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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

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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00907 234 408

záruka 7 rokov

KLIMASNINA.SK

KLIMATIZÁCIE
TEPELNÉ ÈERPADLÁ

REKUPERÁCIE

K
SK
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LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

Akcia

6
2
-0
0
1
50910 34 44 660910 34 44 66

Teraz je ten správny čas, 
premýšľať nad robotickou kosačkou.
TeTeTeTeTeTeTeerarararararaarazz z zzzzz jejejejejejejejejeje  t t t ttttttenenenenenenenenen s s ssssssprprprprprprprprprprp áávávávávávávávává nynynynynynynynyyy č č č č čččččasasasassasasasa ,,,, , ,Teraz je ten správny čas, 
prprprprprprprprprprp ememememmemememýšýšýšýšýšýšýšýšýšýšľaľaľaľaľaľaľaľať ť ť ť ťťťťť nnananananananann d d d d d ddddd rororororororoobbobobbobobobobobo ititititititititi kkckckckckckckckckkououououuouououou k k kk k kkkkkkosososososossos ččačačačačačačačačkokokokkkokokokokok uuu.u..uuuupremýšľať nad robotickou kosačkou.
Teraz je ten správny čas, 
premýšľať nad robotickou kosačkou.

Obhliadka
a konzultácia ZDARMA
Obhliadka
a konzultácia ZDARMA

AUTOMOWER

Jozef Hatala
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Kúpim chatu na DOMAŠI
platba v hotovosti.
0917 830 888
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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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POSTELE BODNAR
Sninská 9, 066 01 Humenné
www.postele-bodnar.sk

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

tel.: 0915 880 808

NOVÁ

NÍZKE
KOLEKCIA POSTELÍ

UVÁDZACIE CENY

AKCIA PLATÍ DO 30.06.2021

KRT - VRT
Pretláčanie - krtkovanie

Popod cesty, chodníky, 

zatrávnené plochy 

pre inžinierske siete, 

elektrika-voda-plyn

0902 348 974
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PREPICHY
        POD CESTY

0908 979 512

PLOŠNÁ
INZERCIA

................................
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INFOLINKA NONSTOP (VYBAVTE SI PÔ I KU AJ CEZ MOBIL)

PÔ I KY
od 18 do 80 rokov

0948 954 369

 
od 300€ do 20 000€

ahoj R

Nové, lepšie pô i ky
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Realizujeme 

STROJOVÉ
POTERY
0948 300 988

PIESOK
ŠTRK

KAMENIVO

dovoz 
zdrama
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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

12. júna 1987  
americký prezident Ronald Reagan oficiálne vyzval vodcu Soviet-
skeho zväzu Michaila Gorbačova na zbúranie berlínskeho múru

Výročia a udalosti

Stačí iba trošku láskavej driny

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Mladosť bujnie a rozvíja sa sama. Má 
na to dostatok síl. A hlavne – veľa 
času. Staroba je na tom naopak. A 
opustená staroba úplne najhoršie.

Niekedy sa vám tajomstvá života 
zjavujú až po dlhých rokoch. Nie je to 
film, ktorý pozeráte stodvadsať minút a 
poznáte záver.  Istý grunt bol roky opus-
tený. Žila iba časť záhrady, na ktorej si 
smeli pracovití ľudia dopestovať zeleni-
nu, zemiaky, rajčiny, papriky, uhorky. 
Predok chátral. Chalupa, dvor. Pôvod-
ných gazdov dali mladí do penziónu. 
Lebo veď, kto sa dnes bude starať o 
starých, čoraz viac chorých a čoraz viac 
nevládnych? Už len predať ich grunt a 
dostať peniaze. Gazdovstvo, na ktorom 
sa deti hrávali, dom, v ktorom susedia 
pod schodami na povalu miešali sliv-
kový lekvár, dvor, na ktorom po robote 
stával koník a chvostom zo seba odhá-
ňal muchy. A záhrada za stodolou, kde 
si ľudia mohli utrhnúť čo len chceli.

Domu vpredu pukla stena, až to 
vyzerá, že od žiaľu. Z pumpy na dvore 
sa dávno prestala ťahať voda na zalie-
vanie, na záhrade vyrástla dvojmetrová 
burina. Iba čerešňa a moruša rodili zo 
zvyku rok čo rok na opustenom grunte.

Konečne sa našiel kupec. V predzá-

hradke domu s puknutou stenou zasia-
la mladá žienka pás kvetín. Jej manžel 
zbavil pozemok buriny, zo stodoly vy-
viezol slamu, ktorú ešte starí gazdovia 
podstieľali koníkovi. Týždne roboty a 
na grunt sa vrátil mladý život. Nech sa 
im obom darí!

No a sme v téme. Stačí iba kus lás-
kavej driny. Keď vaši rodičia zostar-
nú a nebudú vládať, neodložte ich a 
nepredajte ich majetok, o ktorý sa oni 
celý život starali a zveľaďovali ho. Žia-
den peniaz vám za to nemôže stáť. Ak 
nevládzu, pomôžte im, ale neberte im 
domov. Pod akoukoľvek zámienkou, že 
„tam“ im bude dobre. No nebude. Ak sa 
čo len trochu dá, opatrujte ich a ich die-
lo. Ani oni vás neodložili, keď vás bolo 
treba prebaľovať, čistiť, ošetrovať. Buď-
te ako oni. A ak túžite po majetkoch, pe-
niazoch, tak si na ne zarobte vlastnou 
drinou. Vaši starkí to nemali 
o nič ľahšie ako vy.

Nesmierne držím 
palce tým mladým.. Vy-
dali sa inou cestou, ako je 
obvyklé. Začali budovať 
život. Nie ho míňať.

Pekný týždeň

13. júna 1968  
vládnym nariadením č. 70/1968 Zb. bola opätovne legalizovaná 
činnosť Gréckokatolíckej cirkvi v Česko-Slovensku

Výročia a udalosti
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro
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Jawa, ČZ, SIMSON,
z TP aj bez.

Poškodené, nekompletné, aj vraky.
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EXEKÚCIE  ZRUŠÍME�

0907 129 169

STROMY    KVETY

KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY

ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

STROMY    KVETY

KRÍKY    OVOCNÉ DREVINY

ROZVOZ    PORADENSTVO

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

ZÁHRADNICTVO
LETNIČKY

MUŠKÁTY   SURFÍNIE
BEGÓNIE

TRVALKY A INÉ

LETNIČKY
MUŠKÁTY   SURFÍNIE

BEGÓNIE
TRVALKY A INÉ

www.zasas.sk
0905 303 973
www.zasas.sk
0905 303 973

GAŠTANOVA 4, HUMENNÉGAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
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0940 973 777
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14. júna 1942
Anna Franková si začala písať denník

Výročia a udalosti

Skrabské

TIP na výlet
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Odborový zväz potravinárov 

Slovenskej republiky Vám ponúka spoluprácu.

Zastupujeme členov odborov pracujúcich 

v potravinárskom priemysle.

Vyjednávame výhodnejšie pracovné, sociálne 

a mzdové podmienky.

Dohliadame na bezpečnosť práce a 

poskytujeme pracovnoprávne poradenstvo.

STAŇ SA ČLENOM NAŠICH ODBOROV!

NEBUĎ SÁM PRI PRESADZOVANÍ SVOJICH PRÁV!

www.ozpotravinarovsr.sk

odbory.potravinari@gmail.com

0905 595 996
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Papaláši zneužívajú svoje postavenie, 
aby získali nejakú výhodu. Väčšinou 
sa za papalášov považujú vyššie po-
stavení verejní činitelia. 

Takmer každý Slovák má však v sebe 
papalášske sklony - vyhľadávať známos-
ti, vybavovať pre seba výhody a výnimky, 
privlastňovať si, čo nám nepatrí, pred-
biehať sa a porušovať predpisy. Každý 
deň vidím takýchto ľudí - niektorí si nad 
Varínom načierno stavajú namiesto zá-
hradných chatiek veľké domy, ďalší sa 
preháňajú na terénnych autách po lesoch 
a lúkach v Malej Fatre a okolo Vodného 
diela Žilina. Nelegálne rúbu drevo a strie-
ľajú zvieratá v národných parkoch. Ká-
moši ministrov, tenistka a iné „celebrity“ 
predbiehali ľudí pri očkovaní a ministri 
s majákmi vodičov na cestách. Pre oby-
čajných ľudí platia predpisy a vyhlášky, 
papaláši si u hygienika povybavujú vý-
nimky. Papaláš s anténou na hlave si 
počas mimoriadnych opatrení vodil do 
nemocnice svoj hárem. Pre ambicióznych 
papalášov vznikajú aj nové ministerstvá, 
úrady a funkcie. Papaláši v samosprá-
vach si kupujú strategické pozemky a roz-
deľujú provízie.

Keď papaláša prichytia, že odpísal 
diplomovku, alebo si privlastnil niečo, čo 

mu nepatrí, tvári sa, že sa nič nestalo. A 
ľudia si povedia, že takto to u nás od ne-
pamäti chodí. V krajine papalášov, kde 
nikdy neplatil rovnaký meter pre všet-
kých.

Bol by som rád, keby sme raz žili v kra-
jine, kde majú všetci ľudia rovnaké práva 
a možnosti. Tí hore aj tí dole, vzdelaní aj 
menej vzdelaní, starí aj mladí, bohatí aj 
chudobní, zdraví aj nemocní. Potrebuje-
me na to tri veci:
1. Osobnú odvahu a statočnosť, neustu-
povať papalášom a postaviť sa proti nim.
2. Transparentný systém a jasné pravidlá 
pre všetkých. 
3. Kontrolu dodržiavania pravidiel a ne-
kompromisnú represiu pri ich porušovaní.

Robíme si žarty z Američanov, ale 
ľudia tam rešpektujú zákon a policajtov. 
Moja dcéra žije v Šanghaji. Vírus tam eli-
minovali disciplínou 
a dodržiavaním pra-
vidiel. Všetci a bez 
rozdielu. V krajine 
papalášov si mnohí 
robia, čo chcú. A tak 
aj táto krajina vy-
zerá - chaos, 
klamstvo a 
podvody. 

Krajina papalášov

» Ján Košturiak

17. jún 2006  
konali sa predčasné parlamentné voľby; víťazom sa stala strana 
SMER – sociálna demokracia

Výročia a udalosti

Deň narcisov je jedinečná verejno-pro-
spešná zbierka Ligy proti rakovine a 
tento rok sa koná už po 25. krát. 

Finančné prostriedky sa využívajú 
na konkrétnu praktickú pomoc onkolo-
gickým pacientom a ich blízkym na celom 
Slovensku. Viac informácii o činnosti Ligy 
proti rakovine nájdete na www.lpr.sk

Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení ko-
ronavírusu, svet sa však nezastavil a pozor-
nosť je nutné venovať i ostatným oblastiam 
zdravotníctva.Verejno – prospešná zbierka 
Deň narcisov však nemôže mať pauzu. 

„Narcis, ktorý je symbolom spolupat-
ričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich 
rakovinou, chceme a potrebujeme odo-
vzdať ľuďom. Vieme, že je mnoho takých, 
ktorí vnímajú zmysel a užitočnosť projek-
tov realizovaných Ligou proti rakovine a 
radi na ne prispejú. Opäť sme museli pri-
stúpiť k zodpovednému riešeniu na ochra-
nu verejného zdravia pred koronavírusom. 
Posledný ročník poznačil výrazný, až 75 
percentný pokles výnosu zbierky, čo v ne-
vyspytateľnom a neistom čase pandémie 
bolo pochopiteľné. Život však ide ďalej, 
žiaľ, rakovina nemá pauzu, preto pauzu 
nemôže mať ani naša pomoc“, približuje 
Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka 
Ligy proti rakovine.

Ako môžete tento rok prispieť?
NARCIS MÔŽETE ZÍSKAŤ

Od 10.6. do 12.6.: exkluzívne v obchodoch 
Tesco - prispením do pokladničky alebo 
prispením cez kupóny priamo pri pokladni
Od 7.6.: 300 000 náhodne vybraných do-
mácností na Slovensku si nájde obálku s 
narcisom a informáciami o možnostiach 
prispenia

ONLINE A SMS ZBIERKA
Do 20. 6. 2021 možnosť prispenia prostred-
níctvom:
• SMS na 848 (hodnota SMS je 3 €)
• účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 
5454
- virtuálny narcis môžete získať v online 
zbierke na www.dennarcisov.sk.

OSTATNÉ FORMY PRISPENIA
• prispieť môžete v sieti bankomatov a 
vkladomatov Slovenskej sporiteľne cez tla-
čítko Deň narcisov
• virtuálny narcis môžete získať na www.
zlavadna.sk, www.pilulka.sk
• prispieť môžete kúpou limitovanej edície 
ponožiek Fusakle a limitovanej edície zub-
ných kefiek CURAPROX

Deň narcisov v júni? 
Nie, to nie je podvod ani omyl!

» red
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VODA, NÁŠ ŽIVOT
ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI

OBYVATEĽOV NAJMÄ

KOŠICKÉHO A PREŠOVSKÉHO

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

V OBLASTI UDRŽATEĽNOSTI

VODNÝCH ZDROJOV SDÔRAZOM 

NA ZAPOJENIE ŽIAKOV ŠKÔL.

WEB | https://infovoda.webnode.sk/
FB | @InfoVoda Tuke
IG | @infovodatuke

SLEDUJTE NÁS

AKO ŠETRIŤ  S VODOU? 

spôsoboch šetrenia pitnej
vody v domácnostiach
hospodárení a využívaní
vody 
priaznivých finančných
dopadoch na domáci
rozpočet  v prípade
zavedenia navrhovaných
šetriacich opatrení

ZÍSKAJTE INFORMÁCIE

O

FB IG WEB

DAJTE SVOJ LIKE PROJEKTU: 

VODA OČAMI DETI

VÝBER ZO 174 ŠKOLSKÝCH PROJEKTOV - FB

MŠ NEZÁBUDKA MŠ LEHOTA MŠ ŽAKOVCE

ANEŽKA ŠČURKOVÁ ELA HANÍKOVÁ OLIVER HABORÁK

NELLA GAJDOŠOVÁ IVAN HRABČÁK NIKOLETTA ŠTEFANOVÁ
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u nás si nemusíte 

vyberať medzi

OD PONDELKA 14. 6.

Treska v majonéze

Kuracie 
prsné rezne

odchované na

069

-44%

(100 g = 0,55)

125 g

1.25

• tavený syr

069

-22%

(100 g = 0,58)

120 g

0.89*

Niva
Nescafé 

• rôzne druhy

369

-31%
cena za 1 kg

5.39

049

-37%

(100 g = 0,35)

140 g

0.79

099

-28%

(100 g = 0,66)

150 g

1.39

• plátky

• 45 % t. v s.

199

-20%

(100 g = 1,00)

200 g

2.49

• krájaná

333

-44%

(100 g = 1,67)

200 g

5.99*

• ext�a sladké

179

Supercena

(1 kg = 5,11)

350 g balenie
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• rôzne druhy

699

6 x 0,5 l
3 l

• svetlý ležiak

smotana 14%

049

Supercena

(1 kg = 1,96)

250 g

• rôzne druhy
399

Supercena

40 praní

• v ponuke aj Náplň 
do osviežovača 250 ml 
za 3,99 €

033

Supercena

145 g

159

-20%

(100 g = 0,99)

160 g

1.99*

• rôzne druhy

085

-34%
cena za 1 kg

1.29

089

-40%
2,25 l

1.49*

599

-40%
balenie

9.99*

... a mnoho ďalších výrobkov na

OD PONDELKA
14. JÚNA
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Model s pohonom 2WD
teraz skvelá cena len 19 560,- Eur s DPH

Model s pohonom 4WD  

teraz skvelá cena len 21360,- Eur s DPH

MODEL SX4 SCROSS VÝBAVA ELEGANCE

ELEGANCE 
VÝBAVA
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Reálna  záruka

12 rokov

JARNÁ AKCIA

OBNOVA STRIECH

0949 765 613

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

OBNOVA
ETERNITOVÝCH, PLECHOVÝCH A PLOCHÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
TESÁRSKE PRÁCE
OBHLIADKA ZDARMA

JARNÁ AKCIA

Oberačky hrozna sú síce ešte  skoro 
v nedohľadne, ale neviem, čo bude 
a ako bude, a tak ma napadlo, že by 
som vás poprosil, či by ste nemohli 
spestriť ten čas   predoberačkový  vo 
vašom periodiku takými insítnymi 
veršíkmi zo Štefanova.

Napísal do redakcie pán Peter Kozol-
ka. Nuž, mohli by sme a ďakujeme aj za 
čitateľov.

Aj naši starkí v Štefanove
neboli mechom udretí,
keď neboli tu ešte družstvá
eseročky a Kodrety.

Nuž vzali ryľe, ťažké pluhy
- zem na nich s túžbou čakala -
vidina súdkov plných vína
pri ťažkej drine lákala.

Sadili prvé „korenáky“
okopávali, viazali,
až prišla chvíľa vytúžená,
keď prvé putne obrali.

Veselšie bolo potom  v dome,
na ulici i v chotári,
keď vínečko sa trblietalo
v koštéri, džbáne,pohári.

Dnes sme už múdri. Náhle, razom -
nevonia nám tá robota.
Smutnejší síce, obéznejší
poberáme sa do sveta.

Kto by tu ešte hrozno zberal!
Nech si len kľudne pohnije.
Privezieme ho „ošetrené“
od Európskej únie.

Zamyslenie od vás...

» red

17. jún 2006  
konali sa predčasné parlamentné voľby; víťazom sa stala strana 
SMER – sociálna demokracia

Výročia a udalosti
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Národná banka Slovenska (NBS) a 
jej Príbehy z Kremnice. Pripravte 
sa na dobrodružnú cestu za pozna-
ním s permoníkmi, Barborkou a 
Klimkom, pre malých aj veľkých. 
NBS v rámci projektu finančnej 
gramotnosti 5peňazí v spolupráci s 
Múzeom mincí a medailí v Kremni-
ci prináša zábavné finančné vzde-
lávanie pre rodiny s deťmi. Zažite 
dobrodružstvá so zvedavými per-
moníkmi u vás doma, aj v prírode, 
a rozprávajte sa spolu o peniazoch.

Počas nasledujúcich  mesiacov 
pribudne na stránke 5penazi.sk/pribe-
hyzkremnice vždy v 1. deň v mesiaci 
nový príbeh o permoníkoch, Klimko-
vi a Barborke z Kremnice. Rozprávky 
vznikajú v spolupráci so skúsenými 
lektorkami 5peňazí a obsahujú viaceré 
finančné témy, ktoré sme spracovali 
na úrovni vzdelávania detí z 1. stupňa 
základných škôl. Okrem samotného 
napínavého príbehu si tak deti precvi-
čia čítanie s porozumením, môžu si 
osvojiť základné finančné zručnosti, 
ako aj spoznávať hodnotu peňazí a svet 
svojich rodičov. Ku každému príbehu 
nájdete aj samostatne spracovaný ma-
teriál pre celú rodinu, ktorý obsahuje 
niekoľko otázok pre deti a tematických 
okruhy pre rodičov, ako viesť s deťmi 

rozhovor o peniazoch. V materiáli sa 
tiež nachádzajú zaujímavosti zo sveta 
peňazí pre dospelých a tipy na 3 aktivi-
ty, ktoré môže rodina spolu podniknúť.

Spomínané aktivity budú každý 
mesiac spojené aj s výzvami na soci-
álnych sieťach, v rámci ktorých môžu 
rodiny vyhrať zaujímavé ceny.

V príbehoch z Kremnice sa spo-
ločne s permoníkmi dozviete, ako pe-
niaze zarobiť, ako s nimi hospodáriť a 
ochrániť ich pred sebou i nástrahami 
moderného sveta. Zároveň získajú deti 
motiváciu ísť von, „na vzduch“ a obja-
vovať svoje okolie vďaka zaujímavým 
aktivitám a dobrodružstvám.

Podľa jednej z mnohých kremnic-
kých legiend o objavení zlata v Krem-
nických vrchoch, sa jedného dňa zja-
vil istému poddanému, ryžujúcemu v 
potoku pri Starej Kremničke zlato pre 
pána hradu Šášov, bradatý človiečik, 
ktorý ho zaviedol k prameňu potoka 
vyvierajúcemu spod skaly z čistého zla-
ta. Potom ako poddaný trikrát mocne 
udrel do skaly, povyskakovali z vody 
malí človiečikovia a stiahli ho do nej 
za jeho chamtivosť. Údery však začuli 
poddaní kráľa, ktorý na tieto miesta 
povolal baníkov a práve na tom mieste 
sa v Kremnici začalo ťažiť zlato.

Navštívte stránku 5penazi.sk/pri-
behyzkremnice.

Poučné leto plné zábavy, 
príbehov ale aj súťaží

» Zdroj: Národná banka Slovenska

Keď počujem od politikov frázu, že 
„nalejú“ do školstva peniaze, vní-
mam to ako tradičnú populistickú 
jazdu. Jednak škola nie je len o na-
lievaní peňazí, jednak také reči po-
čúvame roky. 

Isto, verím, že sa do školstva bude 
perspektívne investovať, lebo môže to-
tálne skolabovať. Kedy sa však investí-
cie naplnia, to nedokážem odhadnúť, 
hoci sa školstvom zaoberám. Určite 
však viem, že modelové školy, rozšíre-
nie zamestnancov o zdravotné sestry 
či investícia do digitalizácie nie sú rie-
šenia, ktoré by riešili vážne problémy.  
Takéto nápady sú iba modelové prí-
klady na budovanie imidžu politikov. 
Najhoršie je, že stav školstva sa dotýka 
bežných občanov.

Predchádzajúca vláda uzákoni-
la povinnosť, aby žiaci rok pred ná-
stupom na základnú školu povinne 
navštevovali materskú školu (MŠ). Z 
hľadiska pedagogického tomu nemám 
čo vyčítať, pomôže to najmä deťom zo 
sociálne slabšieho prostredia. Politici 
si začiarkli aktivitu a dodnes sú takí, 
čo sa tým chvália. Ale aká je realita? 
Taká, že v niektorých regiónoch je ne-
dostatok MŠ a pokojne sa môže stať, že 
mladšie deti nebudú môcť byť prijaté 
z kapacitných dôvodov. Dali vtedy zá-
konu dvojročný odklad, no to je málo. 
Postaviť MŠ  netrvá ani tak dlho ako 
vybaviť všetky potrebné papiere. Je 

dobré, že sa uvoľňujú prostriedky na 
budovanie MŠ, no vyššie popísaný stav 
sa začína už od tohto septembra! Opäť 
to schytajú rodičia mladších detí, ktorí 
nedokážu umiestniť dieťa v štátnej MŠ 
alebo budú musieť platiť za súkromnú 
MŠ. Dostanú sa tak do zložitej finanč-
nej situácie. A to po likvidačných epi-
demických opatreniach. 

A takto to je. Politici si presadia ná-
pady, hoci aj rozumné. No bez kontaktu 
s realitou. My schválime, vy zrealizujte! 
A najlepšie bez nárokov na štát. My sa 
pochválime. Samospráva, rodič, škola, 
poraďte si, ako viete. Je hrozné, že nie-
ktoré obce otvárajú MŠ v kadejakých 
voľných priestoroch. 

Riešenie sa núka samo. Prečo ten-
to zákon ešte na dva roky neodložiť? 
Keď si politici potrebujú riešiť záujmy, 
krivia legislatívu tak, ako im vyhovuje. 
No logický posun platnosti zákona by 
mnohých z nás uchránil od stresu, od 
nadľudskej námahy, od hľadania rieše-
ní ťažko riešiteľného - niet budov, niet 
škôlok. V neposlednom rade by mali 
politici, čo nám kladú prekážky pod 
nohy, myslieť na to, že aj takéto veci 
ich pripravujú o popularitu. A potom 
sa niet čudovať, že Slovač iba brble, 
nadáva či kritizuje. Ale politik si chce 
začiarknuť aktivitu... 

Povinná materská škola  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ

Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi špe-
ciálne venovaný úcte k  Božskému 
Srdcu Ježišovmu. Upozornil na to aj 
svätý Ján Pavol II..

Veriacich povzbudil slovami: „Vy-
zývam Vás, drahí bratia a sestry, hľa-
dieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo 
a často opakovať najmä v tomto mesiaci 
júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba 
dôverujem.“

Príležitosť, ktorú prináša mesiac 
jún, je podľa pápeža potreba využiť. 
Aj z tohto dôvodu sa pápežská nadácia 
ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi rozhodla 
vytvoriť Deviatnik k Božskému Srdcu, 
ktorý má veriacim pomôcť spoznať Bo-
žie Srdce do väčšej hĺbky.

Ježišovo Božské Srdce nie je totiž 
len sentimentálny symbol, ktorý patrí 
k histórii Cirkvi a v dnešnej dobe nás 
nemá ako osloviť. Práve naopak: jeho 
uctievanie patrí k  samotnej podstate 
kresťanstva – a my sme pozvaní zistiť, 
prečo to tak je, a zahĺbiť sa do jeho ta-
jomstiev.

Zamýšľali ste sa napríklad niekedy 
nad tým, prečo je Ježišovo Srdce nazý-
vané aj srdcom nášho najvernejšieho 
Priateľa?

„Nič nie je v  živote také potrebné 
ako priateľstvo,“ povedal kedysi Aris-
toteles, ktorý zdôraznil, že skutočné 
priateľstvo nemá byť pre človeka iba 
zdrojom potešenia alebo akýmsi vzá-
jomným využívaním toho druhého 

pre vlastné dobro. Naopak, priateľstvo 
má byť podľa neho vzťahom, v ktorom 
obe strany spoločne usilujú o cnostný 
a dobrý život, a napĺňajú svoj čas spo-
ločným dobrom.

Ježišovo srdce nás volá práve k ta-
kémuto priateľstvu. K priateľstvu, kto-
ré nám bude pomáhať rásť vo svätosti 
a  napĺňať naše dni dobrom a láskou. 
K priateľstvu, ktoré nás bude viesť k ne-
zištnému sebadarovaniu – pretože „nik 
nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí 
život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

Ježiš nám dáva dokonalý príklad 
takéhoto priateľstva: preukazuje nám 
svoju dôveru, vernosť a  starostlivosť 
svojho láskavého Srdca... Ba čo viac, 
sýti nás svojím vlastným telom, a  zo-
miera na kríži za každého, kto sa ne-
hanbí nazvať ho svojím priateľom.

Do  júnovej modlitby Deviatnika 
k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorý pre 
vás vytvorila pápežská nadácia ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi, sa prihlásite jed-
noducho na: https://acnslovensko.sk/
najsvatejsie-srdce

Príležitosť spoznať Božie Srdce

» Zdroj: ACN
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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.
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nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a Y7 , recepcia@aii.sk

á

Firma ������ Vám ponúka prácu
s nástupom 

MY JU PONÚKAME! 

.  UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

saludosro@gmail.com
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brúska na plocho, na gu ato  sústruh, fréza aj iné pozície
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Nemecká pracovná zmuva 

Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu

Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 
Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

www.simon-fleisch.de  I  job@simon-fleisch.de

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA 
A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
BRUTTO NA HODINU

Ponúka prácu 

Vodiči VZV, skladníci, 
operátori  výroby 

Miesto práce

Bratislava, Lozorno, Nitra, Hlohovec, Trnava...

Školíme VZV ZDARMA

VIAC  info: 

0917 839 697

0917 465 632

0915  663 240

0948  002 048www.pracahned.eu

Mzda od 1 100,-€

 

Turnusová 

0903 717 998
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PRÁCA PRE ELEKTRIKÁROV 
VO ŠVAJČIARSKU

TEL.: 0950 301 301

- Hľadám skupinu elektrikárov, 
  alebo aj jednotlivcov
- Práca vo Švajčiarsku

- 20 - 24 €/hod.
- Ubytovanie a dopravu hradí firma

- Zabezpečíme náradie  a firemné auto
- Práca na TPP

- Viac info telefonicky 
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
������������������������

���TO, RÝCHL���������������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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Lístok 
kúpite na 
bus.daka.sk

EXPRESNÁ LINKA

BRATISLAVA -TRNAVA - NITRA -ZVOLEN - 
LUČENEC -RIMAVSKÁ SOBOTA - ROŽŇAVA 

- KOŠICE - MICHALOVCE – HUMENNÉ

WiFi - WC - servis - obèerstvenie

Lístok 
kúpite na
bus.daka.skkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

EXPRESNÁ LINKA

od
už 1,- 

€
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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 
 

• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

• máme stále dostatok ponúk (aj pre mužov)
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť

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 dohodite si pohovor. 

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

HRADEC KRÁLOVÉ
- OPERÁTOR VÝROBY

BRANDÝS NAD LABEM
- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME  VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

PODMIENKA: UKONČENÉ 
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0800 500 091


