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CHCETE MENIŤ OKNÁ?

POSTELE Z MASÍVU
už od 159,- €
Zdravotné ortopedické
matrace od 99,-€

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

Privítajme prvé
letné dni novými zľavami!

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

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

UNITERMONT

0915 856 447

Kukorelliho 60, HUMENNÉ

unitermont@gmail.com

(oproti Mestskému úradu)

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

TIENIACA TECHNIKA

tel.: 0915 880 808

62-0008

Nakupujte priamo od výrobcu.

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

ZEMNÉ
VÝKOPOVÉ
PRÁCE

Firma

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

PREPICHY
POD CESTY

www.cistenie-hrobov.sk
0949 651 250 I 0911 996 087

XAMEX s.r.o

Prijme šikovných stavebných
robotníkov, ktorí majú skúsenosti
s bednením a šalovaním do TPP,
nástup je možný ihneď, práca po SK.
62-0039

Bližšie info na tel. čísle: +421 902 099 990

0907 164 619
- Nemecká pracová zmluva na dobu neurčitú
- Turnusová práca: 3 týždne sa pracuje a týždeň máte voľno
- Poskytujeme ubytovanie, služobné vozidlo, pracovné oblečenie
a pracovné náradie
- Mzda: 12-13€ na hodinu brutto
+ 8€ netto za odpracovaný deň
V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de

99-0013-1

+ĀDG£PH(/(.75,.529
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83-0099

0907 148 965
0905 195 458

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

Platí pri objednávke do 31.7.2020

87-0019

STUDNE

ROLETKY

Overená kvalita
od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž

62-0004

87-0025

za NAJLEPŠIU CENU !!!

interiérové, exterierové

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

minibagrom

0907 572 001

ŽALÚZIE

za NAJLEPŠIE CENY !

62-0027

1.ODBORNÉ SEDENIE ZDARMA - 0907 129 169

87-0050

ODDĹŽENIE = RIEŠENIE PRE VAŠE DLHY
62-0040

Šteňatá
Malamut Vlčiak
0908 485 443

Týždenne do 26 640 domácností

spravodajstvo / gastro
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Musíme sa s tým naučiť žiť

Problém s kyselinou močovou?

Aj to zaznelo v milej, emotívnej a
slušnej reakcii funkcionárov istého fotbalového klubu na kritiku zo
strany hlavného hygienika i predsedu vlády v súvislosti s absolútnym
porušením všetkých nariadených a
odporúčaných hygienických pravidiel organizovania spoločenských
podujatí.

Kyselina močová je chemická látka,
ktorú sa v tele prirodzene vytvára
počas štiepenia látok, ktoré sa nazývajú puríny. Dokáže sa tvoriť aj
v pečeni. Cirkuluje v krvi, kde ju aj
meriame a zisťujeme jej hladinu.

Áno, s koronou sa treba naučiť žiť,
to je pravda. Viacerí už majú skúsenosť
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, druhá, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No
zdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska,
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf
nových nákaz v Chorvátsku už pomaly dosahuje úrovne z druhej dekády
apríla. Bulharsko je na zozname rizikových krajín a televízie nám ukazujú
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi
do Burgasu. Prečítajte si články a komentáre spred mesiaca, ako namietali
mnohí “mienkotvorcovia” porušovanie ľudských práv vzhľadom na vtedy
platné obmedzenia u nás. Predháňali
sa v kritike vlády, premiéra, krízového
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať

ani tie z Chorvátska. Mimochodom,
najzákladnejšie ľudské právo je právo
na zdravie. Napríklad aj 88 ročného
človeka, chorého na mnohé závažné
diagnózy aj bez korony. A s tým sa prioritne musíme naučiť žiť. S tým, že nie
iba ja, ale sme tu aj my. Nie výlučne iba
moje potreby a kratochvíle, ale aj my a
naše zdravie.
Zostáva len čakať, kedy zas naše
vládne špeciály začnú zvážať z dovoleniek ľahkovážnych (na náklady nás
všetkých), kedy sa zas začne povinná
karanténa a kedy sa zas novinári rozpíšu o porušovaní ľudských práv. Lenže - všetci tí akosi ignorujú všetky iné
ľudské práva ako tie vlastné. V prípade
vracajúcej sa pandémie ide takmer o
úmyselný trestný čin. Aspoň v morálnom a etickom, ako aj civilizačnom, ak
už nie rýdzo právnom zmysle.
Fakt sa s tým musíme
naučiť žiť, ale trošku inak.
Teda, oveľa zodpovednejšie a ohľaduplnejšie,
vážení!
S pozdravom veľa
šťastia

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Zvýšená hladina kyseliny močovej
býva následkom jej
• zvýšenej tvorby,
• zníženého vylučovania,

Sledovanie hladiny kyseliny močovej je potrebné pri zisťovaní rizika
ochorenia srdcovo-cievneho systému
u diabetikov. Samotné zvýšenie kyseliny močovej upozorňuje na riziko zhoršenia komplikácií cukrovky a/alebo
zhoršením srdcovo-cievnych ochorení.
Zvýšenú hladinu kyseliny močovej počas života majú častejšie muži ako ženy.
U časti ľudí so zvýšenou
hladinou kyseliny močovej sa vyvinie dna.
Nabudúce si povieme
o problémoch s kyselinou močovou viac.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Referenčné populačné hodnoty kyseliny močovej v sére (v μmol/l) v priebehu života
Veková kategória

Hladina kyseliny močovej
– urikémia [µmol/l]

Novorodenci

pod 340

Dojčatá

pod 220

Batoľatá

pod 150

Deti pod 15 rokov

Pod 390

Dospelí muži

180 - 420

Dospelé ženy

180 - 340
Zdroj: https://www.alphamedical.sk

98-0002

Výročia a udalosti
bol v Londýne vytvorený tzv. Inšpektorát česko-slovenského letectva; v Duxforde vznikla 310. stíhacia peruť.

12. júla 1940

V súčasnosti sa hladine kyseliny močovej venuje zvýšená pozornosť, lebo sa
postupne odkrýva jej súvis s mnohými
inými ochoreniami, hlavne s:
• cukrovkou,
• metabolickým syndrómom,
• vysokým krvným tlakom,
• ochorením srdca a ciev,
• ochorením obličiek.

• kombinácie oboch faktorov.
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V lete sa potrebujeme veľmi často
osviežiť, zahnať smäd, rýchlo doplniť
stratenú energiu. Káva v lete? Dajte
pokoj!

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

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

teľnými zdravotnými rizikami. Ukazuje
sa, že predovšetkým mladší konzumenti
týchto nápojov tiahnu tiež ku konzumácii alkoholu, častejšie fajčia tabak aj
marihuanu a užívajú drogy zo skupiny
amfetamínov. Mávajú tiež väčšie sklony k
depresiám, úzkostným stavom, a dokonca
k samovražde. Významnú úlohu v tom
všetkom môže zohrať narušenie prirodzeného spánku veľkými dávkami kofeínu.
Energetické nápoje zaťažujú tiež obehový
systém. Zjavný je zvýšený krvný tlak.
Silne sladené energetické nápoje so
sebou nesú rovnaké riziká ako iné nealkoholické nápoje s vysokým obsahom
cukru. Okrem obezity, cukrovky druhého
typu a zvýšeného výskytu zubného kazu
hrozí konzumentom nápojov s vysokým
obsahom fruktózy tiež poškodenie obličiek. Viacero štúdií dáva pitie energetických nápojov do súvislosti s častými
bolesťami hlavy, žalúdka, únavou a celkovou podráždenosťou.

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK - SOBOTA

NONSTOP

0908 580 291

na tel. objednávky

0907 208 730
0918 762 328

» Zdroj: FAZ

87-0011

Mnohí, najmä z prostredia mladšej
generácie, siahajú po takzvaných energetických nápojoch. V domnení, že sú
akýmsi tri v jednom. Proti smädu, proti
únave a osviežia. Lenže, nie je to s tými
dobre chutiacimi šumivými nápojmi v
plechoviciach až také jednoduché.
Sortiment ponúkaných energy drinkov je veľmi pestrý. Zastúpenie stimulujúcich látok je však vo všetkých nápojoch
podobné. Výrobcovia do nich pridávajú
veľké množstvá kofeínu. Ďalšie látky so
stimulačným účinkom pridávajú výťažky
z juhoamerických rastlín, obsahujúcich
tiež veľké množstvo kofeínu. Horkú chuť
kofeínu prebíja zas veľké množstvo cukrov
alebo umelých sladidiel. Z cukrov sa hojne
používa lacná fruktóza, vyrábaná chemicky rozkladom kukuričného škrobu.
V štúdii publikovanej vedeckým
časopisom Frontiers in Public Health sa
konštatuje, že energy drinky skutočne
môžu človeka povzbudiť. Kofeín zrejme
dokáže do určitej miery zahnať ospalosť
a ďalšie komponenty môžu mať stimulačný efekt ako na ľudskú telesnú schránku,
tak aj na nervový systém.
Pravidelní konzumenti energetických nápojov však za to platia nezanedba-

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

00-0000

Nepodceňujte riziká
energetických nápojov

3

87-0008

humensko

85_0049

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

0950 266 604

390 EUR
MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

1090 EUR
ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

30 ROKOV NA TRHU

85_02050
85_0050

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.
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Keď sa povie A...
Malo by sa povedať aj B. Mnohí si u
nás myslia, že sú kazateľmi jedinej
prípustnej pravdy a tak skresľujú, fabulujú či priam klamú. Tak to bolo aj
s tvrdeniami o neskutočne obmedzujúcich opatreniach u nás, hraničiacimi až s porušovaním ľudských práv.
Môžeme opísať veľa príkladov zo zahraničia, kde boli a doteraz sú obmedzenia oveľa prísnejšie. Začnime napríklad Veľkou Britániou.

nancov na počet nevyhnutný pre ich
nové využitie - ubytovanie zdravotníckeho personálu a karanténne kapacity.
Nasledoval zákaz verejných podujatí a
združovania vôbec a to ani vrámci rodiny, ak ste bývali v iných domácnostiach.
Ustaly stavebné práce a ku každej údržbárskej(vodo-/elektro inštalatér napr.)
ste museli doložiť, či to bolo skutočne
nevyhnutné. V aute nesmeli sedieť dve
osoby z dvoch rozdielnych domácnosti.
A ľudia nereptali.

Prvá chyba bola osudná

Na Slovensku ste to nezažili

Prišlo uzamknutie

23.3. bol vyhlásený lockdown, teda
“uzamknutie” s platnosťou od 26.3..
Pravidlá zastavili akúkoľvek dopravu
mimo Britániu s výnimkou zásobovania, všetky druhy pohostinstiev a čo sa
týka hotelov, tak tie okresali zamest-

Príchodom plného lockdown sa krajina doslova zastavila. Škótsko-Anglická hranica bola uzatvorená prakticky
úplne, následovalo uzatvorenie tzv.
Counties, teda regiónov a napokon obmedzenie verejnej dopravy aj na vnútroregionálnej úrovni.Na vstup do MHD
ste potrebovali okrem rukavíc a rúška
ešte aj oficiálny doklad od zamestnávateľa, že ste kľúčový zamestnanec a ten
vás oprávňoval cestovať len vo vymedzenom priestore, nie univerzálne. Asi
ako keby ste žili v Pezinku a dochádzali
do Bratislavy, tak tam by vás kontrola
pustila. Ale do Trenčína (ak by vôbec
jazdil vlak) by vám nepredali ani lístok.
Všetky verejné podujatia sú naďalej zrušené, komunálne voľby odložené.

Obmedzenia pokračujú

Všetky plánované úkony mimo ur-

Zavreté bolo doslova všetko
gentných (v zmysle napr. transplantácii)
sú pozastavené. Ak nemáte v tele zabodnutý nôž alebo iný naliehavý problém,
tak môžete zavolať lekárovi, popísať príznaky a on vám pošle predpis do vami
vybranej lekárne vo vašom okolí.

Zhrnutie

Opatrenia na Slovensku boli menej
drastické, ale prijaté včas. Dnes sú prakticky ukončené - aspoň tie, ktorá budia

dojem osobných obmedzení. Máme v
nemocniciach infekčné oddelenia a kto
vie, že je, alebo by mohol byť infekčný,
má zo zákona povinnosť dodržať všetky
predpisy, ktoré sú pre takýto stav vyžadované. Nie preto, že je to napísané v
zákone, ale preto, že je to pre bezpečie
nás všetkých.

Z Veľkej Británie pre REGIONPRESS
Ondrej Putra

33-0058

Boris Johnson ako premiér urobil
najskôr dosť nešťastne rozhodnutie,
že treba krajinu “premorit”, teda neuviesť do praxe žiadne prísne obmedzenia, nech si ľudia vybudujú kolektívnu
imunitu. Teória je teória, prax je prax a
tá ukázala, že keby sa opatrenia prijali
včas, nemuseli by sme v Británii na tri
mesiace úplne vypnúť ekonomiku. Podobný prístup za chybu označil aj hlavný epidemiológ vo Švédsku, ktoré tiež
nedbalo na sploštenie krivky a stavilo
na premorenie.
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albert
SADROVÝ
ANHYDRITOVÝ
POTER
66-0146

85_0465

0903 895 448
PONUKA PRÁCE
3àȴ/
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0800 500 091

0918 217 665
www . pr ofil in ves t.s k
27-0014-10

NÁSTUP IHNEĎ

94-0101

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
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Základná zložka mzdy
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+
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,dispecing2@aii.sk

85_0464
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našiel francúzsky kapitán Pierre-François
Bouchard v egyptskej dedine Rosette kamennú dosku s vytesaným textom, ktorá
pomohla rozlúštiť egyptské hieroglyfy.

Výročia a udalosti
Štúr, Hurban a Hodža na fare v Hlbokom
kodiﬁkovali spisovnú slovenčinu.

11. júla 1843

OBNOVA KOMÍNOV
PRÁ
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

ka
Reálna záru

12 rokov

CIA
LETNÁ AK
27-0038-2

15. júla 1799

Výročia a udalosti
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Zakliata krajina

Boj o krajinu musíme vyhrať

Bola raz jedna krajina. Mala krásne
hory, jaskyne, hrady a čistú vodu.
Obchádzali ju prírodné pohromy aj
vojny. Bola však zakliata.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja pravovaného programu EÚ Next Generavidieka Ján Mičovský sa spolu so štát- tion,“ uviedol M. Fecko.
Pozemkové úpravy, sceľovanie, to
nym tajomníkom Martinom Feckom
a zástupcami zo sekcie pozemkových sú témy, ktoré sa tiahnu samostatným
úprav MPRV zúčastnili na seminári o Slovenskom už desiatky rokov. Na Slopozemkových úpravách, zelenej kra- vensku pritom máme viac ako 3.500 kajine a trvalo udržateľnom živote na tastrálnych území so 100 mil. vlastníckych vzťahov. Na jednu parcelu pripadá
vidieku.
priemerne 12 vlastníkov. Za takmer 30
Tento problém je multirezortný, dotý- rokov sa urobilo len 431 projektov poka sa pôdohospodárstva, životného pro- zemkových úprav. Vláda SR deklaruje,
stredia aj dopravy. „Treba nájsť správnu že do ďalších 30 rokov budú tieto úpravy
mieru. Nielen sceľovať pozemky, ale aj na celom Slovensku ukončené, čo vyrietvoriť krajinu. Mali by sme do nej vrátiť ši problémy katastra, pôdy, nájomných
aleje, stromoradia, vetrolamy, vodné plo- vzťahov, ale aj kríženia farmárov na pochy. Musíme myslieť aj na hodnoty, ktoré liach. Možno je to trochu optimistický
boli dané našimi predkami. Do krajiny predpoklada a na jeho splnenie by si to
musíme zakomponovať aj kríž a kaplnku, žiadalo maximálnme zintenzívniť pomaktoré stoja pri ceste už roky,“ vyjadril sa losť súčasného procesu.
minister Ján Mičovský.
„Do konca júla by malo byť podpísaných 130 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA
a MPRV. Po podpise sa začnú vykonávať
úpravy v týchto 130 katastroch. Intenzívne hľadáme ďalšie zdroje financií na
projekty pozemkových úprav, aj realizáciu spoločných zariadení a opatrení
(remísky, vetrolamy, aleje, vodozádržné
a protierózne opatrenia) či už zo štátneho
rozpočtu alebo z eurofondov, vrátane pri» red

kúpiť. Niektorí lokaji sa prezliekli za revolucionárov. Ľudia pochopili, že nestačí mať kľúče od palácov v zakliatej krajine, ale treba všetko vyčistiť. Odborníkov
na upratanie krajiny však bolo málo.
Vždy ju ovládali cudzie národy. Keď Mnohí sa stali súčasťou korupcie. Ďalsa oslobodila, ovládli ju domáci zlodeji. ší si povedali, že keď kradnú hore, tak
Platili si svojich lokajov a spoločne roz- budú “dolu” kradnúť tiež. A v krčmách
krádali krajinu. Štátni úradníci terori- si rozprávali, že sa aj tak nič nezmení.
zovali obyčajných ľudí, vyberali od ľudí
Mládež odišla študovať do zahraniprovízie a úplatky. Niekedy ich obrali aj čia a nevracala sa späť. Tým hore chodili
o pôdu a majetok. Všade mali svojich denne tisíce mailov a anonymov od zúľudí. Krajina chudobnela a zlodeji bohat- falých ľudí. Pracovali do úmoru, cítili
li. Zničili školy, nemocnice, cesty, pôdu, únavu a frustráciu z kritiky zo všetkých
prírodu, skorumpovali sudcov, policaj- strán. Ako sa to skončilo? Príbeh nemá
tov aj úradníkov, ktorí mali dohliadať na koniec. Opakuje sa donekonečna v hisporiadok. Ľudia boli zúfalí a modlili sa tórii ľudstva. Boj dobra a zla, lenivosti
k Bohu, aby oslobodil tento kúsok zeme a pracovitosti, strachu a odvahy, klamod tohto trápenia. Nakoniec sa stalo sa stva a pravdy, zbabelosti a statočnosti.
niečo neočakávané. Skorumpovaní lo- Boj, ktorý prebieha každý deň v každom
kaji boli porazení. Víťazi prišli do úra- z nás.
Príbeh
našich
dov. Našli tam čudných ľudí, zvláštne
zmluvy a množstvo časovaných bômb. charakterov a sveNemali skúsenosti s vládnutím a museli domia. Boh ešte
sa veľa učiť. Nemali skúsenosti s klam- nedokončil
svoje
stvom, intrigami a podrazmi a nechali stvorenie. Pozýva do
spolupráce každésa oklamať.
Porazení v strachu pred trestom ho z nás. V
začali rozoštvávať obyvateľstvo a orga- modlitbe aj v
nizovať nepokoje. Začali zhromažďovať práci.
peniaze a hľadať tých, ktorí by sa dali
» Ján Košturiak
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Prijmeme do pracovného pomeru pracovníkov:
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Výročia a udalosti
1908 na londýnskych olympijských hrách po prvýkrát v moderných dejinách súťažili aj ženy.

13. júla 1908
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85_0468
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PLOŠNÁ

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

ZIMNÉ ZÁHRADY • ZASKLIEVANIE TERÁS

splátky od 149 €

0948 787 777 | www.balkona.eu

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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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

riadková inzercia, vtipy / práca

humensko
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REGIONPRESS si všimol:
Dobrí ľudia ešte žijú!

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

Milí čitatelia, zla, nevšímavosti a 12-ročné dvojčence a psa (!) odvezú doiných podobných vlastností je okolo mov, a to priamo pred dvere!!!
Zuzanka s manželom, ale aj Vy chlapnás akosi priveľa. A tak - v prípadnej
spolupráci s vami - radi cez leto dáme ci z NDS, veľká vďaka, veľké Deo gratias!
Vďaka Vám za pomoc, ale najmä za
priestor aj vašim krátkym príbehom, v
ktorých sa podelíte o dobro, ktoré ste Vašu ČLOVEČINU, za dobro, čo vo Vás je,
zažili, ktoré vás prekvapilo, o dobro, za to, že ste sa dnes pre nás stali doslova
ktoré bolo nezištné. Prečitajte si náš MILOSRDNÍ SAMARITÁNI, ktorí videli
prvý zážitok!
núdznych na ceste...
Priatelia, keby ste dakedy potrebovali,
“Vracali sme sa z chalupy domov do môžete obrátiť na Zuzanu Rácovú z PezinBratislavy, keď sa nám zrazu na diaľnici ka. Spolu s manželom sú to ľudia, ktorí
už za Malackami pokazilo auto. Museli Vás nenechajú v tvŕdzi...
sme volať odťahovku.
Ešte raz sa chcem poďakovať VŠETSotva som sa dohodol na odťahu, pri- KÝM, ktorí nám dnes pomohli, ktorí nám
stavilo sa pri nás servisné vozidlo NDS.
všetkým ukázali, že DOBRÝ ČLOVEK
Dvaja mladí muži sa nielenže zau- EŠTE ŽIJE!
jímali o nás, ale sa rozhodli počkať, až
(Aby človečina našich pezinskych dobkým nepríde odťahovka. Zapli výstražné rodincov vynikla: oni okolo nás prešli,
blikanie a kvôli väčšej bezpečnosti dali aj všimli si deti, tak v Zohore zliezli z diaľprídavné blikanie na kuželi.
nice, na pumpe kúpili minerálky, išli na
Vzápätí sa pri nás pristavilo auto Malacky a vrátili sa k nám!!!)”
Pamanželov RÁCOVCOV z Pezinka. Mladý vol Prikryl
muž podišiel k nám s dvoma veľkými
Pozn red: Ak zažijete či ste nedávno
fľašami minerálky, vraj „máte malé deti a zažili čosi podobné, keď vás milo prevavšetci potrebujete piť“ ƆƆƆ.
pili dobrí neznámi ľudia, napíšte nám váš
Už toto ma dojalo! Ale ich dobrote ešte príbeh na adresu sefredaktor@regionnebol koniec - hoci sme čakali na väčšie press.sk s tým, že ak pošlete cca 2000
auto odťahovej služby, títo milí Pezinča- znakov textu vrátane medzier a prípadne
nia nás doslova presvedčili, že manželku, aj fotografiu, bolo by to ideálne.
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párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou
nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov
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Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou

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.

» S vďakou vaša redakcia...

iwin

services spol. s r.o.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

Firma IWIN SERVICES spol. s r.o.
Budovateľská 1285
093 01 Vranov nad Topľou

prijme na turnusovú prácu nasledovné profesie:
ŽELEZIAR • TESÁR • BETONÁR • ZÁMOČNÍK
ŽERIAVNIK • MURÁR • STAVEBNÝ ROBOTNÍK

Poskytujeme: týždenné zálohy, ubytovanie, dopravu, OOPP hradí firma
KONTAKT: 0905 655 360 • 0907 633 712
info@iwin.sk, praca@iwin.sk

AKTUÁLNA PONUKA PRÁC:

Rakúska agentúra St. Elisabeth
v meste Wels, Horné Rakúsko

Strojný zámočník
Zvárač CO
CNC sústružník
CNC frézar

zdravotné sestry
diplomované zdr. sestry
skúsené opatrovateľky

rakúske číslo na sektretariát

office@krankenbetreuung.at

99-0117

 0908 038 914
 0043 7242 44371

PLAT: 650 EUR - 1400 EUR
TEL: 0948 228 740
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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
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

85_0467

Hľadá zdravotnícky personál



87-0015

Mzda 600-1.000 Eur v čistom mesačne.

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

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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Najčítanejšie regionálne noviny

®

Klimatizácie
na splátky

OBNOVA STRIECH

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň
poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou

BEZ DEMONTÁŽE !

NON STOP lin

Termíny: 16.8 - 22.8. | 30.8 - 5.9.
6.9 - 12.9. | 13.9 - 19.9.2020 a neskôr

t zameranie t odborné poradenstvo
t cenová kalkulácia na mieste ZADARMO !!!

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

www.oravskahoraren.sk

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava
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ka

0944 720 932

t 20 ROČNÁ ZÁRUKA
t NAJLEPŠIA CENA
t ŽIADNA ZÁLOHA
t PRVOTRIEDNA
KVALITA

87-0046

SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY
BITÚMENOVOU LEPENKOU

66-0140

34-0099

www.lk-servis.sk

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

penziou a bohatým programom
iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!
Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

0915 863 995

Slovenská
firma

NAJLEPŠIA
CENA
NA TRHU
už 10 rokov

