č. 50 / 11. december 2020 / 24. ROČNÍK

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

FÚKANÁ
IZOLÁCIA

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Návratnosť
2-3 roky!!!

NONSTOP

0908 580 291

87-0008

Odpudzuje hmyz
a hlodavce
Vysoká požiarna
odolnosť
Úplne bez rizika plesní

NOVÁ
KOLEKCIA POSTELÍ
NÍZKE
UVÁDZACIE CENY

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

AKCIA PLATÍ DO 31.12.2020

tel.: 0915 880 808

CHCETE MENIŤ OKNÁ?

87-0004

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

Týždenne do 26 640 domácností

62-0008

Najčítanejšie regionálne noviny

Predám stavebný

POZEMOK 13€
0917 988 921

99-0205

v obci Tovarné
m²
o výmere 1236 m²
šírka 25 m, kompletné IS

Využite
predvianočné
ZĽAVY!

okná ,
e
t
p
Kú darček
ako ianočný
pod v omček
str

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

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

UNITERMONT

0915 856 447

Kukorelliho 60, HUMENNÉ

unitermont@gmail.com

(oproti Mestskému úradu)

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

Firma

XAMEX s.r.o

TIENIACA TECHNIKA

e-mail: info@xamex.sk
tel. č.: +421 949 005 004
www.xamex.sk

62-0039

VÝVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU

Overená kvalita
od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž
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62-0027

za NAJLEPŠIE CENY !

peniaze, politická inzercia, domácnosť
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POTREBUJEME NOVÚ
ALTERNATÍVU.

Matovič nevyšiel, lebo ani nikdy nemohol.
vládu, ktorá nebude robiť vlastným
občanom zle. A ktorá sa správa k
ľuďom s úctou! Pretože v tomto medzi Ficom a Matovičom prestáva byť
rozdiel.
Igor Matovič patrí do politickej aj
ľudskej izolácie. Je to zlý politik aj
zlý manažér. Každý, kto mu umožňuje zostať pri moci, je spoluzodpovedný za škody, ktoré premiér
spôsobí.

Slovensko má na viac!

» Tomáš
Drucker

33-0086

Nie pre ťažké reformy, ktoré sa nedajú vydržať, lebo žiadne nerobia.
Nie pre kauzy, hoci škandálov mali
za tých pár mesiacov neúrekom.
Ľudia nechcú Igora Matoviča a jeho
vládu kvôli absolútnej neschopnosti riešiť vážne problémy, arogantnej
komunikácii k občanom a drzému
papalášizmu.
Očakávaná zmena k lepšiemu
s Matovičom neprišla a ani nepríde.
A za dverami stále čaká starý aj nový
Smer. Úlohou všetkých príčetných a
kompetentných strán je ponúknuť
alternatívu. Odbornú, profesionálnu a hodnotovú alternatívu, pre
ktorú Slovensko a jeho občania sú
cieľom politiky, nie iba nástrojom
na použitie vo voľbách.
Potrebujeme viac odbornej diskusie, debát o zdravotníctve, obnove
Slovenska o problémoch a riešeniach. Pri tejto vláde, pri spôsobe
vládnutia Igora Matoviča sa o tom
nedá ani snívať. Nechcem a neželám
Slovensku návrat ľudí, ktorí si mysleli a hovorili, že keď vyhrajú voľby, môžu všetko. Nechcem Fica ani
žiadny iný Smer. Chcem len slušnú

33-0073

79-323

2
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Lucia
a zvyky spojené s týmto menom

87-0011
62-0056

Talianovi Guglielmo Marconimu sa podarilo rádiovým spojením poslať správu cez
Atlantický oceán, na kódovanie správy
bola použitá Morseova abeceda

PREPRAVA NA LETISKÁ

)0)-5Í Í4'#"#śÍ Í08#18ֆ5Í Í)2-5'!#Í Í 3".#ƎŴÍ Í 02'1*4

+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk

PREPICHY
POD CESTY
62-0004

12. decembra 1901

Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888 P O N Ú K N I T E

KÚPIM 0948 521 333
dom alebo chalupu
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62-0058

Výročia a udalosti

» red

85_0

Keď ju neskôr nútili vydať sa za pohanského mládenca, ktorému sa páčili
jej krásne oči, nesúhlasila. Oči si vylúpila a poslala mu ich. Zomrela mučeníckou smrťou.
Tak ako aj pri iných stridžích
dňoch, keď bol výskyt ježibáb a čarodejníc vysoký, aj v predvečer Lucie
bývalo po celom Slovensku cítiť z jeho
obyvateľstva vôňu cesnaku. Cesnakové pokrmy sa jedli v zvýšenej miere, na
večeru býval bežný chlieb s cesnakom,
prípadne cesnakové hrianky. Podaktorí si kreslili cesnakom krížik na čelo,
bradu, sluchy a zápästie, aby zvýšili
jeho ochranný účinok.
Cesnak nechýbal ani pri ochranných rituáloch domov a stajní, spolu
s trojkráľovou kriedou sa využívali na
kreslenie krížov na dverách príbytkov
a maštalí.
Na Kysuciach býval zvyk vytvoriť
z jedľovej vetvičky a obilného klásku
akúsi metličku. Do svätenej vody dali
kúsok chleba. Od Lucie do Vianoc potom kropili touto vodou a metličkou
celý príbytok, stajne a maštale.
Jedným zo zvykov bývalo kravy
okiadzať dymom z posvätných rastlín.

V okolí Trenčína sa ešte koncom 19.storočia dával do dverí stajne snop slamy.
Na strednom Slovensku boli bosorky z
chotára vyháňané mládencami, ktorí
práskali korbáčmi, pískali na píšťalkách či prstoch. Zvykli aj trúbiť na rohoch či cengať kravskými zvoncami,
podstatou bolo spraviť čo najväčší
hluk.
V dňoch okolo Lucie sa z gazdovstva nepredávali nijaké produkty a
nič sa nepožičiavalo, ani jediné vajce.
V stredoveku na Luciu ľudia obsýpali
rohy stavísk hlinou z cintorína, ktorá
mala obsahovať roztlčené ľudské kosti. V predvečer Lucie, 12.decembra večer, po západe slnka a celý ďalší deň
nedovolili žiadnej cudzej žene z domu
vyniesť mlieko, lebo v tom čase mala
prísť pýtať mlieko jedine striga, aby
prostredníctvom neho mohla uškodiť
krave.

62-0063

Narodila sa v 3. storočí v Syrakúzach
na Sicílii, v rodine bohatých kresťanov. V mladosti dala sľub, že zasvätí
svoj život službe Spasiteľovi.

spravodajstvo / služby
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OD PONDELKA 14. 12.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi
Gouda

Kyslá
smotana

• blok

250 g

250 g

-30%

-43%

2l

1.59

0.87*

0

1

11

49
(1 kg = 1,96)

(1 kg = 4,44)

YÌàØÜØ
DUO
• rôzne druhy

145 g

-39%
0.41*

0

Slovenské
mlieko

25

2l

-48%

(100 g = 0,17)

Supercena

Tvaroh
hrudkovitý jemný

1.25

65

250 g

-30%

(1 l = 0,33)

1l

0

41

0.99

0

Kofola

69

• rôzne druhy

ZMRAZENÉ

(1 kg = 2,76)

250 g

-53%

400 g

-33%

2.79*

1

29

Rajo Maslo

(1 kg = 5,16)

2.99

ÒÌõóÏúȍ¨óÏ
• blok
• 100 % t�eska

1

99
(1 kg = 4,98)

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƌıƌƍıƍƋƍƋı
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƏıƌƍı¤àƍƋıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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• obsah tuku 1,5 %
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OD PONDELKA
14. DECEMBRA

Nutella
600 g

-33%
5.99*

3

99

.ÙóúÙúȅÏĊ
• 100 % Robusta

200 g

(1 kg = 6,65)

-30%
3.99

2

79
(100 g = 1,40)

cena za 1 kg

-44%

+ pohár

5.39

2

99

0,5 l

-28%
0.69*

0

49
(1 l = 0,98)

ÒúēęÙú

• svetlé výčapné pivo

0,75 l

0,5 l

-32%
1.25

0

85
(1 l = 1,70)

Pilsner Urquell
• svetlý ležiak

Supercena

3.99

0,7 l

9

-30%

2

99

79

(1 l = 14,27)

Nestville
Whisky blended

Vïàó¨àJ%ïǯėėÙú¨

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƌıƌƍıƍƋƍƋı
... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk
VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƏıƌƍı¤àƍƋıƌƍıƍƋƍƋÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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33-0085

Kuracie prsia

40 %
alkoholu

riadková inzercia, sudoku / zdravie
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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

humensko

spravodajstvo / služby, práca

7

Tretia

MIMORIADNÉ
ZĽAVY !!!

30 ROKOV NA TRHU
13. decembra 2002

V Evanjeliu podľa Matúša nám Ježiš
definuje kľúče od nebeskej brány
takto: „Bol som hladný a dali ste mi
jesť; bol som smädný a dali ste mi piť;
bol som pocestný a pritúlili ste ma;
bol som nahý a priodeli ste ma; bol
som chorý a navštívili ste ma; bol som
vo väzení a prišli ste ku mne.“

a oni hľadajú ubytovanie a prácu. Z listov
cítim snahu o nápravu života. Neviem,
koľkým sa to podarí. Ale keby ich mal
kto povzbudiť, prijať, pomôcť im objaviť
talent a úžitok pre tento svet, ich šanca
by sa zväčšila.
Našou úlohou na tomto svete nie je
posudzovať a odsudzovať ľudí, ale pomáhať im dostať sa do nebeského kráľovViaceré z týchto požiadaviek na stva. Ako? Je jednoduché milovať ľudí,
dobré skutky sa vyskytli aj v iných ži- ktorí sú dobrí. Lásku však potrebujú
dovských alebo egyptských textoch, ale hlavne tí, ktorí si ju v našich očiach nenavštevovanie väzňov spomína Ježiš zaslúžia. Ak budeme mať radi aj tých, čo
ako prvý. Pravdepodobne nemyslel iba urobili zlé veci, budeme sa modliť za ich
na nespravodlivo odsúdených ľudí, ale duše, nepomôžeme len im, ale aj sebe.
aj na tých, ktorí sedia vo väzení za svoje Navštívili sme Ježiša vo väzení. Čokoľvek
ťažké zločiny. Prečo by sme ich mali na- ste urobili jednému z týchto mojich najvštevovať? Aj dnes sa ľudia tešia z toho, menších bratov, mne ste urobili, hovorí
že niektorí mafiáni, sudcovia, policajti Ježiš. Naši najmenší bratia sú tí, ktorých
a politici budú za svoje zločiny spravod- si nikto nevšíma, sú na okraji spoločnoslivo súdení a uväznení. Ale nikto sa ich ti, chudobní, chorí,
nechystá navštíviť. Modlí sa niekto za hladní, smädní, bez
nich? Je dobré ak sú zločinci usvedče- domova, opustení,
ní a potrestaní. Ale ešte lepšie je, ak sa osamelí a opovrhovzdajú zlého a obrátia sa. Ak ich budeme vaní. V ich tvárach
neustále odsudzovať za ich zlé skutky a nájdeme Ježiša skôr
nenájdeme na nich nič dobré, nedokážu ako medzi farizejmi
sa vrátiť na správnu cestu. Občas odpo- v rôznych VIP
vedám na listy, ktoré nám píšu ľudia z spoločnosväzenia do Dobrého Pastiera. Väčšinou tiach.
vtedy, keď ich majú prepustiť na slobodu
» Ján Košturiak

Príjmeme

STROJNÍKA
na pásové alebo
kolesové rýpadlo

0905 338 672
AJ BEZ OPRÁVNENIA
7Ȅ(,)Ȏ*ßàà7 ß7-ßȴȎ*ß

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
t70%*Ǝ# 5 ûIPECSVUUP PTPCPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
t70%*Ǝ$ ûIPECSVUUP PTPCOÏPIPEOPUFOJF
EPWâÝLZ ûIPECSVUUP
 ;JNOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#"
Základná zložka mzdy
.JFTUPWâLPOVQSÈDF#3"5*4-"7"
+ príplatky a 0%.&/:
,recepcia@aii.sk

Výročia a udalosti
štart balónovej sondy Vega 1, prelet okolo Halleyovej kométy, pristátie na Venuši

Navštíviť väzňov

Výročia a udalosti

Európska rada v Kodani schválila vstup 10
kandidátskych krajín (Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta,
Poľsko, Slovensko, Slovinsko) do Európskej
únie od 1. mája 2004.

15. decembra 1984

Výročia a udalosti
bola otvorená trať Tatranskej elektrickej železnice zo Starého
Smokovca do Tatranskej Lomnice

ZLATÉ PÍSMO, MONTÁŽ,
LAMPÁŠ, VÁZA - NEREZ.

DOVOZ ZDARMA DO 100 KM.

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

16. decembra 1911

1090 EUR

390 EUR

85_0

Ak sa niekedy aspoň na okamih
zastavíme a zauvažujeme o pravých
hodnotách v ľudskom živote, môžeme objaviť, že jedným obrovským
darom je zrak. A neexistuje iba slepota telesná, ale aj duchovná. Vidíme
či nevidíme znamenia našich čias?
Chápeme či nechápeme, čo nám
chcú naznačiť? Vidíme niečo alebo
niekoho veľkého vo vlastnej rodine?
Veľmi krásne to napísal Exupéry
vo svojom Malom princovi vari v najznámejšom citáte, ktorý v správnej
chvíli stojí zato opakovať: „Správne
vidíme len srdcom, to, čo je dôležité
je očiam neviditeľné“. Netúžme byť
väčšími ako ktokoľvek iný na našom
malom svete moci a v našom bohatstve, ale skúsme zažiť aspoň chvíľku stať sa tými
najmenšími...
Pekný a pokojný,
myšlienkami naplnený
Advent, vážení čitatelia!

85_0825

Paralelne prežívame všetko obvyklé svetské, no je fajn, ak zostane
čas zamýšľať sa aj nad tým duchovným. V tom svetskom je zhon, obavy,
neistota, často aj bolesť, v tom duchovnom nádej a očakávanie. Možno
aj preto je dobré z týchto dvoch svetov
spraviť prepojenú sústavu a žiť v nej
plnohodnotne, od radosti po smútok,
od bolesti po šťastie. Myslím si, že
človek sa stane ľudským až vtedy, ak
toto dokáže, ak to zažije a ak sa tak a
v tom naučí vo svojom živote pokračovať.
Hulákajúci hlupák na akomkoľvek stupni moci, hoci len a výlučne
domnelej a aj to iba z jeho pohľadu, tu
nie je na to, aby nám ničil či znechucoval a zoškareďoval život, naopak,
práve “vďaka” takýmto sme schopní
vidieť ho aj krásny.
„Hľa, ja posielam svojho posla
pred tvojou tvárou a on pripraví
cestu pred tebou.“ Veru, hovorím
vám: Medzi tými, čo sa narodili zo
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján
Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom

kráľovstve menší, je väčší ako on.“
Mt 11, 2- 11

NÁSTUP IHNEĎ

Betlehemské svetlo
príde na Slovensko aj tento rok
Betlehemské svetlo skauti prinesú
na Slovensko už po tridsiaty prvý
raz a počas predvianočného obdobia
zabezpečia jeho distribúciu po celej
krajine.
Slovenskí skauti prevezali v sobotu 12. decembra Betlehemské svetlo od
skautov z Rakúska. Tento rok sa netradične, vzhľadom na aktuálnu situáciu v
súvislosti s koronavírusom, presunulo
odpálenie zo slávnostnej ceremónie na
hraničný priechod neďaleko Bratislavy.
Skauti tak neprekročia štátne hranice,
no aj napriek tomu zabezpečia, aby sa
Plamienok z Betlehema dostal aj k nám.
V dopoludňajších hodinách nasledujúceho dňa, v nedeľu 13. decembra, odovzdajú Betlehemské svetlo na poľsko-slovenských hraniciach poľským skautom a
následne popoludní na ukrajinsko-slovenských hraniciach skautom z Ukrajiny.
V úvode nasledujúceho týždňa prijme Betlehemské svetlo prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. Pôjde tak o prvé oficiálne prijatie na
Slovensku. Plamienok z Betlehema odovzdajú skauti symbolicky ľuďom počas
nasledujúceho, posledného predvianočného víkendu, na sv. omšiach v sobotu 19.
a v nedeľu 20. decembra v kostoloch po
celom Slovensku, kde bude rovnako ako
vo väčšine slovenských kostolov k dispozícii pre verejnosť až do Vianoc. Samotná
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distribúcia po Slovensku bude prebiehať
v nasledujúcich dňoch, aby pár dní pred
Štedrým večerom bolo Betlehemské svetlo dostupné v čo najväčšom počte miest.
Odpaľovanie Betlehemského svetla bude
prebiehať so zreteľom na všetky aktuálne
platné bezpečnostné a hygienické opatrenia, vždy so snahou o bezkontaktnosť
a bez zhromažďovania. Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude v rámci Slovenska
Betlehemské svetlo dostupné. Mapa so
zoznamom je dostupná na internetovej
stránke www.betlehemskesvetlo.sk a
skautskí dobrovoľníci ju každým dňom
aktualizujú. Potrebné je však dodať, že
vzhľadom na spôsob šírenia Svetla odpaľovaním zo sviečky na sviečku je v skutočnosti jeho dostupnosť mnohonásobne
vyššia.

» red

94-0178

Čas je zrýchlený, ešte nedávno
sme avizovali príchod Adventu a
už je tu jeho tretia nedeľa.

zdravie / služby
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BRATISLAVA — TRNAVA — NITRA — ZVOLEN — LUÈENEC — RIMAVSKÁ
SOBOTA — ROŽŇAVA — KOŠICE — MICHALOVCE — HUMENNÉ

už
od

2,99

� Wi
WiFi zadarmo
armo
� WC v autobuse
obuse
� servis na palube
� najrýchlejšia
šia preprava

Lístok
kúpite na

87-0077

bus.daka.sk
bus

94-179

€

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE PREDVIANOČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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zasklievanie terás
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