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VIANOČNÉ

STROMČEKYŽivéŽivé
S

v kvetináčochv kvetináčoch

rôzne veľkostiNORDMANSKE JEDLE

www.zasas.sk
0905 303 973
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62
-0
03

4

Pečieme torty a zákusky

Pečieme torty a zákusky,
ktoré vyniknú pri každej príležitosti

tartaletky, makronky, laskonky,
veterníky, štrúdle, punčové zákusky,

tvarohové a mnoho iných.

Kontaktujte nás na tel. čísle: 0904 154 951 

 na všetky príležitosti
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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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VÝVOZ  ŽÚMP

Ponuka práce 
pre rôzne pozície

RAKÚSKO
NEMECKO
STAVBÁR

2500 - 3000 €/ mesiac.

+421 944 016 775
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Príjmeme 
na dlhodobú 
spoluprácu!

ELEKTRIKÁROV 
a 

POMOCNÝCH 
ELEKTRIKÁROV 

do Nemecka.

V prípade záujmu

+421 944 016 775

85
_0
33
7

0908 979 512

PLOŠNÁ
INZERCIA................................
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18. decembra 1865    
pridaním 13. dodatku americkej ústavy sa 
zrušilo otroctvo v USA

Výročia a udalosti20. decembra 2005    
BBC ukončilo vysielanie BBC world v slo-
venskom jazyku

Výročia a udalosti
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centrála Michalovce
Špitálska 5
0915 887 596
infolinka:
0918 88 33 21

pobočka Sobrance

prízemie

0915 344 183

pobočka Trebišov
M.R.Štefánika 176
V BUDOVE JMF
oproti kostolu
0918 497 777

800

Ponúkame aj VÝKUP
NEHNUTEĽNOSTÍ s platbou
pri podpise zmluvy

pobočka Humenné
Mierová 2529/87
budova Allianz

0911 231 064

ov
176

77

Komenského 34
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veľ kosť L

22,99 

veľ kosť M

15,99 

veľ kosť S

11,99  
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INFOLINKA NONSTOP
       

PÔ I KY
od 18 do 80 rokov

 
od 300€ do 20 000€

ahojR
Nové, lepšie pô i ky
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V krajine zrodu Afrodity

Ako pedagóg mám sociálne cítenie. 
Humanizmus mi je blízky aj v bež-
nom živote, keďže ľudia sú odkázaní 
na život v spoločnosti. Snažím sa s 
nimi vychádzať. Vzťahy si uvedo-
mujeme najmä v týchto adventných 
dňoch. Bolo by však dobré, aby to tr-
valo po celý rok. 

V tomto čase mi napadlo napísať 
článok o deťoch. Tento raz nie o žiakoch, 
ale o deťoch v domovoch, ktoré túžia po 
rodine. Aj keď sa dnes o ne starajú pro-
fesionálni rodičia, predsa len nejde o 
pevné zázemie, ktoré deti v rôznom veku 
potrebujú.

Keďže sa viem vcítiť do opustených 
alebo nechcených detí, dlhé roky som 
bol presvedčený, že si nejaké osvojím. 
Keď som si vybudoval zázemie, pustil 
som sa do tohto procesu. A s neoceni-
teľnou  pomocou Úsmevu ako dar sa mi 
podarilo osvojiť si desaťročného chlapca. 
Chlapca, ktorý túžil po tom, aby mohol 
niekoho volať „tato“. Tak ma spontánne 
volal už po pár dňoch vzájomného spo-
znávania. Tento môj čin mi zmenil život 
a bol najlepšou voľbou, akú som kedy 
spravil. Denne cítim jeho lásku a radosť, 
že je u mňa. Dnes si neuvedomujem, že to 
nie je môj biologický syn. A neuvedomu-
je si to ani moja rodina a okolie. Dokonca 
nám hovoria, že sa na seba podobáme. 
Vďaka nemu som objavil skryté krásy ži-
vota, úlohy rodiča, spoznali sme nových 
ľudí a na cestách po Slovensku zažívame 

dobrodružstvá. Pomáha mi v domác-
nosti, dá sa naňho spoľahnúť. Dnes má 
13 rokov, čo trošku pociťujem, nerád sa 
učí, no napriek tomu je naša malá rodi-
na funkčná. Verím, že Marco zabudol na 
svoj osud a prijal lepší a plný istoty. 

Pri jeho výchove mi pomáhajú moje 
pedagogické skúsenosti. Bez nich by 
som prešľapoval. Pomohlo mi aj, ako ma 
vychovávali naši. Ako rodič si držím nad-
hľad, humor, nerobím z komára somára. 
Stane sa, že zvýšim hlas. Ale komuniku-
jeme. Hlavne nebrať problémy, ktoré deti 
prirodzene vytvárajú, ako urážku našej 
autority a dôvod na hromženie. Ale to je 
už iná téma. 

O svojej skúsenosti som sa rozhodol 
napísať, aby som vás motivoval osvojiť 
si dieťa, ktoré túži... Ak ste zdravý, za-
bezpečený, psychologicky vyrovnaný a 
s miestom na lásku, proces osvojenia sa 
dá s pokojom a trpezlivo prekonať. Môj 
apel však je, aby ste dali šancu aj starším 
deťom. Už desaťročné sa považujú za 
„staré“ a zbytočne čakajú na rodičovskú 
náruč. Je ich príliš veľa. Áno, bábätko sa 
dá formovať. No v staršom dieťati máte 
„parťáka“, s ktorým môžete komuniko-
vať, a tak ho meniť. Ak by ste sa rozhodli 
podstúpiť tento proces, rád vám pora-
dím: janpapuga@gmail.com.

Dajte rodinu opusteným deťom. Nie 
iba na Vianoce, ale po celý rok u vás.

Dajte rodinu opusteným deťom

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg

Keby som tak mohol zmeniť ten náš 
malý svet k lepšiemu! Keby som 
tak mohol vrátiť naspäť medzi ľudí 
úsmevy, priateľstvá, lásku. Keby 
som tak mohol...

Často na to myslím, nielen teraz, 
na konci roka. Keby som tak mohol 
povzbudiť všetky zdravotné sestry a 
bratov, zdravotnícky personál, leká-
rov. Môžem im iba od srdca poďakovať, 
úprimne a pokorne, za to, že už takmer 
dva roky ťahajú doslova z lopaty „zu-
batej“ tých, ktorým osud ešte nejakú 
šancu dal. A v duchu poprosiť - „vydrž-
te ešte prosím, ja vám to nikdy neza-
budnem“. Viem, že v tomto želaní nie 
som na Slovensku sám. Viem, že takto 
zmýšľajú mnohí.

Keby som tak mohol odpísať kaž-
dému z vás, vážení čitatelia a čitateľ-
ky, ktorí a ktoré ste nám napísali. Či 
už pochvalne, vďačne, alebo kriticky. 
Dokonca by som rád odpísal aj tým, 
ktorí poslali iba vulgárne nadávky, 
hoci ich nebolo ani toľko, čo prstov na 
jednej ruke. Keby som mohol, každému 
zaželám zdravie, pokoj v duši, blízku 
rodinu a nad ňou strechu nad hlavou. 
Možno aj šťastie, aj keď - nie je už šťas-
tím to všetko, čo som napísal?

Jedno však môžem. A to poďako-
vať. Poďakovať by sa malo. Hoci za to, 
že aj po dvoch rokoch pandémie tu ešte 
sme. Že nateraz si nás nezobrala. Stará 
mama mi kázala, „a nezabudni po-
prosiť o odpustenie“... Keď som sa ako 
malý pýtal koho, veselo mávla rukou 
a povedala - „to máš jedno“. A dodala 
- „dôležité je poprosiť, vyjadriť túžbu 
po odpustení. Vtedy vieš, že nie si do-
konalý a že nie všetko, čo si vyviedol či 
povedal, bolo správne“.

Keby som mohol napísať, že tento 
týždeň už nemocnice neprijali žiadne-
ho pacienta. Alebo, keby ustali hádky, 
prekáračky, keby sa s pandémiou stra-
tila aj závisť či nenávisť.Tí, ktorí nám z 
titulu moci iba vulgárne nadávajú a zá-
roveň nás karhajú a poučujú o duchov-
nosti predvianočného času, keby som 
mohol, tým by som...

Nie, to by asi nebolo 
správne. Vážení čitatelia, 
vďaka za vašu pozornosť. 
Takú, či onakú. A aby rok 
2022 bol pre vás rokom 
slúžiaceho zdravia!

Keby som mohol

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
za celú redakciu REGIONPRESSu – pekné sviatky!

23. decembra 1888
deň, keď si po silnom záchvate Vincent Van Gogh odrezal ucho.

Výročia a udalosti
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Čo je africký mor ošípaných a prečo je 
nebezpečný?

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je smrteľné 
pre diviaky a ošípané. Na Slovensku ho máme zhruba 
dva roky a infikovaná je zhruba polovica okresov 
Slovenska. Najpostihnutejšia je východná 
časť územia. Pre človeka AMO nepredstavuje 
nebezpečenstvo, pre chovateľov ošípaných však 
znamená pohromu. Ak sa totiž objaví nákaza u jednej 
ošípanej, je nutné zlikvidovať celý chov.

Čo ministerstvo aktuálne robí, aby zastavilo 
šírenie moru?

Spustili sme národnú kampaň na zastavenie 
šírenia afrického chovu.  Rozdelili sme Slovensko 
do troch zón a nariadili odstrel diviakov v tých 
lokalitách, kde nie je AMO rozšírené. V okresoch, 
kde sa už nákaza potvrdila, platia pre chovateľov 
mimoriadne prísne hygienické opatrenia. Prosíme 
aj drobných chovateľov, aby nahlásili príslušnej 
regionálnej veterinárnej správe, že majú doma 
ošípanú. Veterinári im poskytnú potrebný dohľad aj 
poradenstvo. Na vstupoch do lesov môže verejnosť 
naraziť na tabule s inštrukciami, ako sa majú správať 
v lese. Ak je to oblasť zasiahnutá morom, ľudia by sa 
mali pohybovať iba po lesných cestách. Znížia tak 
riziko, že na vlastnom oblečení prinesú africký mor 
domov alebo vyplašia diviaky. Plašenie diviakov v 
infikovaných oblastiach je nežiaduce, aby sa mor 
ďalej nešíril. V týchto oblastiach poľovníci a lesníci 
vyhľadávajú a likvidujú uhynuté diviaky, masívny 
odstrel tu už neprebieha, aby nedochádzalo k ich 
vyplašeniu. V oblastiach, kde sa ešte AMO nepotvrdil, 
ale susedí s infikovaným okresom, poľovníci realizujú 
zvýšený odstrel. V týchto oblastiach je nutné znížiť 
počty diviakov na nulu. V okresoch, kde AMO nebol 
potvrdený, tiež prebieha  masívny odlov diviačej zveri. 
Všetky ulovené kusy vyšetrujú veterinári. Zdravé 
diviačie mäso putuje na spracovanie a do obchodov. 

Zdravé mäso sa bude jesť? Je to bezpečné?
Áno, je absolútne bezpečné a treba zdôrazniť aj 

to, že AMO nie je prenosný na človeka. Z každého 
zastreleného diviaka budú odobraté dve vzorky, 

mäso zatiaľ bude skladované v chladiacich boxoch. 
Pokiaľ budú vzorky negatívne, mäso bude môcť ísť na 
spracovanie a na pulty obchodných reťazcov.

Tie s tým súhlasia?
Tie na tom s nami spolupracujú. Chceme dostať 

k ľuďom vynikajúce potraviny, ktoré ponúka naša 
príroda, naše lesy. Koniec koncov, toto mala byť 
dlhodobo stratégia aj mojich predchodcov a na konci 
dňa to môže dopomôcť k tomu, aby sa na pultoch 
obchodov objavovalo viac slovenskej diviny.

Môžu chodiť občania do lesa, ak je v okrese 
potvrdený výskyt AMO?

Ako som už spomenul, v infikovaných oblastiach 
nám ide o to, aby diviaky, ktoré sa tam vyskytujú, 
boli čo najmenej vyrušované a nepresúvali sa do 
nenakazených oblastí. Aby zostali na jednom mieste 
a neroznášali vírus do ďalších oblastí.

Čo majú robiť ľudia, ak nájdu uhynutého 
diviaka?

Bezodkladne nahlásiť nález poľovníckemu združeniu, 
ktorému revír patrí, alebo informovať  obecný, resp. 
mestský úrad. 

V čom spočíva úloha poľovníkov?
Pre úspešné zastavenie šírenia afrického moru 

musíme výrazne znížiť populáciu diviakov. To je 

úloha poľovníkov.  Poľovníci sú kľúčoví aj z toho 
pohľadu, že dané revíry poznajú a majú ich 
jednoducho schodené a vedia, kde sa diviaky 
a v akom počte zdržujú. Aby mohla prebiehať 
prísna veterinárna kontrola, nakúpili sme pre 
poľovné združenia dostatok chladiacich boxov 
na uloženie ulovených diviakov a za každého 
zastreleného diviaka je vyplácané motivujúce 
zástrelné.

Ako ľudia zistia, že poľovníci sú na 
poľovačke v lese a nemajú tam chodiť?

Treba povedať, že neexistuje zákonná 
povinnosť pre poľovníkov oznamovať, že sú 
práve v lese na postriežke. Keďže nám však 
ide o spoločný cieľ, chcem poprosiť verejnosť 
o porozumenie a spoluprácu. Všeobecne platí, 
že by občania mali chodiť iba po vyznačených 
trasách a nemali by sa zdržiavať v lese po 
zotmení. Občania by mali mať vždy na pamäti, 
že v tomto období sa realizuje zvýšený odlov 
diviakov a teda tomu prispôsobiť aj miesto 
svojej vychádzky do lesa. 

Čo ak chovateľ zistí, že jeho ošípaná/ošípané 
nie je/sú v poriadku?

V tom prípade je potrebné okamžite kontaktovať 
veterinára. Ak sa potvrdí, že ide o africký mor, ďalšie 
kroky určí regionálna veterinárna správa. Bohužiaľ, 
takéto nakazené zviera sa už nedá zachrániť, ako 
som uviedol, africký mor je smrteľný a v súčasnosti 
naň neexistuje liečba. Jedinou našou zbraňou je 
prevencia. 

Odškodní štát chovateľov, ktorí musia dať 
svoje chovy zlikvidovať pre potvrdený AMO?

Áno, na ministerstve máme kompenzačné schémy 
v prípade, že chov musí byť zlikvidovaný. Nárok 
chovateľa sa posudzuje na základe toho, či ide o 
fyzickú alebo právnickú osobu a potom na základe 
viacerých ďalších parametrov. 

Ako môžu pri riešení tejto situácie pomôcť 
mestá a obce?

Starostovia, a to špeciálne platí pri menších obciach, 
sú pre našich občanov prvý kontakt so štátom. Preto 
chceme, aby pomáhali ako informačný aparát štátu, 
ktorý má často väčšiu dôveryhodnosť ako vláda či 
médiá. Taktiež nám ako informačné kanály môžu 
slúžiť obecné noviny, rozhlasy, preto je aj úloha miest 
a obcí nezastupiteľná.

Minister 
Samuel Vlčan: 
Africký mor 
ohrozuje
chov domácich 
ošípaných
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099

-34%

(100 g = 0,79)

125 g

1.50*

Bryndza   
• plnotučná

599

Supercena
cena za 1 kg

599

Supercena
cena za 1 kg

Slovenská 
šunka   

Údené karé    
• bez kost
• rôzne druhy

97 % 
podiel 
mäsa

Bryndza   
• • plnotučnáplnotučná

049

Supercena

(1 kg = 0,82)

600 g

239

-44%
cena za 1 kg

4.29

• s drobmi

Zdravé a chut é mäso s obsahom vitamínu B, zinku, 
horčíka, selénu, medi a nízkym obsahom tuku. 119

Supercena
cena za 100 g

• predná/zadná štvrť

049

Supercena
cena za 100 g

Kapor
• pitvanýMaslo

139

Supercena

(100 g = 0,70)

200 g
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089

-40%
2,25 l

1.49*

• t vanlivé
• polotučné

055

Supercena
1 l

• f leta s kožou

• var ý typ A, šalátové
099

-41%

(1 kg = 0,50)

2 kg balenie

1.69

• tavený syr v čr evku
099

-41%

(100 g = 0,66)

150 g

1.69*

• rôzne druhy

022

-24%

(100 g = 0,15)

150 g

0.29

279

-30%

(1 kg = 5,58)

500 g

3.99

2 kg

Mrkva 045

-49%
1 kg balenie

0.89

119

-40%
cena za 100 g

1.99

... a mnoho ďalších výrobkov nawww.lidl.sk

od pondelka
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Stred zimy bol odjakživa obdobím 
osláv. Koniec decembra bol naj-
vhodnejším dátumom na oslavy 
prakticky v celej Európe, pretože 
väčšina dobytka bola porážaná prá-
ve v zimnom období, kedy sa ľudia 
nemuseli obávať, že by sa im mäso 
pokazilo. 

Navyše, v tomto období vyfermen-
tovala väčšina alkoholických nápojov, 
ktoré si ľudia počas roka vyrábali, tak-
že sa pilo a veselilo. To znamená, že už 
stovky rokov pred príchodom Ježiša na 
svet oslavovali Európania svetlo a na-
rodenie v najtemnejších dňoch zimy, v 
období zimného slnovratu, keď už mali 
najkratšie dni a najdlhšie noci za sebou 
a spoločne sa tešili na predlžovanie dní 
a životodarné slnečné lúče.

V prvých rokoch kresťanstva sa 
narodenie Ježiša vôbec neoslavovalo a 
hlavným kresťanským sviatkom bola 
Veľká noc. V štvrtom storočí sa cirkev 
rozhodla zaviesť slávenie Kristovo na-
rodenia. Keďže Biblia paradoxne vôbec 
neudáva dátum Ježišovho narodenia, 
pápež Július I. sa rozhodol pre 25. de-
cember.

Vianoce sú sviatok narodenia Je-
žiša Krista, ktorým predchádza prí-
pravné obdobie - advent. Advent je 
časť liturgického roka rímskokatolíckej 
cirkvi vymedzená štyrmi nedeľami 
pred sviatkom narodenia Ježiša Kris-
ta. Kresťania sa počas adventu snažia 

duchovne pripraviť na Vianoce tým, že 
podstúpia rorátnu sv. omšu alebo si čí-
tajú sväté evanjelium. Na štedrý deň sa 
pred večerou pomodlia a tešia sa z dar-
čekov. O pol noci sa všetci slávnostne 
oblečú a idú spolu na polnočnú svätú 
omšu.elý december sme rozmýšľali nad 
tým, čo komu kúpime, či na to budeme 
mať a či sa to bude obdarovanému pá-
čiť. Nóri dokonca platia v Novembri iba 
polovicu daní, aby mali viac peňazí na 
prípravu Vianoc. 

Ale je to naozaj všetko len o pe-
niazoch a darčekoch? Je iba na nás, 
aby sme si nastavili hranice a dali 
Vianociam ten pravý význam. Nie ten 
materialistický ale duchovný. Pretože 
najvzácnejšie na celom svete je šťastná 
rodina pokope.

Vianoce – sviatok mnohých podôb

» red

Hlavnou novoročnou poverou bola 
nepochybne tá, ktorá pripomínala, 
že tento deň má vplyv na celý za-
čínajúci rok. Preto sa všetci snažili 
vyhnúť hádkam, obyčajne si priali 
navzájom všetko len to najlepšie  a 
snažili sa byť čo najlepšie naladení. 

Každý sa usiloval mať na Nový rok 
niečo nové na sebe, aby bol po celý rok 
ako nový a lepší človek. Kto mal tento 
deň pri sebe peniaze, mal ich podľa 
ľudovej tradície aj po celý rok. Za dobré 
znamenie sa považovalo, ak do domu 
na Nový rok vstúpila mladá žena alebo 
dieťa. Stará žena znamenala nešťastie. 
Nič dobrého neveštil ani príchod sta-
rého chlapa oblečeného v kožuchu. 
V každom dome však boli vítaní malí 
chlapci – vinšovníci. Ak do domu prišil 
niekto cudzí, nesmel mať prázdne ruky 
a priniesť aspoň koláče, resp peniaze, 
čo znamenalo, že prináša hojnosť a nie 
škodu. Navyše musel zaželať: „Vinšu-
jem vám šťastlivý nový rok, že ním dal 
Boh starý prežiť a nového dožiť!“ Kaž-
dá gazdiná si tento deň dávala pozor 
na hrnce. Keby sa jej nejaký rozbil, celý 
rok by bol problémový. Cez prah dverí  
sa položila metla a kto prišiel do domu 
prvý, mal ju zobrať a upratať na miesto, 
inak by sa z neho stal nenapraviteľný 
leňoch.

V prvý deň nového roka sa neod-
porúčalo jesť hydinu, respektíve nič 
okrídlené. A to kvôli tomu, aby im v 

ďalšom roku neuletelo šťastie. Bravčo-
vé mäso na tanieri znamenalo blaho-
byt. Novoročné menu muselo byť bo-
haté, aby ste počas roka nehladovali. 
Blahobyt a peniaze malo pričarovať aj 
jedlo. Takže okrem bravčového mäsa 
sa jedla šošovica, hrach krúpy alebo 
jedlá s makom.

Rovnako si ľudia dávali pozor na 
to, čo v prvý januárový deň robia. Ženy 
chodili do kostola v bielom odeve, aby 
si zabezpečili úrodu pekného a vyso-
kého ľanu. Držali sa pranostiky ako na 
Nový rok, tak po celý rok. Práca sa ne-
odporúčala, aby nehrozilo, že pracovať 
budete bez oddychu celý rok. Prvého 
januára by ste mali mať doma poriadok 
a čisto, aby ste takto mali po celý rok 
nielen v domácnosti, ale aj vo vašich 
vzťahoch. Človek sa mal  tiež vyhnúť 
zlej nálade, hádkam a intrigám.

Novoročné zvyky

» red
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·dostupné v meste Humenné,
·bezbariérové,
·s rozlohou cca 200 m².
Prosíme o Vašu pomoc pri hľadaní a sprostredkovaní na tomto
tel. kontakte: 0910 852 036. Ďakujeme. 

OSTI (ADOS)
Pomoc, ktorá prichádza k Vám domov

Čoraz viac ľudí potrebuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Ide o bezvládnych či chronicky
chorých, s onkologickými diagnózami, seniorov, ale aj mladších. Domácu ošetrovateľskú
starostlivosť zabezpečujú sestry v spolupráci s ambulantnými lekármi, špecialistami, pacientom a jeho rodinou. Hlavným cieľom je
vykonávať činnosti podporujúce zdravie alebo prispievajúce k uzdraveniu, či zmierňovaniu bolesti a utrpenia v prirodzenom
sociálnom prostredí. „Najkrajším ocenením pre nás za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí je
vďačnosť pacienta. V ošetrovateľskej práci je množstvo chvíľ, ktoré nemožno opísať slovami. Patria k našim najvzácnejším
zážitkom a navždy ostanú ukryté. Tak je to správne, lebo nepýtame za ne osobitnú odmenu. Sú odmenou už svojou
podstatou. Aj napriek aktuálnej krízovej situácii vykonávame svoju prácu a denne meriame svoju cestu k tým, ktorí čakajú
na pomoc, ale aj láskavé slovo či pohladenie,“ opisuje službu ADOS „Charitas“ jedna zo sestier prešovskej charity.

Ak sa ocitnete v situácii, že budete odkázaní na pomoc sestier ADOS, neváhajte a kontaktujte nás: ados.snina@gkcharita-po.sk,
0904 738 534. Služba je bezplatná a je plne hradená z verejného zdravotného poistenia.

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVO
P kt á i hád k Vá d

Gréckokatolícka charita Prešov

Aj zdravotne znevýhodnení sa potrebujú posúvať  dopredu
Už od roku 2014 je v meste Humenné zriadený denný stacionár Dom sv. Júdu Tadeáša, ktorý ponúka ambulantné sociálne
služby pre dospelých zdravotne znevýhodnených ľudí z mesta Humenné i okolia. Svoju činnosť od 1. januára 2021 rozšíril o
Domov sociálnych služieb.  

     Odborný tím zamestnancov sa snaží prijímateľom vytvárať harmonické a domáce prostredie, 
v ktorom sú podporovaní k samostatnosti. Prostredníctvom individuálneho prístupu
zamestnancov sa môžu prijímatelia sociálnych služieb naplno rozvíjať. Vo svojej komunite môžu
aj skrz rôzne aktivity zažiť pocit spolupatričnosti a nadväzovať priateľstvá. Práve tie im v
covidovom období chýbali najviac. „Rôznymi aktivitami sa snažíme, aby sa naši prijímatelia
posúvali každý deň niečím dopredu, aby sa tu naučili niečo nové. Tí, čo potrebujú duchovné
slovo, aby trošku pookriali v tejto ťažkej dobe, aby našli svetlo, ktoré potrebujeme všetci,“
približuje činnosť zariadenia jedna zo zamestnankýň. 

SRDCOM CHARIŤÁCI 
   Prijímatelia sa každoročne zapájajú aj do spoločných charitných aktivít. V rámci tohtoročnej celoslovenskej iniciatívy „Národný týždeň
charity“ sa prihovorili verejnosti vo svojom meste. V interaktívnom stánku na Námestí slobody v Humennom sa odprezentovali svojimi
výrobkami a okoloidúcim ponúkali charitný časopis Cesta. Symbolicky si za pomoci zamestnancov charity prešli aj okruh námestím a
pripojili sa k ďalším bežcom, ktorým srdce bije pre Charitu. 

SOCIÁLNE CENTRUM HUMENNÉ
    Naša pomoc spočíva v podpore, sprevádzaní a riešení problémov prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva. Ide o
ambulantnú a terénnu sociálnu službu, ktorá sa zameriava na zisťovanie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov prijímateľa a
konkrétneho riešenia. Táto sociálna služba je bezplatná. 
Najčastejšie pomáhame:
·pri hľadaní si práce, pri strate blízkej osoby, pri vzťahových problémoch s dieťaťom, manželom a rodičom;
·pri vybavovaní úradných záležitostí, ľuďom s nízkym príjmom v domácnosti efektívne hospodáriť s peniazmi;
·ľuďom bez domova vybaviť si osobné doklady, ubytovanie, dávku v hmotnej núdzi a iné príspevky;
·ľuďom s rôznymi závislosťami, so psychickými problémami a zdravotne znevýhodneným, ľuďom s právnymi problémami.
    Nájdete nás v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 na adrese: SC Humenné, Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné. Osobné stretnutie
si môžete dohodnúť vopred: 0910 852 036, sc.humenne@gkcharita-po.sk. 

 

Každý si niečo želáme pod
stromček. Túžba niektorých

spočíva však v tom najmenšom a
najvzácnejšom: v pomoci.

Zapojte sa do Zbierky na charitu
a dajte nám možnosť meniť

príbehy ľudí s neľahkým osudom. 
Darujte to najvzácnejšie.  

 

www.gkcharita-po.sk

Naša ročná práca v číslach: 

24 evidovaných služieb 90 zamestnancov a
80 dobrovoľníkov 

14 farských charít cca 2 000 klientov 
zdravotníckych a sociálnych 

služieb

cez 20 000 vydaných
 porcií zdarma

11 miest poskytovania 
služby v 5 mestách PSK 

Hľadáme nové priestory pre zariadenie Dom sv. Júdu Tadeáša v Humennom:
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Mirka – bojovníčka s krásnym úsmevom
Viete, že zdravotní klauni navštevujú ťažko cho-
ré deti nielen v nemocnici, ale tiež u nich doma? 
Aj Mirkina liečba sa z nemocnice presunula do 
domáceho prostredia. Napriek tomu, že kvôli 
chorobe prišla o nohu, nevzdáva sa a bojuje. 
A s ňou celá jej rodina. 

Pre jej rodičov, ktorí sa o ňu s láskou starajú, je 
úsmev na dcérkinej tvári tým najkrajším darom. 
Aby sa Mirka smiala čo najviac, zdravotní klauni ju 
často navštevujú priamo u nej doma. V rámci 
programu Prezuvky máme môžu zdravotní klauni 
prinášať dobrú náladu a povzbudenie nielen ma-
lým pacientom, ale celej rodine.

„Mir�a má �launov veľmi rada. Ešte len počuje 
slovo ‚�laun‘ a už sa na jej tvári vyčarí úsmev. A �eď 
sa dozvie, že prídu � nám, s�áče od radosti. Klauni 

u nás doma vždy vyčaria úsmev na tvárach detí, ale 
aj dospelých. Nie je nič �rajšie, a�o vidieť dieťa nao-
zaj od srdca sa smiať. A to Vaši a naši �launi u nás 
doma do�ážu. Ďa�ujeme Vám za to,“ napísala do 
Červeného nosa Mirkina mamina.

V období Vianoc si uvedomujeme ešte viac, na 
čom skutočne záleží. Spoločné chvíle v kruhu rodi-
ny sú to najcennejšie, čo máme. Keď vládne poho-
da a dobrá nálada, sviatočné obdobie môže byť aj 
pre ťažko choré deti a ich rodiny naplnené rados-
ťou, smiechom a nádejou. Podobne, ako keď sme 
navštívili Mirku a jej rodinu.

Prispejte ľubovoľnou čiastkou na našej stránke 
www.cervenynos.sk a pomôžte rozžiariť úsmevom 
a šťastím Vianoce deťom v nemocniciach a aj tým, 
ktoré sa kvôli vážnej chorobe dlhodobo liečia doma.Foto, autor: Stanislav Mihalík

Bol raz jeden gazda. Pracoval na po-
zemku po svojom otcovi. Keď zabil 
prasa, všetko z neho spracoval. Mal 
hnoj, používal prírodné materiály, 
vedel si opravovať náradie a nevyha-
dzoval žiadne odpadky. 

Svet okolo neho sa vyvíjal a presved-
čili ho, aby vstúpil do asociácie gazdov. 
Tak vstúpil a poradili mu tam, že môže 
získať dotácie. Obmedzil prácu na poli a 
začal písať projekty. Nevedel to a tak si za-
čal platiť projektovú agentúru. Asociácia 
gazdov vstúpila do európskej asociácie 
gazdov. Sedeli tam ľudia, ktorí nikdy ne-
pracovali na poli a vymýšľali rôzne pred-
pisy na zlepšenie gazdovskej práce. Zača-
li chodiť dotácie. Cez agentúru, ktorá bola 
skorumpovaná. A tak musel gazda zapla-
tiť úradníka. Prišla veterinárna kontrola. 
Našli lastovičku v maštali a nesprávnu 
sieťku na okne. Gazda dostal pokutu. 
Smutne spomína na veterinárov, ktorí 
chodili k jeho dedovi. Ošetrili zvieratá, 
poradili a pomohli a spolu si vypili. Časy 
sa zmenili. Začali chodiť ďalšie kontroly. 
Časti zabitých zvierat musí odovzdávať 
do asanačného podniku. A platiť. Pred-
písali mu bitúnok. S nerezovou výbavou. 
Nepovolili mu ani udiareň s drevom, lebo 
nie je v cechu údenárov. A tak si gazda 

začal platiť aj bankárov, ktorí mu poži-
čiavali peniaze. Vybral sa predávať svoje 
výrobky na miestne trhy. Dostal ďalšiu 
pokutu. A tak na dedinskom trhu pre-
dávali už iba gazdovia z Poľska. Gazda 
sa postupne mení na úradníka. Chodí k 
nemu kontrola za kontrolou. Kontrolujú 
krmivo, rodokmene, značky na ušiach, 
vodu vo vedrách, dodacie listy, faktúry, 
ekologické štandardy. Na prácu v maštali 
a na poli už nezostáva čas. 

Niekedy prídu zlé časy. Choroba 
zvierat, víchrica alebo mráz. Poisťov-
ne, ktorým roky platil, sa vykrúcajú a 
nechcú zaplatiť. Vyrástla aj konkuren-
cia. Ľudia, ktorí nikdy negazdovali, ale 
berú obrovské dotácie. Nemajú zvieratá, 
maštale ani polia. Majú. známosti, ktoré 
im pridelia dotácie aj na betónovú plo-
chu. Gazda úplatky nedáva. Rozhodol 
sa montovať kórejské 
autá a na jeho poli 
postavili nemecký 
obchod so španiel-
skymi paradajkami, 
holandským mäsom a 
jablkami z Poľska. 
R o z p r á v k a 
skončila.

Gazda

» Ján Košturiak

24. decembra 1903 
prvý vlak prešiel po železničnej trati 192 Trebišov – Vranov nad 
Topľou.

Výročia a udalosti

Ak ste citlivejšie povahy, nekazte si 
koniec roka. Ak ste zvedaví, berte 
Nostradamove predpovede iba ako 
veštbu.

O údere meteoritu a jeho páde na 
Zem všetci počúvame od roku 2021. 
Zdá sa však, že tento rok sme prečkali 
v relatívnompokoji. Zato v roku 2022 je 
toto nebezpečenstvo ešte aktuálnejšie. 
Nostradamus totiž na rok s dvojkou na 
konci predpovedal mnohé skazy, okrem 
meteoritu aj asteroidové dažde a ďalšie 
znepokojujúce úkazy.

Nostradamus vo svojich proroctvách 
hovorí o dlhej stope iskier na oblohe. 
Táto veštba by sa dala vyložiť ako aste-
roid, ktorý môže zasiahnuť Zem, ale tiež 
spôsobiť otrasy v oceáne, ktoré vyvolajú 
cunami, ktoré povedie k zemetraseniu. 

Michel de Nostredame, známy ako 
Nostradamus, bol francúzsky astrológ, 
lekár a údajný veštec, ktorý je známy pre-
dovšetkým vďaka svojej knihe Les Pro-
phéties. V tomto diele formou 942 bás-
nických štvorverší predpovedal mnoho 
budúcich udalostí, z ktorých niektoré sa 
– pri rôznych interpretáciách – skutočne 
stali. Prvé vydanie tejto knihy vyšlo v 
roku 1555 a treba podotknúť, že mnohé z 
jeho predpovedí boli po celé tie roky po-
merne presné. Bohužiaľ pre nás, väčšina 
z nich bola negatívnych. Nostradamus 
úspešne predpovedal vojny, invázne 
vraždy aj bitky. Ani jeho predpoveď na 
rok 2022 nie je najoptimistickejšia.

Okrem toho Nostradamus predpo-
vedal infláciu, ktorá je v súvislosti s po-
sledným dianím veľmi pravdepodobná. 
Existujú dokonca špekulácie o tom, že 
sa vymkne kontrole, a to dokonca natoľ-
ko, že by mohlo dôjsť k znehodnoteniu 
amerického dolára. Ďalšia nepriaznivá 
predpoveď sa týka Francúzska, ktoré by 
sa malo v budúcom roku stretávať s ob-
rovskými búrkami, ktoré povedú k zápla-
vám, požiarom, a naopak suchu v iných 
častiach sveta.

Zaujímavé je, že s Nostradamovými 
predpoveďami súhlasí aj ďalšia známa 
veštkyňa, Baba Vanga. Aj keď predpove-
dala, že v budúcom roku ľudstvo nájde 
liek na rakovinu, ani jej ďalšie predpo-
vede nehovoria o roku plnom pohody a 
šťastia, ktorý by sme si ako ľudstvo po 
drviacej pandémii určite zaslúžili.

Predpoveď Nostradama pre 2022

» red



HU21-50 strana- 14

práca, domácnosť Najčítanejšie regionálne noviny
14

52
-0
21
3



HU21-50 strana- 15

riadková inzercia / práca, domácnosťhumensko 15

INZERCIA

 

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   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 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   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL
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pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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REGIONPRESS, s.r.o.
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PRÁCA VO FRANCÚZSKU A BELGICKU

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE
Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vz ôv ra a r
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PRÁCA V NEMECKU 

(Pridajte sa k našim skúseným tímom v zahraničí)

TOP PONUKY PRÁCE
Vy hľadáte, my Vám ponúkame

Kontaktné údaje:

0905 792 156
0905 662 251
info@christal-nabor.com
Hlavná 45, Košice

Vz ôv ra a r

PRÁCA v ČR 

PRÁCA v Nemecku 

PRE KAŽDÉHO 
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
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UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMIENKY  
UBYTOVANIE a DOPRAVA hradené

CALL CENTRUM:   0915 971 823

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  
ŽENY aj PÁRY

VHODNÉ 
PRE MUŽOV,  
ŽENY aj PÁRY

Kontakt: 0917650018
nemecko@modd.sk

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

Zimná ú d r ž ba c ie st a komu n i k ác i í v BA 
0948 612 123 borutova@aii.sk, 0948 916 727 zichova@aii.sk

• VODIČ "B", "T" 
Priemerná mzda 1.450,- € brutto

• VODIČ "C" 
Priemerná mzda 1.700,- € brutto

UBYTOVANIE ZDARMA
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OPERÁTOROV  VÝROBY

  0908 695 433
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Firma Grosse - Vehne Transport Slovakia s.r.o.
prijme do pracovného pomeru

 

Kontakt: 
e-mail: 13

 12
1 0

63
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TIP na výlet

Zemplínska Šírava
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HRADEC KRÁLOVE
 145 KČ/ NETTO HODINA 

OPERÁTOR 
VÝROBY
- ubytovanie 
zabezpečené

VIAC INFO 
NA TEL. 
ČÍSLACH: 
BEZPLATNÁ LINKA  

0800 500 091                                        

+420 702 193 121


