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Týždenne do 26 640 domácností

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

0907 164 619
+ĀDG£PH(/(.75,.529

lucia.vojtassakova@zech-sicherheitstechnik.de
za NAJLEPŠIU CENU !!!

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.

Máte dlhy ? Súdy ? &TCʓD[ ?
PREDAJ ŠTRKU A BETÓNU
Na betonárke UND-03 v Strážskom
Kontakt: 0905 281 207

62-0041

66-0154

9DĢHILQDQÎQªSUREOªP\Y\ULHĢL
),1$1Í12&+5$1$ 0905 638 627

� Najväèší výber èeských náhradných dielov na Zetor a ostatnú strojovú techniku �
� Príslušenstvo k traktorom a prívesom, boènicové profily �
� Agro kolesá, ložiská, guferá,matice, podložky a ostatný doplnkový tovar �
� Repas traktorových návesov a prívesov �
� Výroba hydraulických a pneumatických hadíc na poèkanie Už èoskoro !!! �

Nájdete nás na Družstevnej 26, HUMENNÉ

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

(areál Correct Trade, Koberce TREND)

� 0905 905 171

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

NONSTOP

0908 580 291

Privítajme prvé
letné dni novými zľavami!

87-0008

87-0050

1.ODBORNÉ SEDENIE ZDARMA - 0907 129 169

62-0008

tel.: 0915 880 808

ODDĹŽENIE = RIEŠENIE PRE VAŠE DLHY

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

NOVÁ PREDAJÒA Uvádzacie z¾avy!

Nakupujte priamo od výrobcu.

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

Návratnosť
2-3 roky!!!

62-0042

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

V pripade zaujmu nas kontaktujte telefonicky alebo emailom

87-0019

62-0004

PREPICHY
POD CESTY

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

99-0013-1

- 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

87-0004
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Nájdete
vo vnútri
33-0062

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

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

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

UNITERMONT

Kukorelliho 60, HUMENNÉ
(oproti Mestskému úradu)

unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

CENY !
za NAJLEPŠIEOverená
kvalita

83-0099

www.cistenie-hrobov.sk

od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž
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ŽALÚZIE

interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

62-0027

TIENIACA TECHNIKA

Platí pri objednávke do 31.7.2020

0949 651 250 I 0911 996 087

0915 856 447

spravodajstvo / služby
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Krik zlodejov

Najčítanejšie regionálne noviny

Pribrali sme a riadne

Ak by niekoho slovo zlodej už v titulku dnešného príhovoru náhodou
urážalo, prosím, treba dočítať do
konca a už vopred za to ďakujem.
Moralista alebo mravokárca alebo
moralizátor je osoba hlásajúca prísnu
mravnosť a morálka je zas súbor uznávaných mravných noriem.
Dávidov syn v Biblii hovorí: ”Čím
viac je múdrosti, tým väčšmi pribúda aj
mrzutosti a ako si niekto zväčšuje vedomosti, tak si zväčšuje aj bolesť.”
Od moralistov by sa očakávalo, že
žijú prísne mravne. Že uznávajú mravné a zákonné normy. Že rešpektujú
pravidlá celku, v ktorom žijú. A že ich
aspoň z času na čas vedomosti, teda
poznanie trochu zabolí, dá podnet k
zvažovaniu a až po jeho rozbore potom
nasleduje vlastné konanie. A najmä vyjadrovanie.
Najpočúvanejším rozhlasovým vysielaním sú správy o hliadkach polície
a ich meraniach. Najaktívnejšou podnikateľskou činnosťou je optimalizácia
daní. Internet je plný ponúk na predaj
už vypracovaných referátov, najrôznejších záverečných prác, vrátane tých
diplomových. Biznis so vzdelaním prekvitá a čím viac prekvitá, tým menej

vzdelania sa dostáva do nás prirodzenou cestou a tým viac hlúpneme. Propaganda potrebuje nemysliacich.
Médiá zneužívajú svoju moc a pod
frázou akejsi svätej povinnosti krágľujú ľudí. Dobre, začnem aj ja? Mám tú
moc ako šéfredaktor. Ale nezneužijem
ju a ani ju nevyžijem. O tom totiž moja
pracovná pozícia vôbec nie je. A som
si tiež jasne vedomý vlastnej nedokonalosti. Ctím výzvu pápeža Františka
- “Kto som ja, aby som súdil?”
Samozvaných mediálnych ale aj
tých bežných “božstiev” na Slovensku,
ktoré sú aj prokurátori, aj vyšetrovatelia, aj sudcovia,aj kati v jednom - je
naozaj už dosť. Pritom kradne každý,
kto obchádza pravidlá, normy a najmä
morálku a etiku.
No, na dnes končím, ide dopravný
servis... Aby som vedel, kde chvíľku
musím a kde inak potom
nemusím. A kde môžem,
keď sa MNE zachce.
Viem, vedomosti bolia, ale, prosím, snažme
sa aspoň trošku vedieť
a vidieť.
S pozdravom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

TIP na výlet

Je leto a snažíte sa v plavkách vyzerať aspoň ako tak k svetu? Ľahké to
nebude. Vďaka pandémii sme vraj
v priemere na hmotnosti pribrali
všetci dva kilogramy.
Prišli s tým rakúski odborníci na
výživu. Dva kilogramy plus je však len
priemer, takže u niektorých to už môže
znamenať vážny problém. Ako vždy,
každý prírastok na hmotnosti znamenal mnohé vynálezy, ako sa zas vrátiť
do normálu, len nech to nepotrebuje
veľa námahy.
Iní vedci - z Kanady a z Peru nedávno poukázali na diétny boom, ktorý
mal svoj vrchol vo Francúzsku v 18. storočí. Archívne sa zachoval prípad istej
mademoiselle Lapaneterie - dievčaťa z
dobrej rodiny a slečny veru mohutnej
postavy. Táto jemná bytôstka sa často
trápila tým, že jej pleť má príliš červené podfarbenie. Obávala sa, práve tak,
ako jej príbuzní, že ju budú považovať
za alkoholika, čo samo o sebe je už vo
Francúzsku mierne výnimočné. Víno a
destilát je tam totiž súčasťou bežného
stolovania aj v tých najslušnejších rodinách. Slečna si teda nechala poradiť
od istej “babonárky”. (Babona je viera,
že niektoré javy a udalosti sú prejavom
nadprirodzených síl alebo znamením
buducnosti, predsudok, vžitý názor
bez rozumového zdôvodnenia.) Na základe rady tejto ženy vypila každý deň
malý pohárik octu - a prišiel predpo-

S

» red
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Vodná nádrž

kladaný úspech. Mademoiselle Lapaneterie schudla, jej pleť bola bledšia.
Po mesiaci však prišiel šok. Mladá žena
zomrela.
Boj proti zbytočným kilogramom
zúri už celé stáročia. Je známa reklama
na dietetický výrobok z roku 1895 - na
priloženom obrázku. Inak, vo Francúzsku ešte aj v minulom storočí pretrvávala fáma, že octový liek môže spôsobiť
chudnutie. Dodnes sa zachovalo nedokázané tvrdenie, že ocot môže prispieť
k štíhlej postave. Rôzne hollywoodske
krásky ešte stále v takejto viere konzumujú zmes jablčného muštu a octu.
Vládca Dionýzios zo Syrakúz (narodený okolo roku 360 pred Kristom)
bol legendárny žrút a teda aj veľkolepo
tučný. Svoju morbídnu tlstotu však vyriešil tak, že schoval svoje telo do veže
veľkosti človeka, z ktorej mu vykukovala iba hlava. Na leto a pláž je to veľmi
nepraktické, to verte!
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STRECHY

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

0940 88 88 29

1090 EUR

390 EUR
MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

87-0003

PRÁCE

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

87-0011

30 ROKOV NA TRHU

85_02050
85_0050

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

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

OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK - SOBOTA
0907 208 730
0918 762 328
28. júla 1976

Výročia a udalosti

udiala sa najväčšia letecká havária Československých aerolínií – lietadlo Il-18 na
linke Praha – Bratislava po poruche dvoch
motorov a nedokončenom pokuse o pristátie spadlo do jazera Zlaté piesky v Bratislave; zahynulo 76 ľudí a 3 ľudia prežili.

85_0049

TIP na výlet

Výročia a udalosti
vyšiel vo Veľkej Británii prvý diel trilógie
Pán prsteňov od J. R. R. Tolkiena.

29. júla 1954

Výročia a udalosti
v Paríži prvý raz zaznela pieseň La Marseillaise, neskôr francúzska národná hymna

30. júla 1857
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MORSKÉ OKO

00-0000

na tel. objednávky

zdravie / služby
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OD PONDELKA 27. 7.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
kg

-54%
3.29

1

49

Hrozno bele
stolové

Supercena
600 g balenie

119

Koktejlové
paradajky
stapcové

5 kg balenie

-43%

(1 kg = 1,98)

3.69

2

09
(1 kg = 0,42)

Konzumné
zemaky skoré

Gambrinus
• svetlé pivo

• varý typ B - prlohové

0,55 l

-36%
0.69

0

44
(1 l = 0,80)

8 x 0,5 l
Mnerálna
voda
• jemne perlivá/
perlivá
2l

1.25

Kofola

0

65
(1 l = 0,33)

-30%

Supercena

0.42*

0

4l

29

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

Svjanský Máz
• svetlý ležiak
• záloha 1,04 €

(1 l = 0,15)

499
(1 l = 1,25)

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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-48%

2l

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

humensko

100 g

a spracované

5
OD PONDELKA
27. JÚLA

-40%

C H L AD E N É

0.99

0

59

Tavený syr
• �revko

500 g balenie

-40%
2.99

Mleté brav�ové
mäso

1

79

Medové gu�ô�ky

(1 kg = 3,58)

• rôzne druhy
• v ponuke aj Medové
gu�ô�ky bezlepkové 235 g za 4,99 €

C H L AD E N É

235 g

-30%
5.29*

3

69
(100 g = 1,57)

cena za 1 kg

-26%
2.69

Kurace stehná horé
alebo dolné

1

99

8/16 kusov

-35%

C H L AD E N É

5.69*

3

69

(1 kus =
0,46/0,23)

Tassmo
Jacobs
• rôzne druhy
cena za 100g

1l

-40%

-33%

1.99

• fleta s kožou vcelku

1

19

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 14. 7. 2020.

Slne�ncový
olej

1

19

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.

Ponuka tovaru platí od 27. 7. do 2. 8. 2020 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Firma LIDL si vyhradzuje právo zien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber ožný len v obvyklo nožstve.
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Losos

1.79*

spravodajstvo
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Keď sa povie mydlo
To najobyčajnejšie, najnevyhnutnejšie, každodenné mydlo. Mydlo a
mydlenie sa. To je základ hygieny
súčasného civilizovaného tvora z
rodu homo sapiens.
V prípade mydla viaceré dochované legendy ako o mieste jeho zrodu hovoria o úpätí hory Sapo a čase asi tisíc
rokov pred naším letopočtom. Viaceré
zhody poukazujú na istý vrch neďaleko
Ríma. K Sapo ľudia nosili obetné dary
pre uctievané božstvá. Tuk obetovaných zvierat kvapkal do rozpáleného
ohňa a miešal sa s popolom. Táto zmes
sa premiešala s pôdou a časom presiakla do blízkeho potoka, kam ženy chodili prať šatstvo. Všimli si, že šaty majú
bez veľkej námahy krásne vypraté. Aj
to je však nateraz iba jedna z legiend.
“Sapo” sa však stalo základom slova mydlo v najrôznejších jazykoch sveta a je ním dodnes.
Avšak, ako vždy, aj vprípade mydla
boli zrejme prví Sumeri.Ich prapôvodná zmes čohosi, čo by sme dnes nazvali
modlovou, sa začala používať medzi
riekami Eufrat a Tigris asi v čase 2500
rokov p.n.l. Na Summerských doskách
archeológovia objavili vyryté pokyny
na výrobu základnej mydlovej zmesi.
V recepte odporúčajú zmiešať vodu s
popolom rastlín a vyvariť spolu s lojom. Táto receptúra prechádza neskôr
kultúrami Babylončanov, Egypťanov,
Feničanov, Grékov , Rimanov….. Prvé

známky vedomého mydlárskeho remesla v Európe boli objavené v starovekom Ríme, kde v ruinách Pompejí odkryli mydláreň so zásobami hotových
mydiel. Avšak Rimania používali
mydlo len na pranie alebo čistenie nástrojov.
Naopak, takí starovekí Egypťania
sa pravidelne kúpali. Ebersov papyrus,
lekársky dokument z obdobia okolo
roku 1550 pred n. l., popisuje miešanie
rastlinných a živočíšnych olejov s alkalickými soľami na vytvorenie mydlového materiálu používaného na liečenie
kožných ochorení, ako aj na umývanie.
Niekedy v tých časoch vraj dal Mojžiš
Izraelitom detailné zákony nariaďujúce
osobnú čistotu. Tiež poukázal na súvislosť hygieny so zdravím a náboženskou
očistou.
Nuž, mydlo naše každodenné, buď
pochválené!

Najčítanejšie regionálne noviny

Dna a iné prejavy zvýšenej hladiny
kyseliny močovej

Ak trpíte na zvýšenú hladinu kyseliny močovej alebo máte aj prejavy dny,
mali by ste zmeniť spôsob stravovania.
Ak vo svojej strave konzumujete príliš
veľa purínov alebo ak sa vaše telo nedokáže
dostatočne rýchlo zbaviť tohto vedľajšieho produktu, môže sa v krvi nahromadiť
kyselina močová. Základom každej liečby
zvýšenej hladiny kyseliny močovej alebo
dny je nízkopurínová strava – diéta s obmedzením purínov.
Pri dne sú absolútne nevhodné potraviny s vysokým obsahom purínov:
• vnútornosti - pečeň, obličky, brzlík, srdce,
mozoček, pľúca
• mäsové vývary, silné mäsové polievky a
vývary
• divina,
• údené výrobky
• sardinky, šproty
• hotové koreniace zmesi, sójové omáčky a
bujóny
• alkohol, - hlavne pivo a ťažké vína
Potraviny, ktoré treba obmedziť:
• Červené mäsá – hovädzie, jahnňacie,
bravčové
• strukoviny - hrach, fazuľa, šošovica,
• špenát, karfiol, cvikla
• tuky, maslo, oleje,
• plesnivé syry.
• káva, čaj, kakao
SPOLOČNOSŤ
• víno
Vhodné potraviny:
» red • zelenina (okrem tých, ktoré treba obme-

dziť), ovocie,
• mlieko, mliečne výrobky, syry,
• vajíčka,
• obilniny, zemiaky, ryža,
• dostatok tekutín
Rada: Ľudia so zvýšenou hladinou kyseliny močovej alebo s prejavmi dny kedykoľvek v anamnéze, by mali častejšie konzumovať bezmäsité jedlá ako hlavný pokrm,
z mäsa uprednostniť chudé biele druhy.
Vegetariáni trpia na zvýšenú hladinu kyseliny močovej iba raritne.
Kryštáliky kyseliny močovej opísal
už v roku 1679 Antonie van Leeuwenhoek,
označovaný za otca mikrobiológie. Ochorením trpel Karel IV, Newton, Richelieu,
Luther, Kalvin, Goethe, Rubens, Michelangelo a mnohí iní. Je predpoklad, že výskyt
zvýšenej kyseliny močovej a aj dny bude
stúpať, minimálne preto, lebo sa za posledných 100 rokov jej hladina v krvi u mnohých zvýšila dvojnásobne. Aj práve preto je
dôležité preventívnymi opatreniami, ktoré
sú vysoko účinné, zabrániť, aby jej zvýšená
hladina spôsobila komplikácie kdekoľvek v organizme.
Vhodné sú všetky rekreačné športy, chôdza,
plávanie,
bicyklovanie
a dosiahnutie normálnej
hmotnosti.

Najčítanejšie
regionálne
noviny
» MUDr.
Adriana Ilavská,
PhD., MBA,
MPH
Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

Nezabudli sme tak trochu na niečo?
Nech hľadám ako hľadám, nájsť
neviem. Ak si však otvorím ktorékoľvek noviny v ktorejkoľvek krajine Európy, všade sa dočítam o organizovaní štátnych pôct pre obete
pandémie a ich pozostalých.
Iste, u nás ich “veľa” nebolo. Lenže
- koľko je v prípade straty ľudského života veľa alebo málo? Kde je tá hranica
medzi mávnutím ruky a spomienkou na
ešte nedávno žijúceho človeka?

Bolo to dávno

Prvé dva tri piatky sme tlieskali z
okien a balkónov v úľave, v mylnej

úľave, že nás, mňa a mojich blízkych,
to práve obišlo. Dnes už opäť poctivo
statočne a neúnavne nadávame na
zdravotníctvo, netlieskame ničomu,
nerešpektujeme nič a nikoho iba svoje
“práva” a “slobody”. A ak aj, tak iba tí,
ktorých považujeme za akýchsi čudákov, za takmer chorobomyseľných. A
určite za otravných a nás a náš rozlet
obmedzujúcich.

Koľko je 28?

Vyjadruje číslo 28 veľa alebo málo?
Takmer tri desiatky... Čo to znamená,
ak niekoľko tisíc obetí mali Španieli či
Nemci alebo Taliani? Lenže - uvažujeme
o číslach, alebo o kedysi živých ľuďoch,
niekoho príbuznych, blízkych, milovaných? Kde je tu hranica medzi veľa a medzi málo? A je vôbec v prípade zbytočnej
smrti čo i len jedného človeka prípustné
slovo málo?

Festivalové leto

Zdroj: AP

Tento rok má na Slovensku inú podobu. Veľké zhromaždenia nie sú povolené. Našťastie. Ak by totiž boli, davom
na nich by bolo úplne jedno, že nejaká
pandémia zbiera sily na druhú vlnu - aspoň podľa najvyhlásenejších svetových
odborníkov na infekčné ochorenia, ako
aj podľa Svetovej zdravotnej organizácie. Ale aj tak, stačí si pozrieť pláže
kúpalísk, stačí sa večer prejsť mestom
- opäť si užívame svoje pôžitky, kávičky,

Zdroj: AP
pivko, svoje zmrzliny, dobré jedlá, mnohí aj more. Svoje. Ale nevidím v dohľadne ani len jednu jedinú spomienkovú
aktivitu. Minútu ticha za tých 28. Vyslovenie úcty a vďaky za to, že tu ešte sme.

Pieta nie je divadlo

Pred tromi mesiacmi sme tlieskali z
balkónov, lebo médiám sa páčilo, ako
tlieskajú v Taliansku či v Španielsku.
Keby sa im tak chcelo zapáčiť aj to, že
dnes sa v tých krajinách konajú skromné pietne akcie, no na najvyššej úrovni
kráľov či prezidentov alebo predsedov
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vlád. Lenže na tak potrebný mediálny cirkus pre bulvár to asi “nevydalo”.
Keby sa nám tak chcelo vzdať úctu tým
takmer trom desiatkam, ľuďom, ktorí
by tu s nami možno ešte toto leto boli,
keby...
A tak si dovolím za vydavateľstvo i
redakcie pod značkou REGIONPRESSU - vysloviť to staré smutne známe
Requiescat in pace.
A žiaľ, priložiť fotografie z najnovšej
spomienky v Španielsku. Slovenské totiž nemám.
ib

riadková inzercia, spravodajstvo / práca

humensko

my
to
dáme!
Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

7

Že by sa samosprávy dočkali?
Predstavitelia ministerstva financií sa
nedávno zúčastnili na mimoriadnom
predsedníctve Únie miest Slovenska,
ktoré sa konalo v Bratislave. Hlavnou
témou rokovania bola aktuálna situácia v súvislosti negatívnym dopadom
koronakrízy na príjem samospráv.
Predstavitelia Únie miest Slovenska dostali od ministra financií Eduarda
Hegera prísľub, že štát urobí všetko preto aby samosprávam pomohol vykryť
tohtoročný výpadok podielových daní.
Predbežná dohoda, o ktorej ešte bude
rezort financií so samosprávami rokovať,
hovorí o tom, že štát poskytne samosprávam pôžičky vo výške aké potrebujú, aby
mali taký objem peňazí s ktorým rátali
pred koronakrízou. Samosprávy by mali
mať navyše odložené splácanie pôžičiek
o približne 4 roky.
„Ministerstvo financií si uvedomuje
vážnosť situácie v súvislosti s financovaním miest a obcí. Štát nemôže z vrecka
vytiahnuť stovky miliónov eur a darovať
ich mestám a obciam. Bolo by to nerozumné a nezodpovedné zo strany vlády.
Aj samosprávy si musia uvedomiť, že
bremeno, ktoré nám zanecháva koronakríza je na pleciach nás všetkých a
zodpovednosť voči obyvateľom musia

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

prevziať aj samosprávy. Model ktorý sme
predstavili je zodpovedný. Samosprávy
získajú zdroje, no na druhej strane budú
nútené zamyslieť sa nad tým, aké projekty z nich budú financovať. Neznamená
to, že v obciach sa teraz zastaví život a
rozvoj. Práve naopak. Veríme, že aj tento
krok donúti zmeniť skostnatený systém a
aj samosprávy naskočia na trend, ktorý je
našou prioritou. Správať sa zodpovedne
k peniazom občanov a za každých okolností uplatňovať hodnotu za peniaze aj
na regionálnej úrovni,“ povedal minister
financií Eduard Heger.
Minister financií, ale aj predstavitelia miest zároveň potvrdili svoj záujem
na celkovej reforme financovania samospráv. Tie sú totiž v súčasnosti odkázané
na výnose z dane z príjmov fyzických
osôb, ktorej výber práve v krízových časoch, ako je tento, výrazne klesá a tým
výrazne zasahuje aj rozpočty samospráv.
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Prijme šikovných stavebných
robotníkov, ktorí majú skúsenosti

Božie projekty
Mal som v mladosti svoje sny a plány.
Niektoré vyšli, iné nie. Veľa ľudí má
svoje projekty a ciele. A sú sklamaní,
keď sa im nepodaria. Boli také dobré
a vložili do nich toľko námahy.
Tak prečo nevyšli? Neviem. Možno
neboli od Boha, možno neboli potrebné, možno sa presadili lepšie projekty.
A prinášali lepšie ovocie, ako sme plánovali my. Možno sa Boh pozerá na svet
a pomáha tým, ktorí pokorne a ťažko
pracujú. A nepomáha tým, ktorých ženú
iba ich vlastné pohnútky. Niekedy veci
nevychádzajú, keď človek príliš tlačí na
pílu - toľko sústredeného úsilia a žiaden
výsledok. A keď človek svoj problém odovzdá Bohu, odrazu prichádza riešenie
– elegantné a lepšie, ako sme si vedeli
predstaviť. Prosíme niekedy Boha, aby
urobil to, čo chceme my. Lenže prosiť by
sme ho mali, aby sme my vedeli urobiť to,
čo chce On. A aby sme to počuli, pochopili a poslúchli. Boh má lepšie projekty
ako my, tak sa nehrajme na projektových
manažérov. Pokora, poslušnosť a pokoj
sú lepšie ako pýcha a plány nášho ega.
Ako na to? V škole nás učili, že si
máme urobiť svoju víziu, stratégiu, ciele a plány. A tak si pripravíme plány a
realizujeme ich. Pri montáži auta alebo
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stavbe domu to funguje. Pri projektoch,
kde chceme opravovať a meniť svet, väčšinou nie. Naše predstavy narazia často
na rôzne prekážky. Druhí ľudia nám nerozumejú a majú úplne iné predstavy a
plány. Niekedy ešte nedozrel čas na zmenu, ktorú chceme presadiť. Alebo sme
nedozreli my.
Ak chceme zmeniť svet k lepšiemu,
nestačí pasívne sedieť a čakať, že všetko za nás vykoná Boh. Naša námaha je
však márna bez požehnania Pána a naše
projekty nebudú úspešné, ak nie sú v
súlade s tými Božími. Niekedy potrebujeme trpezlivosť vytrvalosť a vieru. Keď
som bol mladý, prosil som Boha, aby
mi pomohol naplniť moje plány a sny.
Dnes sa k nemu modlím, aby dal moje
myšlienky, slová s činy do súladu s Jeho
vôľou. Mladosť dáva pocit sily. Skutočná
sila však pochádza
zo slabosti. Pán farár Vladko Maslák
nám po svätej omši
v Dobrom Pastierovi
pripomenul 6P: Premodliť, Pretrpieť,
Preplakať,
Potom, Pán,
Požehná.

» Ján Košturiak
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Snina

Vranov n/Top¾ou

62-0039

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

VYHLIADKOVÁ VEŽA DUKLA

Humenné

s bednením a šalovaním do TPP,
nástup je možný ihneď, práca po SK.

TIP na výlet

0908 979 512

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

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

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

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

Prijmeme nových zamestnancov
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PRACOVNÍKOV DO VÝROBY

pre dlhodobú prácu do Nemecka aj
cez zimu

������������������������������

IENKY

- pracovník
vo výrobe /ČR/
- montážny
pracovník /ČR/
- tesár /DE/
nájdeme prácu
- zdravotné
aj brigádnikom
CALL CENTRUM:
asistentky /DE/
- klampiar, inštalatér 0905 552 537
0915 971 823
zvárač /DE/
é
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0904 516 707
pr�c�@gr�n����eu

33-0008
33-0040
33-0058

VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY

- �����������������������������������������
����������������������������������������
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85_0353

PRAVA hraden
UBYTOVANIE a DO

Tesár����������,
������������������

85_0490, I 61- 0185

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODM

NOVÉ PRACOVNÉ
MIESTA!!!

85_0489

CO A
Á
R
P
ÉH
ŽD
KA
PRE

47-064

0800 500 091.

85-0491

����������

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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63-111

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

020
7. 2
31.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

