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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO
Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 26 640 domácností
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Jozef Hatala

0910 34 44 66

AUTOMOWER

68-50

62-0033

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

62-0015

Obhliadka
a konzultácia ZDARMA

za NAJLEPŠIU CENU !!!

PLOŠNÁ

INZERCIA
................................

0907 148 965
0905 195 458

87-0015

STUDNE

0908 979 512

NOVÝ TOVAR !!!
ZÁHRADNICTVO
OKRASNÉ
É TRÁVY
Á
VODNÉ RASTLINY
PALMY TRVALKY

62-0007

GAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk
0905 303 973
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87-0011

Smradi

Výročia a udalosti
v Turčianskom Svätom Martine sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej.

4. augusta 1863

94-0057

Výročia a udalosti
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

3. augusta 1708

Kedysi boli zalezení a skrytí. Smradili ovládaní Nemcami, Maďarmi alebo Rusmi
lokálne. Zakomplexovaní, hlúpi, ne- nám chýba úcta k autoritám. V západnej
Európe, Amerike alebo v Ázii som sa s taschopní, závistliví, leniví a zlí ľudia.
kou mierou nenávisti a závisti voči úspešNadávali v krčme, doma alebo hulá- ným ľuďom nestretol. Dokonca aj Maďari
kali niekde, kde ich nikto nepočul. Dnes a Poliaci, ktorí mali svojich kráľov, majú
smradia verejne na internete. Dajú si rôzne k skupine úspešných ľudí rešpekt a úctu.
Aká úspechy môže dosiahnuť krajina,
mená, aby ich nikto nepoznal a nadávajú
a smradia okolo seba. Zomrie známy člo- kde budú opľúvať úspešných ľudí a vyhávek a oni potrebujú pošpiniť jeho život a ňať ich do zahraničia? Krajina, kde všetky
pamiatku. Niekto dosiahne úspech svojim pozitívne myšlienky a projekty budú pretalentom a prácou a oni ho znevažujú. Vy- hlušené negatívnymi názormi smradov?
mýšľajú si rôzne nezmysly a klebety a šíria Keby bola olympiáda v nerestiach, tak
ich medzi ľuďmi. Hádžu špinu a vulgárne v závisti a ohováraní by Slováci určite boslová všade, kde sa objavia. Ľudia, ktorí jovali o zlato.
sami nič nedokázali si liečia svoje komNuž čo, treba si dať „plynové masky“
plexy tým, že zbabelo útočia na úspešných. a vydržať. Bude to trvať dlho, pretože tieto
Namiesto toho, aby prekonali zlozvy- postoje sa prenášajú cez generácie. Musíky, rozvinuli svoj talent a naučili sa pra- me vydržať a veriť, že dobro je silnejšie ako
covať a spolupracovať, oni iba smradia. zlo, dobroprajnosť premôže závisť. Naše
Okamžite zamoria celý priestor, kde sa talenty a dary sme neobjavia.
dostali na to, aby sme
Ako sa dá chrániť pred smradmi a zá- smradili, ale obohapachom, ktorí šíria? Mnohí pred nimi covali svet. Teším sa
utekajú a snažia sa im vyhnúť. Je to ťažké, na náš letný podnilebo oni prídu všade tam, kde môžu niečo kateľský kemp na tému
radosť zo života
pokaziť, očierniť alebo poškodiť.
Zdá sa mi, ľudia, ktorí nenávistne úto- a z práce.
čia na každého úspešného človeka, prevládajú hlavne na Slovensku a v Česku.
V krajinách, kde ľudia v minulosti boli
» Ján Košturiak
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TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY
PROMONT GLASS s.r.o.

DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

RÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov
Promont Glass sro

OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk

www.promontglass.sk

0918 623 064

87-0011

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

62-0034

62-0001

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

STRECHY

0908 580 291

OBNOVA STRIECH

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske

0949 765 613

CIA
LETNÁ AK

34-0086-6

OBNOVA
ETERNITOVÝCH /AJ VLNITÝCH/ A PLECHOVÝCH STRIECH
VÝMENA ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
OBNOVA KOMÍNOV
álna záruka
OBHLIADKA ZDARMA Re12 rokov

Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Ponuky a zameranie ZDARMA.

0940 88 88 29

87-0004

Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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Dražobná spoločnosť
oznamuje konanie dražby:

- 3.izb. bytu č.2. na 2. poschodí, vo vchode 0 bytového domu súpisné
číslo 1067 na Ulici Bernolákovej vo Vranove nad Topľou, postavenom na
parc. č. C KN 1309/2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 121 m2, kat. územie: Vranov nad Topľou, list vlastníctva č. 6324,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1,
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu vo veľkosti 14812/26412,
- pozemok, číslo parcely CKN: 1309/3, druh: zastavané plochy a
nádvoria, výmera: 19 m2, štát: SR, obec: Vranov nad Topľou, kat.
územie: Vranov nad Topľou, list vlastníctva č. 6470, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/1,
- pozemok, číslo parcely CKN: 1309/1, druh: zastavané plochy a
nádvoria, výmera: 314 m2, štát: SR, obec: Vranov nad Topľou, kat.
územie: Vranov nad Topľou, list vlastníctva č. 339, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/2,
- pozemok, číslo parcely CKN: 1309/2, druh: zastavané plochy a
nádvoria, výmera: 121 m2, štát: SR, obec: Vranov nad Topľou, kat.
územie: Vranov nad Topľou, list vlastníctva č. 339, spoluvlastnícky
podiel úpadcu: 1/2,
- pozemok, číslo parcely CKN: 1310, druh: záhrady, výmera: 427 m2,
štát: SR, obec: Vranov nad Topľou, kat. územie: Vranov nad Topľou, list
vlastníctva č. 339, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2,
- stavba, súpisné číslo: bez súpisného čísla, druh a popis stavby:
samostatne stojaca garáž, na pozemku parc. CKN č. 1309/3, štát: SR,
obec: Vranov nad Topľou, kat. územie: Vranov nad Topľou, ulica:
Bernolákova, list vlastníctva č. 6464, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

mobil:

7
0940 973 Kȅ77
ß
7>ßMOFG>QBɊ
@BKR

1.090€

85_0275

PRÁCE

NONSTOP

87-0001

PREPICHY
POD CESTY

TIP na výlet

0905 554 733

Zemplínska Šírava
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62-0003

Bližšie informácie týkajúce sa podmienok dražby, výške dražobnej zábezpeky a obhliadke dražených
nehnuteľností získate na č. tel.
resp. na mailovej adrese profiaukcie@gmail.com

62-0036

Dátum a čas konania dražby: 18. 08. 2021 o 10.00 hod.
Najnižšie podanie: 58.300 Eur
Dražobná zábezpeka: 10.000 Eur
Miesto konania dražby: v priestoroch Notárskeho úradu
JUDr. Ivety Bžánovej, Strojárska 3998, Snina
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od pondelka 2. 8.

Supercena

U nás si nemusíte
vyberať medzi

500 g balenie

¨ïóúĊàóüàÿİ
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(1 kg = 3,98)
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Supercena
1 000 g balenie

CÒ¨ú©Øóà
ØÀĐ

Ǝ

79

Supercena
cena za 1 kg

29

2
; À

• s drobmi

Supercena
125 g

69

0

(100 g = 0,55)

Zottarella
• rôzne druhy

2,25 l

-40%
ƌıƏƔľ

89

0

Coca-Cola/
Coca-Cola Zero/
%ÙúĮ]ìïǿú¨

• rôzne druhy

(1 kg = 1,31)

-28%

0

59

0

-33%

59

450 g

À¤Ïà

1,5 l

ƋıƓƔľ

Supercena

(1 l = 0,40)

1l

¨ïóúĊ©ØÒÀ¨Ïà
• polotučné 1,5 %

ƌıƎƔľ

99

0

(1 l = 0,66)

Kelt
• svetlé výčapné pivo
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dOmáCNOSť, služby

humensko

od pondelka
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• rôzne druhy
• v ponuke aj Prášok
na pranie 100 praní
za 9,99 €

¨ėÀÙ³¨Ï Ùēóìï¨Ìľľ
• rôzne druhy

Supercena

Supercena

100 praní

750 ml

99

9

99

2

ƌƜìïÙÀ¨ŽƛİƜƛƍ

(1 l = 3,99)

VYHRAJTE

dúȝÙÏĒ

S BIRELLOM!

óĀüęÙÙõàØ
od 2. augusta

• rôzne
druhy

Supercena
30 g

19

0

(100 g = 0,63)

0,5 l

-37%

600 g

-33%
ƐıƔƔľ

Ǝ

99

Nutella

ƋıƔƐľ

59

0

(1 l = 1,18)

(1 kg = 6,65)

Àï¨ÒÒ

• rôzne druhy

0,7 l

200 g

-41%

ÿ¤Ċï
• svetlý
ležiak

ƌƑıƔƔ

9

ƌƜÒŽƜƟİƝƢƍ

%ÀÙÒÙ¤Àtà¤Ï
• rôzne druhy
37,5/40 %
alkoholu

6 x 0,5 l
3l
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(1 l = 1,66)

• instant�á káva

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

PÔĿIÎKY

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

od 18 do 80 rokov
sūǄïƎūċūĎŒîȠ
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Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

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

INFOLINKA NONSTOP (VYBAVTE SI PÔêI"KU AJ CEZ MOBIL)

0948 954 369

INZERCIA

Jana Paľová

Nové, lepšie pôǗiĎky

R

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

66-0147

ahoj

0908 979 512

Výročia a udalosti

2. augusta 1777

panovníčka Mária Terézia vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii
pod názvom Ratio educationis; dokument
v osvietenskom duchu po prvýkrát vyslovil zásadu všeobecnej školskej povinnosti
(dochádzky do ľudovej školy)

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

TIP na výlet

BITU FLEX s.r.o.

Medzilaborce

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

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.

AKCIOVÁ ZĽAVA PRE SENIOROV

0950 266 604

Západné Slovensko

VYHLIADKOVÁ VEŽA DUKLA

88-0037

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

6

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

SPRAVOdAjSTVO / PRáCA

Nie sme zlí!

» red

Všímate si, koľko samozvaných kazateľov jedinej pravdy sa vynorilo všade
okolo nás? Čím hlúpejších a čím agresívnejších, o to hlučnejších? Médiá hlavného
prúdu nás už mesiace stavajú iba pred dve
možnosti – ÁNO alebo NIE. DOBRÝ alebo
ZLÝ. ZODPOVEDNÝ alebo NEZODPOVEDNÝ. A politici takmer sadisticky prikurujú
– SLOBODNÍ alebo NESLOBODNÍ. Vnorili
sme sa do sveta čiernej a bielej. Jeho doteraz nám milé farby ktosi nateraz zmazal.
Nehodia sa. Nehodí sa, ak svet je prostredím, v ktorom môže existovať aj iná ako
moja pravda. Hoci, každý aspoň ako-tak
inteligentný človek už dávno vo svojom
praktickom živote zistil, že viaceré pravdy môžu mať aj prienik. Lenže – prienik
je infiltrácia, prienik oslabuje. Prienik
obmedzuje egoistov v ich manévrovacom
priestore.
Rozdelili spoločnosť. Vedome, aby ju
oslabili. Naopak, aby sa upevnili vo svojej moci. Lebo inak ju presadiť nevedia.
Ani múdrosťou, ani osobným príkladom,

PLOŠNÁ

pracovníkov do profesie

0908 979 512

(,3,, /Ǘ Șß́ßß7Ǘ*,Ș+ǲ( ß
#/^7/ß́ß73Ǘ/Șß!, ß
73Ǘ/Șß1&$ß́ß/$Ƿ+
/ǻ0&Ǩß+ß$2ɉ1, ß+ß-),!%,
Mzda: OD 5,50EUR/HOD.
ÐXĖJCƢęÐMBÐNPMDCQGC
.PĖA?ÐTÐ10Ð?Ðİ0 ÐÐ)MLR?IR
0905 344 461 - 0915 956 707

MY JU PONÚKAME!

Firma KAPAKOV

-/!,3+Ȏ(,3ȴ(6

PRIJME DO ZAMESTNANIA NA TPP

+à-/ǳ!2à",àȴ/

- CNC operátor sústružník - zámočník ručné odihlovavánie - zámočník príprava materiálu - zvárač CO2 -

, /ǳ ȴà(,3,3

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

. UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA

TEL.: +421 903 279 598 I +421 904 981 591

saludosro@gmail.com

+420 606 464 027

85_0544

*&),*à)ß ,à73,)'1ß

ͽͽààà ààͽàà

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

Turnusová práca v ČR

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0

Mail.: kapakov@centrum.sk

HU21-30 strana-

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

prijme do pracovného pomeru

Výročia a udalosti
v Banskej Štiavnici bola založená banská
škola.

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à

nie sú to žiadne autority a už vôbec nie
vzdelanci. Platí rovnako pre politikov
ako pre médiá hlavného prúdu. Slabosi
delia, silní spájajú. Silných niet. A preto
je iba zlých a dobrých. Lenže, tí zlí (podľa
dobrých) nie sú v skutočnosti zlí, iba majú
iný názor. A to je hriech. Veľký hriech v
očiach slabochov, uzurpujúcich si moc.
Nenechajme sa deliť na zlých a dobrých, na múdrych a hlúpych, sme predsa
ľudia. Všetci sme ľudia. Nepripusťme, aby
tu vyrastali znovu nejaké čisté a menej
čisté rasy. Sme kresťanské Slovensko –
kresťanstvo je láska a pochopenie. Kresťanstvo je podávanie ruky, vypočutie si
blížneho. Kresťanstvo je cesta nádeje, nie
uvrhnutie do totálnej beznádeje. Nenávisť a hnev kresťanstvo nepozná.
Nerozdeľujme sa priatelia, nerozdeľujme sa v rodinách, nerozdeľujme spoločnosť! Nedovoľme nechať fungovať túto
hru na neobmedzenú moc a
nadvládu nad všetkým a
každým už len tým, že ho
umlčíme. To tu už predsa
bolo a neraz! Počúvajme sa
a rozmýšľajme.
Pekný letný týždeň vám želá

Firma KOVO - ZVAR s.r.o.

INZERCIA
................................

6. augusta 1737

Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

61_0041

NEMÁTE PRÁCU

Po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky sa za plne zaočkovanú bude považovať:
• osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12
mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,
• osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,
• osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12
mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania
ochorenia COVID-19.
Pre ľudí, ktorí sa zaočkovali pred 9.
júlom 2021 a po novom nebudú spĺňať definíciu plne zaočkovanej osoby, sa izolácia
skončí obdržaním negatívneho výsledku
RT-PCR testu (test bude hradený štátom),
pričom laboratórnu diagnostiku je možné
vykonať už v prvý deň karantény. Toto prechodné ustanovenie bude platiť pre osoby,
ktoré na územie SR prídu do 2. augusta 2021
do 6:00.
Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9.
júli 2021, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky, sa toto prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade
totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby
sa im vytvorila aspoň minimálna hladina
ochranných protilátok. Pre uvedené osoby

platí povinnosť domácej karantény, pričom
test je možné podstúpiť najskôr na piaty
deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.
Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo
anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne
zaočkované a platia pre ne podmienky ako
pre nezaočkované osoby.
Nezaočkované osoby majú výnimku z
karantény napríklad ak:
• nemôžu byť zaočkované zo zdravotných
dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu (vzor je prílohou č. 4 vyhlášky) a zároveň majú negatívny výsledok
RT-PCR testu nie starší ako 72 hod.
• majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do
100 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú občanmi SR - musia
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu
nie starší ako 7 dní.
• prekračujú hranicu SR výhradne za účelom výkonu práce z/do iných krajín EÚ,
Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska alebo Ukrajiny, majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku, resp. v uvedených krajinách, a majú potvrdenie od
zamestnávateľa alebo potvrdenie o výkone
práce podľa prílohy č. 3 vyhlášky - musia
predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu
nie starší ako 7 dní.

„Nie sme zlí, načo záplava horkých
slín, sladké výmysly, nie sme zlí, azda
bývame bezradní, bez chýb nie je nik.
Súdia nás, merítkom póz a fráz a v nás
je viac.“ Spieva sa v známom evergreene skupiny Elán.
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Prehľad zmien v súvislosti
s povinnosťami v čase pandémie
Po novom sa napríklad mení definícia
plne zaočkovanej osoby.
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94-0073

HUmENSKO

ZdRAVIE / SLUžBY
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Najčítanejšie regionálne noviny

PONÚKAME
PRÁCU V ČR

UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

PODMIENKA: UKONČENÉ
STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE

0908 914 180

85_0343

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA:

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA
PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

12€ � 18€
PODĽA KVALIFIKÁCIE

65-088

BRUTTO NA HODINU

PRÁCA VHODNÁ
AJ PRE PÁRY
Pracuje sa 8 - 10 hodín denne
20 dní platenej dovolenky,
preplácané sviatky
Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné
pre prácu
Možnosť turnusov
Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

944 995 400

87-0012

+421

85_0511

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