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Týždenne do 26 640 domácností

Jozef Hatala
Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné

AKCIA PLATÍ DO 31.10.2021

tel.: 0915 880 808

62-0015

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

NOVÁ
KOLEKCIA POSTELÍ
NÍZKE
UVÁDZACIE CENY

62-0002

MATRACE
VANKÚŠE
PAPLÓNY
OBLIEČKY

87-0009

62-0040

FÓLIE NA TERASY - ALTÁNKY

Akcia LACNÝ VÝKOP STUDNÍ
tel. 0915 877 159

62-0021

62-0033

NOVÝ TOVAR !!!
ROZUMNÁ
PÔŽIÈKA
ZÁHRADNICTVO
ROZUMNÁ
PÔŽIÈKA
0907 924 947
OBNOVA PLOCHÝCH STRIECH
HYDROIZOLÁCIE

PREBÍJANIE
a PREČISTENIE
ODPADOVÝCH POTRUBÍ

H Y D R O I Z O L Á C I E

-

V T

62-0043

TEL.: +421 907 934 589
+421 907 222 272

WC - UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK

s možnosťou
využitia
kamerového
systému

NONSTOP

0908 580 291

87-0001

STRECHY TERASY ZÁKLADY

SADENICE JAHÔD VRESY
OKRASNÉ KAMENE
OVOCNÉ STROMY

GAŠTANOVA 4, HUMENNÉ
www.zasas.sk
0905 303 973
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Deň, na ktorý by sa nemalo zabúdať

87-0067

Zdá sa mi byť zvláštnou náhodou, že
dasiateho októbra sa v medzinárodných dňoch mnohých kalendárov
stretáva depresia, duševné choroby
a... Deň starých rodičov.
Možno je to náhoda, možno priama súvislosť. Neviem a nie som ani odborník na duševnú kondíciu. Mal som
však starých rodičov. Dnes to konštatujem už len v minulom čase. Dedkov
som nezažil, mám „skúsenosti“ s prababičkou a so starou mamou. Obe boli
upracované, ale plné lásky a dobroty.
Obe boli prísne, ale zároveň láskavé,
dobroprajné a žičlivé. A obe som vyprevádzal na poslednú cestu s takou akousi nevyslovenou výčitkou. „Nestihol
som sa vám poďakovať, nestihol som
vás ani pohladiť po hlave.“
Teraz opatrujem 90 ročnú mamu.
Stará – vekom – už určite je a rodičom
je tiež. Považujem to nielen za prirodzenú povinnosť posledného z rodu,
ale aj za samozrejmosť. Vidím, ako jej
ubúda síl, ako sa čoraz horšie orientuje
v tomto svete, odpovedám jej na časté
otázky prečo, kto, načo. Prestáva tomuto svetu rozumieť. Ten jej bol aj ťažší,
aj jednoduchší. Ťažší v tom, že sa viac
nadrela. Neviem či si vie niekto ešte z

dnešnej generácie v aktívnom veku
predstaviť ručné pranie a ručné plákanie napríklad plienok. Určite nevie. Jej
to vidno na kĺboch prstov na rukách. Aj
po mnohých desiatkach rokov. Mnohí
starí rodičia sa počas života doslova zodreli. Aby tu niečo po nich zostalo, aby
sa ich deti a vnúčatá mali lepšie, ako sa
majú, aby postavili dom, zasadili stromy. Aby tu niečo hmotné i nehmotné
zanechali. Aby tu niečo boli platní. V
súlade s tým, čo do nich vštepovali ich
rodičia.
Takže, milí mladší čitatelia, v nedeľu desiateho októbra je Deň starých
rodičov. Oficiálne bol vyhlásený v roku
1978. Cieľom je výzva ľuďom, aby premýšľali o vplyve starých rodičov na ich
životy a na spoločnosť. Deň je príležitosťou ukázať lásku k starým rodičom
a zas oni majú možnosť prejaviť svoje
city k svojim deťom a vnúčatám, podať im pomocnú
ruku a podeliť sa s nimi o
životné múdrosti.
Pekné stretnutia vám
želá

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Výročia a udalosti
cisár Jozef II. vydáva tzv. Tolerančný patent – vyhlasoval obmedzenú náboženskú slobodu

13. októbra 1781

„Košturiakovci“ vyhoreli

87-0011

V Kláštore pod Znievom vyhorelo
známe zariadenie pre bezdomovcov, pomôžte prosím! Stará sa oň
náš redakčný prispievateľ a Vám
dobre a už roky známy autor, Ján
Košturiak.

Výročia a udalosti
Studená vojna: Chruščov vyjadril svoje rozčúlenie na Valnom zhromaždení OSN búchaním topánkou o stôl

12. októbra 1960

modlitbách, prácach a obetách mnohých rehoľných spoločenstiev už od
11.storočia (premonštrátov, benediktínov, členov spoločnosti Ježišovej) – ide
o premonštrátsky kláštor Panny Márie
v Kláštore pod Znievom. V pätnásť rokov nepoužívaných starých priestoÚtulok Dobrého Pastiera je jedno z roch kláštora sa diali zázraky – nebola
najväčších zariadení na Slovensku, po- funkčná elektrika, kúrenie, žiadne soskytujúce sociálne služby chudobným. ciálne zariadenie, dnes je celá budova
Útulok Dobrého Pastiera je útulkom obývaná, vykúrená, využitá do posledpre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, ného kútika a všetko svojpomocne a s
čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, Božou pomocou.
ktorí si nevážili to, čo mali, a museli
„Vyhoreli sme“, napísal nám do
to žiaľ stratiť, aby to znova našli. Jeho redakcie profesor Ján Košturiak. Nakapacita pred zimou sa naplnila na ma- šťastie bez ľudských zranení, aj zvieraximum – 300 odkázaných duší. Útulok tá sme zachránili.“Ak máte ako, zverejvšak zasiahol ničivý požiar.
ňujeme overené číslo účtu zbierky pre
Už v roku 2007 prichýlil otec Vladi- Útulok Dobrého Pastiera. Ďakujeme!
mír na farský úrad v Koši asi desiatich Ide toziž zima.
mužov, ktorí museli opustiť resocializačné zariadenie v obci. Farské priesto- Číslo účtu (IBAN): SK20 0200 0000
ry nemohli však dlho slúžiť na tieto 0025 5321 8455
účely a tak sa otec Maslák obzeral po
budove, v ktorej by mohol naplno realizovať túžbu a myšlienku, ktorú dlho
v sebe nosil – pomáhať slabším a odstrčeným, osobám bez úcty k sebe, k životu, k druhým. Na tejto ceste hľadania
priestorov otcovi Maslákovi pomohli
viacerí dobrodinci, jedným z nich bol
zosnulý a vážený Mons. Rudolf Baláž.
Budova, ktorá v súčasnosti už
slúži ako domov pre týchto ľudí, je budova nie hocijaká, budova s hlbokým
kresťanským základom, postavená na
» red
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Cena 100€
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87-0039

PALIVOVÉ
DREVO BUK
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PRÁCE:

Výročia a udalosti
bombardéry 15. leteckej armády USA zaútočili na Nové Zámky,
Bratislavu a Komárno

0940 88 88 29

14. októbra 1944

87-0004

humensko
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66-0206

62-0001

PREPICHY
POD CESTY

Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o.
VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

HU21-40 strana-

62-0007

Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o., so sídlom
Letná 40, 040 01 Košice, tel: 0903 582 148
www.aukcnaslovakia.sk, aukcnaslovakia@gmail.com

87-0076

Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Pavol Sádel,
Skladná 38, 040 01 Košice, ktorý taktiež osvedčí aj priebeh dražby
Dátum a čas konania dražby: 04. novembra 2021 o 09.00. hod.
Predmet dražby: 1- izbový byt s príslušenstvom, byt č. 8,
na 1. poschodí na ul. Študentská 1469/1, 069 01 Snina
Najnižšie podanie: 3.600 € Minimálne prihodenie: 100 €
Výška dražobnej zábezpeky: 500 €
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od pondelka 11. 10 .
U nás si nemusíte
vyberať medzi
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cena za 1 kg

-33%
ƏıƒƔ
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• bez kost�, v celku

19
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cena za 1 kg

-44%
ƏıƍƔ

tÌÀőCŒ

39

2

20 kusov

ƒƔ

1

(1 kus = 0,09)

Supercena
1 kg balenie

99

2
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ìïÏĒ
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350 g

-30%

• z pliecka

ƌıƔƔ

39

1

(1 kg = 3,97)

VÀïãęÏĒ
óÙìÒÜàÿ
• rôzne druhy

5 x 50 g

Supercena

250 g

49

39

1

(1 kg = 5,96)

+àïÒÏĒ

(1 kg = 2,78)
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cena za 1 kg

-48%
ƌıƍƔ

2,5 kg balenie

ƑƑ

-41%

0

ƎıƎƔ

99

1

¨Ò¨Ù©ÌÒÏ
• odroda Golden
Delicious

(1 kg = 0,80)

;àÙėÿØÙ©
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• var�ý typ A - šalátové

d¨ïȔÀĐ

• rôzne druhy

300 g

90 g

-34%

-35%

ƌıƑƔ

ƋıƎƔľľ

25

0

dĊ¨Ùē
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(100 g = 0,28)

11

1

(1 kg = 3,70)

100 g

-25%
140 g
125 kusov

-42%

-60%
ƎƔıƔƔľ
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• tablety do umývačky r�adu
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(1 kus = 0,13)
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(100 g = 0,49)

ƌıƌƔľľ
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0
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• údené/neúdené

1 kg balenie

• 4-vrstvové

-50%
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0

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

PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

Redakcia:

Štefánikova 44
MICHALOVCE
humensko@regionpress.sk

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09
66-0227

0800 500 091

85_0655

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NA BEZPLATNEJ LINKE:

INZERCIA

Jana Paľová

0908 979 512

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

Afecto Persona s.r.o.
Pri štepnici 1, 085 01 Bardejov
prijme do TPP na pozíciu

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)
párny týždeň:
Humenné, Brekov, Jasenov, Kochanovce, Topoľovka, Medzilaborce, Snina, Čemerné, Vranov
nad Topľou

NEMECKO
3,"&ȴà373àà/ß1/(2à̞ààÒànetto
0()"+Ȏ(ààȴ(àà̞à ͽͽÒànetto
,-ß/ǳ1,/à3ș/, 6à0à+'à̞àÒànetto
,-ß/ǳ1,/à3ș/, à-)01,3ș!%à
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nepárny týždeň:
Humenné, Brestov, Papín, Závadka, Medzilaborce, Dlhé nad
Cirochou, Zemplínske Hámre,
Čemerné, Vranov nad Topľou,
Sečovská Polianka, Sedliská, Slovenská Kajňa, Tovarné, Zámutov

+ȚPQRMàà&%+ßȶà
Bezplatná linka:àͽààà
Mobil:
ͽàààà&ààͽààà
ͽààà
E-mail: nabor.vidosa@gmail.com
85_0775

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.

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

86.750
87.350
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

TIP na výlet

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
48.090
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

Šírava, Medvedia hora
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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

škola / zdravie, práca
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Nulté hodiny

Školský autobus tak skoro ráno nechodí, peši by musel vstávať pred šiestou
a ísť rozospatý na bicykli, no neviem. Zatiaľ chodí na bicykli. Ešte je teplo, svetlo.
Ale ak budú tmavé rána a zlé počasie, objavia sa mnohé riziká.
Kedysi deti chodili do školy peši, cesta im trvala dlho, skoro vstávali. Aj dnes
musia niektoré deti putovať za školou.
Dnešný svet je však iný, cesta do školy
môže byť nebezpečná.
V minulosti sa počítalo s neskorším
nástupom na vyučovanie. Nekládli sa
také nároky na deti. No dnes je vyučovací
obsah niekoľkonásobný, žiak, ak je nultá
hodina, trávi v škole aj s cestou cca 8 hodín a musí podať výkon na rôznorodých
predmetoch. Potom príde domov zavalený domácimi úlohami, prípadne má krúžok. Kedy má oddychovať? Dnes nemôžeme len tak povedať, že my sme dochádzali
peši skoro ráno a neubudlo z nás.
Ak sledujeme trendy zo zahraničia či
psychologické odporúčania, skorý začiatok vyučovania je veľmi zlým riešením.
Deti sú unavené, prispaté, ich myslenie
ešte nie je „rozbehnuté“. Vyučovať v tomto čase akýkoľvek predmet je neefektívne.
Z vlastných skúseností viem, aké ťažké

bolo vyučovať tak skoro. Aj pre mňa. Niekedy sa stáva, že v tomto čase musia žiaci
písať písomku, čo je ozaj kruté. Riešením
sa zdá byť skoré uloženie sa na spánok. To
však nič nemení na neefektivite ranného
vyučovania.
Ideálny začiatok vyučovania je o 9.
hodine. Škola má možnosť tak začínať.
Môže sa to stretnúť s nevôľou. Posunulo
by sa tým dovážanie detí do škôl a vyučovanie by sa skončilo neskôr. Určite by
sa však mala obmedziť/zrušiť nultá hodina, ktorá je problematická aj z hľadiska harmonogramu rodiny žiaka. Školy s
nultými hodinami hovoria, že ich majú z
priestorovo-personálnych dôvodov. Pripúšťam, že niekedy niet iného riešenia.
Citlivejšie by bolo posunúť vyučovanie,
ako mať nulté hodiny. A ak už nultá musí
byť, nech je iba jedna za týždeň. Sú však
školy, kde žiaci chodia na nulté aj viac
razy do týždňa, čo je bezohľadné.
Ako sa zmenili školy, rodičia, tak sa
zmenili aj deti a nikto za túto zmenu nemôže. Prichádza so zmenou spoločnosti.
To, čo fungovalo kedysi, dnes nemusí. Ak
budeme súčasné školstvo stavať na nefunkčných princípoch, potom sa nečudujme, že bude rásť zo strany žiakov odpor k
vzdelávaniu, ku škole, k svetu dospelých
a k všetkému, čo je preukázateľne prežitkom. Nultá hodina je jedným z mnohých,
ktoré nemajú miesto v pedagogike.

STAVEBNÝCH ROBOTNÍKOV
Ponúkame stabilné zamestnanie počas celého roka
a dobré finančné ohodnotenie.
Požadujeme zručnosť v niektorej z profesií:
murovanie - obklady - zatepľovanie
sadrokartóny - omietky - inštalačné práce
WWW.REINTER.SK

PRACA@REINTER.SK

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Regenerácia či úľava pred svrbením,
pokožke prichádza na pomoc CBD
Ich podiel na trhu s kozmetikou má
do roku 2024 vzrásť o 30%, dostať ich v
rôznych formách, od krémov, sprejov,
rozjasňujúcich olejov, po šampóny či
mejkap. Kozmetické prípravky s obsahom kanabidiolu (CBD) môžu pomôcť
ľuďom so sklonom k suchej či zaparenej pokožke, akné a ekzémom.

a analgeticky, teda uľaviť od bolesti. V
oblasti dermatológie sa tieto vlastnosti
odzrkadľujú dopadmi CBD na sebocyty,
bunky v mazových žľazách, ktoré sa podieľajú na produkcii mastných sekrétov.
Tie udržujú pokožku pružnú a hydrato-

a iných nepríjemných pocitov. Zistili to
napríklad maďarskí vedci v štúdii pre
The Journal of Clinical Investigation z
roku 2014, keď pozorovali účinky CBD
na sebocyty. Pri použití CBD sa sebocyty „upokojili“, a tým sa znížila tvorba
mazu.
Výskum pre La Clinica Terapeutica zas
skúmal, ako CBD účinkuje na jazvy z
akné a iné kožné ochorenia. Počas dvoch
mesiacov si dvakrát denne dvadsať
účastníkov nanášalo masť s obsahom
CBD. Po tejto dobe sa vzhľad, pružnosť a
hydratácia ich pokožky výrazne zlepšila.

V predošlých článkoch sme písali o
CBD získavanom z konopy siatej ako
efektívnom výživovom doplnku. Kozmetický priemysel má však oproti ostatným oblastiam výhodu. Hoci CBD nemá
žiadne psychotropné účinky, jeho úplná
legalizácia je stále v procese. Kozmetika
má však najmenej obmedzení, pretože
sa jej produkty nemusia konzumovať.
Aj z tohto dôvodu sa CBD kozmetika pred niekoľkými rokmi začala tešiť
úspechu najskôr v Hollywoode a neskôr
sa rozšírila aj do Európy. Jednou z najFoto: Canva.com
úspešnejších je napríklad česká značka
CANNEFF. Kozmetika s obsahom CBD
je však stále novým trendom a derma- vanú. Keď sú sebocyty nadmieru stimutologické účinky tejto látky vedci stále lované alebo zapálené, vzniká príliš veľa
skúmajú.
mazu, čo môže vyústiť do dráždivosti,
zápalu pokožky alebo akné.
Mení vzhľad a zmierňuje zápaly

0902 998 866

62-0047

Keď môj syn, siedmak, dostal rozvrh, uvidel som tam nultú hodinu
etiky. Prvé, čo mi napadlo, bolo to,
ako sa na 7.00 hod. dostane do vyše
2 km vzdialenej školy, keď ho nebudem môcť voziť.

Stavebná firma Reinter s.r.o.
prijme na TPP alebo živnosť

Pri nanesení prípravku s CBD na poNajlepšie preskúmanými účinkami kožku sa môže znížiť tvorba tohto mazu
CBD je schopnosť pôsobiť protizápalovo a pokožke sa uľaví od zápalu, svrbenia

CBD tiež môže zmierniť svrbenie pokožky, pretože kanabinoidy pôsobia na
nervové signály, ktoré po prenesení do
mozgu vytvárajú pocit svrbenia. Podľa
štúdie pre platformu Acta Dermatovenerologica Croatica CBD úplne zastavilo
svrbenie pokožky 81 percent pacientom
podstupujúcich hemodialýzu. Zatiaľ
však kvôli nedostatku informácií a výskumu v tejto oblasti nie je odporúčané
používať CBD ako jediný prostriedok na
vážnejšie kožné problémy. Na dosiahnutie efektívneho účinku ho preto mnohé
kozmetické značky kombinujú s ďalšími
účinnými látkami ako kyselina hyalurónová či s rastlinnými ceramidmi.
» red.
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5% CBD olej

0

31,5

EUR

10% CBD olej
,9EU0R

45

20% CBD olej
0

63,0

EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE
VLP¶ŀHWHREMHGQDħQD

www.cbdexpert.sk
VOHGXMWHQ£VDMQDIDFHERRNX
www.facebook.com/cbdexpert.sk

DOHERN¼SLħYSUHGDMQL

$NVDFKFHWHVWDħSUHGDMFRPDM9\
NRQWDNWXMWHQ£VD]¯VNDMWH]DXM¯PDY«
SRGPLHQN\

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk

0RŀQRVħSUHGDMDRVREQH
DMQDSUHGDMQL

33-0084

humensko

zdravie / služby
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ZÁRUKA

ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

Veľmi obľúbené
 Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie
stoličkového výťahu peňažný príspevok

 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

Sme tu pre Vás po celom Slovensku
Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

0800 162 162

65-012

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

52-0065



HRADEC KRÁLOVE
145 KČ/ NETTO HODINA

OPERÁTOR
VÝROBY
- ubytovanie
zabezpečené

VIAC INFO
NA TEL.
ČÍSLACH:
BEZPLATNÁ LINKA
85 0672

85_0793

0800 500 091
+420 702 193 121
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