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Týždenne do 26 640 domácností
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43-005
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE

Nechajte si zhotoviť strechu od profesionálov!

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................
0908 979 512

62-0001

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

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

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

ONUFER.STRECHY, Humenné, tel.: 0905 866 578
e-mail: onufer.strechy@gmail.com
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61-0056

0908 580 291

6 �/m�

od slovenského výrobcu
s DPH
a ďalšie klasické
krytiny za NAJLEPŠIE CENY

Poradenstvo, zameranie a cenová ponuka zdarma.

Jozef Hatala

Obhliadka
a konzultácia ZDARMA
62-0056

NONSTOP

87-0001

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

Plechová strešná krytina

PREPICHY
POD CESTY

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

62-0005

ODPADOVÝCH POTRUBÍ

0910 34 44 66
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AUTOMOWER

62-0015

0907 148 965
0905 195 458

87-0015

STUDNE
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Ako oživiť svoj duchovný život:
5 tradične netradičných tipov

87-0011

Sviatky Veľkej noci zavŕšili 40-dňové
pôstne obdobie, ktoré sa pre mnohých nieslo v znamení pôstnych
predsavzatí. Niektorí sa rozhodli
využiť tento čas na modlitbu, pomoc
núdznym, iní obmedzili aktivitu na
sociálnych sieťach, uskromnili sa
v jedle, či v nákupoch.

Citáty
Žiadna jar, ani letná krása nemá taký pôvab, Aký som videl v jednej jesennej tvári.
John Donne

Je však možnosť práce na sebe a
duchovného rastu obmedzená len na
vybrané obdobia v roku? Alebo sa v nich
dá pokračovať, aj keď dni zovšednejú
a ovládne nás rutina a stereotyp?
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vytvorila krátku online príručku, ktorá ponúka 5 „tradične netradičných“ tipov na oživenie a posilnenie
duchovného života. Je určená pre všetkých, ktorí cítia, že by im v tejto oblasti
dobre padlo povzbudenie, či nový uhol
pohľadu.
V úvode príručky sa píše: Každý sa
občas pristihneme pri tom, že nášmu
duchovnému životu chýba vášeň, oddanosť, nadšenie,vernosť... Dôležité aspekty, ku ktorým nás Boh vo vzťahu s ním
opätovne pozýva. Momenty sklamania
však určite neznamenajú, že by tvoja
snaha nemala zmysel – práve naopak, je
nesmierne dôležitá. Preto riešením tejto
situácie nikdy nie je negativizmus, sebaľútosť, ani rezignácia. Aj veľký svätec
Josemaría Escrivá nám pripomína: „Ne-

zabúdajte, že svätý nie je ten, čo nikdy
nepadne, ale ten, čo vždy pokorne a so
svätou tvrdohlavosťou opäť vstane.“
Nejde teda o žiadne „zázračné“ návody či instantné riešenia. Materiál však
ponúka niekoľko dôležitých inšpirácií
pre každodenný, bežný život. Dozvieme
sa v ňom aj to, prečo by sme mali odovzdávať svoj deň Bohu, alebo akými
netradičnými spôsobmi sa dajú osláviť
jednotlivé sviatky liturgického roka.
Príručka tiež vyvedie z omylu všetkých, ktorí si myslia, že duchovný život
prebieha len za múrmi kostola, či vo
chvíľach tichej modlitby. Ale čo je najdôležitejšie, pozve nás objavovať ten
najväčší dar duchovného života – dar
s veľkým D.
Online materiál o duchovnom živote
si doposiaľ stiahlo už viac ako 1 000 záujemcov. Ak by ste sa ním radi inšpirovali aj vy, nájdete ho voľne dostupný na
webovej stránke www.acnslovensko.sk.

» Zdroj: ACN Slovensko

Slušovický zázrak má šancu na reparát
Moravské družstvo bolo prvé a v tej
dobe aj jediné družstvo, ktoré pochopilo,
že veda spojená s pokrokovou mechanizáciou a spoločným hospodárením je
viac ako orba s kravičkou a jednoradličným pluhom.
„Lepšie je urobiť chybu, ako nič neJZD Slušovice mali aj vlastný výokúsiť“, povedal docent František Čuba, skumný ústav ba aj banku. Vynikajúco
predseda JRD Slušovice. A skúsil toho vybavené chemické laboratória, príslušdosť. Keď v roku 1963 nastúpil do JZD Slu- nosť k niektorej politickej strane nehrala
šovice, malo poľnohospodárske druž- žiadnu úlohu, Jediným pozdravom bol
stvo obrat 1 milión korún. Postavil si cieľ „pán“ a u vedúcich pracovníkov bolo
zarobiť 100 miliónov. Keď dosiahol tento aj povinné sako a kravata. V poradnom
cieľ, naplánoval si jednu miliardu korún. zbore predsedu družstva boli aj dvaja zo
Keď dosiahol miliardu, postavil si plán Slovenska – akademik, prof. Ján Plesník
sto miliárd. Ale v roku 1990 „novodobí a ja, autor článku.
revolucionári“ rozložili podnik, ktorý
Pre porovnanie ešte jeden veľmi dômal 5000 zamestnancov, 7000 družstev- ležitý faktor – pôdne podmienky hornej
níkov, 7 miliárd obrat a 800 miliónov časti Slušovíc sa podobajú na pôdne
zisku . Prečo to urobili? Revolucionári to- podmienky (okr. Svidník) niektorých
tiž vedeli zväčša iba búrať. Ekonómovia okresov na Východnom Slovensku. Čo
spočítali, že keby Agrokombinát Slušovi- tak pokúsiť sa niektoré dobré veci zopace ďalej pokračoval, dnes by dosiahol ob- kovať aj tam?
rat okolo 100 miliard korún. Celkovo sa
V Akčnom pláne rozvoja týchto okrepod JRD Slušovice pripojilo 16 okolitých sov (Svidník) sa vytýka nízka produktiviJRD, takže JZD Slušovice hospodárili na ta poľnohospodárskej výroby a nízka zakatastri 17 obcí s celkovou výmerou 5 200 mestnanosť. Tomu je ale možné pomôcť
ha poľnohospodárskej pôdy z čoho pri- aj s použitím príkladov z JZD Slušovice.
bližne 3 500 ha bola orná pôda.
Čo je k tomu potrebné – preštudovať
Slušoviciam ľudia, ktorí nepoznalí si správu o činnosti družstva Slušovice,
pomery vytýkali. pomoc „z vrchu“. V požiadať o vypracovanie ideového návrroku pred rozpadom družstvo dostalo hu na revitalizáciu hospodárenia vo vydotáciu od štátu vo výške 2,164.000 sta- braných okresoch, prerokovať a upraviť
rých korún. V tom roku zisk družstva bol návrhy v rade odborníkov.
» Pre REGIONPRESS
835,251.000 korún, čo znamená, že dotáIng. Alexander Čumakov DrSc
cie boli iba nepatrných 0,26 percenta.

87-0013

Dokonca, aj u nás na Slovensku. Tí
starší si možná pamätajú poľnohospodársky „zázrak“ na severnej Morave a tým mladším to teraz pripomenieme. A nielen im.
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GARANTUJEME najnižšie ceny! Ak nájdete rovnaké okná lacnejšie, rozdiel Vám vrátime.
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Využite
VEĽKONOČNÉ
ZĽAVY!
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Ponúkame len
SLOVENSKÉ OKNÁ!
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CHCETE MENIŤ OKNÁ?
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unitermont@gmail.com

ŽALÚZIE

TIENIACA TECHNIKA

K

D

(oproti Mestskému úradu)

Kvalita výrobkov a dlhoročné skúsenosti = VAŠA SPOKOJNOSŤ!
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0915 856 447

Kukorelliho 60, HUMENNÉ
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UNITERMONT

za NAJLEPŠIE CENY !
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Overená kvalita
od Slovenských výrobcov
Bezplatné poradenstvo
a zameranie
Rýchle dodanie
Odborná montáž
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interiérové, exterierové

ROLETKY

látkové, deň-noc,
plastové, hliníkové

SIETE PROTI
HMYZU

pevné, otváracie, plissé, rolovacie

ZASKLENIA
BALKÓNOV
posuvný systém

TIP na výlet

62-0007

6

3

ZAPIKAN, Davidov

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Y!
MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ - LETO SA BLÍŽI

ANTRACIT
7016

� OBJEDNAVKY@MONTTER.SK

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

farba
BIELA

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

kde p

Materiály:
HLINÍK, DREVO
PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN
ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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Jar v byte I

Tento rok je iný, ako tie predošlé. V
bytoch sme zavretí oveľa viac, ako
by sa nám páčilo a zmena, žiaľ nejak
ešte neprichádza.

kóna či logie dokonalý estetický a funkčný priestor, môžeme to zadať napríklad
bytovému architektovi.
Ak sa do toho pustíme sami, musíme
rátať aj s ďalšími okolnosťami – určite
Jar však nepodieha vádnym naria- napríklad s poveternostnými vplyvmi
deniam a obmedzeniam a tak je tu. Je na zariadenie balkóna alebo terasy. Tu
najvyšší čas naše „domáce väzenie“ pri- už ide o povrchovú odolnosť materiáspôsobiť okolnostiam. Prestalo sa kúriť, lov, ich možnú ľahkú demontovateľnosť
treba viac a častejšie vetrať, láka to vypiť a prenosnosť do interiéru v prípade nesi napríklad čaj či kávu na balkóne. Nie- priaznivého počasia.
ktorí dokonca v rámci home-officu môžu
Mimochodom, je veľmi pravdepona balkóne aj pracovať.
dobné, že vaše domáce zvieratko, najmä
K dispozícii je cez internet a on-line psík, bude chcieť váš čas na balkóne
nákupy dostatočné množstvo ponuky. tráviť pri vás. Takže pri zariaďovaní tejTak, ako sme boli zvyknutí po iné roky to časti bývania mysite aj na to, ab aj on
zriaďovať si na balkónoch záhrady, teraz mal prístrešok v chádku, miesto na odtu máme novinku – pracovné kútiky. počinok, kde ho nebude na labky páliť
Vývoj techniky postúpi tak ďaleko, že rozhorúčená dlažba. Opäť treba zájsť do
nám v podstate na balkóne stačí kláves- on-line prostredia a zvoliť vhodné pronica a monitor a všetko ostatné necháme dukty z tamojšej ponuky.
dnu. K tomu potrebujeme stabilný stolík
a správne sedenie, ako aj tlmenie slnečného svitu. Na to posledné nám poslúžia
najrôznejšie clonové systémy, či ich už
voláme rolety, žalúzie alebo akokoľvek
inak. Niektoré z nich si vieme sfunkčniť
sami, iné na montáž potrebujú odbornú
zručnosť a technológiu. Kompletnú ponuke nájdeme spoľahlivo na internete.
Ak si netrúfame sami vytvoriť z bal» red

Najlepšia obnova strechy v najlepšej cene

62-0022

obnova: eternitových
plechových
plochých

NAJ - STRECHA s.r.o.

BEZ DEMONTÁŽE

0940 776 203
Pre dôchodcov špeciálna zľava!

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová kalkulácia ZADARMO!

Vyrábame: Moderné ploty a brány
Balkónové a schodišťové zábradlia
88-0030

Materiál - prvotriedna kvalita

PLOTY - BRÁNY - POHONY

Citáty
Táto jar: Táto jar je nanič: všetko kvitne, len ja som už nadobro
odkvitnutý…
Peter Gregor

Umývanie a náter fasád
ÎLVWHQLHD náter striech
CIA
JARNÁ AK
aŀ -20%

Dodávame a montujeme pohony brán.
66-0030

Volajte Zdarma: 0800 22 10 12

0950 500 006
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OD PONDELKA 12. 4.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
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400 g

-30%
3.19

1 kg

-37%

Supercena

1.59*

1 kg

Võ¨ÙÀ Ù
ØĀÏ
• rôzne druhy

0

39

=½ã¤ÏàĊ©
ĊÀ¨¤¨ÙóÏ©
ìïÏĒ
• rôzne druhy

0

99

YĒę

• guľatozr�ná

2

22
(1 kg = 5,55)

ÙÀÙï¨úȍà
• rôzne druhy

110 g

-48%

250 g

1.29*

0

-23%

66

1.69

(100 g = 0,60)
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• blok
• rôzne druhy

1

29
(1 kg = 5,16)

0,5 l

-33%
0.89

0

59

ÒúēęÙúY¤Ò¨ï
• rôzne druhy

Supercena

Supercena

250 g

500 g

1

&ïÙÏà

1

29

99

(1 l = 1,18)

CóÒà

(1 kg = 3,98)

(1 kg = 5,16)
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OD PONDELKA

ƝƠƛ¸

+=D

12. APRÍLA

Supercena

cena za 1 kg

-40%

250 g balenie

5.39

ÿ àïǯ¨¤ÏĒ

3

19

;ÿïÀ¨ìïóÙ©ï¨ėÙ¨

2

19
(1 kg = 8,76)

100 g

-40%
0.99

;ïǯ Ï

• tavený syr v čr�evku

0

59

ƎƋƋĀúȍęÏàĊ

-41%

42 kapsúl

1.69

;ÿ½ĒÙóÏ©
ÿúǯ¨ïÏĒ
• 2-vrstvové
• 100 % celulóza

0

-33%

99

11.99*

7
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ƌƜÏìóÿÒŽƛİƜƤƍ

V¨ïóÀÒÿàìó
• rôzne druhy

52 %
ÒÏà½àÒÿ

Minerálna
Ċà¤
1 ,5 l

-34%
0.44*

0

29
(1 l = 0,19)

-48%

àõÏóÒÀĊàĊÀ

1.25*

0

Supercena

65

0,7 l

12

99

;à³àÒï¨úȍà

(1 l = 18,56)
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(1 l = 0,33)

... a mnoho ďalších výrobkov nawww.lidl.sk
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sýtená
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Únia nevidiacich a slabozrakých
O dobrom i zlom hneve
Slovenska ponúka nevšednú výstavu Dnes o ďalšom z hriechov a nielen pre hovoril už Marcus Tullius Cicero, rímsky
Už rok sú všetky kultúrne inštitúcie
zatvorené a možnosť vnímať krásu
máme len online. Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
prišla v týchto náročných dňoch
s unikátnou výstavou a priestorom, ktorý je návštevníkom kedykoľvek dostupný. V dni všedné
i sviatočné, aj počas pandémie.
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska je organizátorom fotografickej súťaže s názvom Cesta svetla. Jej
cieľom je zvýšiť citlivosť spoločnosti
voči ľuďom so zrakovým postihnutím a akceptovať ich ako prirodzenú
súčasť spoločnosti. A čo lepšie spája
a búra zbytočné bariéry či mýty ako
umenie? V tomto prípade umenie
zachytené vo fotografii. Amatérski
i profesionálni umelci akéhokoľvek
veku sa každoročne zapájajú do súťaže, ktorá má jedinú podmienku
– umelecky zachytiť motív svetla alebo života so zrakovým postihnutím.
Pravidelne sa do súťaže prihlasujú
desiatky fotografov s tým najlepším,
čo sa im podarilo zachytiť hľadáčikom
fotoaparátu. Tí najúspešnejší, ktorých
určí odborná porota, bývajú ocenení
a ich snímky sú súčasťou spoločnej
výstavy, nezriedka putujúcej po celom Slovensku.
Bohužiaľ, pandémia organizácii

zamedzila vyhlásiť sedemnásty ročník súťaže, no vznikla myšlienka vytvorenia špeciálneho, nesúťažného
ročníka. „Počas uplynulých ročníkov
sme nazhromaždili veľa zaujímavých
fotografií, o ktoré sme nechceli verejnosť ukrátiť a rozhodli sme sa ich
umiestniť do netradičného výstavného priestoru. Inštalovali sme ich
v okolí Úradu i Krajského strediska
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, čím sa výstava stala dostupnou komukoľvek a kedykoľvek,“ hovorí Pavol Korček, hlavný koordinátor
výstavy Cesta svetla špeciál.
Výstava Cesta svetla špeciál je dostupná non-stop v exteriéri Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska na
Sekulskej 1 v Bratislave.

» Zdroj: UNSS,

veriacich. Pretože hriechom je tiež a
najmä činnosť v rozpore s morálnymi
normami zavedenými v spoločnosti.
To by mali vedieť predovšetkým tí,
ktorí sú presvedčení, že aj z takých
amorálností, akými sa verejne a často
prezentujú, sa stačí vyspovedať.

filozof a štátnik pol storočia pred našim
letopočtom. Nespravodlivosť je hriech vážení! Teda, najmä vy, nevážení! A mnohí,
búchajúc sa do pŕs a vyzdvihujúc svoje
najčistejšie kresťanstvo z tých čistých –
ste až sadisticky nespravodliví. Odporne
hriešni. Neprijateľne, odsúdeniahodne!
Dnešná spoločnosť učí ľudí skôr
Hriech sa odpúšťa, hriechu sa ne- hnev potláčať, než ho otvorene vyjadrozbavujeme ako odpadku zahodením vať. Potláčanie hnevu je ospravedňovaniekam do koša. A odpúšťa sa iba za ur- nie zla. Zamlčiavanie nespravodlivosti.
čitých okolností – napríklad, iba ak už Voľná cesta pre hriešnych.
sa vedome nebude opakovať. Celkom
Naučili sme sa, že vyjadrenie hnevu
pobavene si predstavujem púť mnohých je ohrozením vzťahu.
našincov, tú poslednú, ktorí sú skalo„…poznal som, ako málo stačí, aby
pevne presvedčení, že ten nikým a ničím génius vzbĺkol hnevom. …ľahostajnosť k
neobmedzený pozemský a na úkor iných bezprostrednej skutočnosti - toto práve
uzurpovaný a naškrečkovaný raj a nebo ho privádza do zúrivosti.“ Autor výroich čaká aj PO :-)
ku je ruský spisovateľ Boris Leonidovič
„Nespravodlivosť sa prejavuje dvoja- Pasternak. Už chápete, prečo sú mnohí z
kým spôsobom. Jednak že sa ľudia sami nás v posledných mesiacoch
na niekom dopúšťajú krivdy a ďalej že doslova nazúrení?
Pozitívny primeraný
nebránia tých, ktorým sa krivda deje, aj
keď tak urobiť môžu. Keď niekto na iného hnev a schopnosť povedať
nespravodlivo útočí buď z hnevu alebo si, čo sa vám nepáči a taknejakej inej vášne, ako by vztiahol ruku tiež kto, to vám želám do
na svojho druha. Ale ak niekto krivde ďalšieho týždňa. S
nezabráni a jej neprekáža, hoci môže, do- pozdravom
púšťa sa takého hriechu, ako keby zradil
rodičov alebo priateľov alebo vlasť.“ Tak to
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Domaša

TIP na výlet

Foto: Blanka Mináriková:
Ponorení v myšlienkach (2009)

Budúce mamičky môžu od 1. apríla
požiadať o novú dávku
Sociálna poisťovňa začne od 1. apríla
2021 budúcim mamičkám poskytovať
novú dávku tehotenské. Po splnení
zákonných podmienok tak môžu získať finančnú pomoc, ktorá im pomôže
kompenzovať zvýšené výdavky v období tehotenstva.
Dávka je určená pre tehotné ženy, ktoré sú v čase nároku nemocensky poistené
– zamestnankyne, živnostníčky či iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO),
dobrovoľne poistené osoby, resp. tehotné
ženy, ktorým vznikne nárok na dávku
po zániku nemocenského poistenia v
ochrannej lehote. Na rozdiel od iných
dávok nemocenského poistenia ju môžu
ženy poberať aj popri práci, teda v období, keď majú príjem alebo poberajú iné
dávky (napríklad materské, nemocenské,
či rodičovský príspevok). K podmienkam
priznania nároku patrí aj dosiahnutie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v
posledných dvoch rokoch. Do tohto obdobia sa môže zarátať aj obdobie prerušeného nemocenského poistenia z dôvodu
čerpania rodičovskej dovolenky alebo
poberania rodičovského príspevku. Pri
SZČO a dobrovoľne poistených osobách
nesmie navyše nedoplatok na poistnom
presiahnuť 5 eur. Nová dávka sa netýka
tehotných študentiek, pre tie je určené
tzv. tehotenské štipendium, o ktoré treba
požiadať príslušnú školu.

Nárok na novú dávku vznikne tehotným ženám od začiatku 27. týždňa pred
očakávaným dňom pôrodu, teda od 13.
týždňa tehotenstva a budú ju poberať
až do skončenia tehotenstva (pôrodom,
umelým prerušením tehotenstva alebo
spontánnym potratom).
Výška dávky bude závisieť od dosiahnutých vymeriavacích základov
(hrubých príjmov), z ktorých žena odvádzala poistné na nemocenské poistenie
v rozhodujúcom období, čo je spravidla
predchádzajúci kalendárny rok. Výška
dávky predstavuje 15% denného vymeriavacieho základu. Stanovená je aj jej
najnižšia a najvyššia možná hranica. V
roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50 eura do
333,90 eura mesačne.
Nárok si uplatní prostredníctvom Žiadosti o tehotenské, ktorú jej vystaví a očakávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gynekológ na prvej preventívnej prehliadke,
na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13.
týždňa tehotenstva. Budúca mamička doručí tlačivo príslušnej pobočke Sociálnej
poisťovne. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravila elektronický formulár,
ktorý bude k dispozícii na jej webstránke
od 1. apríla. Prostredníctvom e-formulára
žena žiadosť odošle (aj s tlačivom od lekára) z pohodlia domova. Doručiť ho tiež
môže aj poštou alebo osobne.

» Zdroj: SP

Niečo asi robíme inak
(ak rovno nie zle)
Akosi to nie a nie vojsť do hlavy. V Nemecku ešte nedávno (v marci) zomieralo na COVID asi 150 osôb denne. U
nás v tom čase asi sto.

nech si spraví každý sám. Spolkové vlády
a centrálna vláda (Merkelová) sprísnili
režim, lebo sa im situácia zhoršuje. My tu
blábolíme o povoľovaní opatrení, ktoré
sú len na papieri a nikto ich dodržiavanie
Lenže – Nemecko má 80 miliónov v teréne nekontroluje. A desaťtisíce „naobyvateľov, kým slovensko päť a pol šich“ majú desiatky výnimiek pre každý
milióna. Prečo teda v Nemecku nezo- prípad a potrebu.
Tu sa dá vybaviť očkovanie, byť penmieralo 1600 obyvateľov denne? Tak by
vyzeral prepočet na množstvo tragédií dlerom, zorganizovať v reštaurácii kar,
na Slovensku a počet obyvateľov na deň. atď. To mám potvrdené. To všetko vieAk by to u nás fungovalo tak, ako tam. me, len to nechceme vidieť. Možno naši
Alebo lepšie, ak by to tam nefungovalo predstavitelia, čo sme si ich zvolili, žijú v
tak, ako u nás.
pandemickej bubline, striktne dodržujú
Nech sa nám ľahšie počíta, dajme nariadenia čo vydali a nemajú možnosť
tomu, že na Slovensku je smutný denný vidieť bežný život v krajine. Alebo je to
priemer 70 osôb. To by ich v Nemecku inak, oni majú svoj „panský“ bežný život
potom pri rovnakých opatreniach malo a ten náš plebejský odmietajú akokoľvek
zomrieť denne 1400, ale ich najtragickej- vidieť?
šie čísla nepresahujú stovku.
A očkovacia turistika? Jazdíme po
Vyhľadal som si štatistiky za spolko- celom Slovensku. Predo mnou tam stávú krajinu Sasko (s Drážďanmi ako hlav- lo najmenej 200 osôb. Podľa informácie
ným mestom), počet obyvateľov je tam od vojakov, systém objednal a pozval na
takmer porovnateľný so Slovenskom, 1 minútu 20, 30 či 40 osôb. Tak sme tam
niekde medzi 4 – 5 miliónmi.Zaujímavý stáli v rade a čakali. Hlavne, že platí záje údaj o tamojšom počte nových prípa- kaz zhromažďovania. Nebudú ma sankdov na 100 tis. Obyvateľov. Tak porovnaj- cionovať? Ak som sa tam nakazil, tak
me. Oni majú 134 nakazených, my máme budem od štátu žiadať odškodné.
na Slovensku 1 679 nakazených. Záver
» KK
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relax, služby

TIP na výlet

Nová
Sedlica

9

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

RÝCHLO - ŠETRNE
BEZ ODKOPÁVANIA
ZÁKLADOV

Šlepkovský

44
0905 722k0
taz.sk
www.odb-inje

34-0076

humensko

my to dáme!

Otvorme si srdcia a egÁ pokorme

85_0008

Nech zavládne pokora a odíde tá pohroma
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

4USPKOâ[ÈNPŘOÓL
;WÈSBŘ$0
0CSÈCBŘLPWPW
0CTMVIBPIâCBŘLZ
Obsluha $/$PISŵPWBDJFIPMJTV

Práce pre:

11-14€/ hod.NETTO

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME

+ možné príplatky

0950 301 301 Práca na TPP

VZV PREUKAZ)

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

Lev Nikolajevič Tolstoj

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

0800 500 091

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

PONÚKAME PRÁCU V ČR

ubytovanie hradí firma

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

85_0240

Sadrokartonista
Tesár

Redakcia:

85_0255

PLAT: 750 EUR - 1400 EUR
TEL: 0948 228 740

85_02

Práca v Nemecku

AKTUÁLNA PONUKA PRÁC:

Citáty

Jar je čas plánov a projektov.

INZERCIA

Jana Paľová

0908 979 512

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

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

75-09

Západné Slovensko

my
to
dáme!

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
42.810
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

Otvorme si srdcia
a egÁ pokorme
Nech zavládne pokora
a odíde tá pohroma

HU21-14 strana-
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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

práca

11
A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď
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t36Ǝ/Å13"$07/¶,o ûIPECSVUUP PTPCOÏ
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Základná zložka mzdy
-FUOÈÞESäCBDJFTUBLPNVOJLÈDJÓW#SBUJTMBWF
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ITINERIS, s.r.o. prijme

,recepcia@aii.sk

85_0216

LĖFP?B
àȅFSKLPQKȝHLSàMLAɦ>à
ALELAV

+ príplatky a 0%.&/:

94-0026

humensko

vodičov MKD
NÁSTUP IHNEĎ
Turnusy 3+1
Stabilná práca
Férové podmienky

MZDA brutto pri nástupe:
740€ (bez adr) a 840€ (s adr)
+ variabilná zložka
(spolu brutto v priemere 900€ až 1000€)
+ cestovné náhrady

34-0077

tel. 0948 437 677
e-mail: info@itineris.sk

Získajte stabilnú prácu
a zaistite si finančnú stabilitu!
(a tiež bezúročné mikropôžičky
a iné benefity)
Pohovory robíme online a nástup
do práce s nadštandardnou
mzdou je IHNEĎ.
Pracuj v automotive a logistike:
tBVUPNPCJMLZ #" 5T /3
t automotive a logistika #" LozorOP
TrOBWB (BMBOUB /JUSBBJOÏ

POZOR!
Práca v EÚ – Nemecko a Rakúsko
VOLAJTE BEZPLATNE IHNEĎ:
0800
0800
0800
0080

Ruské príslovie

Citáty

NEMECKO / RAKÚSKO

Kvetiny krášlia jar – snopy jeseň.

HU21-14 strana-
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+491 709 314 121
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34-0013-1

Citáty
Na jeseň sa predáva ovocie, na jar lieky.
Čínske príslovie

500
500
500
500

zdravie / služby

Najčítanejšie regionálne noviny

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

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

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

88-005
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