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6PONÚKNITE

Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888
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Teraz je ten správny čas, 
premýšľať nad robotickou kosačkou.
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Teraz je ten správny čas, 
premýšľať nad robotickou kosačkou.

Obhliadka
a konzultácia ZDARMA
Obhliadka
a konzultácia ZDARMA

AUTOMOWER

Jozef Hatala

87
-0
00

9

87
-0
01

5

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

62
-0
00

1

PREPICHY
        POD CESTY
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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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Čakajú nás ďalšie sviatky, počas 
ktorých sa budeme musieť zriecť 
osobných stretnutí. Odborníci ani 
počas Veľkej noci neodporúčajú 
návštevy seniorov, ktorí tak môžu 
opäť o čosi viac pociťovať osamelosť 
a smútok. Prinášame rady odbor-
níčky ako im môžeme aspoň trošku 
tieto neľahké časy spríjemniť.

O tom, čo môžeme v tomto smere 
pre našich starkých urobiť sme hovo-
rili s Ľubicou Gálisovou, prezidentkou 
Fóra pre pomoc starším. Aj počas Veľ-
kej noci je podľa jej slov veľmi nutné 
striktne dodržiavať odporúčania od-
borníkov. „Táto situácia je mimoriadne 
vážna a ohrozenie starších je vysoké 
a nechceme im ublížiť tým, že by sme 
priniesli vírus, ktorý žiaľ práve túto 
skupinu ľudí najviac zabíja,“ hovorí 
odborníčka.

Ponúknite pomoc, telefonujte, píšte
Rodinní príslušníci však majú podľa 

Ľubice Gálisovej  viacero možností ako 
zmierniť osamelosť svojich rodičov či 
starých rodičov. „Výhodou tejto doby 
je, že máme možnosť kontaktov cez 
telefóny a rôzne informačné techno-
lógie. Ja osobne viem čo znamená pre 
starších, keď môžu zavolať na našu Se-
nior linku a porozprávať sa, ak počujú 
milé, láskavé a povzbudzujúce slová. 

Takže volajte im, môžete urobiť aj vide-
ohovor, starkých veľmi poteší ak vás vi-
dia, hoci aj takýmto spôsobom. Každé 
milé slovo, ktoré im poviete, ich naplní 
pokojom a istotou, že nie sú sami. Náj-
dite si aspoň takúto formu stretnutia 
s vašimi najbližšími a povzbuďte ich, 
dajte im nádej, urobte im radosť a vlejte 
do ich života optimizmus, ktorý práve 
teraz možno v ich živote chýba,“ radí. 
„Určite môžete svojim starkým urobiť 
predsviatočný nákup, prípadne ak sa 
dá a ste blízko, pripravte im sviatočné 
jedlo. Nachystať im môžete aj nejaký 
malý darček, ktorý im vás bude pripo-
mínať. Môžete im poslať aj pekný list s 
vyjadrením lásky a pripísať, že sa tešíte 
na skoré stretnutie. Veľmi ich to pote-
ší,“ uzatvára Ľubica Gálisová.

Ako spríjemniť našim starkým 
sviatky – radí odborníčka

» Renáta Kopáčová

DomašaTIP na výlet
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Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

Tesárske, klampiarske a pokrývačské práce.
 Dodávateľ strešných krytín a stavebného reziva.

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Plechová strešná krytina
od slovenského výrobcu

a ďalšie klasické 
NAJLEPŠIE CENY

6 �/m�
s DPH

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

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

AKCIA PLATÍ DO 30.04.2021C P Í DO

Sme tu pre vás na telefónnych číslach

0908 444 001

0915 880 808
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

P
R
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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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
VEĽKONOČNÉ
ZĽAVY!

Využite
VEĽKONOČNÉ
ZĽAVY!

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

Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!
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STROJOVÉSTROJOVÉ
POTERY
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Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM MESTE

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PONÚKAME AJ ORIGINÁLNE KRMIVÁ PRE VŠETKY DRUHY HYDINY

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!
0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290

OBNOVA KOMÍNOV
OBHLIADKA ZDARMA
OBNOVA KOMÍNOV  
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Reálna  záruka

12 rokov

František Saleský    
Dve veci nám pomôžu zotrvať v nábožnom 
živote: rozhodnutie plniť si povinnosti 
stavu a odvaha neznepokojiť sa a nezma-
lomyseľnieť pri chybách, ktorých by sme 
sa mohli dopustiť. 

C i t á t y
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Pešia zóna vedľa Raiffeisen banky
Námestie Slobody 28, HUMENNÉ

82

PLASTOVÉ - HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE

TIENIACA TECHNIKA:  žalúzie a siete proti hmyzu

Tel.: 0905 253 009, mahagonokna@gmail.com

V ponuke VONKAJŠIE ŽALÚZIE

VEĽKONOČNÉ ZĽAVY !
+ zľavy pre dôchodcov+ zľavy pre dôchodcov
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O lakomstve ako „hriechu“

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Ozaj, viete, že sedem hlavných hrie-
chov neurčuje viera či náboženstvo, ale 
naše myslenie? Pôvodne v tomto zmys-
le totiž hlavný hriech znamenal hriech, 
pochádzajúci z hlavy.

Dnes by sme povedali povahová 
črta. Morálny poklesok. Napríklad. La-
komstvo 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, hrabi-
vosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplat-
kárstvo. Vyznačuje sa túžbou získavať 
čo najväčší majetok a realizovaním tejto 
túžby. Opakom lakomstva je štedrosť. 
Dar „požehnania“. Schopnosť podeliť sa.

Mimochodom, v kresťanstve – ak nie-
kto 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 modloslužob-
níctva. Chamtivosť (alebo lakomosť, 
zgrloštvo), dnes, hádam ako nikdy pred-
tým 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 po-
stavenia v spoločnosti alebo nadmernej 
moci. Dokonca neobmedzenej moci. A 
nikým z jej titulu neobmedziteľnej. Ne-
pripomína vám to niečo? Nejakú situá-
ciu? Niekoho? Nejakého „politika“?

Poznám pomerne dosť ľudí, ktorí sa 
teraz, pár dní pred Veľkou nocou, za-
mýšľajú 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 po-
tom 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 pri-
pravila „hokerlík“ pre žob-
ravého huslistu, na ktorom 
si vždy pochutnal na jej svia-
točnej rezancovej polievke.

Pekný „Veľký“ 
týždeň, milí čitate-
lia!

Partička štyroch obyčajných ľudí sa 
rozhodla, že zmení krajinu k  lepšie-
mu. Bolo to nepredstaviteľné, ale po-
stupne získavali podporu a pridávali 
sa k  nim rôzni ľudia. Bojovali proti 
skorumpovanej vláde a nakoniec zví-
ťazili. Dostali šancu vybudovať lepšiu 
krajinu. Boli naučení pracovať opo-
zične, anarchisticky a partizánsky. 

Šéf bol deštruktor a rozbíjač. Partič-
ka tak dokázala rozbiť starý systém, ale 
nevedela vytvoriť nový. Nemali skúse-
nosti 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 úra-
doch. Namiesto toho, aby opravovali kra-
jinu a vytláčali z nej mafiu, paralyzovali 
ich konflikty a osobné spory medzi par-
tičkou a jej spojencami. Počas roka vlády 
partičky sa zvýšil vplyv starých mafiá-
nov v poľnohospodárstve a v ďalších ob-
lastiach. 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 ví-
ťazstvo. Bez neho by sa nikto z nich na 
vysoké pozície nedostal. Lenže na také 
pozície sú potrebné aj schopnosti. Pokri-
ky a rečnenie nestačia. Treba vedieť de-
finovať, komunikovať a realizovať vízie 
a stratégie zmeny, riadiť veľké projekty, 
prepájať ľudí a  budovať siete odborní-
kov, rozumieť mnohým technickým 
a  organizačným detailom, mať schop-
nosti 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 od-
borné znalosti a väčšinou ani nevedeli, 
čo nevedia.

Keď partička nastúpila, jeden ma-
fián pokojne poznamenal: „Bude to len 
krátka a  bezvýznam-
ná epizóda v  našich 
dejinách.“ Mal, žiaľ, 
pravdu. Mafia bola 
silnejšia ako partička 
a dobré úmysly sluš-
ných ľudí nestačili. 
Nebola to roz-
právka s dob-
rým koncom.

Partička

» Ján Košturiak

27. marca 1983   
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej reho-
le v rámci „akcie Vír“

Výročia a udalosti 29. marca 2004 
rozšírenie NATO o Bulharsko, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, 
Slovensko a Slovinsko

Výročia a udalosti
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ODVLHČOVANIE
BUDOV

ODVLHČOVANIE
BUDOV

- jedno alebo dvojradová injektáž
- plošná injektáž
- izolovanie podláh
- izolovanie balkónov
- opravy prasklín na stenách
- zabránenie sadaniu chodníkov

- jedno alebo dvojradová injektáž
- plošná injektáž
- izolovanie podláh
- izolovanie balkónov
- opravy prasklín na stenách
- zabránenie sadaniu chodníkov

RÝCHLO - ŠETRNE
BEZ ODKOPÁVANIA
ZÁKLADOV

RÝCHLO - ŠETRNE
BEZ ODKOPÁVANIA
ZÁKLADOV

Šlepkovský

0905 722 044
www.odb-injekta

z.sk

32
-0

03
1 

33
-0

00
2



HU21-13 strana- 10

zdravie / práca Najčítanejšie regionálne noviny
10

62
-0
01

0

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

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

Pre viac informácií volajte: 0917 231 394    praca@metio.sk

MURÁR ŠALOVAČ
17€/h
Murárske a betonárske práce
Na výstavbu rodinných domov, 
Priemyselných a komerčných
budov

TESÁR, POKRÝVAČ
19€/h
Pokrývačské
a tesárske práce

ŠALOVAČ - BETONÁR
18€/h
Monolitické stavby, šalovanie, 
betonóvanie stropov a stien. 
Šalovanie systémovým
bednením DOKA, PERI.

 

Turnusová 

0903 717 998
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VODIČ  KAMIÓNA
2500€ - 3500€ brutto

Základná znalosť nemeckého, alebo anglického jazyka
Nemecká pracovná zmluva I Vybavíme všetko 

potrebné pre prácu I Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené I Stabilná celoročná práca

www.simon-�eisch.de 
job@simon-�eisch.de

+421 944 995 400

Práca v Nemecku

PRÁCA PRE  ELEKTRIKÁROV
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0950 301 301

Práca na živnosť

Ak je potrebné, zabezpečíme
náradie a �iremné auto

Pomôžeme Ti so všetkými dokladmi,
ktoré sú potrebné pre prácu 

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

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a 

NÁSTUP IHNEĎ 
, recepcia@aii.sk

Veľkonočné sviatky sú už za dverami 
a tento rok budú opäť iné. Odborníci 
vyzývajú ľudí k trpezlivosti a dodržia-
vaniu opatrení. Pripravili Veľkonočné 
desatoro.

Protipandemické opatrenia by sa 
cez Veľkú noc na Slovensku nemali sprís-
ňovať. Zastupujúci minister zdravotníc-
tva Eduard Heger spolu s odborníkmi 
predstavili v piatok desať odporúčaní pre 
veľkonočné sviatky. Ľudí zároveň popro-
sili počas týchto dní o zodpovednosť.

Veľkonočné desatoro:
-Obmedzme stretnutia. 
-Odložme šibačku a polievačku. 
-Zúčastnime sa bohoslužieb virtuálne. 
-Prejavme lásku k blížnemu tým, že sme 
zodpovední a nenakazíme ho. 
-Oddychujme v prírode. 
-Cestujme len v rámci okresu. 
-Chráňme sa nosením rúšok aj vonku. 
-Rešpektujme 14-dňovú karanténu svo-
jich príbuzných, ktorí sa vrátili zo zahra-
ničia, registrujme ich v e-hranici. 
-Nenavštevujme ani očkovaných starých 
rodičov a rodičov 
-Športujme bezpečne - individuálne a v 
prírode.

Odborníci tiež ľudí vyzvali na nose-
nie rúšok aj počas individuálneho športu 
v prírode a respirátorov v interiéroch.

Ak počty hospitalizovaných nekles-
nú pod hraničné hodnoty, nič sa v apríli 
uvoľňovať nebude, vysvetľujú na svojom 
webe analytici z projektu Dáta bez páto-
su. Práve počet hospitalizovaných je totiž 
kritickým parametrom COVID automatu. 
Najbližšou hraničnou hodnotou je pokles 
na 3000 hospitalizovaných, ktorý nám 
prinesie prechod z čiernej do bordovej 
fázy, Potom nasleduje v COVID automate 
hranica 2500 hospitalizovaných, ktorá 
znamená prechod z bordovej do červenej.

„Predpokladáme, že čoskoro budeme 
s počtom hospitalizovaných pod 3-tisíc,“ 
píšu analytici na svojom webe. K prvému 
zásadnému uvoľneniu v druhej vlne pandé-
mie by tak malo na Slovensku dôjsť od 12. 
apríla. „Ak vydržíme cez Veľkú noc doma, 
vírus opadne, príde teplo, hospitalizova-
ných bude 5. apríla 2021 menej ako 2500 a 
19. apríla 2021 príde ďalšie uvoľnenie z tma-
vočervenej do červenej,“ uvádzajú analytici 
s tým, že to už bude “návrat do normálu”.

Pokúsme sa dodržiavať „Veľko-
nočné desatoro“

» Renáta Kopáčová

POMÁHAME

Antoine de SaintExupéry    
Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel 
i smrti. 

C i t á t y

Gene Roddenberry    
Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať ra-
dosť zo zásadných rozdielov medzi ľuďmi 
a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v 
myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú 
časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie 
niečím, čoho sa treba báť.

C i t á t y

my
to

dáme!
Otvorme si srdcia 

a egÁ pokorme

Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma
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Tesár, murár a
sadrokartonista

7 - 8  €/ hod. NETTO
0904 516 707 Práca na TPP 

Práce pre:
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+ možné príplatky

ubytovanie hradí �rma
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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
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Marcus Aurelius     
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku 
lásky. 

C i t á t y
Jacques Deval    
Kto v láske hlavu stratí, celý život platí. 

C i t á t y
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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 
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*


