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Humenskí záchranári
ukázali verejnosti špeciálnu
techniku

V Humenskom okrese sa
rodí menej detí. Stovky
obyvateľov  odchádzajú
Viac na str. 7

Viac na str. 3

Je Humenská televízia objektívna?
Opoziční poslanci tvrdia, že nie
Dostávajú Humenčania prostredníctvom mestskej televízie naozaj objektívne a vyvážené informácie? Kým
vedenie magistrátu je s vysielaním spokojné, časť poslancov spravodajstvo televízie kritizuje. Považujú ho za
tendenčné, jednostranné a nevyvážené.
ti 1. Humenská, a. s.. Akciovka má
na starosti aj spomínanú Humenskú
O tom, či je spravodajstvo Humenskej televíziu. Predsedom predstavenstva
televízie (HNTV) objektívne a nezá- spoločnosti a zároveň šéfom televízie
vislé, diskutovali mestskí poslanci bude nasledujúce dva roky naďalej
na poslednom rokovaní mestského Rudolf Gregorovič. Niektorí poslanci
zastupiteľstva počas schvaľovania   sú presvedčení, že pod jeho vedením
predsedu predstavenstva spoločnos- televízia nie je nezávislá a objektívna.
Milan Potocký, Humenné

Upozorňujú aj na fakt, že staronový
šéf televízie je zároveň politicky aktívny. Gregorovič je okresným predsedom strany Most-Híd. Gregorovič
tvrdí, že  spravodajstvo politicky neovplyvňuje. Mestská televízia je podľa
neho objektívna.

Poslanec: Televízia
je hlasnou trúbou
primátorky

Poslankyňa Mária Cehelská bola proti zvoleniu Gregoroviča za predsedu
predstavenstva 1. Humenskej, a. s..
„Máme zato, že Humenská televízia
nemá, nie je televíziou primátorky,
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Je Humenská televízia objektívna? Opoziční poslanci tvrdia, že nie
pokračovanie zo strany 1

ale má byť televíziou Humenčanov.
A ak má mať kredit dôveryhodnosti
a objektivity, potrebuje zmenu, tiež
nebudem podporovať pána Gregoroviča,“ povedala Cehelská. Uviedla, že
v jednom z odvysielaných príspevkov
televízia odmietla dať priestor opozícii na vyjadrenie názoru a stanoviska. „Vy ste porušili zákon o vysielaní
a retransmisii,“ povedala Cehelská.
„Vysielanie televízie považujeme
za tendenčné a jednostranné, nevyvážené,“ upozornila poslankyňa.
Spravodajstvo HNTV kritizoval aj
poslanec Ivan Hopta. „Pani primátorka si vybrala pána Gregoroviča,
ten prakticky vždy asi urobil možno
to, čo ona chcela. No a zároveň ako
predseda Okresnej organizácie Mostu-Híd, teraz v koalícii so Smerom,
čiže ste sa stretli v jedom košiari. Vy
ste v jednom košiari boli už dávno
predtým, ešte skôr, ako vznikla táto
koalícia,“ povedal poslanec Hopta.
Ďalej pokračoval: „Ja plne súhlasím
s tým, čo povedala pani Cehelská.
Humenská televízia sa stala hlasnou trúbou toho, čo chce povedať
pani primátorka. Za celé roky to sa
ešte nestalo, nech aký bol Kostilník,
som ho kritizoval, ale sa nestalo, aby
v podstate ten druhý názor zastupiteľstva   nemali možnosť povedať.
Druhá strana možnosť vyjadriť sa k
tomu nemá slova,“ povedala Hopta.
Dodal, že niekedy dochádza v mestskej televízii k pošpineniu ľudí, ktorí
nedostanú možnosť sa k tomu vyjadriť. „Preto aj ja som proti tomu, aby
pán Gregorovič bol predsedom toho
predstavenstva, lebo patrí tam aj
Humenská televízia. Ja sa nechcem
vyjadrovať k profesionálnej stránke,
či redaktori robia dobre, alebo zle,
ale k obsahovej stránke. Žiaľ, robia
asi to, čo im niekto povie. Dávať informácie od opozície alebo dávať iný
názor je nebezpečné,“ povedal Hopta. Dodal, že kto to v televízii vyskúšal, už nie je zamestnancom. „Keď to
robia súkromní podnikatelia, takto

chápem, lebo oni za to platia, ale peniaze platia aj občania mesta. A menšina týchto občanov mesta, pani primátorka, ťa volila, drvivá väčšina ťa
nevolila,“ poznamenal poslanec.

Primátorka: Televízia
vysiela objektívne

Primátorka Jana Vaľová je presvedčená, že spravodajstvo televízie je
vyvážené. Uviedla, že na televíziu nie
sú žiadne sťažnosti od občanov. „Humenská televízia vysiela objektívne,
pýtajú sa na názory, zastupiteľstvo je
pravidelne odvysielané, kde sú vaše
názory. To, že vy máte iný názor.
Niekto má názor, či je Úsvit objektívny, keď tam není, nezaznie jedno
vyjadrenie niekoho. Ja som toho
názoru, že okrem pána Babjáka a
Cehelskej som ešte sťažnosť nevidela
žiadnu inú. Ja si za tým stojím, že si
vykonávajú dobrú prácu. Informujú
občanov a toto je úlohou Humenskej
televízie,“ povedala Vaľová. Primátorka odmieta, že za dosadením Gregoroviča je politické pozadie. Dodala, že Gregorovič šéfoval televízii aj
v čase, keď bol Most opozičnou stranou Smeru. „Ja za to nemôžem, že
sa zmenila vláda a pán Gregorovič je
dnes v našej koalícii,“ poznamenala
Vaľová. Spresnila, že Gregorovič bol
zvolený len   na dvojročné obdobie.
„Nerobíme záväzky budúcemu zastupiteľstvu, nerobíme záväzky budúcim primátorom,“ povedala primátorka. Za zvolenie Gregoroviča bola
aj poslankyňa Jana Andruchová. „Ja
som nepočula jednu konkrétnu reálnu výhradu, ktorá by spochybňovala
jeho kvality k tomu, aby nemohol byť
naďalej predsedom predstavenstva,“
povedala Andruchová.

Šéf televízie: Postupujeme v súlade so
zákonom

Predseda predstavenstva 1. Humenská, a. s., a šéf televízie Rudolf Gregorovič uviedol, že hoci je okresným
predsedom Most-Híd spravodajstvo
politicky neovplyvňuje. Dodal, že v

Humenská televízia. Kým vedenie magistrátu je s vysielaním spokojné, časť poslancov
spravodajstvo kritizuje. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Vysielanie televízie považujeme za tendenčné a jednostranné, nevyvážené,“
upozornila poslankyňa Mária Cehelská. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

mestskej televízii vysielajú správy,
ktoré súvisia s dianím v meste a samospráve. „Politiku tam neriešime,
nespomínam si, aby sme politické
témy rozoberali,“ uviedol. Doplnil,
že televízia je objektívna a opozícia
v nej dostáva priestor. Spresnil, že
vysielajú aj záznamy z rokovania
mestského zastupiteľstva v nezostrihanej verzii. Gregorovič dodal, že si
spomína na podnet poslankyne Cehelskej, ale ten podľa neho nespĺňal
zákonné náležitosti. Dodal, že televízia postupuje v súlade so zákonom.  

Poslanec: Gregorovič
nie je dôveryhodný

Poslanec Jozef Babják uviedol, že

Gregorovič je podľa neho nedôveryhodný. „Pán Gregorovič ako člen
predstavenstva podpísal zápisnicu
valného zhromaždenia, kde pani primátorka aj tam bola, aj súčasne bola
v Bratislave v tej istej chvíli. Keď taký
človek podpíše takúto zápisnicu, nie
je pre mňa dôveryhodný,“ povedal
Babják. „Ako štatutárny zástupca
Humenskej televízie neposkytuje priestor primerane aj tým, ktorí
majú iné názory. My sme ho párkrát
žiadali o právo na odpoveď, odmietol. Dúfam, že Rada pre vysielanie
a retransmisiu, ktorá našu žiadosť
prijala, sa k tomu  vyjadrí a posúdi, či
to bolo oprávnené, alebo nie,“ dodal
Babják.
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Humenskí záchranári ukázali verejnosti špeciálnu techniku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravila Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Humennom zaujímavý
program. Najmä malí Humenčania obdivovali špeciálnu záchranársku, vyslobodzovaciu, hasičskú, ale aj vojenskú techniku.
mpo, Humenné

Vedúci prevádzkovo-technického oddelenia Záchrannej brigády
HaZZ v Humennom Marián Ruman vysvetlil, že cieľom podujatia bolo propagovať a prezentovať
špecializované záchranné zložky
ministerstva vnútra a armádu. Záchranársku techniku si prezrelo
vyše tisíc detí. „My sme špecializovaná zložka  v rámci Hasičského
a záchranného zboru. Vo svojom
arzenáli máme špeciálnu techniku
na likvidáciu predovšetkým mimoriadnych udalostí, väčšinou väčšieho rozsahu,“ objasnil Ruman.
Humenskí záchranári likvidujú
požiare, vykonávajú záchranné,
lokalizačné a likvidačné práce pri
technologických haváriách, živelných pohromách, ako sú povodne,

snehové kalamity a pri iných mimoriadnych udalostiach, núdzové
odstraňovanie ľadových bariér,
spolupracujú pri likvidácii ohnísk
nákaz zvierat, potápači zasahujú
pod vodnou hladinou, ale aj pod
ľadom. V rámci Slovenska sú len
tri záchranné brigády: v Žiline,
Malackách a v Humennom. Ruman
spresnil, že hoci humenská brigáda
sa nachádza na východe Slovenska,
zasahujú v rámci celej republiky.
„Náš zásahový obvod je vlastne celé
Slovensko,“ poznamenal Ruman.
V záchrannej brigáde je 57 záchranárov. „Sú to špecializované odbornosti ako potápači, lezci, leteckí
záchranári, pyrotechnici. Máme aj
špecializované jednotky, čo sa týka
chemikov. To sú zložky, ktoré bežne na okresných riaditeľstvách nie
sú,“ povedal Ruman.

Požiarny tank bol vyrobený v limitovanom počte. Na podvozku tanku je umiestnená nádrž
s vodou. Špeciálne vozidlo sa dá ovládať aj na diaľku bez posádky. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

30-tonový žeriav sa používa na dvíhanie väčších a ťažkých predmetov. Napríklad
havarovaných nákladných áut. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Program bol zaujímavý. V areáli Záchrannej brigády HaZZ v Humennom sa vystriedalo
vyše tisíc detí a študentov humenských škôl. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenskí záchranári zasahujú nielen na vode, ale aj pod vodou. Súčasťou ich
vybavenia je aj záchranársky čln a potápačská výstroj. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Požiarnu a vojenskú techniku si prišiel pozrieť aj 2,5-ročný Peťko so svoju 4-ročnou
sestrou Júliou a mamkou Gabrielou. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Hasiči sa predviedli aj na univerzálnom lezeckom trenažéri. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Slováci z východného Slovenska zapletení do falošných sobášov

Vyšetrovatelia Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície v poslednom období
vzniesli obvinenie štyrom Slovákom, ktorí sa podieľali na páchaní trestného činu prevádzačstva, a to formou účelových sobášov.
mpo, Prešov, Ilustračné foto: Milan Potocký

V prvom prípade čelí obvineniu
28-ročný Marián B. z východného
Slovenska za to, že sa na území Ukrajiny zosobášil s 34-ročnou Ukrajinkou, mal získať v Nižnom Nemeckom
rodinný dom v hodnote 4 500 eur.
Tá po sobáši požiadala na oddelení
cudzineckej polície v Michalovciach
o udelenie trvalého pobytu na päť
rokov. V prípade, že by tento účelový sobáš polícia neodhalila, získala
by vstup do ktoréhokoľvek členské-

ho štátu Európskej únie. V druhom
prípade mala 35-ročná Monika H.
zabezpečiť na účelový sobáš 28-ročnú Beátu A.. Tá si následne vzala za
manžela občana Pakistanu Qadeer
A. (30-ročný). Sobáš uzavreli ešte v
roku 2015 v meste Stockerau v Rakúsku. Obe ženy mali získať finančnú
odmenu vo výške 4-tisíc eur. Neskôr
mala Beáta A. na území Slovenska
osloviť ďalšiu nádejnú „nevestu“,
ktorá si vzala vo Viedni podľa islamského práva (teda nie úradne) občana Pakistanu. K úradnému sobášu

nedošlo.  V roku
2015 sa podľa
islamského práva zosobášila aj
ďalšia žena, Andrea O. z okresu Rimavská
Sobota, ktorá si
vo Viedni vzala
občana Pakistanu. K úradnému sobášu nedošlo,
napriek tomu je tiež obvinená. Muž
a tri ženy sú stíhaní na slobode a za
prevádzačstvo im hrozí trest odňatia

slobody na dva až osem rokov. O prípadoch informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa
Baloghová.

Silný vietor spôsobil v Medzilaborciach a v neďalekej obci Čabiny viaceré škody
tasr, Čabiny/Medzilaborce

Silný vietor spôsobil v utorok 30.
mája v Medzilaborciach a v neďalekej
obci Čabiny viaceré škody súvisiace
s popadanými stromami a strhnutými strechami. Ako TASR informoval
starosta Čabín Milan Moroz, v obci
vyhlásili mimoriadnu situáciu. Hasiči odstraňovali strhnutú strechu na

kultúrnom dome, aby nedošlo k zraneniam. Zatopené boli aj vnútorné
priestory objektu. „V sále sa nepohybujeme, lebo je tam sadrokartón
a bojíme sa, že to spadne,“ priblížil.
Strechu by chceli prikryť fóliou, aby
predišli ďalším škodám. Vedľajšia
budova obecného úradu zostala neporušená. Iné škody v obci nezaznamenali. Kultúrny dom podľa Moroza

len nedávno prešiel rekonštrukciou.
Okrem iného tam urobili novú fasádu, vymenili okná, prerábali sa
sociálne zariadenia i kuchyňa. V Medzilaborciach spôsobil silný vietor
s dažďom najväčšie škody v areáli
amfiteátra. Ako pre TASR uviedol
Anton Sabo z referátu výstavby mesta, z jednej budovy, ktorú momentálne využívajú ako skladové priestory,

strhlo strechu. „V miniskanzene
spadli dva stromy, ktoré nám poškodili oplotenie,“ spomenul s tým, že
popadané stromy zaevidovali na viacerých miestach v meste. Na jednom
zo sídlisk boli podľa jeho ďalších slov
poškodené miestne komunikácie. Pozostatky po víchrici odstraňujú mestskí zamestnanci, samospráva plánuje
už aj opravu spomínanej strechy.

EKO DNI vo Vihorlatskom múzeu v Humennom NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH
Vihorlatské múzeum v Humennom sa aj v tomto roku pripája k aktivitám
Svetového dňa životného prostredia. S odkazom na tohtoročný motív Spájame ľudí s prírodou, pripravuje Vihorlatské múzeum pokračovanie cyklu
environmentálnych podujatí pod názvom EKO DNI 2017.

Jana Fedičová, Humenné

Podujatie bude na pôde Vihorlatského múzea prebiehať v dňoch
5. – 8. júna. Svojím zameraním
je určené staršej školskej mládeži
ako súčasť zážitkového vyučovania environmentálnej výchovy na
základných školách (pre žiakov 5.
- 9. ročníkov) a stredných školách.
V rámci jednotlivých aktivít sa na
projekte vo Vihorlatskom múzeu
podieľajú odborní garanti – Mgr.
Iveta Buraľová, Správa Národného
parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Ing. Anna Macková, Správa
Chránenej krajinnej oblasti Vý-

chodné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach, a RNDr. Miroslav Fulín,
CSc., Východoslovenské múzeum
v Košiciach. V rámci štvordňového
trvania projektu ponúka múzeum
vo svojich priestoroch rôznorodé
environmentálne aktivity, besedy
a diskusie študentov s odbornými
pracovníkmi a tematickú filmovú
projekciu z videotéky Slovenskej
agentúry životného prostredia. Súčasťou podujatia je prehliadka prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom na ploche
viac než tristo metrov štvorcových.
Žiakom a študentom ponúkame
priestor na zamyslenie, konfrontá-

ciu poznatkov
a hľadanie
spôsobov, ako
zodpovedne
využívať prírodné prostredie a spájať
každodennú
činnosť človeka s prírodou,
ako sa stať
zodpovednou
generáciou
ľudí v prírodnom prostredí.

jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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Hovorí sa, že remeslo má zlaté dno. No remeselníkov je v našej krajine čím ďalej, tým menej. V odborných učilištiach na Slovensku sa každoročne
prezentujú na celoštátnych súťažiach budúci remeselníci v rôznych učebných odboroch. Dokazujú svoju zručnosť aj existenciu na pracovnom trhu.
Jozef Karľa, -MJK-; Snina

Jednou z takých podujatí bolo
v dňoch 23. a 24. mája na pôde Spojenej školy internátnej v Snine celoštátne kolo súťaže praktických zručností
a odborných vedomostí v učebnom
odbore „Stavebná výroba – maliarske
a natieračské práce“. Vyhlasovateľom
súťaže boli Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR; Združenie odborných učilíšť Slovenska
a Spojená škola internátna v Snine.
Z celého Slovenska boli vyslaní žiaci
z týchto škôl: SŠ Hlohovec, OU Bratislava, OUI Prešov, OUI Okoč, SŠI
Stará Ľubovňa, OU Rožňava , SŠI
Michalovce a domáce družstvo SŠI
Snina.
„Dvojčlenné družstvá prezentovali
svoje vedomosti v teoretickej časti
formou testu, v ktorom bolo potrebné odpovedať na tridsať otázok.
Praktickú časť tvorili vnútorné maľby a nátery. Úlohou súťažiacich bolo
pripraviť podklad a zrealizovať maľbu steny a náter sokla,“ uviedol nás
do problematiky súťaže Jozef Karľa,

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY

aily.
SV-Z/000427

LAMELOVÉ DVERE
www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

Celoslovenské súťaže učňov sa konajú v rôznych učebných odboroch.
Maliari a natierači sa v Snine prezentovali už viackrát. Súťaže zručnosti
vytvárajú zároveň pre učňovskú mládež možnosť dokázať, že aj v remesle môžu vyniknúť na celoslovenskej
úrovni a prezentovať tak svoje predpoklady na úspešné uplatnenie sa
v našej spoločnosti.   

Výsledky * KOLEKTÍVY: 1. OU Rožňava, 2. SŠI Stará Ľubovňa, 3. SŠI
Snina. * JEDNOTLIVCI: 1. Tomáš
Szücs (OU Rožňava), 2. Tibor Rigó

7. 3. 2016

Pohľad na praktickú časť súťaže
maliarov a natieračov odborných učilíšť.
| FOTO: ARCHÍV SŠISV

INZERCIA
Chemes, a.s. Humenné,
Chemlonská 1,
066 33 Humenné

ponúka
voľné pracovné miesto
na pozíciu

K U C H Á R / -K A
požadované vzdelanie:
stredné odborné
v odbore kuchár
dĺžka praxe: min. 2 roky
termín nástupu: asap
mzdové podmienky:
dohodou
Informácie:
g.zeliznakova@chemes.sk
+421 905 445 223

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie
a dopravu

SV-Z/000426

ocovaní
ušných

ROLETY
textilné
plastové

(OU Bratislava), 3. Nikolas Koltái
(OU Rožňava).

HE/0053

SIETE
pevné
plissé
rolovacie

vedúci odbornej výchovy v SŠI v Snine. Na prácu družstiev dohliadala
odborná porota zložená z pedagógov
zúčastnených škôl a predsedníčkou
celoslovenskej súťaže bola riaditeľka
usporiadateľa, PaedDr. Jana Kandriková. Súťažiaci boli odmenení vecnými darmi a trofejami.

HE/0054

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

Najlepší učni vo svojom odbore neobišli na prázdno. Sninčania obsadili v súťaži kolektívov pekné tretie miesto. | FOTO: ARCHÍV SŠISV

SV-Z/000425

Moder EFEKT s.r.o.

SV-Z/000418
HE/0047

k

cii

SPRAVODAJSTVOINZERCIA
/ INZERCIA | 5

Maliari a natierači prezentovali svoju zručnosť a existenciu na pracovnom trhu

a

ej služpravodmestna-
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Viac peňazí na vzdelávanie a kombinované financovanie. Aj tak môžu vyzerať eurofondy po roku 2020
Po roku 2020 by podpora regiónov z eurofondov mala vyzerať ako kombinácia grantov, návratnej pomoci a financovania z viacerých zdrojov.
ts, Bratislava, FOTO: TS

Vzdelávanie a odborná príprava, výskum, vývoj a inovácie, doprava a malé a stredné
podniky sú hlavnými oblasťami, kam by mala smerovať.
Zhodli sa na tom respondenti
v dotazníku o eurofondoch po
roku 2020.Podpredseda vlády Peter Pellegrini dlhodobo
vyvíja aktivity, aby aj po roku
2020 mohlo Slovensko čerpať
eurofondy. Jednou z týchto
aktivít bolo aj vytvorenie pracovnej skupiny „Partnerstvo
pre politiku súdržnosti 2020“
a dotazníka o budúcej podobe eurofondov. „Veľký prínos
politiky súdržnosti pre Slovensko je nespochybniteľný,
budeme preto podporovať
zachovanie jej silnej pozície
aj po roku 2020,“ zdôraznil P. Pellegrini. „Naďalej je
mojou prioritou smerovať
podporu do všetkých regiónov s dôrazom na najmenej
rozvinuté. Chcem venovať
pozornosť aj mestám, ktoré
sú   motorom ekonomického
rozvoja, ale aj ich prepojeniu s vidieckym prostredím.
Kľúčovým prvkom v príprave
obdobia po roku 2020 musí
byť flexibilita a zjednoduše-

nie celého
procesu. Samozrejmosťou musí byť
zameranie sa
na dosahovanie reálnych výsledkov,“ dodal
Pellegrini.
V priebehu
apríla 2017
vypĺňali dotazník
zástupcovia
verejného a
súkromného sektora, samospráv, mimovládnych organizácií, akademickej sféry
a profesijných združení. Vyjadrili svoje názory na to,
čo je z fondov EÚ potrebné
ďalej podporovať, aká forma
pomoci a v akých oblastiach
je efektívna, aké územia majú
byť do finančnej podpory
zahrnuté a ako zjednodušiť
systém čerpania eurofondov. Výsledky dotazníka boli
predstavené na odbornom
seminári, kde vystúpili aj renomovaní zahraniční experti,
napríklad prof. John Bachtler z Výskumného centra
európskych politík na Uni-

verzita Strathclyde vo Veľkej Británii, Peter Wostner z
Úradu vlády pre rozvoj a európsku politiku súdržnosti v
Slovinsku, Vasilis Margaras z
Generálneho riaditeľstva pre
parlamentné výskumné služby v Belgicku. Tí predstavili
svoje doterajšie skúsenosti
a názory na ďalšie smerovanie tejto hlavnej investičnej
politiky EÚ.  
Všetky prezentované názory
a skúsenosti budú zúročené
pri príprave analytických,
strategických a koncepčných
materiálov v oblasti politiky
súdržnosti, ktoré pripravu-

je ÚPVII. „Musíme však byť
pripravení aj na to, že sa nám
vybojovať zdroje po roku
2020 podariť nemusí, a preto toto programové obdobie
musíme využiť, aby sa naše
univerzity, výskumné vývojové centrá, ale aj podnikatelia
naučili pripravovať kvalitné
projekty, ktoré budú schopné súperiť po roku 2020 pri
získavaní zdrojov z globálnych grantov, ako je HORIZONT 2020 a iné, v ktorých
už budú súperiť s krajinami,
ako je Nemecko, Taliansko,
Francúzsko či Fínsko a pod.,“
dodal vicepremiér Pellegrini.

Medzilaborce zrekonštruujú kultúrny dom v miestnej časti Borov
tasr, Medzilaborce

Medzilaborce zrekonštruujú
kultúrny dom v miestnej časti Borov za približne 150-tisíc eur. V rámci Operačného
programu Kvalita životného
prostredia naň získali nenávratné finančné prostriedky
vo výške takmer 142.500 eur,
zvyšok dofinancuje samospráva z vlastného rozpočtu.

V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania
na dodávateľa stavebných
prác. Projekt je zameraný na
zateplenie a modernizáciu
objektu. Vymeniť by sa mali
okná, dvere a podlahy. Zatepliť by chceli obvodový a strešný plášť. V pláne je výmena a
rekonštrukcia vykurovania,
čím mesto ušetrí nemalé finančné prostriedky na spot-

rebe energií. Ako pre TASR
uviedol Anton Sabo z referátu
výstavby mesta, s realizáciou
projektu by sa mohlo začať už
v letnom období. Dokončiť by
ho mali najneskôr do decembra budúceho roka. Budova
bola postavená pravdepodobne v 50. rokoch minulého
storočia. „Slúži na stretávanie obyvateľov Borova, organizujú sa tam voľby, je v nej

umiestnený obecný rozhlas,“
priblížil Sabo. Po jej rekonštrukcii dôjde okrem zníženia energetickej náročnosti
objektu aj k zlepšeniu jej estetického vzhľadu a zvýšeniu
funkčnosti, čím sa podľa jeho
slov skvalitní jej užívanie.
„Budú v nej aj priestory pre
mládež na trávenie voľného
času,“ uzavrel.
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V Humenskom okrese sa rodí menej detí. Stovky obyvateľov odchádzajú

Okres Humenné patrí v rámci Prešovského kraja k okresom s najnižšou pôrodnosťou. Z okresu navyše odchádza stále čoraz
viac ľudí. Vyplýva to z najnovších zistení Štatistického úradu SR.
tasr, Humenné

Na území Prešovského kraja
ku koncu minulého roku žilo
822.310 obyvateľov, čo tvorí 15,1 percenta z celkového
počtu obyvateľov Slovenska.
Ich počet oproti roku 2015
vzrástol o 1613 obyvateľov.
Podiel žien z celkového počtu
obyvateľov kraja predstavoval 50,6 percenta. Informovala o tom Zuzana Šoltisová
z prešovského pracoviska
Štatistického úradu SR. Vlani sa v kraji narodilo 9861
živých detí, čo predstavuje
17,1 percenta z celkového
počtu v Slovenskej republike.
Oproti roku 2015 je to nárast
o 275 detí. Podľa okresov sa
najviac živých detí v prepočte
na 1000 obyvateľov narodilo
v okresoch Kežmarok (16,4),
Sabinov (15,9) a Stará Ľubovňa (14,4).

V okrese Humenné je
nízka pôrodnosť

Najnižšie hodnoty pôrodnosti
boli zaznamenané v okresoch
Medzilaborce (7,7), Humenné
(7,9) a Snina (8,2). Ide o okresy, ktoré sa zároveň vyznačujú vysokou mierou emigrácie
obyvateľstva. Podľa štatistiky
v priebehu vlaňajška v kraji
zomrelo 6684 osôb, z toho
bolo 3488 mužov a 3196
žien. Najviac osôb v prepočte
na 1000 obyvateľov zomrelo v okresoch Medzilaborce
(11,4) a Snina (10,3). Najnižšie
hodnoty úmrtnosti sú typické
pre okresy s najmladšou vekovou štruktúrou a vysokou
pôrodnosťou, a to Kežmarok
(7,1), Levoča (7,3), Stará Ľubovňa (7,3) a Sabinov (7,4).
Prešovský kraj zaznamenáva
v rámci Slovenska najvyšší
prirodzený prírastok, no napriek tomu nedokáže kompenzovať straty z migračného

Najnižšia pôrodnosť v rámci Prešovského kraja bola v okresoch Humenné, Medzilaborce a Snina. Ide
o okresy, ktoré sa zároveň vyznačujú vysokou mierou emigrácie obyvateľstva. | ILUSTRAČNÉ FOTO:
MILAN POTOCKÝ

úbytku. Z dôvodu odchodu
z trvalého miesta bydliska sa
znížil počet obyvateľov v kraji
o 1564, keď sa spolu prisťahovalo 2814 osôb a vysťahovalo
4378 ľudí. Najväčšie migračné straty zaznamenali okresy
Humenné (úbytok 325 osôb)
a Vranov nad Topľou (úbytok 277 osôb), čo je najviac
za posledných 20 rokov. Vla-

ni migračne ziskové boli len
tri okresy, a to Prešov, Medzilaborce a Levoča.
Najnižšia pôrodnosť v rámci Prešovského kraja bola
v okresoch Humenné, Medzilaborce a Snina. Ide o okresy,
ktoré sa zároveň vyznačujú
vysokou mierou emigrácie
obyvateľstva.

Ľ. Galko: Každý, kto chce mudrovať o Rómoch, nech sa najprv vyberie medzi nich
ks, Vranov nad Topľou , FOTO: KS

Každý, kto z Bratislavy mieni
mudrovať o Rómoch, nech
sa najprv vyberie medzi nich
a zrejme sa mu vyvrátia niektoré predsudky. Uviedol to
podpredseda strany Sloboda
a Solidarita (SaS) a poslanec NR SR Ľubomír Galko
počas svojej návštevy rómskej osady v Hanušovciach
nad Topľou – „Pod Šibeňou“
(okres Vranov nad Topľou).
Cieľom návštevy bolo, aby
sa poslanec parlamentu v teréne presvedčil, ako sa vyvíja situácia v otázke sociálne
odkázaných skupín. „Ten, čo

sa chce vyjadrovať z pohodlia
svojej kancelárie v Bratislave, nech sa najprv vyberie
medzi Rómov a sám zistí, že
nie všetci sú rovnakí. Napriek
predsudkom sú tu rodiny,
ktorých deti nevymeškali za
celý školský rok ani jednu
vyučovaciu hodinu,“ poznamenal Ľ. Galko, ktorý sa zaujímal aj o bezpečnosť a mieru
kriminality medzi Rómami,
pričom sa dozvedel, že kriminalita v tejto osade je nízka.
Poslanec parlamentu tvrdí,
že aj v rómskych osadách je
množstvo snažiacich sa ľudí,
ktorí si chcú zlepšiť svoj život. „Zoznámil som sa na-

príklad s pánom Bartolomejom Čikavom, ktorý pestuje
zeleninu, chová prasiatko a
hydinu na pozemku, ktorý si
sám kúpil. To všetko, aby sa
vedel postarať o svojich 12
detí. Popritom všetkom sa
snaží zveľadiť si vlastný príbytok. Dobrým príkladom
je aj pani Monika Horvátová, ktorá vychováva 4 deti
sama bez manžela a napriek
skromným podmienkam vie
aj nečakanú návštevu pozvať
do svojho síce skromného,
ale čistého jednoizbového
bývania,“ uviedol Galko, ktorý hodnotil aj spätnú väzbu
zo strany Rómov pozitívne.
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Mesto plánuje investovať do skateparku vyše 30-tisíc eur
Mladí Humenčania, ktorí radi jazdia cez rôzne prekážky na skateboardoch, kolobežkách, kolieskových korčuliach a bmx bicykloch, sa
dočkajú vynoveného skateparku. Samospráva plánuje do jeho vybavenia investovať vyše 30-tisíc eur.
Poslankyňa: Pri výbere
prekážok treba komunikoSchátraným skateparkom sa zaobe- vať s mládežou
Milan Potocký, Humenné

rali mestskí poslanci na nedávnom
rokovaní mestského zastupiteľstva.
Obľúbené miesto, kde sa stretávajú mladí Humenčania, je v dezolátnom stave. Mnohé prekážky sú
poškodené a nebezpečné. Viceprimátor Andrej Semanco potvrdil,
že samospráva plánuje skatepark
vynoviť.  „Tie prvky, ktoré sú tam,
je problém aj s bezpečnosťou. Jednoducho, tie prvky tam nemôžu
byť. Urobili sme nejaký prieskum.
My to potom dáme na ďalšie zastupiteľstvo, určite budeme mať presné podklady, ale urobili sme nejaký
prieskum a za tých 30 – 40-tisíc sa
dá urobiť špičkové skateboardové
zariadenie, osadenie a také, ktoré
vyhovujú terajším podmienkam
a bezpečnostným parametrom, aby
mohla byť plnohodnotne využívaná
pre účely mládeže na tento účel,
teda skateboardové ihrisko,“ potvrdil Semanco.

Poslankyňa Mária Cehelská vedeniu mesta odporučila, aby pri
výbere prekážok komunikovali
s mládežou. „Chcem požiadať vedenie mesta, aby pri vyberaní prvkov
a vôbec pri tejto projektovej dokumentácii komunikovalo s tými mladými ľuďmi, lebo oni sú v tom najlepší odborníci, oni vedia, čo chcú.
Nejakým spôsobom dať to dokopy,“
doplnila Cehelská. Poslanec Michal
Babin navrhol mestu, aby sa inšpirovalo Kremnicou.  „Bolo by možno dobré, keby sa uvažovalo, že to
skateboardové ihrisko vybudovať
na takom mieste, že by mohlo byť
ohradené ovalom, kde by mohlo
byť ihrisko pre bicykle, bolo by to
veľmi vhodné, bezpečné pre ľudí,
v strede by mohlo byť to skateboardové ihrisko,“ uviedol poslanec
Babin. Dodal, že také ihrisko stojí
napríklad v Kremnici.

Mladí Humenčania sa konečne dočkajú nových prekážok. Pôvodné skateparkové
ihrisko je v dezolátnom stave. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Skatepark je v dezolátnom
stave

Skateparkové ihrisko, ktoré sa
nachádza na Chemlonskej ulici
za Mestskou športovou halou, postavila samospráva ešte pred 10
rokmi za vyše 65-tisíc eur. Skatepark vznikol na podnet mladých
Humenčanov, ktorí milujú adrenalínové športy. Predtým jazdili
na námestí pri pamätníku padlých
vojakov a pred budovou Mestského

Spoločnosť ALTHAN, s.r.o. Humenné prišla na trh s ucelenou radou kvalitných mäsových výrobkov - BEZ Éčiek,
s cieľom osloviť skupinu spotrebiteľov, ktorí sa chcú vrátiť k zdravému životnému štýlu.
S nami viete, čo jete

Ak patríte k zákazníkom, ktorí si
radi pochutnajú na kvalitných mäsových výrobkoch a produktoch
zhotovených tradičnou receptúrou,
a ktoré neobsahujú žiadne chemické prísady a umelé konzervanty, tak
ste na správnej adrese. Spoločnosť
ALTHAN, s.r.o. Humenné prináša
zákazníkom nové produkty prémiovej kvality, vďaka ktorým si môžete
s radosťou pochutnávať na tradičnej
šunke, párkoch a saláme s ohľadom
na váš zdravý životný štýl. Naša Bez
Éčková rada sa vyznačuje vysokou
kvalitou a tradičnou chuťou, bez
umelých konzervačných látok, stabilizátorov a chemických prísad. Naše

kvalitné mäsové produkty sú ochutené výlučne na prírodnej báze a z výťažkov rastlín, presne tak, ako rokmi
overené recepty skúsených mäsiarov
a gazdov. S nami jednoducho viete
čo jete. Bez Éčková rada pokrýva
produkty bežnej konzumácie od raňajok až po zdravú desiatu pre naše
deti. Nájdete v nej zdravé chutné
párky, šunku s vysokým podielom
mäsa, trvanlivú salámu na cesty, či
jemnú salámu. Cielenou a náročnou
prácou sme vyvinuli kvalitné mäsové
výrobky spĺňajúce hlavne požiadavky konečných spotrebiteľov po chuťovej, vizuálnej a nutričnej stránke
za použitia najnovších technológií
a dostupných surovín.

Uprednostňujeme tradičnú
receptúru a chuť

Od polovice 20.stročia životný štýl
a uponáhľané tempo začali klásť čoraz väčšie nároky na rýchlosť a efektívnosť pri príprave potravín. Aby sa
zvýraznila chuť, aróma, alebo farba,
ale najmä aby sa predĺžila trvanlivosť, začali mnohé spoločnosti pridávať do produktov rôzne prídavné
látky, takzvané aditíva, ktorým sa
ľudovo hovorí „éčka“. Spoločnosť
ALTHAN, s.r.o. Humenné prináša
zákazníkom chutné mäsové produkty, v ktorých žiadne Éčka nenájdete.
Vyznačujú sa vysokou kvalitou, tradičnou chuťou a sú bez umelých
konzervačných látok, stabilizátorov

HE-PR/0056

S chuťou a hlavne bez Éčiek

kultúrneho strediska. V skateparku
sa nachádza niekoľko streetových
prekážok, grindboxy, vlny, rádiusy
a centrálny funbox. Už niekoľko
rokov sú ale v dezolátnom stave a
nevyhnutne potrebujú rekonštrukciu. Skejterom prekáža, že mnohé
komponenty prekážok sú z dreva,
ktoré vplyvom počasia popraskali,
prehnili a zlomili sa. Na rampách
sú tak diery. Cez mnohé prekážky
sa už nedá vôbec prejsť.

a chemických prísad.  Trvanlivosť je
pritom zachovaná ako pri bežných
štandardných produktoch. Nová
produktová rada BEZ Éčiek vznikla
na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti spracovania, veľkoobchodu a maloobchodu s mäsom.
Všetky naše mäsové výrobky  vynikajú vysokou kvalitou. Sú zhotovené
modernou technológiou, ale podľa
tradičných receptúr a z prvotriednych surovín.  Veríme, že naše produkty BEZ Éčiek oslovia čo najväčší
okruh zákazníkov.
Sú chute, na ktoré aj spomienky sú také dobré, že je zbytočné niečo pridávať. Vyskúšajte.
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Autoopravári a kozmetičky zo SOŠ Humenné získali cenné skúsenosti v Miláne
zk, Humenné

Stredná odborná škola v Humennom je zapojená do projektu
Erasmus+ „Odbornosť – naša budúcnosť“, ktorý je financovaný zo
zdrojov EÚ. V rámci projektu sa
v dňoch 23. apríla - 15. mája 2017

dvanásti študenti školy zúčastnili
odbornej praxe v druhom najväčšom meste Talianska, v Miláne,
v sprievode učiteľov PhDr. Zuzany
Kudzejovej a Mgr. Jozefa Viciana.
„Šiesti študenti boli vybraní z učebného odboru autoopravár a šiesti
zo študijného odboru kozmetič-

Študenti autoopravári z Humenného praxovali v Taliansku v autoservise Gruppo Fassina.
| FOTO: SOŠ HUMENNÉ

ka a vizážistka. V rámci odbornej
praxe pracovali 3 týždne v prevádzkach v rámci svojho odboru.
Chlapci v autoservise Gruppo Fassina a dievčatá v 3 salónoch krásy,
konkrétne Madica, IEUU a Glam.
Po úspešnom   absolvovaní odbor-

nej praxe bol každému študentovi
udelený Europass, ktorý im uľahčí
možnosť zamestnať sa na európskom trhu práce. Nadobudnuté
vedomosti a zručnosti využijú študenti vo svojej ďalšej praxi,“ uviedla Zuzana Kudzejová.

Budúce kozmetičky a vizážistky pracovali 3 týždne v salónoch krásy priamo v meste
módy v Miláne. | FOTO: SOŠ HUMENNÉ

Letné kampane majú pritiahnuť návštevníkov na zaujímavé miesta v kraji
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska pripravila na letnú sezónu kampane zamerané na objavovanie
hradov, cestovanie s legendami, fotografovanie a cyklistiku na území Prešovského kraja.
Tasr, Prešov

Súťažiacich čaká stolová hra, mobilná aplikácia a pexeso plné legiend. Ako informoval riaditeľ
KOCR Severovýchod Slovenska
Martin Janoško, počas osláv Dňa
detí 1. júna odštartuje v Prešove
tretie pokračovanie Legendaria.
Projekt zameraný na spoznávanie
Prešovského kraja s legendami ponúka vyše 80 tipov vhodných pre
rodiny s deťmi. Na historické, kultúrne, športové či rekreačné miesta
ich zavedie 15 legendárnych hrdinov, ako Móric Beňovský zo Starej Ľubovne, Biela pani z Levoče,
mních Cyprián z Pienin, vojak Vasiľ
z Dukly, Belzebub zo Sniny alebo
Vidla zo Ždiaru. „Deti sa môžu tešiť
na zbieranie nálepiek do stolovej
hry, s ktorou súťažia o ceny. Novinkou je mobilná hra Legendarium
go! V nej môžu hráči vycestovať
s legendárnymi postavičkami na
miesta, kde sa budú lokalizovať. Po

splnení bodových hraníc automaticky získajú zaujímavé ceny a zľavy
na ďalšie výlety,“ uviedol Janoško.
Súťažné nálepky a stolové hry získajú cestovatelia v rôznych kultúrnych a zábavných zariadeniach. Už
za šesť zozbieraných nálepiek získa
cestovateľ pexeso legendárnych hrdinov. Súťaže s legendami sa končia 11. septembra.

šovský a Kapušiansky hrad, Plaveč, Soľnohrad a hradisko Lipany.
Organizátor na nej spolupracuje
s občianskym združením Rákociho
cesta. Od polovice júna spustia mobilnú hru Letohrad 2017 v aplikácii
Objavujme, v ktorej hráči nájdu
tipy na hradné výlety, informácie
o hradoch a zábavné súťažné úlohy.
Za návštevu hradov získajú virtuál-

ne body, ktoré sa znásobia pri návšteve desiatich hradných podujatí.
Turisti môžu zbierať aj pečiatky
do letáku a súťažiť o ceny. Verejnosť sa môže zapojiť aj do súťaže
Choď a foť 2017. Spoločným motívom súťažných fotografií sú krásy
a zaujímavosti Prešovského kraja.
Finalisti súťaže budú svoje fotky
prezentovať na spoločnej výstave.

Súťaž Cyklopátranie Prešovským
krajom vstupuje do štvrtého ročníka. Ponúka štyri lokality, začína
sa 10. júna v Červenom Kláštore,
pokračuje 22. júla vo Svidníku,
19. augusta v Malom Lipníku a 9.
septembra v Prešove. Podľa výkonnostnej kategórie má cyklista
v každej lokalite na výber z 15 trás
rôznej náročnosti s príslušnou bodovou hodnotou. Súťaží sa o bicykel. Kampaň Letohrad 2017 je zameraná na prehliadku desiatich obnovovaných hradov - Brekov, Šebeš,
Kamenica, Čičva, Šarišský, Obi-

Letná sezónna kampaň je zameraná na objavovanie hradov, cestovanie s legendami,
fotografovanie a cyklistiku na území Prešovského kraja. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN
POTOCKÝ
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VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA rozvoz mäsových výrobkov a mäsa





požiadavky na uchádzača:
úplné stredné odborné vzdelanie
vodičský preukaz skupiny C
prax vo vedení motorového vozidla skupiny C
platný doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
platný doklad o psychickej spôsobilosti vodiča
podľa Zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov
platná Kvalifikačná karta vodiča
platná Tachografová karta vodiča
prax minimálne 5 rokov

termín nástupu:
mzdové podmienky:

asap
dohodou

Informácie:
tel. +421 905 445 * e-mail: althan@althan.sk
KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN
ut		08.15 – 09.00 hod.
		13.00 – 16.00 hod.
		17.30 – 20.00 hod.
str, pia		13.00 – 16.00 hod.
		17.30 – 20.00 hod.
štvr		14.00 – 16.00 hod.
		17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.
SAUNA – muži
ut – sob		12.00 – 19.00 hod.
ned		10.00 – 19.00 hod.
SAUNA – ženy
ut – sob		14.00 – 18.00 hod.
ned		10.00 – 19.00 hod.
www.kupaliskohumenne.sk

HE/0055

A L T H A N, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu
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0911 256 749
Riadková inzercia redakcia@humenskyexpres.sk
PRENÁJOM

riat@obfzhumenne.sk

 Ponúkame na prenájom
posledný voľný NEBYTOVÝ
PRIESTOR s rozlohou 105 m2.
Nachádza sa v stavebnom centre v Humennom na Fidlíkovej ul. 5. V areáli stavebného
centra firiem sídlia prevádzky: stavebná firma Reinter,
projekčná kancelária R-projekt, elektro-systémy, prášková lakovňa, oprava náradia,
predajňa okien a reklamná
agentúra. Cena dohodou pri
obhliadke. Kontakt - tel.:
0903 465 733.
HE-R/0089

 Dáme do prenájmu KANCELÁRSKE PRIESTORY v zrekonštruovanej budove SFZ na ul. Osloboditeľov 3 v Humennom (100 m
od centra mesta, dostatok parkovacieho miesta zdarma). Info na tel.
č. 0905 809 038; e-mail: sekreta-

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

PRANOSTIKA
Na sv. Norberta (6. 6.)
už zima ide do čerta.

Keď prší na sv. Medarda (8. 6.),
namokne každá brázda a hubári toho
roku naprázdno obídu.
Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.
Medardove mrazy vinné révy (vinič
hroznorodý) už viac nepokazia.
Kto na deň Medarda sadí a rozosieva,
tomu sa hojne kapusty a ľanu urodí.
Na Medarda sejba končí.
Ak prší aj na sv. Barnabáša (11. 6.,
apoštol), vínom naplní sa každá fľaša.

(jac)

HE-R/0081

PREDAJ
 Predám slnečný 2-izbový
BYT (62 m2, pôvodný stav)
v dobrej lokalite na ul. Čsl.
armády č. 1593/2 v Snine. Inkaso cca 120 € / mesiac. Byt je
pripravený na rekonštrukciu
podľa Vašich predstáv. Cena
10 800 €. Tel. 0948 956 861.
HE-R/0084

 KLIETKY na chov prepelíc,
králikov a činčíl / PASCE na
líšky a kuny / LIAHNE na vajíčka, ODCHOVNE pre kuriatka
/ KRMÍTKA a NAPÁJAČKY.
Rozvoz (doručenie) v rámci celého Slovenska. Viac informácií
na: ww.123nakup.eu ; tel. 0907
181 800.
HE-R/0077

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 0908 102 786.
HE-R/0001

PRÁCA

V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
05. 6. Pri kaštieli,
Mierová ul. 33
06. 6. Don Bosco,
Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
07. 6. Pri fontáne,
Nám. slobody 28
08. 6. Na detskej poliklinike,
Hviezdoslavova ul. 29
09. 6. Laborecká,
Laborecká ul. 58
10. 6. Media,
Družstevná ul. 7
11. 6. Benu - OC Tesco,
Družstevná ul. 39

 VV PLUS s.r.o. Snina ponúka prácu v strojárenskej výrobe
v ČR na pozície manipulačný
robotník, viazač bremien, brúsič, žeriavnik A1. Strava a ubytovanie je hradené + príplatok
na cestovné. Info na tel. č. 0905
469 411.
HE-R/0085

 Prijmem
HARISTOV
a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel.
0905 256 038.
HE-R/0002
HE/0048

HE-R/0030

SLUŽBY
 VÝKOP STUDNÍ do hĺbky 8 m strojom DH-112 - aj
v sťažených podmienkach,
v betónových skružiach Ø
100 cm drapákom Ø 90 cm.
Tel. 0915 978 045.
HE-R/0078

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756
264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia,
infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod.
Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia
anonymné príspevky neuverejňuje. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. * Tlačí: PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná.
SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ. Distribuované zdarma v meste Humenné. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.
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05. 6. LAURA
(Svetový deň životného prostredia - UNEP)
06. 6. NORBERT
07. 6. RÓBERT, RÓBERTA
- výročie Memoranda národa
slovenského
08. 6. MEDARD
		 (Medzinárodný deň oceánov /
Deň najlepších priateľov)
09. 6. STANISLAVA
10. 6. MARGARÉTA, GRÉTA
11. 6. DOBROSLAVA
SPOZNÁVAJME NAŠE
HRADY A ZÁMKY
HRAD JASENOV
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MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES

SPOMIENKA
Zaplakali naše oči, zaplakali bôľom,
keď sme nášmu ockovi dali posledné zbohom.
Utíchne bôľ, časom uschnú aj slzy...
Tichučko snívaš svoj večný sen
a my nikdy nezabudneme na ten smutný deň.
S hlbokým zármutkom na duši a bolesťou v srdci
oznamujeme, že nás 25. mája navždy vo veku 85 rokov
predišiel do večnosti milovaný otecko, brat a dedko

Tibor R O Š Á K
z Humenného.

Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku
tí, ktorí ste ho poznali.
S úctou a láskou spomínajú a nikdy nezabudnú dcéry
Gabika, Jarka, Tiborka a Inga s rodinami,  a sestra Margita.
Česť jeho pamiatke...

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

Humenská zberateľská
spoločnosť
organizuje návštevu
hradu Jasenov, spojenú
s odbornou
prednáškou o tomto hrade,
posedením a opekaním pri
ohni.
17. júna 2017 (sobota)
Vstup je zdarma.
Odchod autobusu je
o 9.00 hod.
z parkoviska pri
kvetinárstve Leny
(pri TB), resp. vlastnou
cestou.
Info a prihlášky:
0918 537 652 (J. Zelinka),
0903 032 530 (Pe. Humenik)
Východ / Západ S L N K A

pon
4:24 / 20:32 hod.
ut
4:24 / 20:33 hod.
str
4:23 / 20:34 hod.
štvr
4:23 / 20:35 hod.
pia
4:23 / 20:35 hod.
sob
4:23 / 20:36 hod.
ned
4:22 / 20:37 hod.
Kompletný archív článkov
nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk

MsKS – DOM KULTÚRY
AD FONTES a PETER LIPA
Ľudová hudba Stana Baláža a AMC Trio.
Hosť večera: Peter Lipa. – v utorok 6. júna
o 19.00 hod.
DIRTYY BOYZZ: LEN PRE ŽENY 2
Hollywoodska noc. Hudobné-tanečné vystúpenie v podaní mužskej striptérskej skupiny. –
v sobotu 10. júna o 20.00 hod.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
BURZA STAROŽITNOSTÍ
Mince, papierové platidlá, ručné práce... všetky zberateľské predmety. – v sobotu 10. júna
od 8.00 do 12.00 hod. v priestoroch zámku.
EKO DNI 2017
Projekt VM s dôrazom na Svetový deň
životného prostredia (5. jún) s odkazom na
tohtoročný motív „Spájame ľudí s prírodou“
so zameraním na staršiu školskú mládež, ako
súčasť zážitkového vyučovania environmentálnej výchovy na ZŠ (5. – 9. ročník) a SŠ. Rôznorodé aktivity, besedy a diskusie študentov s
odbornými pracovníkmi a tematickú filmovú
projekciu z videotéky Slovenskej agentúry
životného prostredia, prehliadka prírodovednej
expozície VM v termíne 5. – 8. júna.
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017
Výstava krajskej súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby. Potrvá do 30. júna.
POHĽADY DO NEZNÁMA
Výstava portrétov Márie Cingelovej. Autorka
pochádza z obce Ulič. Maľuje od detstva, svoj
talent formovala pod vedením akademického
maliara Ivana Chapčáka. Vystavovala na Slovensku i v zahraničí. Žije a pracuje v talianskej
Florencii. V tvorbe M.C. prevládajú portréty
a krajiny, kresby, olejomaľby, ako aj neopakovateľné diela suchým pastelom na kartóne
a dreve sú jedinečné štýlom, farebnosťou a
vyjadrením hĺbky pocitov portrétovaných.

Autorka je známa svojim citlivým ponorom do
duše. Výstava potrvá vo výstavných priestoroch VM do 31. júla.
KRÁSA PORCELÁNU
Sprístupnenie výstavy hodnotnej súkromnej
zbierky porcelánu z obdobie 19. a 20. storočia
Ing. Mirona Mihaliča, zapožičané Šarišskou
galériou v Prešove. – v galerijnej sieni O.
Dubaya VM do 31. júla. Vstupné 1/0,50 eur.
KINO Fajn
ŠIALENE ŠŤASNÁ
(LA PAZA GIOIA)
Beatrice je utáraná klamárka a samozvaná
miliardárka, ktorá rada verí tomu, že sa pozná
so všetkými dôležitými ľuďmi. Donatella je
potetovaná mlčanlivá introvertka, ktorá v sebe
ukrýva ťaživé tajomstvo. Obe ženy sú pacientkami na modernej, ale stráženej psychiatrickej
klinike a postupne sa medzi nimi zrodí silné
priateľstvo. Spoločne z liečebne utečú a snažia
sa vonku počas bláznivej cesty nájsť šťastie,
ktoré obe stratili…
komédia (FRA/ITA) – 7. júna o 19.30 hod.
MÚMIA
(THE MUMMY)
Keď ležíte celé storočia od hlavy až po päty
obviazaní gázou a zavretí v zdobenej rakve,
musí vo vás nečakaná sloboda prebudiť túžbu
urobiť niečo mimoriadne. Princezná Ahmanet
(S. Boutella) by chcela zničiť celý svet.
Dokáže ju tajná organizácia zvaná Prodigium
zastaviť? V mieste jej večného odpočinku
sa ocitol dobrodruh Nick Morton (T. Cruise)
a archeologička Jenny Halsey (A. Wallis)
nešťastnou náhodou objavia jej sarkofág,
ktorý Jenny nechala previezť do Londýna ku
skúmaniu...
dobrodružný, akčný, fantasy, horor (USA),
slovenské titulky – 8. a 9. júna o 19.30 hod.;
11. júna o 19.30 hod. – 3D verzia.

OPUSTILI
NÁS

V HUMENNOM
Ladislav Hurka, nar. 1933
Helena Labíková, nar. 1935
Štefan Gojdič, nar. 1943
Milan Brinkoš, nar. 1947
Katarína Šalatová, nar. 1956
Emil Toma, nar. 1962
Ján Žovnin, nar. 1965

V HAŽÍNE NAD CIROCHOU
Irena Petrová, nar. 1939
V HOSTOVICIACH
Zuzana Vlčeková, nar. 1937
V HUDCOVCIACH
Mária Čurlejová, nar. 1932
V KLENOVEJ
Ján Fedurčák, nar. 1941
Gejza Holub, nar. 1946
V KOCHANOVCIACH
Helena Šaková, nar. 1958
V MICHALOVCIACH
Magdaléna Šimčáková, nar. 1943
V NIŽNEJ JABLONKE
Štefan Gajdoš, nar. 1933
V ROŠKOVCIACH
Mária Kostilniková, nar. 1936
V SNINE
Mária Hrivňaková, nar. 1934
Daniela Vašková, nar. 1950
VO VOLICI
Magda Halajčiková, nar. 1952
V ZEMPLÍNSKYCH HÁMROCH
Pavol Pohl, nar. 1943

Myšlienka týždňa...
„To podstatné,
z čoho je človek živý,
nepramení z hmotných vecí,
ale z pomyselného uzla,
ktorý tie veci zväzuje.“
(ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY;
1900-1944 – francúzsky
spisovateľ, letec a filozof)

Nájdete nás aj
na facebooku:

www.facebook.com/humenskyexpres

12 | ŠPORT

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
5. JÚNA 2017

Futbal sa hrá na góly. Víťazstvo potešilo, ale nebolo presvedčivé
-MJK-, Humenné

Súper z druhej polovice tabuľky štvrtoligovej futbalovej
súťaže mužov skupiny Sever
nenarobil na humenskom
trávniku veľa šarapaty. Mladý kolektív družstva OŠK
Fintice kormidloval 3. júna
popoludní na trávniku ihriska Pri mlyne ani nie kapitán,
ale obranca Martin Gmitro.
Takmer celých deväťdesiat
minút sa hralo len na polovici
hostí, ktorí síce mali dobrú defenzívu i brankára Juhása, ale
bránili sa najmä vykopávaním
lôpt z oblasti pokutového územia. Zverenci Jožka Valkučáka sa až príliš ľahko nechávali
vťahovať do ofsajdových pascí zo strany súpera.
Aj napriek tomu, že väčšinu
druhého dejstva mohli domáci
režírovať vývoj duelu, kedy bol
v 51. minúte za zbytočné „reptanie“ na adresu hlavného rozhodcu vylúčený Ondrej Sekerák
(Fintice), nestalo sa tak. Šťastena si predsa len zasadla na bránu
hostí, hoci gólových príležitostí
zo strany domácich bolo neúrekom. Tri body zostali v Humennom aj vďaka dvom presne
miereným zásahom z kopačiek
Zdenka Cigána a Vlada Voroňáka. Výsledok však mohol byť
lichotivejší, nebyť vychýleným
„muškám“ N. Sališa či dobrému
výkonu brankára Fintíc. Divácka kulisa humenského futbalu
vzhľadom na narastajúce letné

Aj keď mal Noro Sališ v zálohe niekoľko
dobrých striel, gól mu tentokrát nebol
súdený. | FOTO MJK

teploty či výsledkovú listinu pomaly uberá na intenzite.
Aj nižšie futbalové súťaže sa blížia ku koncu sezóny 2016/2017.
Humenčania majú pred sebou
dva tímy z najnižších priečok tabuľky IV. ligy sk. Sever, z podtatranskej oblasti. Posledné 30.
kolo ročníka by mali všetci
zúčastnení odohrať v rovnaký
súťažný deň i v rovnakom čase.
Aj zápas FK Humenné – FK Vysoké Tatry je zatiaľ naplánovaný
na nedeľu 18. júna na 17. hodinu
na domácom trávniku ihriska Pri
mlyne. Svoj predposledný duel
29. kola odohrajú Humenčania
túto nedeľu 11. júna na pôde súpera ŠK Štrba.
IV. LIGA SEVER – 28. kolo
FK HUMENNÉ – FINTICE
2:0 (1:0)
Góly: 24. Z. Cigán, 78. V. Voroňák.
Žlté karty: nikto – 47. A. Bujnovský, 50. Sekerák. ČK: nikto – 51. O. Sekerák (po 2. ŽK,
kritika rozhodcu – čo to pískaš,
ty zasran). Rozhodovali: L.
Dzivjak – Pe. Kočiš, M. Šoltys.
Divákov: 100.
FK: D. Vohar – C. Vasiľ, J. Šaro,
Z. Cigán, M. Babin, J. Bialončík, M. Porvazník (65. M. Zlacký), Pe. Petričko (64. M. Cigán),
D. Šatník, V. Voroňák, N. Sališ.
Tréner: Jozef Valkučák.
OŠK: R. Juhás – T. Sekerák, A.
Mihalík, O. Sekerák, M. Silvai,

D. Marton, M. Gmitro, A. Bujnovský, M. Hric, D. Bujnovský,
M. Kovalčík. Tréner: D. Lacko.
Už v 1. minúte mohol otvárať
účet stretnutia Sališ a v ofsajde sa v 3. min. ocitol Petričko,
ktorý mal vo výskoku dobrú pozíciu. V priebehu celého zápasu
sa Humenčania až príliš ľahko
nechávali vťahovať do ofsajdových pascí zo strany súpera.
Herná ofenzíva domácich bola
viditeľná v priebehu celého zápasu, defenzívne rady hostí však
boli dobre postavené. V 17. min.
gólový exekútor Humenčanov,
Z. Cigán, z 9 metrov prestrelil
bránu, keď sa musel zbaviť aj
súpera. Prvých dvadsať minút
sa domáci brankár Vohar lopty
nedotkol. Bolo ozaj len otázkou
času, ktorý hráč z družstva FK
Humenné a kedy zdolá bránu
hostí. Stalo sa tak v 24. minúte, center Bialončíka sprava si
vychutnal najlepší strelec IV.
ligy, Zdenko Cigán, keď z voleja napol sieť brány Fintíc –
1:0. Prvej štandardky sa hostia
dočkali v 28. min., no brankár
Vohar tento pokus vyboxoval.
Potom v 31. min. hostia potiahli akciu po
pravom krídle
a na center na
vzdialenejšiu
žrď D. Bujnovský hlavou
nedosiahol ideálne. Kapitán
humenských

Kapitán FK Humenné, Cyril Vasiľ,
v pohode a víťazne. | FOTO MJK

futbalistov, Cyril Vasiľ, sa v 32.
min. zbavil súpera ešte pred
šestnástkou, ale agilný Miro
Porvazník bol v tejto chvíli na
jeho ideálnu prihrávku pomalší.
Domáci vytvárali enormný tlak
v I. polčase, hostia sa len bránili.
Úvod druhého dejstva poznačili
najprv dve žlté napomínania hrá-

„Správne načasovanie“ ukazoval rozhodcovi i humenským
fanúšikom Vlado Voroňák (vpravo), keď druhým gólom FK
Humenné zaistil dôležité víťazstvo. | FOTO MJK
Aj takéto akrobatické zákroky bolo vídať... | FOTO MJK
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Do listiny víťazov na Morave sa zapísala aj humenská plavkyňa
(zk), -MJK-; Brno

Medzinárodné
plavecké
preteky „Májové Brno 2017“ v
dňoch 6. a 7. mája ponúkli pre
piatich „žralokov“ Plaveckého
klubu Chemes Humenné
príležitosťou zmerať si sily
najmä s plavcami z Čiech,
ale aj z Ruska, Poľska,
Maďarska, zo Slovinska a
Slovenska.
Pretekalo sa v dvoch kategóriách,
13 a 14-ročných žiakov, kde
za náš klub štartovali Samuel
Onderišin, Petra Frivaldská a
dve juniorské reprezentantky
- Lenka Melničáková a Sarah
Čajbiková. V kategórii 11
a 12-ročných žiakov bojoval
najmä s o rok staršími plavcami
Dominik Luksaj.
Hoci v silnej konkurencii 405
pretekárov z 43 českých klubov
a 98 zahraničných plavcov

pokračovanie zo strany 12

čov hostí (A. Bujnovský, Sekerák), a v 51. minúte, keď Sekerákovi nestačila jedna žltá karta
za podrazenie domáceho hráča
v šestnástke, nasledovala za kritiku na adresu hlavného rozhodcu („čo to pískaš, ty zasran“) aj

Zdenko Cigán si v zápase proti Finticiam opäť vylepšil gólovú štatistiku.
| FOTO MJK

Dominik Luksaj (uprostred) v objatí a podpore svojho otca
a dedka. | FOTO ARCHÍV PKCH
Zľava – S. Onderišin, L. Melničáková, Pe. Frivaldská a S. Čajbiková

boli šance našich zástupcov
na
popredné
umiestnenia
minimálne, o to cennejšie
sú suverénne víťazstvá S.
Čajbikovej v disciplínach
na 50 a 100 metrov znak,
čím potvrdila pripravenosť
na
svoje
reprezentačné
vystúpenie na juniorskom
stretnutí štátov V-4 (písali
sme v minulom vydaní č. 22).
Potešila aj bronzová medaila L.
Melničákovej v disciplíne 100

metrov prsia, s trénerom Zoltánom Kirschnerom v Brne. | FOTO ARCHÍV PKCH
štvrté miesto
na dĺžke 200
m a piate na 50 m disciplíny čas na prsiarskej päťdesiatke.
prsia. Nesklamal ani D. Luksaj,
keď v prsiarskych disciplínach Po týchto pretekoch čakalo
obsadil na 200 metrov štvrté, na plavcov PK Chemes Humenné
50 m piate a na 100 m siedme dolaďovanie formy na blížiace
miesto. S. Onderišin v náročnej sa Letné majstrovstvá Slovenska
súťaži zaznamenal najlepší v jednotlivých kategóriách.
výkon na 200 metrov prsia, 13 a 14-roční žiaci bojovali
keď skončil na 21. pozícii. Pe. o medaily uplynulý víkend
Frivaldská zaplávala jedenásty v štúrovskom bazéne.

vylúčenie a nariadený pokutový
kop. Loptu si na značku 11 m
postavil Z. Cigán. Jedenástku
však nepremenil, keď strelu
vyrazil brankár Juhás na hornú
žrď a lopta neprešla bránkovou
čiarou. Strelecká nemohúcnosť
pokračovala. V 53. min. vyslal
Vasiľ pekný center na Z. Cigána a ten z blízka prekopol ponad bránu. V 58. min. Bialončík z príliš tupého uhla vyzval
brankára hostí k zákroku. Šťastena a všetci svätí, doslova, stáli
v 61. min. pri brankárovi Fintíc,
ktorý zdarne zlikvidoval tri tu-

tovky domácich hráčov. Sališ
následne dvakrát po sebe minul
bránu. Je pravdou, že aj slnko
zohralo svoju úlohu. V 68. min.
vyzval brankára Juhása k zákroku Voroňák. Osvieženie v podobe čistej vody v priebehu zápasu
už fungovalo na plné obrátky.
V 76. min. vystrašil domácu
tribúnu i brankára Vohara hosťujúci Mihalík, keď sa golman
natiahol k prízemnou strelou
k pravej žrdi. Víťazstvo domá-

Brankár Fintíc, Radovan Juhás, bol tiež
pevnou oporou tímu. | FOTO MJK

cich poistil v 78. min. Vlado
Voroňák. Jeho trestný kop z 22
m prestrelil múr, brankár išiel
správne po lopte, ale pri ľavej
žrdi chýbali stotiny sekundy,
aby ju zachytil – 2:0. V 83. min.
zvýšil vedenie hlavou Z. Cigán,
ale postranný rozhodca opäť
avizoval ofsajd. Norovi Sališovi
nebolo súdené v tomto zápase
skórovať...
Ostatné výsledky a tabuľka
na strane 14.

Miro Porvazník (vo výskoku) sa nie raz ocitol v gólovej pozícii. Druhý zľava vylúčený
Sekerák, vpravo Gmitro, ktorý mal na svedomí pevnú defenzívu hostí. | FOTO MJK

14 | ŠPORT

FUTBALOVÝ SERVIS

FINÁLE LIGY MAJSTROV
Najúspešnejší španielsky futbalový veľkoklub
Real Madrid (biely balet na zelenom trávniku)
pridal v sobotu v noci do svojej vitríny 12.
trofej. Víťazstvom nad talianskym klubom
Juventus Turín obhájili Španieli, ako prvý klub
v novodobej histórii súťaže Európskeho pohára majstrov, zisk „ušatej“ trofeje. Doteraz to
dokázalo iba AC Miláno v roku 1990.
JUVENTUS TURÍN (ITA)
– REAL MADRID (SPA)
1:4 (1:1)
(Cardiff - Wales, Veľká Británia)
Góly: 27. Mandžukič - 20. a 64. Cristiano Ronaldo, 61. Casemiro, 90. Asensio. ŽK: Dybala,
Pjanič, Alex Sando, Cuadrado - Ramos, Carvajal, Kroos. ČK: 84. Cuadrado (Juventus). R:
Brych - Borsch, Lupp (všetci z Nemecka) – 75
000 divákov.
JUVENTUS FC: Gianluigi Buffon - Barzagli
(66. Cuadrado), Bonucci, Chiellini - Alves,
Pjanič (71. Marchisio), Khedira, Alex Sandro
- Dybala (78. Lemina), Mandžukić – Higuain.
REAL: Navas - Carvajal, Ramos, Varane,
Marcelo - Kroos (89. Morata), Casemiro,
Modrič - Isco (83. Asencio), Benzema (77.
Bale), C. Ronaldo. Tréner: Zinedine Zidane
(FRA).
III. LIGA VÝCHOD – 28. kolo
• Vranov n/T. – V. Revištia 1:0, Trebišov –
Bardejov. N. Ves 3:0, Stropkov – Giraltovce
3:2, Pušovce 0:2, Svit – Sabinov 0:1, Plavnica
– Svidník 0:3 / Snina a V. Opátske mali voľno.
24
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25

18
16
12
10
12
10
10
9
8
7
8
7
6
1

2
7
5
9
3
6
4
6
5
8
5
7
6
1

4
2
8
6
9
8
10
9
11
9
11
11
13
23

58:11
60:21
32:22
46:25
43:33
44:33
37:36
34:26
34:35
37:40
37:50
36:39
36:43
7:127

Pozn.: FK Krásna/KE a Družstevník Veľký
Horeš zo súťaže odstúpili.

56
55
41
39
39
36
34
33
29
29
29
28
24
4

IV. LIGA SEVER – 28. kolo
RADVAŇ N/L. – KRAČÚNOVCE
4:1 (3:1)
G: 9. R. Ljubarskij, 21. Š. Pundžák, 24. M.
Paľo, 56. M. Beták – 33. Pe. Uhrin.
ZÁMUTOV – MEDZILABORCE
1:4 (0:3)
G: 87. (11m) Mat. Mihok – 31. a 81. V. Gavula,

28. R. Potoma, 29. J. Vachaľ.
• FK Humenné – Fintice 2:0 (viac na str. 1213), V. Tatry – Štrba 1:4, Šariš. Michaľany –
Spiš. Podhradie 2:0, Dlhé Klčovo – Raslavice
1:1, Záhradné – Ľubotice 1:2 / Pakostov mal
voľno.
Šariš. Michaľany
Záhradné
Kračúnovce
FK Humenné
Raslavice
Dlhé Klčovo
Spiš. Podhradie
Radvaň n/L.
Medzilaborce
Pakostov
Fintice
Ľubotice
Zámutov
Štrba
V. Tatry

26
26
27
26
26
26
27
26
26
26
26
26
26
26
26

21
19
14
13
11
11
12
11
11
10
7
7
6
4
3

4
3
5
4
8
8
4
6
5
2
6
6
2
5
4

1
4
8
9
7
7
11
9
10
14
13
13
18
17
19

80:19
61:23
45:29
49:32
53:30
51:41
49:32
45:33
48:48
37:45
24:44
35:57
23:55
28:74
16:82

Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo
súťaže odstúpil.

67
60
47
43
41
41
40
39
38
32
27
27
20
17
13

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
24. kolo
ULIČ – KAMENICA N/CIR.
1:0 (0:0)
G: 55. M. Hromadka.
JASENOV – STAKČÍN
7:0 (3:0)
G: 33. a 40. V. Veselovskyy, 61. a 66. St. Soták,
11. (11m) R. Tomčák, 56. Sam. Soták, 85. T.
Boháč.
N. HRUŠOV – KOCHANOVCE/BREKOV
4:0 (3:0)
G: 7. a 37. M. Palko, 45. Pe. Babjak, 76. V.
Bakajsa.
• Sačurov – Sedliská 2:0, Soľ – Bystré 3:4,
Seč. Polianka – Hencovce 4:1 / Ptičie malo
voľno.
Soľ 23
20 2
Jasenov
23 18
Kamenica n/Cir. 22 11
Hencovce
22 10
Ptičie
22 11
Sačurov
22 9
Bystré
22 8
Stakčín
22 7
N. Hrušov
22 7
Kochanovce/Brekov 22 8
Ulič
22 6
Seč. Polianka 22 7
Sedliská
22 4

163:18
1 4
4 7
5 7
1 10
0 13
3 11
5 10
4 11
1 13
4 12
1 14
5 13

62
68:31
33:26
40:30
43:41
32:38
29:42
29:37
37:36
33:39
35:52
28:51
29:58

Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo
súťaže odstúpilo.
I.TRIEDA OBFZ HE – 24. kolo

55
37
35
34
27
27
26
25
25
22
22
17

BOROV – LUKAČOVCE
5:1 (2:1)
G: 22., 69. a 75. I. Černega, 29. M. Kuruc, 77.
(11m) M. Mamaj – 41. M. Ondáč.

BRESTOV – ŇAGOV
2:3 (0:1)
G: 73. M. Fogoš, 90. R. Barnišin – 40. M.
Bučko, 76. L. Savarij, 79. M. Kvaško.

LACKOVCE – V. HRUŠOV
4:2 (1:1)
G: 44., 50. a 73. M. Škumanič, 84. T. Gergeľ –
22. M. Naster, 70. M. Sabo.

OHRADZANY – ROKYTOV PRI HE
5:0 (2:0)
G: 25. a 84. V. Šuľak, 2. J. Cholp, 53. T.
Kohút, 75. L. Kuzma.

UDAVSKÉ – DLHÉ N/CIR.
1:1 (1:0)
G: 14. L. Nazad – 84. M. Čopik.

ZEMPLÍN. HÁMRE – ULIČ. KRIVÉ
5:0 (2:0)
G: 25. a 75. T. Cenkner, 40. a 60. J. Vaceľ,
85. F. Kepič.

N. LADIČKOVCE – BELÁ N/CIR.
1:0 (1:0)
G: 44. (11m) Š. Mažerik.
PAPÍN – LIESKOVEC
0:4 (0:1)
G: 51. a 78. (11m) R. Tabaka, 23. L. Džatko,
83. S. Hodor.
KOŠKOVCE – KRÁSNY BROD
4:1 (1:1)
G: 59. a 73. P. Ferenc, 30. D. Haluška, 83. D.
Benec. ČK: nikto – 89. M. Panik.
V. SITNICA – UBĽA
2:1 (0:0)
G: 68. J. Kušnír, 82. L. Malý – 66. M. Bindzár.
V. Hrušov
Borov
Ubľa
Dlhé n/Cir.
Belá n/Cir.
Krásny Brod
N. Ladičkovce
Koškovce
V. Sitnica
Lieskovec
Lukačovce
Udavské
Papín
Lackovce

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
14
11
10
10
10
10
9
8
7
8
7
8
8

3
4
5
7
6
3
2
3
4
6
3
6
3
3

2
6
8
7
8
11
12
12
12
11
13
11
13
13

71:26
65:29
47:37
37:33
48:33
47:53
58:55
33:43
35:45
37:44
40:56
46:67
36:58
39:60

II.TRIEDA OBFZ HE – 23. kolo

60
46
38
37
36
33
32
30
28
27
27
27
27
24

• Hrubov – Rovné 0:6, Turcovce – N. Sitnica 0:2, Hrabovec n/L. – Kolonica 4:3, Zubné
– Habura (výsledok nebol v čase uzávierky
známy).
Ohradzany
N. Sitnica
Ňagov
Zemplín. Hámre
Brestov
Rovné
Zubné
Habura
Ulič. Krivé
Turcovce
Kolonica
Rokytov pri HE
Hrabovec n/L.
Hrubov

24
24
24
24
24
24
23
23
24
24
24
24
24
24

19
16
13
12
12
12
11
10
8
7
7
6
7
0

3
4
4
6
4
2
5
5
4
6
2
5
2
2

2
4
7
6
8
10
7
8
12
11
15
13
15
22

70:21
67:24
56:37
47:31
45:38
62:38
52:33
48:35
45:67
35:44
47:61
40:72
33:74
21:93

60
52
43
42
40
38
38
35
28
24
23
23
23
2

POHÁR NEXIS FIBERS a ObFZ HE
Finále * Belá nad Cirochou – Vyšný Hrušov
1:2 (0:1), G: 86. D. Haburaj – 45. R. Mižík,
80. M. Max. ŽK: 38. Čop – 85. Jasik. R: J.
Skalka – M. Pidanič, J. Greško. D: 250. TJ
Slovan: Ľ. Maliňák – L. Hišem, V. Diňa, D.
Karľa, T. Pavlina, J. Skarba, D. Haburaj, J.
Čop (73. S. Ľoch), Pa. Kirňak, M. Lukáč (46.
Pa. Burda), R. Čižmár (84. K. Suško). Tréner:
Marek Lukáč. TJ Rozkvet: F. Piroščák – R.
Albičuk, M. Naster, J. Kolesár, V. Šalata (46.
M. Kurtak), J. Šedmák, Ľ. Uhľár, R. Mižík, M.
Sabo (76. M. Max), M. Jasik, J. Max (90. M.
Švárny). Tréner: Jozef Ondik.        -MJK-

INZERCIA
HE-S/0042

Trebišov
V. Opátske
Vranov n/T.
Snina
Svidník
Svit
Plavnica
Giraltovce
V. Revištia
Sabinov
Bard. N. Ves
Stropkov
Prešov B
Pušovce
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O dva týždne si boxeri postavia svoj ring aj pri Ciroche na letisku
-MJK-, (dm); Sedziszów, Vranov n/T., Kamenica n/Cir.

Mesiac máj neprial výlučne láske, ale aj
súťažným tvrdým úderom v boxerskom
ringu. Dva turnajové víkendy majú za
sebou aj borci ŠK Miko fit-box z Kamenice nad Cirochou. Tí nezaháľali
a zúčastnili sa medzinárodného turnaja
u našich severných susedov a domáceho
turnaja druhej slovenskej ligy v boxe vo
Vranove.
Na medzinárodný turnaj „O pohár Karpát“
vycestoval 13. mája tréner Marián Miko so
štvoricou svojich zverencov do poľského
mestečka Sedziszów Malopolski (Podkarpatské vojvodstvo, vzdušnou čiarou na
sever od Stropkova), na ktorom sa prezentovali dobrými výsledkami.  Adrián Rak vo
váhovej kategórii starších žiakov do 59 kg
premohol svojimi silami súpera a zvíťazil
už v prvom kole RSC. V ženskej kategórii s váhou do 54 kg sa postavila Nikola
Cenknerová zoči-voči majsterke Poľska,
no v ringu jej nestačila a podľahla svojej

INZERCIA
HE/0046

skúsenejšej súperke na body. Dávid Zajac
v kategórii staršieho dorastu s váhou do 75
kg presvedčivo zvíťazil nad svojím súperom z poľského Krosna hneď v prvom kole
RSC. Po veľmi vyrovnanom a bojovnom
zápase vo váhe do 69 kg podľahol Ján Rak
rovnako skúsenejšiemu súperovi z Poľska
na body.
Boxeri od Cirochy sa o týždeň neskôr, 20.
mája, predviedli na súťaži druhej ligy vo
Vranove nad Topľou. Suverénnym spôsobom v kategórii starších žiakov s váhou do
68 kg zvíťazil Štefan Vrábeľ nad domácim
súperom z Vranova už v prvom kole RSC.
Adrián Rak v ringu šancu nedostal, nakoľko jeho súper z Giraltoviec do boja nenastúpil. N. Cenknerová porazila svoju súperku
zo Stropkova v kategórii žien s váhou do
57 kg a to vzdaním súperky v prvom kole.
Nováčik kamenických boxerov, Branislav
Kalanin, podľahol súperovi z Košíc na
body v kategórii staršieho dorastu s váhou
do 69kg, po veľmi vyrovnanom boji. Samuel Hrivňák vo váhovej kategórii mužov
do 81 kg predviedol so svojim súperom z
Družstevnej pri Hornáde jeden z najlepších
zápasov tohto turnaja. „Hoci mu Samuel
podľahol na body, patrí mu veľká pochvala
za skvelý výkon v ringu,“ zhodnotil počínanie svojich zverencov tréner Marián Miko.
Najbližšie chlapcov z Kamenice čaká medzinárodný turnaj, ktorý sa uskutoční v domácom ringu v Kamenici nad Cirochou
proti kvalitným reprezentantom z Poľska.
Miesto bude možno trochu neobvyklé,
v rámci 700. výročia prvej písomnej zmienky obce Kamenica nad Cirochou (16. a 17.
júna) vyčlenená plocha miestneho letiska.
Od dvanástej hodiny sa predstavia boxeri
Akadémie Tomi KID Kovács. Potom od 15.
do 19. hodiny sú naplánované boxerské zápasy s Tomim KID Kovácsom (majster sve-

Kamenickí borci – zľava: N. Cenknerová, A. Rak, tréner Marián Miko, J. Rak a David Zajac
na súťaži v Poľsku. | FOTO ARCHÍV MM

Druholigový turnaj vo Vranove nad Topľou – zľava: N. Cenknerová, A. Rak, S. Hrivňák,
tréner M. Miko, B. Kalanin a Š. Vrábeľ. | FOTO ARCHÍV MM

ta WBF, WBO), gala-večer boxu s Christianom Martinezom (5-násobný majster
Kuby) predstaví sa Viliam Tanko (šampión
z chatrče a 11-násobný majster SR) a priaz-

nivci tohto športu budú mať možnosť byť
prítomní aj na podujatí „Slovensko do rukavíc – Vyboxuj si svoj sen“.

Namiesto pochvál a pokút rozdávali deti na slovenských cestách vodičom jablká i citróny
-MJK-, zdroj: Poisťovňa Generali; Humenné

Už osemnásť rokov spolupracuje poisťovňa Generali s Policajným
zborom SR za pomoci školákov na povedomí našich vodičov. Dopravno-preventívnu akciu s názvom „Jabko –
Citrón“ organizujú tieto zložky každý
rok v máji.
Cieľom akcie je šíriť osvetu o potrebe dodržiavania dopravných predpisov
medzi vodičmi, deťmi aj širokou verejnosťou. Tentokrát sa akcia na slovenských cestných komunikáciách uskutočnila minulý týždeň, od 29. mája do
2. júna. Počas týchto dní skontrolovali
náhodne zastavené autá (cca 2-tisíc

vodičov) detsko-policajné hliadky na
päťdesiatke vybraných stanovíšť po celom Slovensku.
Akcia je jedinečná v tom, že vodičov
počas nej policajné hliadky upozorňujú
na porušenia dopravných predpisov netradičnou formou. Pri menej závažnom
porušení, za ktoré by inak dostali pokutu, dostanú od detí základných škôl
kyslý citrón a napomenutie. Naopak, za
vzornú jazdu deti vodičov odmenia sladkým jablkom a obrázkom, ktorý samé
namaľovali, i malou pozornosťou od
poisťovne Generali.
Napomenutie z úst detí vodiči mnohokrát
prijímajú účastníci cestnej premávky
pozitívnejšie ako klasickú formu sankcie
zo strany polície.

Tento vodič, odchytený policajnou hliadkou na Laboreckej ulici v Humennom, jazdil
zodpovedne. Odišiel so sladkým jabĺčkom. | FOTO MJK
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Neexistujú nemožné sny, len obmedzené predstavy toho, čo je možné

Aktívni i bývalí horolezci, turisti a bežci... spoločne zapózovali hľadáčiku objektívu fotografa pred štartom behu do vrchu s cieľom na Tretej skale. | FOTO MJK

-MJK-; Podskalka, Humenné
Mnohí Humenčania Humenčanov, ani len netušia, aké
krásy malebnej prírody ukrýva blízke okolie nášho mesta či
neďalekého regiónu. Jedným
takým miestom je Národná
prírodná rezervácia (územie
európskeho významu) – Humenský Sokol. Vzdialený len
pár stovák metrov za osadou
Podskalka pri Humennom.

sívneho skalného útvaru zliezali
malí pod dozorom inštruktorov
i veľkí. V popoludňajších hodinách bol na programe beh do
vrchu, so štartom nad autobusovou zastávkou po značenej turistickej trase s cieľom na „Tretej

skale“. Prevýšenie tejto lesnej
oblasti je značná, ale jej zdolanie stojí za ten nádherný výhľad.
Časomieru mal pod dohľadom
neúnavný bežec Peter Behún
z Ptičia, na zdarný priebeh dozeral Milan Bališin.

Členovia a priatelia Horolezeckého oddielu Humenné v sobotu
3. júna využili nádherné letné
počasie aktívnym spôsobom.
Cvičnú horolezeckú skalu ma-

Pohľad z Tretej skaly Humenského
Sokola na pýchu nášho regiónu –
Vihorlat. | FOTO MJK

Maličký nasledovník humenských lezcov takto už v útlom veku bez ostychu zdoláva
pod dohľadom inštruktora skalné útvary. | FOTO MJK

Športová spomienka ma priviedla
v čase tri týždne späť. Humenská
nohejbalová palubovka nie je rumunskému reprezentantovi GEORGELOVI BOBISOVI neznáma. Naposledy, samozrejme súťažne, navštívil
malú humenskú nohejbalovú rodinu
v rámci prvého turnaja nadnárodnej
súťaže Interligy. Tento charizmatický
nohejbalista patrí v súčasnosti k top
nohejbalistom sveta kategórie singlistov (jednotlivcov), ale vstupuje
aj do súťaží dvojíc i trojíc. Je európskym majstrom a vicemajstrom sveta, keď ho v novembri 2016 na svetovom šampionáte v českom Brne
z trónu zosadil český reprezentant.
| FOTO ARCHÍV MJK

