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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Týždenne do 26 640 domácností
ODDĹŽENIE = RIEŠENIE PRE VAŠE DLHY

Masérske služby

1.ODBORNÉ SEDENIE ZDARMA - 0907 129 169

Prevádzka: Mlynská 1333/136, 093 01 Vranov nad Top¾ou

87-0050
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OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK - SOBOTA

PREPICHY
POD CESTY

na tel. objednávky


   
  
  

 

  
   

GAUC.rH.o.

Realizácie záhrad
Zavlažovacie systémy

Kúpim stav. pozemok v Lackovciach
do 30.000€. tel. 0903 573 005

62-0038

0907 148 965
0905 195 458

87-0019

STUDNE

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

Privítajme prvé
letné dni novými zľavami!

87-0004

0948 300 988

STRECHY

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
PRÁCE

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

62-0007

    

62-0017

Priemyselná 1, Michalovce, 0905 503 222
AUTOMOWER EXPERT, 0905 105 793
za NAJLEPŠIU CENU !!!

STROJOVÉ
POTERY

   
  

61_0166

POKOSÍM ZA VÁS

s

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

0940 88 88 29

Ponuky a zameranie ZDARMA.

87-0003

PREDAJ A MONTÁŽ
robotických kosačiek

www.e-zahrada.sk

00-0000

62-0004

0907 208 730
0918 762 328

GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.

(oproti Mestskému úradu)

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O HROBY
JEDNOHROB 69 € 60 € OBNOVA
DVOJHROB 109 € 90 € 1,20 €PÍSMA
0,80 €/znak

0915 856 447
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

CENY !
za NAJLEPŠIEOverená
kvalita
od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

ŽALÚZIE

interiérové, exterierové

Platí pri objednávke do 31.7.2020

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

www.cistenie-hrobov.sk

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

0949 651 250 I 0911 996 087

62-0027

TIENIACA TECHNIKA
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83-0099

UNITERMONT

Kukorelliho 60, HUMENNÉ

spravodajstvo / služby
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Subjektívne a objektívne
Vláda (a občania Slovenska spolu s ňou)
má za sebou sto dní od nástupu do funkcie a začiatku plnenia si svojej hlavnej
úlohy – vládnutia. Vládnutie je delegované spravovanie „vecí verejných“.
Tento rok to však naša výkonná moc
ľahké nemala, hneď po oficialitách – vlastne, asi už počas nich, si členovia vlády
navliekli hasičské uniformy a začali hasiť
katastrofu s menom pandémia na veľmi
blízkom obzore, takpovediac hneď za humnami. A to aj napriek nedisciplinovanosti
občanov a odporu väčšiny médií, ktoré
dnes píšu pravý opak toho, čo písali v marci
a v apríli, a to bez akejkoľvek hanby. Mnohí
spomedzi nás sú ako povestný doktor Jekyll
pán Hyde z novely škótskeho spisovateľa
Roberta Louisa Stevensona z roku 1886.
Ráno takí, večer onakí a v noci úplne iní. V
prípade zástupcov siedmej veľmoci je to tragédia, v súvislosti s občanmi – smutný fakt.
Mieša sa nám subjektívno s objektívnom. Teda na vysvetlenie – naše vlastné „dojmológie“ s okolnosťami faktov. A
horšie je, ak ani tie vlastné „dojmológie“
nie sme schopní mať, ale preberáme tie
cudzie ako sväté písmo, bez štipky racionality a poznania reality.
Je pravda, že mať vlastný názor aj
v dnešných dobách je iba púho-púha

trúfalosť, ak nie drzosť. Nosia sa názory
konformné, teda, prispôsobené sa prevažujúcim či dominantným názorom,
požiadavkám, normám, moci. A peniazom. A najmä úradníkom. Mnohým, žiaľ.
Takým tým v štýle „slúžiť a byť“.
Kto ich nemá, má smolu. V takejto
atmosfére objektivita vlastne zaniká ako
zrnko soli vo vaničke vody. Častokrát
sa o ňu už ani nesnažím,a j tak ju nikto
nechce ani počuť, ani čítať. A dokonca,
ešte stále sú aj takí, ktorí by ju najradšej
umlčali. Hoci aj nábojom v schránke, ale
to je už extrémne prirovnanie. Niekedy
stačia iba varovné a dobromyseľne znejúce varovania typu - „dávaj si pozor“, „váž
slová“, alebo im významovo podobné.
Takže sto dní vlády z môjho naozaj
subjektívneho pohľadu – všetko mohlo
byť aj horšie. Vzhľadom na pandémiu,
na to, v akom stave vláda prevzala štát,
štátnu kasu, mnohé inštitúcie.
Lenže – mohlo by to byť aj
lepšie. A na to lepšie asi čakáme všetci ako to povestné kura – veď viete na čo.
Uvidíme o ďalších
sto dní – s pozdravom a želaním v
lepšie časy

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Dnes musím konštatovať, že sa
niečo obracia. Bratislavský a Trnavský
samosprávny kraj predsa len našiel
nejaké peniaze pre nezávislú kultúru
– že by som sa teda mýlila? – To zatiaľ
neviem, ale považujem však za dôležité
na túto skutočnosť reagovať, napísala
som v mene divadelníkov i iných aktérov obom županom list. Tu je:
„Vážený pán župan Droba,
ako Prezidentka Akadémie divadelných tvorcov si považujem za povinnosť tak, ako sme sa za Klub nezávislých divadelníkov na Vás obrátili
listom, keď ste ohlásili zrušenie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy a
vyhlásili nezávislej kultúre 0 eur zareagovať aj teraz, keď sa tak vlastne vďaka
Vám i Nadácii Tatrabanky nestalo.
Vážený pán župan Viskupič,
dovoľte však poslať tento ďakovací mail aj Vám.
Rada by som obom Vám nielen v
mene nezávislých divadelníkov, ale v
mene všetkých nezávislých i zriaďovaných aktérov kultúry, poďakovala

za Váš signál, ktorý ste vyslali do spoločnosti tým, že ste nenechali padnúť
Vaše grantové schémy a umožnili ich
pokračovania. Sme divadelníci a silne
vnímame komunikačný kód. Pre nás
ste týmto Vaším gestom prijali nezávislú kultúru naspäť pod kultúrnu strechu
a vrátili do diskurzu o kultúrnom dianí.
Zostáva nám veriť, že teraz sa k tomuto Vášmu „kultúrnemu vyhláseniu“
pripoja aj ďalšie župy a kolegovia župani, verte, boli by sme im vďační.
Ešte raz ďakujem a verím, že týmto
sa náš dialóg o mieste nezávislej kultúry v spoločnosti len začína.“
A preto som vďačná regionálnym
novinám, že tento list ako začiatok dialógu o mieste nezávislej kultúry v kultúrnom dianí môžem sprostredkovať aj
širokej verejnosti. Čaká nás ešte dlhá
cesta, ale už sme na ňu vkročili...

G&V - stav s.r.o.

Realizujeme komplexné stavebné práce a rekonštrukcie domov, bytov,
polyfunkčných objektov.
/sadrokartonárske práce, dlažby , stierky, altánky, celé stavby na kľúč/
Bližšie info: gsvstavs.r.o@gmail.com, 0908 342 576, 0915 148 405

62-0034

Článok, ktorý vyšiel v tomto periodiku 5. 6. 2020 a ktorý som napísala
pod názvom Škrtá sa všade, ale na
nulu?, mal nasledovný záver: „Tak
len toľko sa stalo tou sumou 0 eur pri
dotáciách zatiaľ len bratislavského
a žilinského kraja. - Legitimizoval
sa nezáujem o nezávislú kultúru... Hm. Chcela by som sa mýliť...!“

85_0437

Musím sa ozvať – vlastne - chcem sa ozvať

Najlepšie ceny okien v okolí...
PROFI PRÍSTUP RÝCHLE DODANIE KVALITNÁ MONTÁŽ

» Viki Janoušková
nezávislá divadelníčka

Výročia a udalosti
druhá svetová vojna: začala sa najväčšia tanková bitka v histórii –
Bitka v Kurskom oblúku.
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WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291
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a PREČISTENIE
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Výročia a udalosti
začala prvá diaľková železničná trať pravidelnú prevádzku medzi
britskými mestami Birmingham a Liverpool.

4. júla 1837
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
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PREPRAVA NA LETISKÁ
8
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´¾Ÿăte neopakovatáĚğŔΟ
rĦÝăğğŔΟÝovolenku
v Tatrách
49-0027

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk

ZIMNÉ ZÁHRADY • ZASKLIEVANIE TERÁS

splátky od 149 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

33-0051

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €
63-0045

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
oblastné zastúpenie pre východný región

.
020
7. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás
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Rybárov vytláčajú z brehov vôd

Rybári, ktorí sa desiatky rokov starajú
nielen o zarybňovanie, ale aj o čistotu, kosenie a poriadok, sa postupne stávajú neželanými návštevníkmi. Tajomník Prezídia a
Rady SRZ Ján Kohút potvrdil, že podobné
problémy majú rybári nielen na Šírave, ale
aj na ďalších vodných tokoch a nádržiach
na Slovensku.
Situácia sa podľa rybárov zhoršila
odkedy začal Slovenský vodohospodársky
podnik (SVP) prenajímať pozemky v okolí
vodných nádrží súkromným firmám a podnikateľom. Niektoré verejné pláže a rybárske miesta sa tak menia na privátne zóny,
ktorých nájomcovia častokrát znemožňujú
prístup k vode nielen rybárom, ale aj rekreantom a turistom. Predseda Mestskej
organizácie SRZ Michalovce Vladimír Šaffa
potvrdil, že situácia zašla až tak ďaleko, že
rybári majú obavy aj o budúcnosť a kvalitu
organizovania rybárskych súťaží, ktoré si
vybudovali zvučné meno nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe – napríklad
medzinárodná súťaž Zemplínsky kapor,
Šíravský pleskáč a usporadúvanie detského
rybárskeho tábora, ktorý sa koná každoročne práve v stredisku Paľkov na Zemplínskej
šírave.
Spolu s kolegom, poslancom NRSR
Vladom Zajačikom sme pozorne počúvali

podnety a výhrady rybárov, ktoré budeme
tlmočiť vedeniu SVP š.p., ale aj Ministrovi životného prostredia SR. Súčasný stav
sa musí zmeniť. Je potrebné, aby sporné
prenájmy pozemkov a zmluvy preverilo
nové vedenie Slovenského vodohospodárskeho podniku a Najvyšší kontrolný úrad
SR. Bude potrebné zmeniť aj legislatívu a
interné smernice SVP, aby sme do budúcnosti zabránili pochybným prenájmom
pozemkov v okolí vodných nádrží. Podľa
môjho názoru by mali byť o plánovaných
prenájmoch dopredu informované všetky
dotknuté organizácie, nielen obce, v ktorých katastri sa pozemky nachádzajú, ale aj
Slovenský rybársky zväz, Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu.
Zároveň je neprípustné, aby rybárske
organizácie, ktoré niekoľko rokov žiadajú
o prenájom pozemkov, boli zo strany štátu
doslova ignorované, a pritom sú uprednostňované niektoré firmy - podnikatelia, ktorí
menia verejné pláže na privátne zóny, v
ktorých obmedzujú pohyb a prístup nielen
rybárom, ale aj širokej verejnosti.

0918 623 064
» Milan Potocký
Poslanec NRSR (FB)
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Výročia a udalosti
bol za menovú jednotkou USA jednomyseľne zvolený dolár.

6. júla 1785

5

87-0013

Situácia na našich vodných nádržiach
na Slovensku je naozaj vážna. Potvrdilo to aj moje stretnutie s rybármi a vedením Slovenského rybárskeho zväzu
(SRZ) na Zemplínskej šírave.

TIP
VÍKEND
tip NA
na víkend
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Vsaďte na kvalitné suroviny a dôslednú hygienu

Je tu čas letných grilovačiek

Aké by to bolo leto bez poriadnej
grilovačky. Ak sa aj vy chystáte
vytiahnuť a očistiť gril, rozžeraviť
uhlíky a pustiť sa do prípravy chutných špecialít, nechajte sa inšpirovať. Prinášame osvedčené rady na
kvalitné grilovanie a tipy na skvelé
pochúťky.
Dnes sa griluje všade, v záhradách,
na chatách i na lúkach, dokonca i na
sídliskových dvoroch. Skôr ako sa pustíte do samotného grilovania, venujte
pozornosť príprave grilu ale aj výberu
kvalitných surovín.

Náš tip: Správnu teplotu pahreby si
môžete ľahko otestovať. Podržte ruku vo
výške približne 12 centimetrov nad grilom. Ak majú uhlíky tú správnu teplotu,
udržíte ruku nad grilovacou plochou 5
až 7 sekúnd. Ak by ste ju tam udržali
kratšie, je teplota privysoká.

Nepodceňte výber
a prípravu surovín

Na grilovanie sa hodí hovädzie stehno, bravčová krkovička či panenka,
kuracie prsia bez kože, kuracie krídelká ale aj vykostené kuracie stehná. Z
rýb siahnite po čerstvom lososovi alebo tuniakovi. Zo zeleniny sa osvedčila
cuketa, baklažán, kukurica, paprika
Hygiena je dôležitá
Základom kvalitného grilovania je aj paradajky. Svoje miesto na grile si
čistý gril. Je potrebné ho vymiesť a rošt však získava aj ovocie. Výborne sa hodôkladne očistiť drôtenou kefou. Vhod- dia broskyne či slivky. Všetky suroviny
né je pri grilovaní používať masívny lia- je vhodné pred grilovaním marinovať.
tinový rošt, ktorý optimálne akumuluje Pokrmy tak získajú na chuti.
Náš tip: Suroviny pripravené na griloteplo z ohniska.
Náš tip: Ak máte v pláne grilovať väč- vanie vyberte z chladničky dve hodiny
šie kusy mäsa, zvážte použitie otočné- pred grilovaním, aby dosiahli izbovú
ho grilu. Vďaka jeho otáčaniu sa mäso teplotu. Po tom, ako mäso vyberiete z
pečie rovnomerne, pričom sa neustále grilu, nechajte ho ešte pár minút uložezvlhčuje vlastnou šťavou a zostane tak né na teplom mieste, až potom ho krájajte a podávajte.
skutočne lahodné a šťavnaté.

Vyberte kvalitné uhlie
alebo drevo

Na grilovanie je vhodné dubové,
bukové či brezové drevo. Ak sa preň
rozhodnete, nikdy nepoužívajte drevo
zhnité alebo lakované. V prípade, že
zvolíte drevené uhlie, kupujte to, ktoré
neobsahuje aditíva.
Náš tip: Pri rozpaľovaní uhlia nepoužívajte chemické podpaľovače. Uhlie, z
ktorého si pripravíte pahrebu by malo
byť čisté, s povlakom bieleho popola.

Dodržujte vhodnú teplotu

Suroviny určené na grilovanie ukladajte na rošt vtedy, keď sú uhlíky
rozžeravené do červena, ale nehoria
plameňom. Pokúste sa dosiahnuť strednú teplotu. Pri vysokej teplote sa môže
marináda pripaľovať a to nie je pre chuť
a kvalitu grilovaných pokrmov žiadúce.
Tiež pamätajte na to, že čím sú grilované potraviny mäkšie, tým nižšiu teplotu
potrebujú.

Myslite aj na svoje zdravie

Ak grilujete na príliš silnom ohni a
dyme, vznikajú pri príprave vašich pokrmov zdraviu škodlivé látky. Ak pozorujete na jedle príliš tmavé a spálené
časti, rozhodne ich pred konzumáciou z
pokrmov odstráňte.
Náš tip: Vyhnúť sa horiacemu tuku
môžete aj tak, že budete pri grilovaní
používať na to určené perforované misky. Oceníte ich aj pri príprave mäkších
druhov zeleniny, ktorá by sa inak mohla
pripaľovať.

Pripravte si predjedlo,
hlavné jedlo aj zákusok

Užite si príjemnú letnú grilovačku.
olejom. Hotové strúčiky cesnaku vytlačíme zo šupky a natrieme na chlieb.
Osolíme a okoreníme.

Marinované kuracie krídelká

Suroviny: 500 g kuracích krídel, dva
strúčiky cesnaku, lyžicu medu, mleté
čierne korenie, lyžicu olivového oleja,
lyžicu sójovej omáčky, podľa potreby soľ
a citrónová šťava na ochutenie
Postup: Kuracie krídelká umyjeme v
studenej vode, osušíme kuchynskou
papierovou utierkou a vložíme do misNezabudnite!
Na gril neukladajte surové mäso
vedľa toho, ktoré už prešlo tepelnou
úpravou. To platí aj v prípade pracovnej dosky či používaného náradia.
Vyčleňte si zvlášť náradie na surové a
osobitne na už hotové mäso.

ky s marinádou a poriadne ňou potrieme každé krídelko. Necháme odležať
Suroviny: 2 celé hlávky cesnaku, soľ, minimálne dve hodiny, alebo cez noc
mleté čierne korenie, olivový olej, chlieb v chladničke. Potom už len grilujeme a
Postup: Každú hlávku cesnaku zaba- vychutnávame.
líme do alobalu a grilujeme 45 minút. Marináda: V sklenej miske zmiešame
Potom na grile opečieme krajce chleba a dva strúčiky pretlačeného cesnaku, lynásledne každý pokvapkáme olivovým žicu medu, mleté čierne korenie, lyžicu
olivového oleja, lyžicu sójovej omáčky,
soľ a citrónovú šťavu.
Náš tip: Ak by bola marináda príliš
hustá, zriediť ju môžete vodou.

jogurt, soľ, olej, mleté čierne korenie,
ďalšie korenia podľa chuti, mätu - môžete ju nahradiť vašimi obľúbenými bylinkami.
Náš tip: Mäso na grile neotáčajte vidličkou ale pomocou klieští. Zabránite tak
vytekaniu šťavy z mäsa.

Grilované broskyne s marcipánom

Suroviny: 8 broskýň, 100 g marcipánu,
125 g mascarpone, 50 g maslových sušienok, lupienky mandlí
Postup: Umyté broskyne prekrojíme na
polovice a odkôstkujeme. Položíme ich
na gril a počkáme, kým nie sú horúce.
Potom do každej polovičky vtlačíme

Chlieb s grilovaným cesnakom

Kuracie steaky v jogurte

Marinované kuracie krídelká sú klasikou.

foto autor davyart pixabay

foto autor pexels pixabay

Suroviny: 600 g kuracích pŕs, 3 lyžice
bieleho jogurtu, lyžičku soli, 2 lyžice oleja, mleté čierne korenie, zmes vášho obľúbeného korenia, lyžicu sekanej mäty
Postup: Kuracie prsia umyjeme v studenej vode, osušíme kuchynskou papierovou utierkou a vložíme do misky
s marinádou tak, aby ňou bol pokrytý
každý plátok mäsa. Necháme odležať
minimálne dve hodiny, alebo cez noc
v chladničke. Potom už len grilujeme a
vychutnávame.
Marináda: V sklenej miske zmiešame
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Zelenina sa veľmi hodí aj na prípravu špízov. Ak zvolíte kombináciu s
mäsom, použite menšie kúsky mäsa
a väčšie kusy zeleniny, budú hotové
súčasne. foto autor RitaE pixabay
guľku z marcipánu, na to dáme kôpku
mascarpone a vrch posypem podrvenými maslovými sušienkami a mandľovými lupienkami. Naplnené broskyne
vrátime späť na gril a pečieme, kým sa
mascarpone nezačne topiť.
Náš tip: Pri grilovaní broskýň môžete
použiť perforované misky. Bude sa vám
pracovať lepšie a broskyne sa nepripečú.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

riadková inzercia / služby, práca
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Západné Slovensko
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94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
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

BB
KY
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MT
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PB
PD
ZV
ZH
ZA
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28.230
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27.490
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PO
SN
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83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
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
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Stredné Slovensko
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
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humensko

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

zdravie / služby
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AIW - Práca - Opatrovanie
seniorov v Rakúsku!

" #
!  
  

t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť
tmámestále dostatok ponúk aj pre mužov
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku

Honorár 1 100 až 1 600 € 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

OBNOVA STRIECH

0800 24 24 44

a dohodnite si stretnutie.

Facebook: aiwsk
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www.aiw.sk
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Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

t ETERNITOVÝCH t PLECHOVÝCH
t PLOCHÝCH t KANADSKÝ ŠINDEĽ
RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

ka



0944 720 932

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA
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t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

NON STOP lin

87-0046

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

