je metabolizmus?
Metabolizmus je súbor všetkých biochemických dejov v tele človeka, pri
ktorých sa nepretržite spracúvajú všetky
látky do tela prijaté, alebo v tele vytvorené tak, aby bola zabezpečená správna
funkcia ľudského tela. Predstavuje komplexné a zväčša aj komplikované deje:
ɧWYRUEDPROHN¼ODb]O¼ÏHQ¯QɜQD]¿YDQ£
ako anabolická úloha.
ɧUR]SDGSRXŀLW¿FKDOHERQHSRWUHEQ¿FK
]O¼ÏHQ¯Q ɜ QD]¿YDQ« DM NDWDEROLFNRX
úlohou.
Metabolické deje sú riadené zväčša
rôznymi enzýmami. Dochádza pri nich
NbVSUDF¼YDQLXELHONRY¯QFXNURYWXNRY
YLWDP¯QRYPLQHU£OQ\FKO£WRNDQXNOHRY¿FKN\VHO¯Q0HG]LDQDEROL]PRPDbNDWDEROL]PRP¼ORKRXPXV¯E\ħURYQRY£KD
$NQLHMHÏRP¶ŀHE\ħ]bU¶]Q\FKSU¯ÏLQ
dochádza k narušeniu rovnováhy a objavujú sa rôzne ochorenia.
Aj keď v humánnej PHGLF¯QH KRYRU¯PH Rb ĀXGVNRP WHOH SRGREQ« SURFHV\
prebiehajú vo všetkých živých organizPRFK3ULDPRRGQLFK]£YLV¯Y]QLNUDVW
a život všetkého živého.
Aký je to bazálny metabolizmus?
Bazálny, teda základný metabolizmus

INFO: 0908 979 512

TU môže byť VAŠA REKLAMA

Metabolizmus, bazálny
metabolizmus, potreba energie

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Redakcia:

je taký, ktorý je potrebný na udržanie
]£NODGQ¿FK ĀXGVN¿FK IXQNFL¯ SUL PLQLmálnej fyzickej a psychickej aktivite,
SULLGH£OQ\FKYRQNDMģ¯FKSRGPLHQNDFK
Nazýva sa aj kľudový energetický výdaj.
Je to minimálne množstvo energie potrebnej na udržanie všetkých výlučne
QHY\KQXWQ¿FKGHMRYYbWHOHɜQDÏLQQRVħ
srdca, ciev, na dýchanie, trávenie, obnovu buniek, udržanie telesnej teploty. Je
stanovené pre organizmus v pôstnom
a pokojnom stave. Predstavuje asi 40-70
percent potrebnej celkovej dennej energie, v závislosti od veku, životného štýlu,
hmotnosti, pohlavia, fyzickej aktivity.
Na výpočet bazálneho aj celkového
metabolizmu sú rôzne spôsoby, viaceré
URYQLFH QDSU¯NODG SRGĀD +DUULV%Hnedicta, Jamesa, Cunninghama alebo podľa
6YHWRYHM ]GUDYRWQ¯FNHM
organizácie.
Všetky
Y\Xŀ¯YDM¼ U¶]QH NRHҤcienty, ktoré zosúlaďujú s vekom a hmotQRVħRX
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RENEWAL AGENCY S.R.O.

Medzilaborce

Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov

Humenné
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0948 443 426,
0948 464 487,
0949 231 273
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Štefánikova 44
MICHALOVCE

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 25 000 domácností a ﬁriem

VÝBORNÉ
PLATOVÉ
PODMIENKY
Firma REMIREL s.r.o., CZ
Práca v Českej republike

- ELEKTRIKÁROV - PRACOVNÍKOVDO PLASTOVEJ VÝROBY
(ŽENY - MUŽI - PÁRY)

+421 918 607 897
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+421 917 650 018

BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.000
30.000
35.500
30.000
39.250
38.600
30.000
35.000
36.500
26.500
52.000

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

29.000
25.000
25.000
82.750
22.250
12.000
30.500
35.000
40.000
30.000

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

prijme

85_0045

Snina

Medzilaborce

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

Humenné

Vranov n/T

57.000
67.000
26.000
30.000
24.000
15.000
30.000
25.500
48.000
35.000
21.000
32.500
25.000
31.000
38.000
52.000
45.500
18.000

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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AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku

www.konstrukter.sk
������������������������
info@konstrukter.sk

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

32-0007

85-0085

www.aiw.sk

ceny už od

Zimná krása Oravy

Firma ����� Vám ponúka prácu
s nástupom ���������������������

Pobyt „Zimná krása Oravy„
na 5 dní/ 4 noci s polpenziou
a Programom iba za
132.- EUR/ 1 osoba a pobyt !!!

���������������
���������������������������������

�������������������������
���������������������
����������������������

449€

bez DPH

grafický návrh v cene

V cene: uvítací aperitív, ubytovanie, stravovanie,
folklórne vystúpenie a zájazd do Jablonky ( PL )
Bonus: vstup do sauny - 2 hodiny s 30% zľavou!!!
Voľné termíny: 4.2. – 8.2. | 11.2. – 15.2. 2019

�����������������������������

����������������

PRAVIDELNÝ TURNUS.
�������������������������������������
������������������������������

V ponuke aj pobyt:
Polročné a Jarné prázdniny,
Veľkonočný pobyt a dotácia pre dôchodcov.

�����������������

�������

����������������������
��������������������������
cleissro@gmail.com

na CELÉ SLOVENSKO

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396
Rezervácie: 0918 591 942
www.oravskahoraren.sk

vysoká
kvalita

á
Brig

Hľadáme

BRIGÁDNIKOV
na roznášanie novín počas víkendov:

rýchle
dodanie

humensko@regionpress.sk

27-0011

NEMÁTE PRÁCU

������������������

REKLAMA

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

OPERÁTOR VÝROBY
��������������������
���������
��������������������
���������������
��������������������
��������������
�����������

distribúcia

0908 979 512

da!
Víkendy
HUM

ENS

KO

Roz

SNINA - BREHY

min. 46,00 € brutto za 4 roznosy

Volajte alebo SMS-kujte 0908 966 046
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