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Týždenne do 26 640 domácností
za NAJLEPŠIU CENU !!!

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

0907 148 965
0905 195 458

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

LE
LETNÉ ZĽAVY
o
po
p
pokračujú!

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

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

0915 856 447
unitermont@gmail.com

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

za NAJLEPŠIE CENY !

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

ŽALÚZIE

interiérové, exterierové

ROLETKY

0908 580 291

látkové, deň-noc, plastové,
hliníkové

SIETE PROTI HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA BALKÓNOV
posuvný systém

62-0027

TIENIACA TECHNIKA

NONSTOP

87-0004

(oproti Mestskému úradu)

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

87-0008

UNITERMONT

Kukorelliho 60, HUMENNÉ

87-0019

STUDNE

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

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

Najväčší výber
POSTELÍ a MATRACOV v regióne.
POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

62-0043

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

tel.: 0915 880 808

62-0008

Nakupujte priamo od výrobcu.

PREDAJ HLINIKOVÝCH PROFILOV A TABU¼OVÉHO SKLA
62-0041

PREDAJ ŠTRKU A BETÓNU
Na betonárke UND-03 v Strážskom
Kontakt: 0905 281 207

PROFILY aj v povrchovej úprave

POREZ A PREDAJ
tabu¾ového skla, zrkadiel, vàtanie skla

PREPICHY
POD CESTY

WWW.TOPHLINIK.SK

OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK
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0908 042 002

87-0091

62-0004

ADRESA : FIDLIKOVA 5, HUMENNÉ

spravodajstvo / služby
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Biela pastelka
píše skutočné príbehy už 19 rokov

Zmierovanie
Zmierenie je užitočné. Synonymicky svoj národ, svoju vlasť v mene služby šiaide o udobrenie sa, o podanie rúk, o lenému fúzatému maliarovi izieb?
odstránenie rozporov. Myšlienka na
Nie, doba takéhoto zmierenia nezmierenie s tým, s čím sa možno zmie- nastala. Možno iba pohrobkovia tých
čias žiadajú, aby sa spravila nejaká čiara,
riť, ako také nie je zlá.
aby sa dekriminalizovali zverstvá tých
Oveľa horšie je to vtedy, ak na zmie- čias, vojnové zločiny a zločiny proti ľudrenie s nezmieriteľným nabáda zákono- skosti a civilizovanosti.
darný poltik/politička. Zmieriť sa s obdoJe smutné, že nevydesí ani tak pokribím rokov 1939-1945 na Slovensku? Dosť kovanie adorantov krajnej pravice (eufesilný návrh!
mizmus v tomto prípade) pri pamätníku
Často v duchu vediem rozhovory SNP počas chvíľ vzdávania úcty jeho hrso svojim starým otcom. V duchu preto, dinom. Vydesí názor, že sa s tým obdobím
lebo som ho nezažil. Prišiel som na svet treba zmieriť. A to už naozaj nie je hra “o
neskôr, ako ho on predčasne opustil. Na potraty”, to je riskovanie vlastnej identity,
leukémiu a ďalšie choroby, ktoré získal v riskovanie straty tváre národa, riskovajedenástich koncentračných táboroch v nie opľutia morálky ako takej.
období rokov, o ktorých padol návrh, že
Áno, už teraz čakám odozvu “pobúby sme sa s tou históriu mali zmieriť. Spo- rených”. Už teraz vidím reakcie adorantov
mínam aj na to, čo po starom otcovi zosta- fašizmu. Ale neprekážajú mi. Ja ešte svoju
lo. Napríklad zápisky z koncentračného vlastnú hrdosť, ako aj hrdosť na to, čím pretábora. A v nich trebárs vety, v ktorých šli - museli práve kvôli fašistom
píše, koľkí sú na baraku večer a koľkých a ich podržtaškám prejsť cez deň popravili. A ako sa pestujú zemia- moji predkovia, mám. A zaky, ako sa pečie chlebík a ako je smutno chovám si ju, kým budem!
za rodinou, manželkou Betkou a dcérami,
Dodatočne - vzdávam
tam niekde v exile, vo Francúzsku.
hold hrdinom - aj a najZmieriť sa s dobou, ktorá toto pripusti- mä a preto - hrdinom
la? S “ľuďmi”, ktorí boli jej aktérmi? S vrah- SNP!
S úctou
mi, udavačmi, s kolaborantmi, zradcami a
inými podliakmi, ktorí zapredali svojich,
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

18. septembra 2020 budete môcť
stretnúť v uliciach miest a obcí Slovenska dobrovoľnícke tímy verejnej zbierky Biela pastelka. Tohto roku je to už
jej 19. ročník. Patrí k najväčším a najdôveryhodnejším zbierkam. Iba vďaka darcom môže písať krajšie príbehy
v živote nevidiacich a slabozrakých.
Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:
• pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
• pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
• kurzami práce s kompenzačnými,
optickými a technicky náročnými pomôckami
• pri nácviku sebaobslužných činností
– varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
• špecializovaným sociálnym poradenstvom
Biela pastelka v Prešovskom kraji
Všimnite si nás v uliciach miest a obcí
Prešovského kraja a získajte symbolickú pastelku, ktorá dokáže niekomu
zmeniť život. Nie je anonymný, má svoju
tvár, osud, aj sny... Osud mu možno nepríjemne zamiešal životnými kartami,
ale vďaka vám v ňom opäť nájde radosť.

STRECHY

okolnosti v súvislosti s pandémiou
COVID-19, môžete nás stretnúť
v Knižnici P. O. Hviezdoslava (v
priestoroch knižnice i pred ňou), na
Hlavnej ulici v Prešove a na Nám. sv.
Egídia v Poprade.
Informačné stánky s pracovníkmi
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vám budú k dispozícii od 10:00
do 17:00 hod.
Nevidiacich a slabozrakých môžete podporiť:
• 18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí
• zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo
820 vo všetkých sieťach
• príspevkom na účet SK23 1111 0000
0014 3025 8006
• príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
• alebo online darom prostredníctvom
www.bielapastelka.sk
Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom
otvorí nová kapitola samostatného
a radostnejšieho života...
Ďakujeme!

V prípade, že budú priaznivé

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

» red

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

0940 88 88 29

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

61-0222

Ponuky a zameranie ZDARMA.

87-0003

Výročia a udalosti
zomrel Antonín Baťa starší, český podnikateľ (* 1844)

5. septembra 1905

www . pr ofil in ves t.s k

OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA
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ka
Reálna záru

12 rokov

CIA
LETNÁ AK
27-0038-4

0918 217 665
27-0014-15

PRÁCE

Najčítanejšie regionálne noviny

Kúpim chatu na DOMAŠI PONÚKNITE
platba v hotovosti, 0917 830 888

3

62-0046

riadková inzercia / služby, domácnosť

humensko

TERASY ZASKLENIE
ZIMNÉ ZÁHRADY
Predĺžte si leto vo vašej zimnej záhrade.

farba
ANTRACIT

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby
87-0011

ANTRACIT
7016

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
BIELA

Výročia a udalosti
Holokaust: Židia starší ako 6 rokov na Nemcami okupovaných územiach boli povinní nosiť žlté hviezdy.

6. september 1941

,
mete.tam
Stavoia
je
u
treb
kde p

PRÍSTREŠKY - TERASY
RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY
SKLENENÉ STRECHY
STAVEBNÉ PRÁCE
Videá a fotky realizácií nájdete na:

MONTÁŽ
požiarnych a plynových
hlásičov do bytového
domu
0908 560 530

62-0044

0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

www.montter.sk

Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

87-0066

Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o., so sídlom
Letná 40, 040 01 Košice, tel: 0917 383 973
www.aukcnaslovakia.sk, aukcnaslovakia@gmail.com

85_0613

Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Vojtech Kavečanský,
ul. Kmeťova 13, 040 01 Košice, ktorý taktiež osvedčí aj priebeh dražby
Dátum a čas konania dražby: 28. septembra 2020 o 10.00. hod.
Predmet dražby: 1 izbový byt s príslušenstvom, byt č. 30,
na 3.poschodí na ul. Študentská 1469/1, 069 01 Snina
Najnižšie podanie: 4.110 € Minimálne prihodenie: 200 €
Výška dražobnej zábezpeky: 500 €
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OD NEDELE 6. 9.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Zelené jablká
• Golden Delicious
• nový zber

kg

-40%

kg

-37%

2.49

1.59

0

99

Hrozno biele

• ve�ké sladké bobule

1

49

Chery
paradajky
stapcové
500 g balenie

-37%
1.59

0

99

Supercena
Petžlen

500 g balenie

0

89

(1 kg = 1,98)

(1 kg = 1,78)

Hrušky Williams
• nový zber

kg

-45%
1.99

1

09
Slne�nicový olej

0,55 l

-36%

8 x 100 g = 800 g

-42%

0.69

Staropramen
Smíchov

0

44
(1 l = 0,80)

3.49

C H L AD E N É

1

99

Actmel

• rôzne druhy

(1 kg = 2,49)

1l

-33%
1.79*

1

19
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33-0063

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 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.

POLITICKÁ INZERCIA / spomíname, služby

humensko

OD NEDELE

Kuracie
prsné
rezne

C H L AD E N É

5
TENTO TÝŽDE�

DO SOBOTY
6. – 12. SEPTEMBRA

cena za 1 kg

-38%
5.39

3

29

Supercena

C H L AD E N É

Mleté äso ix
XXL

Sädný
ních
Radler

Goral Vodka
Master

Supercena

(1 l = 0,89)

0,7 l

-25%

100 kusov

0,55 l

0

3

69

40 %
alkoholu

• rôzne druhy

49

1 000 g balenie

+ osviežova�
Tablety
do uýva�ky
radu

13.49*

balenie

9

9

99

99

(1 kus = 0,10)

(1 l = 14,27)

42 praní

-45%
15.99

Krmivo
pre psy

8

79
(1 kg = 0,88)

Persil
Duo-caps
• rôzne druhy

42 kusov

-42%
13.99*

7

0,7 l

99

52 %
alkoholu

Tatanský
�aj

(1 kus/1 pranie
= 0,19)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. io akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 25. 8. 2020.

Supercena

16

99
(1 l = 24,27)

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

Ponuka tovaru platí od 6. 9. do 12. 9. 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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33-0063

10 kg

+ dar�ek
2 poháre

sudoku / domácnosť, služby
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TIP

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

9
4

t70%*Ǝ# 5ûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
t70%*Ǝ$PEûNFTBǏOFCSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF

-FUOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,recepcia@aii.sk
NÁSTUP IHNEĎ

Výročia a udalosti
posledná osoba popravená gilotínou vo
Francúzsku (Hamida Djandoubi, tuniský
prisťahovalec).

na výlet

10. september 1977

1
5 4
7 2

Prijmeme
BRÚSIČOV
LAKOVAČOV
ZÁMOČNÍKOV
Práca v ČR.
Plat od 110 Kč/h
v závislosti
od profesie.

94-0130

5
4 3
S
6 3 7
6
U2 5
9
D
2
O
7 5
5
4
9
K
3
U
6 3
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Zemplínska Šírava

0905 921 228

87-0060

6

11. september 1683

bitka pri Viedni znamenala ukončenie tureckej expanzie v strednej Európe.

Hľadáme odberateľov - montážne �rmy

33-0066

63-0045

Kontakt: 0948 787 777 • www.balkona.eu
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sociálny labyrint / služby, práca

humensko
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
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Štefánikova 44
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Vydavateľ:
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INZERCIA

0908 979 512

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

Medzilaborce

Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou

- pracovník
vo výrobe /ČR/
- montážny
pracovník /ČR/
- zdravotné
asistentky sestry CALL CENTRUM: 0918 607 897
opatrovateľky /DE/ 0915 971 823 I 0905 552 537
- klampiar, inštalatér VHODNÉ PRE MUŽOV, ŽENY aj PÁRY
A hradené
zvárač /DE/
UBYTOVANIE a DOPRAV

PRIJMEME
Mäsiarov (Rakúsko)

3000 EUR/mesačne Brutto

info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545

Západné Slovensko
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

Kedy majú rodičia nárok
na OČR po 1. septembri?
Iná situácia pri starostlivosti bude
v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Nakoľko dochádzka do
predškolského zariadenia nie je povinná zo zákona, na túto skupinu detí
budú až do prípadnej zmeny zákona
o sociálnom poistení uplatňované
také postupy ako doteraz, t. j. nárok
na pandemické OČR budú mať jednak
oprávnené osoby, ktorých dieťa nebude chodiť do triedy v škôlke, ktorá
V prípade detí, ktoré sú školopovin- bola uzatvorená a jednak aj oprávnené
né, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže osoby, ktorých dieťa nenavštevuje maod septembra svojvoľne nechať dieťa terskú školu pre obavu z koronavírusu.
doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko
U detí, ktoré ešte nenavštevujú maby tým porušil školský zákon. Režim terskú školu a u blízkych príbuzných,
prerušenia vyučovania v triedach škôl, ktorým je poskytovaná starostlivosť
t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. v zariadeniach sociálnych služieb zo9. 2020 nanovo upraví pripravované stáva situácia nezmenená, t. j nárok
rozhodnutie ministra školstva. Nárok na pandemické OČR budú mať oprávna pandemické OČR preto budú mať nené osoby naďalej aj v prípade, ak sa
iba tie oprávnené osoby, ktoré sa budú rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho
starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri príbuzného do zariadenia z obavy pred
deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdra- koronavírusom.
votným stavom), ktorých trieda bola
Sociálna poisťovňa vychádza z inuzatvorená riaditeľom školy v súlade s formácií, ktoré sú jej známe, v prípade
pripravovaným rozhodnutím ministra zmeny situácie bude verejnosť inforškolstva. Ak však rodič dieťaťa bude movať. Dovtedy je vhodné postupovať
ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, podľa týchto odporúčaní.
t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho
zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu
preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj
od 1.9.2020 bude mať nárok na pandemické OČR.
» Zdroj: SP
V súvislosti s príchodom septembra
a aktuálnou pandemickouj situáciou chcú rodičia vedieť, ako majú
postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR), či
môžu zostať s dieťaťom doma a čerpať dávku OČR, z vlastného rozhodnutia, (bez potvrdenia lekára) ak
majú obavy, že sa ich dieťa v škôlke
alebo škole nakazí.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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

Výročia a udalosti
na námestí Piazza della Signoria vo Florencii slávnostne odhalili
sochu Dávida od Michelangela Buonarrotiho.

8.september 1504

Sklad Nemecko 2800 € /mes.
Drevár Rakúsko 3500 € /mes.

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

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

0918 623 064

7. september 1619

Výročia a udalosti

boli umučení svätí košickí mučeníci.
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87-0013

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

CA PRE KAŽDÉHO
PRÁ
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

85_0616

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

85_0596

Jana Paľová

zdravie / služby
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