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Týždenne do 26 640 domácností
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Jozef Hatala

0910 34 44 66

AUTOMOWER

62-0015

Obhliadka
a konzultácia ZDARMA
za NAJLEPŠIU CENU !!!

0907 148 965
0905 195 458

87-0015

STUDNE

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

NONSTOP

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

62-0011

h
telefónnych číslac
Sme tu pre vás na

1
0908 444 00 8
0915 880 80

AKCIA
C PLATÍ
P
Í DO 30.04.2021

87-0011

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

62-0002

0908 580 291

87-0001

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

25

PREPICHY
POD CESTY
62-0001

43-0057

25
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Výročia a udalosti
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej rehole v rámci „akcie Vír“

87-0013

27. marca 1983

Stredná odborná škola dopravy a služieb Strážske
PONÚKA TIETO ŠTUDIJNÉ A UÈEBNÉ ODBORY:
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3767 M dopravná akadémia
9245 M ochrana osôb a majetku
6403 L podnikanie v remeslách a službách
(nadstavbové štúdium)

3161 F praktická žena
3686 F stavebná výroba
dopravy a služieb
Mierová 727, Strážske

strazskesos@gmail.com � 056/64 77 294 � 0918 362 440 � www.sosstrazske.wbl.sk
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87-0018

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

humensko

rôzne

3

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť
HUMENČANIA, sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.
Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021, ktorá je dostupná pre
operačné systémy Android a iOS.
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky prebieha od 15.2.2021 do 31.3.2021 a dostáva sa do
finálnej fázy. Ostáva už iba pár dní!

Údaje zo sčítanie slúžia ako podpora rozvoja na regionálnej i lokálnej úrovni.
• podklad pre územné plánovanie miest, pri riešení systému dopravy, budovaní záchytných parkovísk,
parkovacích miest
• môžu prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie na území mesta i v jeho okolí
• prinášajú dôležité informácie pre budovanie siete rôznych služieb: vozidlá integrovanej záchrannej služby,
obchody, lekárne, nemocnice, školy, úrady a pod.
• majú vplyv na výšku podielových daní pre naše mesto
• sú podkladom pri čerpaní eurofondov, napr. na opravu ciest, kanalizáciu, podporu voľnočasových aktivít,
cestovného ruchu, atď.
• pomáhajú pri plánovaní počtu miest v materských školách, základných školách, pri plánovaní služieb
pre seniorov
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely
sčítania sa obyvateľom rozumie každý,
• občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
• občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky,
• štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území
Slovenskej republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej
republiky podľa medzinárodného práva.
Sčítať sa majú všetci obyvatelia vyplnením elektronického formuláru za seba aj za deti. Za obyvateľa, ktorý nie
je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. V prípade, ak ich
o to požiadajú, mali by pomôcť sčítať sa aj svojím blízkym, ktorí majú/mohli by mať problémy s elektronickým
sčítaním.
Je potrebné si uvedomiť, že asistované sčítanie, ktoré bude nasledovať po elektronickom sčítaní obyvateľov,
je určené výlučne pre digitálne vylúčené osoby:
• osoby bez pripojenia na internet,
• seniori, osamelí seniori, osoby umiestnené v sociálnych zariadeniach a osoby zdravotne indisponované,
• obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.
Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. V prípade nesplnenia povinnosti obyvateľom, môže obec podľa §
30 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uložiť obyvateľovi pokutu od 25 do 250 eur.

62-0017

zdroj: www.scitanie.sk
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O lakomstve ako „hriechu“

85_0008

Ozaj, viete, že sedem hlavných hriechov neurčuje viera či náboženstvo, ale
naše myslenie? Pôvodne v tomto zmysle totiž hlavný hriech znamenal hriech,
pochádzajúci z hlavy.

BITU FLEX s.r.o.

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

Dnes by sme povedali povahová
črta. Morálny poklesok. Napríklad. Lakomstvo je totiž neochota podeliť sa o
niečo, čoho má človek zvyčajne značný
prebytok či dostatok. Znamená lipnutie
na hmotných i nehmotných statkoch.
Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabivosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplatkárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať
čo najväčší majetok a realizovaním tejto
túžby. Opakom lakomstva je štedrosť.
Dar „požehnania“. Schopnosť podeliť sa.
Mimochodom, v kresťanstve – ak niekto pozná evanjeliá, tak potom stále platí
– aj evanjelium podľa Lukáša (LK 12,15),
ktoré znie - „I riekol im: Dajte si pozor a
varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo
život človeka nezáleží v rozhojňovaní
majetku.“
Chamtivosť je forma modloslužobníctva. Chamtivosť (alebo lakomosť,
zgrloštvo), dnes, hádam ako nikdy predtým sa stala nekontrolovanou túžbou
po zvýšení alebo získavaní či využívaní
materiálneho zisku, výhod (či už ide o

jedlo, peniaze, pôdu alebo iné), alebo
spoločenských hodnôt – napríklad postavenia v spoločnosti alebo nadmernej
moci. Dokonca neobmedzenej moci. A
nikým z jej titulu neobmedziteľnej. Nepripomína vám to niečo? Nejakú situáciu? Niekoho? Nejakého „politika“?
Poznám pomerne dosť ľudí, ktorí sa
teraz, pár dní pred Veľkou nocou, zamýšľajú nad tým, ako komusi pomôcť.
Nezaujíma ich v prvom rade ich vlastná
plná chladnička, ale to, či si niekto bude
mať z čoho na sviatky navariť. A až potom myslia na nákup pre seba. Poznám
viacerých, našťastie a snažím sa od nich
tomuto učiť.
Sviatky sú aj o pokoji. A ako môže
nastať pokoj v našich dušiach, ak sme sa
aspoň nepokúsili podať pomocnú ruku,
byť oporou v ťažkých časoch?
Akoby moja stará mama povedala:
„Šak by mi to údené ani dolu
gágorom neprešlo“... A pripravila „hokerlík“ pre žobravého huslistu, na ktorom
si vždy pochutnal na jej sviatočnej rezancovej polievke.
Pekný „Veľký“
týždeň, milí čitatelia!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
rozšírenie NATO o Bulharsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko,
Slovensko a Slovinsko

33-0002

88-0037

29. marca 2004
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0948 300 988

CHCETE MENIŤ OKNÁ?
Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!
61-0056

STROJOVÉ
POTERY

5

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

POMÁHAME

UNITERMONT

0915 856 447

(oproti Mestskému úradu)

unitermont@gmail.com

Kukorelliho 60, HUMENNÉ

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!

ŽALÚZIE

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

STRECHY

látkové, deň-noc,
plastové, hliníkové

SIETE PROTI
HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA
BALKÓNOV
posuvný systém

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

Najlacnejšia strešná krytina v okolí
Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.

0940 88 88 29

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Plechová strešná krytina

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY
Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.
ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com
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62-0005

Ponuky a zameranie ZDARMA.

87-0004

PRÁCE

ROLETKY

62-0007

za NAJLEPŠIE CENY !

interiérové, exterierové

62-0056

TIENIACA TECHNIKA

6

domácnosť, služby
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Partička
Partička štyroch obyčajných ľudí sa
rozhodla, že zmení krajinu k lepšiemu. Bolo to nepredstaviteľné, ale postupne získavali podporu a pridávali
sa k nim rôzni ľudia. Bojovali proti
skorumpovanej vláde a nakoniec zvíťazili. Dostali šancu vybudovať lepšiu
krajinu. Boli naučení pracovať opozične, anarchisticky a partizánsky.
Šéf bol deštruktor a rozbíjač. Partička tak dokázala rozbiť starý systém, ale
nevedela vytvoriť nový. Nemali skúsenosti ani znalosti. Odborníkov, ktorí im
ponúkali pomoc ignorovali. Sláva rýchlo
stúpala do hlavy a prišlo opojenie mocou.
Svojich kritikov strašili tým, že ak padnú,
tak sa vráti mafia. Nepochopili, že mafia
sa vrátiť nemôže, pretože vôbec neodišla.
Funguje ďalej priamo pod nimi na úradoch. Namiesto toho, aby opravovali krajinu a vytláčali z nej mafiu, paralyzovali
ich konflikty a osobné spory medzi partičkou a jej spojencami. Počas roka vlády
partičky sa zvýšil vplyv starých mafiánov v poľnohospodárstve a v ďalších oblastiach. Zločinci si prezliekli kabáty a na
vysoké pozície sa dostali noví darebáci
s právnickými titulmi.
Partička sa nakoniec zomkla okolo
svojho šéfa a vystrašene kričala: „My si

ho nedáme.“ Áno, boli mu vďační za víťazstvo. Bez neho by sa nikto z nich na
vysoké pozície nedostal. Lenže na také
pozície sú potrebné aj schopnosti. Pokriky a rečnenie nestačia. Treba vedieť definovať, komunikovať a realizovať vízie
a stratégie zmeny, riadiť veľké projekty,
prepájať ľudí a budovať siete odborníkov, rozumieť mnohým technickým
a organizačným detailom, mať schopnosti lídrov a manažérov. Partička, ktorá
fungovala na neriadených stretnutiach,
komunikovala chaotickými smskami
a emailami a virálnymi kampaňami na
sociálnych sieťach, tento spôsob práce
nepoznala. Nemali ani elementárne odborné znalosti a väčšinou ani nevedeli,
čo nevedia.
Keď partička nastúpila, jeden mafián pokojne poznamenal: „Bude to len
krátka a bezvýznamná epizóda v našich
dejinách.“ Mal, žiaľ,
pravdu. Mafia bola
silnejšia ako partička
a dobré úmysly slušných ľudí nestačili.
Nebola to rozprávka s dobrým koncom.

» Ján Košturiak

Výročia a udalosti
Argentína obsadila britské súostrovie Falklandy, čím sa začala
britsko-argentínska vojna o tieto ostrovy

32-0018

2. apríla 1982

�������������������������������������������������
Richard Eliáš
krajský predseda HLAS
sociálna
demokracia
S - soc
á a de
o ac a

a-hlas.sk
richard.elias@strana-hlas.sk
www.strana-hlas.sk
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my
to
dáme!

SALUDO s.r.o.

POMÁHAME

OBRÁBAČ KOVOV

brúska na plocho, na guľato sústruh, fréza aj iné pozície

PONÚKAME:

Práca

- nástup ihneď
v ČR
- dobré pracovné podmienky
- firma zabezpečí dopravu a ubytovanie

Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme

POŽADUJEME:

- samostatnosť a zodpovednosť
61_0041

10

KONTAKT

054 788 02 74
0911 618 499
0903 618 498

HU21-12 strana-

e-mail:
saludosro@gmail.com
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Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

občianska INZERCIA / práca

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

11

TIP na výlet

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

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

TESÁR, POKRÝVAČ

ŠALOVAČ - BETONÁR

17€/h

19€/h

18€/h

Murárske a betonárske práce
Na výstavbu rodinných domov,
Priemyselných a komerčných
budov

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Jana Paľová

MURÁR ŠALOVAČ

0908 979 512

Pokrývačské
a tesárske práce

Monolitické stavby, šalovanie,
betonóvanie stropov a stien.
Šalovanie systémovým
bednením DOKA, PERI.

Požadujeme: Aktívnu živnosť • Prax v odbore • Vlastné náradie • Vlastný
automobil výhodou • Vlastné pracovné ochranné pomôcky • Ubytovanie hradené
Nástup do práce podľa dohody • Ponúkame aj iné pracovné pozície

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

Pre viac informácií volajte: 0917

231 394

praca@metio.sk

62-0010

humensko

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
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

Medzilaborce

Humenné

Snina

Vranov n/Top¾ou

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

NÁSTUP IHNEĎ

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

Výročia a udalosti
Roztavenie druhého jadrového reaktora
jadrovej elektrárne Three Mile Island

28. marca 1979

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
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- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY
PRÍJMEME ZVARAČOV CO2 EN135
PRACA V ČR, UBYTOVANIE
ZABEZPEČENÉ.
MZDA OD 270KČ/hod.

0800 500 091

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

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

85_0198

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

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

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

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

STARINA

94-0024

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

zdravie / služby
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CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice
www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

0918 726 754
Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-1

SK.ABAINNOVATOR.COM

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-0050

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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Sta trebujete.

