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CHCETE MENIŤ OKNÁ?

za NAJLEPŠIE CENY !

TIENIACA TECHNIKATIENIACA TECHNIKA

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo
a zameranie

Rýchle dodanie
Odborná montáž

Overená kvalita
od  Slovenských výrobcov

Bezplatné poradenstvo
a zameranie

Rýchle dodanie
Odborná montáž

Využite
JARNÉ ZĽAVY!
Využite
JARNÉ ZĽAVY!

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!

UNITERMONT
Kukorelliho 60, HUMENNÉ

(oproti Mestskému úradu)

0915  856  447
unitermont@gmail.com

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

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

ŽALÚZIE
interiérové, exterierové

ZASKLENIA
BALKÓNOV
posuvný systém

SIETE PROTI
HMYZU
pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ROLETKY
látkové, deň-noc,
plastové, hliníkové
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6PONÚKNITE

Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888
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2057/448 61 89
VAŠE
ZDRAVIE

Dnes Covid 19, borelióza
pozri web: Mudr. Šimko aku s.r.o.
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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Chcete chovať hydinu?

Objednávky: www.matejovdvor.sk
0902 466 448  0902 606 436  0902 692 290

Nosnice
Brojlery

Morky
Káčatá

Húsatá
Husokačky

PREDAJVO VAŠOMOKRESE

100% záruka kvality   Sme tu pre Vás už 30 rokov
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PREPICHY
        POD CESTY
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Sčítanie obyvateľstva je veľká téma. 
Okrem toho, že nás budú počítať a pý-
tať sa nás rôzne veci o  našej národ-
nosti, vierovyznaní a spôsobe života, 
budú sa podľa spočítaných čísel roz-
deľovať peniaze. 

A tak agituje svojich občanov primátor 
Bratislavy, maďarskí politici aj slovenskí 
biskupi. Tí nám napísali už dva pastier-
ske listy – jeden na začiatku roka, druhý 
pred začiatkom pôstneho obdobia. Boja 
sa, že ak sa veriaci nepriznajú k  svojim 
pastierom, budú mať finančný pôst. A ob-
javujú sa aj reklamy. Vzbudzuje to vo mne 
rozpaky. Keď treba povedať vážne slovo 
k národu, tak sú ticho. Keď sa rozhoduje 
o peniazoch, agitujú. A čo tak odlúčenie 
cirkvi od štátu? Príprava odborníkov na 
lepšie spravovanie majetkov cirkvi? Pýtať 
peniaze nie je najlepšia stratégia. Treba 
premýšľať, akú hodnotu tvoríme pre ve-
riacich aj iných občanov – cesta k Bohu, 
pomoc nemocným, chudobným a starým, 
práca pre ľudí, vzdelávanie a  výchova 
mládeže. Zdá sa mi, že individuálne ini-
ciatívy niekoľkých kňazov a  rehoľníkov 
dosahujú lepšie výsledky, ako oficiálne 
projekty našej najväčšej cirkvi. 

Pri mnohých projektoch mám pocit 
plytvania – budovy, v  ktorých chýbajú 

Božie projekty. Jeden kňaz mi rozprával 
príbeh ako sa istý človek chcel dostať do 
spoločenstva veriacich. Šéf spoločenstva 
mu povedal, že to nie je len tak, aby zo-
brali každého. Nariadil mu, že sa musí 
celý rok modliť, prosiť Pána a rozprávať 
sa s Nim. Po roku sa stretol šéf spoločen-
stva s kandidátom a pýtal sa ho: „Tak čo, 
začul si Boží hlas? Áno, povedal mi, aby 
som sa medzi vás netlačil. Ani Jemu sa to 
vraj ešte nepodarilo.“ 

Je možné, že sčítanie ukáže pokles 
ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíkom. Nebu-
de to výsledok útokov liberálov ani ate-
istov, ale nevydarenej práce cirkevných 
šéfov. Keď niekto medzi nimi vytŕča, 
tak ho degradujú, alebo pošlú do za-
hraničia. A tak nakoniec nevytŕča nikto 
a máme tu priemer a podpriemer. Boju-
jeme proti rôznym ideológiám, kádruje-
me, píšeme a  rozprá-
vame vznešené reči, 
agitujeme za alebo 
proti. A pritom ako-
si zabúdame na to, 
že Boh je Láska, ktorú 
by sme mali každo-
denne žiť. 

Riadne nás sčítajte

» Ján Košturiak

Striedmo o striedmosti

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Striedmosť ako ďalšia z cností. Ozaj, 
čo je to vlastne samotná cnosť?

 
Údajne ide o mravnú a duševnú zdat-

nosť, sklon k dobrému konaniu. Presnej-
šie, ku konaniu dobra. Ťažko ho očakávať 
od duševne neduživých a mravne zaosta-
lých, či dokonca ignorujúcich mravnosť 
ako takú. Netreba ich riešiť, sú veľmi 
ľahko identifikovateľní, často stačí na ich 
poznanie iba to, že otvoria ústa.

Tí neurobia nič, keď sa žiada urobiť 
aspoň čosi. Nie sú schopní ani len si všim-
núť to „čosi“. Striedmosť teda určite nie 
je iba to, čo by sme mohli vyzdvihovať v 
tomto pôstnom období. Napríklad nepre-
jedanie sa, či vzdanie sa nejakých príjem-
ných zábavných kratochvíľ. K šťastnému 
životu naozaj netreba veľa. Rozhodne nie 
moc, vplyv, postavenie, luxusné vily v 
luxusných štvrtiach, exotické dovolenky 
ani obrovské limuzíny. Šťastných ľudí tre-
ba hľadať v úplne inom prostredí. Radost-
ných a striedmych. A – ako som napísal 
vyššie, duševne zdatných. Schopnosť mo-
censky intrigovať, kšeftovať, kalkulovať s 
potenciálnymi výhodami iba pre seba, to 
nie je duševná zdatnosť, to je iba šikovné 
duševné malomocenstvo.

Denne sa v televízii, najmä v spravo-
dajstvách, alebo v rôznych programoch 

o svete „smotánky“ dozvedáme o zástu-
poch chudákov a úbožiakov. Boli sú a 
zostanú navždy takí, pretože jediné, čo 
si nedokážu zabezpečiť peniazmi, vply-
vom, postavením, mocou, kontaktmi 
alebo posteľou je striedmosť. Jej prameň 
vyviera v každom z nás a ako turisti dobre 
vedia, o každý prameň sa treba pravidel-
ne starať, čistiť ho.

Spomeňte si náhodne na mená na-
príklad desiatich najvýznamnejších 
osobností tohto nášho sveta. Takých, 
vďaka ktorým poznáme antibiotiká, 
svietime, vyhrávali sme vojny nad zlom, 
pristávali sme na Mesiaci či na Marse, 
odstraňovali rasovú a inú segregáciu, po-
rážali hlad a chudobu. A hľadajte, čo tie 
osobnosti, skutoční Ľudia s veľkým „Ľ“ 
mali spoločné.

Nebolo to nič nemej a nič viac ako 
striedmosť. Odkazujem to do pozornosti 
najmä mnohým predstavite-
ľom našej moci, či už vý-
konnej, alebo zákonodar-
nej. Veľmi dôrazne!

Vážení čitatelia, želám 
peknú meteorologickú jar 
a ak sa čo len trochu 
dá, aj jar v dušiach. 

S pozdravom
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60948 300 988

STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY

6. marca 1869               
Dmitrij Ivanovič Mendelejev predviedol po prvý raz ruskej chemic-
kej spoločnosti periodickú tabuľku prvkov

Výročia a udalosti
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Umývanie a náter fasád
 náter striech

a  -20%

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

JARNÁ AKCIA
sk
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Slovenská agentúra životného pros-
tredia zverejnila podmienky  súťaže 
Dedina roka 2021. Uzávierka prihlá-
šok do súťaže je 30. apríla.

Je tu teda opäť príležitosť pre samo-
správy obcí a ich obyvateľov, aby sa do 
súťaže zapojili a predstavili úspechy 
svojej dediny, jej výnimočnosť, tvori-
vosť jej obyvateľov. Zapojením sa do 
súťaže môžu pre svoju obec získať titul 
Dedina roka 2021 a zároveň možnosť 
reprezentovať Slovensko v súťaži o Eu-
rópsku cenu obnovy dediny.

Prihlásené obce posudzujú čle-
novia Národnej hodnotiacej komisie 
počas mája až augusta. Uskutočňuje 
sa na dvoch úrovniach – návštevou 
prihlásených obcí a záverečným roko-
vaním komisie. Podľa generálneho ria-
diteľa Slovenskej agentúry životného 
prostredia (SAŽP) Michala Maca  sa pri 
posudzovaní kladie dôraz na kritéria 
udržateľnosti, koncepčnosti, schop-
nosti prezentovať sa, ojedinelosti a 
originality prístupov, myslenia obyva-
teľov, a riadenia samosprávy. „Dôležitý 
je v neposlednom rade aj  súlad s aktu-
álnym mottom súťaže o Európsku cenu 
obnovy dediny, ktoré vyhlasuje Európ-
ske pracovné spoločenstvo pre rozvoj 
vidieka a obnovu dediny.“ zdôraznil 
generálny riaditeľ SAŽP Michal Maco. 

Novinkou tohto ročníka je orga-
nizačné zapojenie všetkých samo-
správnych krajov v pozícii partnerov.  

Jozef Viskupič, predseda Združenia 
samosprávnych  krajov vyzdvihol ten-
to fakt. „Župy významne prispievajú 
ku koordinácií regionálneho rozvoja, 
ktorého motorom sú obce a mestá. Jeho 
dôležitými prvkami sú cestovný ruch 
a cezhraničná spolupráca, ktoré majú 
nadlokálny charakter,“ doplnil Jozef 
Viskupič.

Tradičnými stabilnými partnermi 
súťaže spolu s Ministerstvom životné-
ho prostredia a SAŽP je Spolok pre ob-
novu dediny a Združenie miest a obcí 
Slovenska. Generálnym partnerom 
súťaže je tak, ako aj po minulé ročníky, 
COOP Jednota Slovensko, s. d. 

Prihláste vašu obec a predstavte 
príkladné iniciatívy zamerané na ob-
novu dediny a získajte okrem prestíž-
neho titulu Dedina roka 2021 aj finanč-
né prostriedky pre podporu rozvoja 
dediny. Všetky informácie o súťaži sú 
zverejnené na novom webe www.dedi-
naroka.sk. 

Hľadá sa dedina roka 2021

» red

9. marca 1939 
uskutočnil sa Homolov puč, keď bola odvolaná slovenská vláda a 
vyhlásený výnimočný stav

Výročia a udalosti
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219

Supercena

(1 kg = 8,76)

250 g balenie

CHLADENÉ

145

-33%
cena za 1 kg

2.19

129

-53%

(1 kg = 5,16)

250 g

2.79*

• svetlý ležiak 679

8 x 0,5 l

(1 l = 1,70)

4 l

1 kus = 0,85 €

• 3-vrstvový 399

• rôzne druhy 

444

Supercena
45 praní

 
119

3 x 50 g

(100 g = 0,79)

150 g

349

Supercena
1 kg balenie

CHLADENÉ

 

u nás si nemusíte  
vyberať medzi

 

OD PONDELKA 8. 3. 
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8 x 0,5 l

• rôzne druhy 

Supercena

3 x 50 g
• údené/neúdené

119

Supercena
95/100 g

CHLADENÉ

• Doux/Rosé 

399

-40%
0,75 l

6.69*

• rôzne druhy

069

-46%
1,5 l

1.29

299

Supercena
950 g

053

Supercena
1 kg

• rôzne druhy

069

-30%
1 kg

0.99*

• rôzne druhy

799

Supercena
0,7 l

 
... a mnoho ďalších výrobkov na www.lidl.sk

OD PONDELKA
8. MARCA



HU21-09 strana- 6

domácnosť, služby Najčítanejšie regionálne noviny
6

88
-0
03
0

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

BEZ DEMONTÁŽE

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

NAJ - STRECHA s.r.o.

Materiál - prvotriedna kvalita

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!
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 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV
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INZERCIA

 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

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

párny týždeň: 
Humenné, Brekov, Jasenov, Ko-
chanovce, Topoľovka, Medzila-
borce, Snina, Čemerné, Vranov 
nad Topľou
 
nepárny týždeň: 
Humenné, Brestov, Papín, Zá-
vadka, Medzilaborce, Dlhé nad 
Cirochou, Zemplínske Hámre, 
Čemerné, Vranov nad Topľou, 
Sečovská Polianka, Sedliská, Slo-
venská Kajňa, Tovarné, Zámutov 

humensko@regionpress.sk

Redakcia: Štefánikova 44
 MICHALOVCE

Humenné

Vranov n/Top¾ou

Snina

Medzilaborce

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
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Orino SPEDITION s.r.o. Nitra
prijme

Víkendy doma!
Nie turnusy!
0903 692 545
orinosro@gmail.com 

na medzinárodnú
prepravu tovaru

VODIČOV KAMIÓNOV

Mzda
1500 až
2200 €
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Firma METIO s. r. o.
ponúka perspektívnu a stabilnú prácu
v stavebnom odbore (rôzne profesie)
v Nemecku s motivujúcim odmeňovaním

• jednorazový náborový príspevok vo výške 300€
• pravidelný štvrťročný bonus  150 - 200€
• možnosť vyplatenia zálohy vo výške až 200€ po odpracovanom týždni
• zdarma ubytovanie v penzióne
• možnosť stať sa parťákom s príplatkom na hodinu
• dlhodobá spolupráca
• len férove jednanie
• poskytnutie pomoci pri spracovaní daňového priznania

Pre viac informácií volajte: 0917 231 394    praca@metio.sk
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7. marca 2003                      
Václav Klaus bol inaugurovaný za českého 
prezidenta

Výročia a udalosti 8. marca 1950              
Sovietsky zväz vyhlásil, že vyvinul jadro-
vú bombu

Výročia a udalosti

11. marca 1985     
Michail Gorbačov sa stal sovietskym 
lídrom

12. marca 1975 
v Prahe bola popravená posledná žena na 
území Česko-Slovenska Olga Hepnarová

Výročia a udalosti
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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AIW - Práca pre opatrovateľky
seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

r r r k Č rv kríž

- ov r y r k k ž ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 85
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135 
PRACA V ČR, UBYTOVANIE 
ZABEZPEČENÉ. 
MZDA OD 270KČ/hod.

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


