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Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 27 190 domácností 

HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Č. 30 / 29. JÚL 2022 / 26. ROČNÍK

• ROYAL CLEAN •
• Čistenie hrobov    • Obnova písma

• Čistenie zámkových dlažieb, betónových plôch,...
• Predaj čistiacej a impregnačnej chémie

ŠPECIÁLNA AKCIA NA MESIAC JÚL
JEDNOHROB  90€  59€

     DVOJHROB  140€  89€
Obnova písma   1,20€  1€/ZNAK

Impregnácia a doprava ZDARMA
Záruka na znaky

0911 996 087   0949 651 250    info@cistenie-hrobov.sk    www.cistenie-hrobov.sk

PREPRAVA NA LETISKÁ
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+421 903 385 843 - www.pali-transport.sk
KRAKOW - VIEDEŇ - RZESZÓW - KATOWICE - BUDAPEŠŤ - BRATISLAVA

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY STRIECH
OPRAVA KOMÍNOV

mobil: 

0940 954 513
Za prijateľnú cenu
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za NAJLEPŠIU CENU !!!

STUDNE
0907 148 965
0905 195 458
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POHONNÉ HMOTY
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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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ZAMERANIE A CENOVÁ PONUKA ZDARMA

BRIZOLIT - oprava prasklín, vysprávky
                  pred maľovaním
STRECHA - brúsenie, odmastenie pred
                  čistením a maľovaním

0948 269 021, BUDOVATEĽSKÁ 1285, VRANOV N/T

PROFESIONÁLNE ČISTENIE
A MAĽOVANIE BRIZOLITU A STRIECH 

0944 812 994

 likvidácia odpadu, 
 kompletné búracie práce
 výškové práce do 14m
 maliarke a murárske práce
 čistenie pozemkov
 vypratávanie domov, bytov
 sťahovanie, preprava tovaru
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30. júla 1419  
prvá pražská defenestrácia

Výročia a udalosti
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Leto sa nám už pomaly prehuplo do 
druhej polovice, no stále nám ešte zo-
stáva dostatok času a pekných slneč-
ných dní na potulky Slovenskom. Obuj-
te si pohodlné topánky a dobrodružstvo 
sa môže začať.

Pri nedávnych potulkách lesmi Ma-
lých Karpát nám učarovalo miesto, ktoré 
dýcha históriou. Severne nad obcou Dobrá 
Voda neďaleko Trnavy sme v hustom lese 
natrafili na ruiny kedysi mocného Dobro-
vodského hradu.

Pod južnými svahmi Západných Ta-
tier stojí Múzeum liptovskej dediny Priby-
lina dokumentujúce ľudovú architektúru 
Liptova. Obdivovať tam môžete goticko-
-renesančný kaštieľ, jednotriednu školu s 
bytom učiteľa či expozíciu dobových úľov. 
V areáli pribudol aj nový náučný chodník s 
oddychovou zónou.

Na mapu zaujímavostí Košického 
samosprávneho kraja pribudla novinka 
v podobe geoturistického náučného chod-
níka. Prevedie vás po stopách baníkov a 
priblíži zachované pamiatky historického 
baníctva na Slovensku. Náučný chodník 
nájdete v banskom areáli na vrchu Roten-
berg – na Červenom vrchu pri obci Smol-
ník.

V blízkosti obcí Ochtiná a Slavošovce 
na Gemeri pribudol nový cyklochodník 
dlhý 11,2 kilometra, ktorý prepojil tieto obce 
s turisticky významnými lokalitami v oko-
lí – s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou a 
Tunelom pod Homôlkou, známym tiež ako 

Slavošovský tunel. Trasa návštevníkov pri-
vedie aj k jednej z gotických perál Gemera, 
k Evanjelickému kostolu v Ochtinej.

Náučný chodník Zvonička začína v 
Novej Bani a na rovnakom mieste je aj jeho 
cieľ. Prísľubom skvelého zážitku je príjem-
ná prechádzka, úžasné výhľady, historická 
zvonička i pútnické miesto.

Pohorie Považský Inovec ukrýva 
mnoho pekných miest. Takým je aj 27 
metrov dlhá obojstranne priechodná jas-
kyňa Čertova pec, ktorá je zároveň naj-
starším doloženým jaskynným sídlom na 
území Slovenska. Nachádza sa pri obci 
Radošina, trochu bokom od cesty, pri hor-
skom prechode Havran.

Naplánujte si turistiku do pohoria 
Strážovských vrchov a nechajte sa očariť 
pôsobivou zrúcaninou Uhrovského hradu. 
Vypína sa nad obcou Uhrovské podhradie 
a odvážnejším ponúka i možnosť nocľahu 
za múrmi, ktoré dýchajú históriou.

Národný park Muránska planina 
nachádzajúca sa v západnej časti Slo-
venského rudohoria je jednou z najza-
chovalejších krasových ob-
lastí Slovenska. Nájdete 
tam viac ako 500 jaskýň 
a tiež sysľovisko Biele 
vody, kde môžete sle-
dovať jednu z najpo-
četnejších kolónií 
sysľa pasienkového 
na Slovensku.

Potulky Slovenskom

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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Ponuky a zameranie ZDARMA. 0940 88 88 29

STRECHY
Najlacnejšia strešná krytina v okolí

Tesárske
Pokrývaèské
Klampiarske
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Všetko pre vašu strechu, prístrešky, altánky a iné.
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Budovateľská 1278, Vranov nad Topľou (vedľa predajne Honda)
email: kamenarstvo.vt@gmail.com

ŠIROKÝ VÝBER
pomníkov

z a  n a j l e p š i e  c e n y  

0915 948 514
0908 392 244
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AJ NA PRENÁJOM 

TIP na výlet

Kaštieľ Snina MORSKÉ OKO

TIP na výlet
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VÝVOZ  ŽÚMP
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Realizácie záhrad
Zavlažovacie systémy

Predaj a montáž robotických
kosačiek AUTOMOWER
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ČISTÍME A
MAĽUJEME

fasády
strechy
zámkové dlažby
parkovacie miesta
striekame brizolit

PRÍDEME 
VÁM 

SPRAVIŤ
VZORKU
ZDARMA

WWW.WITON.SK

 
0800 144 125
0910 401 080
Budovateľská 1285
Vranov nad Topľou

Zameranie a cenová 
ponuka ZDARMA

Záruka až 12 rokovZáruka až 12 rokov  
na namaľovanú fasáduna namaľovanú fasádu  

  

Používame airless technológie a
pracovné postupy, ktoré 
zaručia dlhodobý a stály
výsledok.

Spoľahlivo
odstránime všetky
mikroorganizmy,
mach, plesne, riasy,
prach, smog, olejové
stopy či iné nečistoty.

ľaľ hliv

ýsledok.

hlivo

3. augusta 1708  
odohrala sa bitka pri Trenčíne stretnutie armád Františka II. Rákociho 
s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera.

Výročia a udalosti 4. augusta 1863  
v Turčianskom Svätom Martine sa uskutočnilo prvé valné zhromaž-
denie Matice slovenskej.

Výročia a udalosti
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NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

  
FARBA KTORÁ

VYDRŽÍ
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0940 973 7770940 973 777
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Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

www.c
Pomníky s nápismi , krycie dosky

čistenie
betónových plôch

isteniehrobovsaris.sk

Predaj a stavba urnových
a detských pomníkov

0902 509 700

jednohrob
dvojhrob
maľba písma

60€
90€
1,00€/znak

Predaj a montáž svietnikov a váz

Vyčistenie
okolia hrobu,
impregnácia
a doprava

Používame materiál nemeckej kvalityPoužívame materiál nemeckej kvality

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

 0905 554 733

D r a ž o b n á   s p o l o č n o s ť
oznamuje konanie dražby:

Miesto konania dražby:   v priestoroch Notárskeho úradu
JUDr. Ivety Bžánovej, Strojárska 3998, Snina

Dražobná zábezpeka:      4.350 Eur   4.350 Eur   
Najnižšie podanie:    14.500 Eur

Dátum a čas konania dražby:      17. 08. 2022 o 10.00 hod. 
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rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla postavený 
na parc. č. C KN  209/1, druh pozemku – záhrady vo  
výmere 861 m2, kat. územie: Kučín nad Ondavou, obec: 
Kučín, list vlastníctva č. 742.

Lehota na predkladanie návrhov je do 26.08.2022 do 9:00 hod.

Podmienky OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE 
sú zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa: 

https://www.vszp.sk/podmienky-sutaze/obchodne-verejne-sutaze.html

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., 
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – 
mestská časť Petržalka  ako vyhlasovateľ 
vyhlasuje podľa § 281 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ "Predaj 
nehnuteľnosti - HUMENNÉ" na predaj 
nehnuteľného majetku, ktorého je 
výlučným vlastníkom. Predmetom predaja je budova s pozemkami na Mierovej  
ulici č. 13 v Humennom. 

52
-0
14
9

88
-0
02
4

 0950 266 604 0950 266 604

OBNOVA PLECHOVEJ
a ETERNITOVEJ STRECHY

BITU FLEX s.r.o. 
OBNOVA PLECHOVEJ

a ETERNITOVEJ STRECHY

Oprava komínu GRÁTIS

- prvotriedny materiál 
  zn. Index mineral design- zľava pre seniorov

- záruka 30  rokov

www.bitu�ex.sk
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Sleduj to!
Domáci internet 
aj telka 
so ������

Viac o ponuke u uvedeného partnera. 

12 €
  16 €

INTERNET M

/mes.

� � � � � � � � � � � � � � � � �
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Námestie Slobody 1248
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31. júla  1949  
narodenie Bolek Polívka, český herec, 
mím, dramatik a scenárista

Výročia a udalosti

Čistota vody na kúpaliskách je pre nás 
a obzvlášť pre naše ratolesti zo zdra-
votného hľadiska veľmi dôležitá a roz-
hodne by sme túto skutočnosť nemali 
podceňovať.

Ak sa chystáte k vode, majte na pa-
mäti, že najbezpečnejšie je kúpať sa na 
oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a 
na vodných plochách, ktorých kvalitu mo-
nitorujú orgány verejného zdravotníctva. 
Aktuálne výsledky kontrol si môžete overiť 
- uverejňuje ich úrad verejného zdravotníc-
tva počas letnej kúpacej sezóny pravidelne 
na internetovej stránke www.uvzsr.sk

Zásady kúpania sa pre deti - Podľa 
odborníkov je deti potrebné pred vstupom 
do bazéna osprchovať, rovnako treba po-
stupovať aj po ukončení kúpania. „Vtedy 
je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré 
zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikro-
flóry z kože a zbaví zvyškov chlóru,“ radia 
verejní zdravotníci. Rovnako upozorňujú, 
že deti do troch rokov majú mať v bazé-
noch plavky s priliehavou gumičkou oko-
lo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí 
podľa nich nie je z hygienických dôvodov 
vhodné. Svoje ratolesti tiež veku primera-
ným spôsobom upozornite na zákaz pitia 
vody z bazéna a nikdy ich nenechávajte 
bez dozoru.

Pozor na črevné nákazy aj nadbytok 
chlóru - Tých najmenších je nevyhnutné 
počas pobytu vo vode stále upozorňovať na 

používanie toalety, rodič sa ich má pýtať na 
fyziologické potreby, pretože v zápale hry 
môžu na ne zabudnúť. „Špeciálne treba 
dbať na hygienu rúk, najmä tí najmenší si 
ich vkladajú do úst, čím sa ľahšie šíri infek-
cia. Ochorenia, ktoré môžu deti na kúpalis-
kách potrápiť, sú rovnaké ako u dospelých. 
Pre nezrelú detskú imunitu však dochádza 
k nakazeniu rýchlejšie a so závažnejšími 
prejavmi,“ upozorňujú verejní zdravotníci. 
Veľmi malé deti, respektíve deti s predispo-
zíciami na vznik alergií sú tiež obzvlášť cit-
livé na nadmernú prítomnosť chlóru. „Ide 
o podráždenie pokožky vo forme začerve-
nania alebo ekzému, podráždenie slizníc 
dýchacieho systému vo forme dráždivého 
kašľa či podráždenie očných spojiviek vo 
forme nepríjemného štípania očí, začerve-
nania a slzenia,“ vysvetľujú odborníci.

Majte deti stále na očiach - Pri voľbe 
plochy na kúpanie s deťmi treba dať pred-
nosť lokalite s pravidelnou kontrolou vody 
a plavčíkom. „Rodičia by sa však nemali 
spoliehať iba na pozornosť plavčíka či 
iných ľudí. Užitočné je aj používanie kúpa-
cích pomôcok – kolies alebo rukávnikov, 
ktorých kvalitu by mal dospelý vyskúšať 
minimálne večer pred používaním. Ak ro-
dič potrebuje ísť mimo dohľadu detí, musí 
zaistiť dozor inou dospelou osobou,“ radia 
verejní zdravotníci.

Informácie poskytol Úrad verejného 
zdravotníctva SR

Chystáte sa s deťmi k vode?
Na čo si dať pozor?

» ren

TIP na výlet

Zemplínska Šírava
LÚČ
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HUMENSKO
VRANOVSKO-SNINSKO-MEDZILABORECKO

Jana Paľová   0908 979 512

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

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   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    32.480 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
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.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (26.640 domácností)

»Kupim stary traktor aj 
pokazeny 0905675749
»Kúpim SIMSON, STE-
LU,JAWU 90, 250,350 aj 
diely.0949505827

»Kúpim KRÁLIČIE KOŽE 
0905350531

Prijmeme na dlhodobú spoluprácu

DO NEMECKA

+

2500 - 3000€
ELEKTRIKÁR A POMOCNÝ ELEKTRIKÁR

STAVBÁR
POKRÝVAČ PLOCHÝCH STRIECH
VODÁR/KÚRENÁR/INŠTALATÉR

Hľadáme
pracovníkov na vedúce

pozície v oblasti stavebníctva.
Nemecký jazyk podmienka

Nástup ihneď

+421 944 016 775 85
_0
0
20

Ponúkame prácu
pre živnostníkov
v Nemecku

0950 296 224
Email:kariera@sienal-group.de

V prípade záujmu nás kontaktujte:
Cena: 4.000-5.000eur

Prijímame na dlhodobú
spoluprácu skupiny

POKRÝVAČOV STRIECH
A MONTÁŽNIKOV NA MONTÁŽ

DREVODOMOV
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PRÁCA V NEMECKU 
Práca pre živnostníkov. Nemecký jazyk

nie je podmienkou, poskytujeme
zálohy hneď na začiatku, ubytovanie

hradené, platba každé 2 tyždne. 

Profesie:
MURÁR, TESÁR, VODÁR,

ELEKTRIKÁR, MONTÁŽNY
PRACOVNÍK 

a šikovní pomocníci.

Kontakt:
0944 833 911, 0908 182 317 

ds.hls.de@gmail.com

Dôležitá je prax a chuť pracovať,
nie výučný list.

Všetko potrebné vybavíme za Vás.

  
Kontakt: +421 902 044 444, cervenka@rssr.sk    

Príjme na TPP alebo na živnosť

REVÍZNEHO TECHNIKA
PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

Plat: 1500 - 2500 EUR
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Ponúkame prácu na pozíce 

ZVÁRAČ I ZÁMOČNÍK
MONTÉR

na rôznych projektoch v EÚ

Požadujeme:
- prax v odbore
- vlastné auto výhodou
- výhodou základná znalosť  NJ / AJ
Ponúkame:
- stabilnú a dlhodobú prácu na HPP
- 4-týždňové turnusy
- cesta a ubytovanie hradené
- výplata načas
- možnosť záloh po 1 týždni
- pracovný odev
- možnosť práce aj na živnosť

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať 
od 08:00 do 16:00 na tel. čísla: 

0948 632 588, 0901 712 616 
alebo e-mailom na praca@nkk-bau.com

Mzda: od 2400 €
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1. augusta  
začiatok Uspenského pôstu v byzantskom 
obrade.

Výročia a udalosti

ZAPIKAN, DavidovTIP na výlet

TIP na výlet

Zemplínska Šírava
LÚČ
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač

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 
• máme ponuky aj pre mužov!
• 14-dňové turnusy, rakúska živnosť
• sme partnerom rakúskeho Červeného kríža

 

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Zavolajte hneď a zmeňte
svoj život novou prácou

 0800 24 24 44
Jednoducho spolu prejdeme
všetky kroky k novej práci. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 32
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