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Mesto Humenné
oživili tisícky
okrasných kvetín

Letné kúpalisko je
pripravené na sezónu
Viac na str. 7

Viac na str. 3

Na Šírave už otvorili letnú sezónu.
Na rekreantov čakajú aj vynovené pláže
Letnú turistickú sezónu na Zemplínskej šírave oficiálne odštartovali uplynulú nedeľu 18. júna v rekreačnej oblasti
Medvedia hora. Jednotlivé strediská najväčšej vodnej nádrže na Slovensku sú podľa ich zástupcov pripravené.
tasr, mpo, Kaluža, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Kúpacia sezóna by sa mala na Zemplínskej šírave začať 1. júla a na
neďalekom Vinianskom jazere 23.
júna. Dovtedy by mali byť známe aj
laboratórne výsledky vôd. „Z informácií, ktoré máme doposiaľ, letná

sezóna na Šírave a Vinianskom jazere nie je a nemala by byť ohrozená
kvalitou vody,“ uviedol pre TASR
primátor Michaloviec Viliam Zahorčák. Vodná nádrž je podľa jeho
slov naplnená na 88 percent, teplota vody predstavuje približne 20,5
stupňa Celzia. „Čo sa týka bezpeč-

nosti, Hasičský a záchranný zbor,
ako aj policajné útvary avizovali, že
sú na letnú turistickú sezónu pripravení tak personálne, ako aj technicky. Ukázala sa ako dobrá skúsenosť
využívanie jazdeckej polície, takže aj
v tomto roku by mala byť k dispozícii
na Zemplínskej šírave a Vinianskom

jazere,“ doplnil. Východoslovenské
more, ako mnohí Šíravu nazývajú,
začínajú vnímať už aj ako destináciu
vodných športov. „Tomuto faktoru
sa budeme musieť prispôsobiť, aby
nedochádzalo ku kolíziám s kúpajúcimi sa,“ spomenul primátor s tým,
že počas sezóny bude zvýšený do-
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Na Šírave už otvorili letnú sezónu. Na rekreantov čakajú aj vynovené pláže
pokračovanie zo strany 1

hľad na vodnej hladine.

Nové pieskové pláže

Tento rok si slovenské more pripomenie 51 rokov turizmu na Zemplínskej šírave. Návštevníkov čaká
množstvo zaujímavých prekvapení.
Na novej pieskovej pláži v stredisku
Kamenec pred hotelom Glamour
ožije pieskové kráľovstvo, ktoré
otvoria 30. júna. Šírava ponúka v
tomto roku nové upravené pieskové
pláže so zavlažovaným trávnikom a
detské ihriská v stredisku Medvedia
hora pri penzióne Anima. V mesiacoch júl a august pripravujú na
Šírave fakultatívne výlety „Špacirki
po okoľici“, spojené s relaxačným
pobytom v areáli vodného sveta
Thermalpark Šírava. Najväčší party club na východe Slovenska pri
slovenskom mori prinesie počas
letných prázdnin zábavu, zaujímavé
podujatia a nezabudnuteľné zážitky
v Moteli Kamenec. Zaujímavé akcie
a filmy premietané pod holým nebom v najväčšom prírodnom amfiteátri Lúč na stredisku Hôrka určite
nevynechajte. Na Vinianskom jazere, pláž pri hoteli Vinnay, pribudne
lákadlo pre najmenších pirátov –
potopená loď Korzár.

Návštevníkov čaká množstvo sprievodných podujatí

Vzorky vôd z nekrytých letných

umelých kúpalísk v stredisku Kamenec, konkrétne časť Kaluža
a Klokočov, podľa laboratórnych
výsledkov, ako uviedol Zahorčák,
vyhovujú platným predpisom. Ako
na konferencii informoval starosta
obce Kaluža Ján Čuchran, prípravy
na letnú sezónu spustili už v apríli.
Okrem bežnej údržby sa rozhodli
vynoviť vstup do strediska a vybudovať chodník, ktorý by mal byť
hotový do konca júna. V budúcnosti
plánujú zrealizovať aj cyklotrasu,
ktorá by viedla zo strediska Medvedia hora po oblasť Kamenec. Obec
pripravuje v lete medzinárodné
stretnutie paraglajdistov, ktoré
by malo trvať päť dní. Ako za obec
Klokočov, ktorá spravuje strediská
Malý Kamenec, Klokočov a Paľkov,
informovala jej starostka Monika
Hudáčková, na letnú sezónu je už
pripravený neplavecký a detský bazén. Pred sezónou realizovali okrem
iného bežnú údržbu, kosenie, ale aj
obnovu verejného osvetlenia. Obec
ponúka turistom táborisko na Paľkove a autokemping na stredisku
Klokočov. Upozornila na augustové bežecké podujatie Klokočovská
päťka, ktoré je venované nielen
dospelým, ale aj deťom. Zároveň
pripomenula, že obec je pútnickým
miestom, pripravuje preto viacero
akcií v tejto súvislosti. Obec Vinné
prevádzkuje počas leta okrem Vinianskeho jazera aj jedno stredisko
na Zemplínskej šírave - Hôrka. Ja-

Nové upravené pieskové pláže so zavlažovaným trávnikom a detské ihriská pribudli v
stredisku Medvedia hora pri penzióne Anima. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Tento rok si slovenské more pripomenie 51 rokov turizmu na Zemplínskej šírave.
Návštevníkov čaká množstvo zaujímavých prekvapení. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

zero je na letnú sezónu podľa starostu Mariána Makeľa pripravené.
Do jej začiatku by chceli okrem
iného vykonať ešte opravu prístupovej komunikácie, ktorá je v zlom
technickom stave. Upozornil na

jedno z TOP podujatí v Košickom
kraji, a to sú Jánske ohne nad Šíravou, ktoré sa pri obci uskutočnia
24. júna. Od 26. do 30. júna bude vo
Vinnom aj drevorezbársky plenér.

Proti korupcii sa postavili aj v Humennom

V protikorupčnej vlne prechádzajúcej Slovenskom pozdvihli svoj hlas k tejto najzávažnejšej téme doby aj mladí Humenčania.
mr, Humenné

V pondelok 12. júna zorganizovali
akciu Proti arogancii moci, kde veľmi zreteľne zaznelo, že ich mesto
je v tomto smere smutným príkladom. Na verejné zhromaždenie
prišlo okolo 110 ľudí. Moderovanie
akcie, na ktorej vystúpilo viacero
občanov, bravúrne zvládol Martin

Ruščanský, ktorému úspešne pomáhal Tomáš Šudík, dobehnuvší
na stretnutie priamo z prijímacích
pohovorov v Košiciach. So závažnými poznatkami vystúpila aj dlhoročná bývalá riaditeľka materskej
školy Anna Lopatová, opozičný
poslanec Miloš Meričko, bývalá
novinárka Jana Ďurašková i Biela
vrana Ján Mičovský. V závere prí-

tomní podpísali petičné listiny za
odvolanie korupčných symbolov
Slovenska. „Veríme, že náš humenský hlas prispeje nielen k tomu, aby
sa naplnil cieľ petície získať pod ňu
100-tisíc podpisov, aby korupčné
symboly Slovenska odišli na trvalý dôchodok, ale aj k tomu, aby
si súčasné i nastupujúce generácie zreteľne uvedomili, že verejné

funkcie sú službou občanom, a nie
mostíkom k rozkrádaniu ich daní,“
zdôraznil Ruščanský. Humenskí
mládežníci ohlásili, že budú v tlaku
na očistenie ich mesta od korupcie
pokračovať. Sú presvedčení, že sa
pohne svedomie aj v ďalších občanoch a na najbližšie zhromaždenie
prídu v ešte väčšom počte.
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Mesto Humenné oživili tisícky okrasných kvetín

Humenčanov, ale aj návštevníkov mesta vítajú v týchto dňoch na kruhových objazdoch kvetinové lienky, pestrofarebná kvoka, a ďalšie
zaujímavé tvary zhotovené z okrasných kvetín. Nádhernú výsadbu zabezpečili Technické služby mesta Humenné.
mpo, Humenné

Riaditeľ Technických služieb Milan Kuruc vysvetlil, že netradičná
kvetinová výzdoba má spestriť,
zatraktívniť a oživiť mesto. Najväč-

šiu pozornosť púta kruhový objazd
pod nadjazdom, v ktorého strede sa
vyníma rozkvitnutá pestrofarebná
sliepka. Na jej výzdobu použili 280
červených a bielych begónií. Ako
základ poslúžila kovová konštrukcia

Kruhové objazdy v meste zdobia kvetinové lienky, ale aj takáto pestrofarebná sliepka..

| FOTO: MILAN POTOCKÝ

kvoky, ktorá na Veľkú noc bola osadená na Námestí slobody vo Fontáne Lásky. Kruhový objazd v smere
na Medzilaborce zasa zdobia dve
kvetinové lienky. Kovovú konštrukciu lienok zhotovil umelecký kováč.

Kvetinovú výzdobu si pochvaľujú aj
obyvatelia Sídliska III, kde sa okrasné kvetiny vynárajú z drevenej truhlice. Kuruc doplnil, že po odkvitnutí
jarných sirôtok vysadili v meste
v týchto dňoch až 4 500 begónií.

Pracovníci Technických služieb mesta Humenné vysadili až 4 500 červených a bielych
begónií. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Konfrontácie - Výstava bývalých a súčasných učiteľov a bývalých absolventov ZUŠ-ky

Táto výstava chce priblížiť mestu osobnosti, ktoré sa v tomto meste narodili, študovali v ňom, tvoria tu a cez svoju
tvorbu vstupujú do celoslovenského aj svetového povedomia.
Drahoslava Zalaiová, Humenné

Výstava Konfrontácie je verejnosti
prístupná vo výstavnej miestnosti
Domu kultúry. Je zaujímavá nielen
zvládnutím klasických techník, ale
aj hravým využitím rôzneho materiálu na dosiahnutie estetického
účinku. Na druhej strane možno vidieť aj tvorbu, ktorá má silu
v myšlienke a svedčí o aktívnom
vnímaní a prežívaní. Tieto záverečné práce sú pozitívnou správou
o výtvarných schopnostiach našich absolventov, o ich názoroch
na svet, ideových posolstvách,
využití vedomostí o tendenciách
vo výtvarnom umení a následnom aplikovaní vo vlastnej tvorbe.
Konfrontácie - Výstava bývalých
a súčasných učiteľov a bývalých
absolventov. Dôvod zrealizovania
tejto výstavy súvisí so 60. výročím
našej ZUŠ. Rok vzniku umeleckej

školy v meste je 1957, ale výtvarný odbor začal svoje pôsobenie
o niekoľko rokov neskôr, v roku
1965, v budove na Námestí slobody, ktorú poznáme pod menom
Modrý kocúr. Ak je táto výstava aj
pohľadom do histórie VO, pripomínajú toto obzretie sa obrazy našich
bývalých učiteľov - Mgr. Juraja
Daceja, Mgr. Andreja Račka, ktorí
rozbiehali činnosť výtvarného odboru. Obidvaja postavili svojimi
úspechmi a vlastným tvorivým zanietením latku vysoko a inšpirujú
dodnes svojich nasledovníkov. Pri
tejto príležitosti sme si zaspomínali
aj na kolegov, ktorí už nie sú medzi
nami, a spomienky na nich ožívajú
pred ich obrazmi a sochami - Mgr.
Beáta Miškovičová, Mgr. Rudolf
Klikušovský, Mgr. Ľubomír Birka.
Ich pedagogické pôsobenie si v
sebe nesú dodnes ich žiaci, ktorí aj
na tejto výstave vystavujú. V tomto
roku si aj naše mesto pripomína

okrúhle výročie 700 rokov od prvej
písomnej zmienky. Táto výstava
chce priblížiť mestu osobnosti, ktoré si uvádzajú vo svojom životopise,
že sa v tomto meste narodili, študovali v ňom, tvoria tu a cez svoju
tvorbu vstupujú do celoslovenského aj svetového povedomia a šíria
dobré zvesti o našom meste na východe republiky. Sú živou ukážkou
smerovania od základov, ktoré im
naša škola položila.
Výstava ponúka ukážky umeleckej
tvorby, pre ktorú je umelecké vzdelanie rozhodujúce a motivujúce:
grafik Mgr. Vladimír Vajs, dizajnér Mgr. art. Bystrík Miček, dizajnér Mgr. art. Ondrej Koromház,
dizajnér Ing. Roman Harvan, architekt Ing. arch. Róbert Lajčiak,
architektka Ing. arch. Zuzana Dolobáčová Havajová, architekt Ing.
arch. Michal Šimurda, architekt
Ing. arch. Martin Gavaľa, učiteľka

Vv Mgr. Zuzana Petrová, učiteľka
Vv Mgr. Zora Varcholová, učiteľ –
výtvarný umelec Mgr. art. Viliam
Slaminka, grafik Mgr. Milan Mihaľko, animátorka Andrea Jacevičová, scénografka Mgr. art. Zdenka
Migaš Goriľová, fotograf Bohuš
Štenko, študent animovanej tvorby Jakub Meričko. Vystavujú tu aj
súčasní učitelia VO ZUŠ Mgr. Drahoslava Zalaiová, PaedDr. Igor Hanák, PaedDr. Martin Horečný. Výstava Konfrontácie ponúka rôzne
roviny konfrontácií a spomínania.
To vyplýva aj z toho, že autori sa tu
prezentujú rôznou tvorbou, často
ukážkami prác dotýkajúcich sa ich
profesie. V tomto výročnom roku
chceme v konečnom dôsledku upozorniť verejnosť mesta na potrebu
umeleckej tvorby pre kultúrny a
plnohodnotný život. Výstava Konfrontácie bude verejnosti prístupná
vo výstavnej miestnosti Domu kultúry do 23. júna 2017.
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Pokazený kamión skomplikoval v Humennom dopravu
mpo, Humenné

V stredu dopoludnia museli
riadiť premávku na frekventovanej Ševčenkovej ulici
dopravní policajti. Vodič nákladného auta s návesom mal
technickú poruchu, pre ktorú
odstavil auto na chodníku.
Kolega, ktorý mu prišiel pomôcť, s druhým kamiónom
zase zablokoval jeden jazdný
pruh. Chodník a jeden jazdný
pruh boli zablokované približne dve hodiny. Vodiči prichádzajúci spod nadjazdu od Staničnej ulice tak nemohli odbočiť smerom na Laboreckú

ulicu. „Chcel som prejsť pešo
po chodníku k železničnej stanici, ale nedá sa. Kamión zablokoval celý chodník. Nedal
sa ani obísť, bol natlačený až
k plotu. Musel som prejsť na
druhú stranu cesty,“ povedal
Humenčan, ktorý prechádzal
popri odstavených kamiónoch. Napriek tomu, že sa na
križovatke nachádza svetelná
signalizácia, kamióny na danom úseku skomplikovali dopravnú situáciu a premávku
musela riadiť polícia. Cesta
bola opäť znovu úplne prejazdná približne až pod dvoch
hodinách.

Kamión, ktorý mal technickú poruchu, zablokoval chodník. Druhé nákladné auto
s návesom, ktoré mu prišlo na pomoc, zasa zablokovalo odbočovací pruh. Premávku
musela riadiť polícia. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Voľne pobehujúci pes pohrýzol dievča

Humenskí policajti obvinili z prečinu ublíženia na zdraví 64-ročného muža z obce Závadka v okrese Humenné.
mpo, Humenné, Ilustračné foto: MIPO

Obvinený muž je majiteľom psa
plemena labradorský retriever.
Dňa 20. mája v čase okolo 14.00
hod. ho nechal voľne sa pohybovať na verejnom priestranstve na
prístupovej ceste k futbalovému
ihrisku v Závadke. Pes najprv
pribehol ku maloletému chlapcovi, na ktorého vrčal. Následne
pribehol ku 15-ročnému dievčaťu a pohrýzol ju do ľavej ruky

nad lakťom aj pod lakťom a do
pravého prsníka. Dievča utrpelo zranenia s predbežnou dobou

liečenia 14 dní. Majiteľ psa svojím konaním porušil ustanovenie
zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov, ako
aj všeobecne záväzné nariadenie obce

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH

V Humennom okradli v parku spiaceho muža
mpo, Humenné

Humenskí policajti objasnili
v týchto dňoch prípad okradnutého muža, ktorý zaspal
na lavičke v parku v Humennom. Prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik vysvetlil, že ku krádeži
došlo ešte 20. mája v popoludňajších hodinách v parku
medzi ulicami Duchnovičova
a Dobrianskeho. Pod vplyvom alkoholu tu na lavičke

Závadka o chove, vodení a držaní
psov na území obce Závadka. Polícia obvineného muža stíha na
slobode. Informoval prešovský
krajský policajný hovorca Daniel
Džobanik.

zaspal istý Humenčan. To
využil 25-ročný Humenčan a
z vrecka košele mu vzal 6-tisíc českých korún, občiansky
preukaz a mobilné telefóny.
Ešte v ten istý deň sa stretol
so 46-ročným mužom, tiež
z Humenného, a dal mu jeden z telefónov a 6-tisíc českých korún. Ten si peniaze
a mobil zobral, a to aj napriek
tomu, že vedel, že pochádzajú
z krádeže. O dva dni neskôr
české koruny zmenil na eurá

a
použil
na nákup
potravín
a cigariet.
Polícia
mladšieho
z mužov
obvinila
z prečinu
krádeže
a staršieho
z prečinu
podielnictva.

jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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INZERCIA
INZERCIA
5
INZERCIA
INZERCIA || 5
HE/0059

od 19. do 24. júna
Pražská šunka

Malokarpatská
saláma

Bravčový bôčik
s kosťou

74% mäsa

0,70

3,39

100g

0,70

1 kg

100g

Dostupné v predajni Althan v Humennom – Laborecká ul. 4 (Zekon)

Viaczrnný chlieb

eny
c
é
v
iov
akc odukto ESSI
pr N a C
é
HA
a
ALT platn24. jún
. do 17
9
1
20
od

(krájaný, balený)

0,80
500g

Zemiakový chlieb
(krájaný, balený)

0,50
450g

Ponuka tovaru platí od 19. 6. 2017 do 24. 6. 2017 alebo do vypredania zásob ponúkaného tovaru. Všetky uvedené ceny sú s DPH.
Spoločnosť ALTHAN Trade, s.r.o., si vyhradzuje opravu zrejmých chýb vo vytlačených letákoch (napr. zjavná odchýlka od bežnej ceny ponúkaného tovaru).
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Splnomocnenec vlády pre rómske komunity presadzuje viac zamestnancov v teréne
ts, Slovensko

Ábel Ravasz predložil vláde
Správu o činnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
za rok 2016 a Monitorovaciu
správu plnenia stratégie SR
pre integráciu Rómov do roku
2020 za rok 2016. Správa
o činnosti splnomocnenca je
dokumentom, ktorý informuje vládu o aktivite splnomocnenca a jeho úradu za uplynulý rok. Ravasz sa od svojho
nástupu do funkcie zameral
na reorganizáciu úradu tak,
aby mohol úrad plniť svoju
funkciu v oblasti integračnej
politiky vlády SR. Súčasťou
reorganizácie bolo posilnenie
regionálnych kancelárií, ich
zvýšenie počtu z päť na desať a súčasne zvýšenie počtu
zamestnancov úradu v regiónoch. Po prvýkrát počas
existencie úradu je viac zamestnancov v regiónoch než
v Bratislave. „Myslím si, že je
úplne logické, aby sme mali
v regiónoch, kde sa odohráva
každodenný život marginalizovaných Rómov, viac ľudí
ako Bratislave. Regionálni
pracovníci sú pre nás zdrojom
informácií priamo z terénu,

Priamo v regiónoch, kde sa odohráva každodenný život marginalizovaných Rómov, má byť viac zamestnancov ako v Bratislave. |
ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

priamym spojením s komunitami a samosprávami, sú
veľmi dôležitou súčasťou
tímu,“ uviedol Ábel Ravasz.
Splnomocnenec posilnil aj
analytický tím úradu, ktorého úlohou je pripravovať
legislatívne a nelegislatívne
návrhy opatrení, ktoré majú
pomáhať integrácii. „Úrad je
poradným orgánom vlády,
ktorý má o Rómoch najviac
informácií a jeho úlohou je
tieto informácie spájať do sú-

vislostí a navrhovať riešenia.
Mám pocit, že odborná príprava legislatívnych návrhov
na úrade mierne viazla, preto
som posilnil analytický tým,
ktorý má prípravu takýchto
dokumentov na starosti.“ Od
nástupu Ábela Ravasza sa do
parlamentu dostalo už niekoľko legislatívnych návrhov,
ktoré majú za cieľ prispieť
lepšiemu spolužitiu. Podľa
monitorovacej správy malo
byť v roku 2016 realizova-

ných 68 aktivít smerujúcich
k integrácii, 26 sa z nich už
podarilo splniť, 40 aktivít je
v riešení a iba dve aktivity neboli naplnené. Monitorovacia
správa je súčasťou veľkej zmeny v komunikácii s ostatnými
orgánmi štátnej správy, ktorá
na úrade nastala. „Úrad je poradným orgánom. Ak chceme
niekomu radiť, musíme s ním
komunikovať a nájsť spoločnú
reč. Inak to nejde,“ uviedol
Ravasz.

História dychovej hudby v Snine

O histórii dychovej hudby v Snine sa návštevníci dozvedia prostredníctvom infopanelov, ktoré obsahujú veľké množstvo fotografií a informácií.
Žofia Čopová, Snina

V rámci osláv 700. výročia
1. písomnej zmienky o meste Snina Mestské kultúrne
a osvetové stredisko pokračuje s kultúrnymi podujatiami.
Mesiac jún je zameraný na výstavy, ktoré približujú históriu
nášho mesta. Prvou z dvoch

výstav je výstava „História
dychovej hudby v Snine“,
ktorej vernisáž sa uskutočnila vo štvrtok 14. júna. Slávnostnými fanfárami, ktoré
zazneli vďaka Malej dychovej
hudbe Sninčanka, bola táto
vernisáž otvorená. Pripomenuli nám časy, keď dychová
hudba zaznievala na každom
väčšom podujatí. Spomienka-

mi sa niesla aj celá oficiálna
časť. Prítomným sa prihovorila autorka výstavy Daniela
Fridrichová aj jej spoluautor
Mgr. Ján Bocan, ktorí priblížili priebeh prípravy výstavy.
Kurátorka Sninského kaštieľa
Dr. Daniela Kapráľová zase
privítala prítomných v mene
MKOS. Vernisáže výstavy sa
zúčastnili predovšetkým tí,

ktorí boli v minulosti aktívnymi členmi dychovky a zaspomínali si tak na tieto časy.
O histórii dychovej hudby
v Snine sa návštevníci dozvedia prostredníctvom infopanelov, ktoré obsahujú veľké
množstvo fotografií a informácií. Výstava je sprístupnená v Hobbygalerke Sninského
kaštieľa do 17. júla.
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Letné kúpalisko je pripravené na sezónu
Tasr, Humenné

Letné kúpalisko v Humennom
otvorili pre verejnosť v sobotu 17.
júna. Samospráva pred sezónou
investovala do rekonštrukcie i nových zariadení. Kúpalisko je podľa
radnice jedným z najviac navštevovaných športových areálov v
meste, preto sa rozhodla investovať
do kompletnej opravy ženských a
mužských sociálnych zariadení a
spŕch, chodby a skladu pre pracovníkov. „Na túto rekonštrukciu bola
verejným obstarávaním vysúťažená
firma Bos company, s. r. o., ktorá
spomínanú rekonštrukciu zrealizuje za 49.977 eur,“ uviedla pre TASR
Michaela Dochánová z Mestského
úradu v Humennom. Rozhodli sa aj
pre výmenu zámkovej dlažby okolo
veľkého bazéna, ktorá doteraz stála
približne 15-tisíc eur. „Čo sa týka
vodnej atrakcie, pripravili sme si
pre najmenších prekvapenie. Na-

koľko stará šmykľavka v detskom
bazéne technicky nevyhovovala,
keďže hrozili úrazy, rozhodli sme
sa tam umiestniť vodnú atrakciu v
tvare obrovskej žaby, ktorá je certifikovaná a spĺňa všetky technické
parametre,“ vysvetlila Dochánová.
Ako uviedla, novinkou je tiež recepcia vo vestibule kúpaliska. Tú
bolo potrebné zmodernizovať hlavne z estetického hľadiska, pretože
predchádzajúca pokladnica bola
vo veľmi zlom stave. V areáli letného kúpaliska, ktorého kapacita
predstavuje 1000 návštevníkov,
sa nachádza veľký plavecký bazén
s rozlohou 50 x 22 metrov, detský
bazén, hojdačky, preliezačky, ihrisko pre plážový volejbal, parkové
basketbalové ihrisko, dva tenisové
kurty. K dispozícii je aj stravovacie
zariadenie. Vstupné ostáva nezmenené. Zľavy si môžu uplatniť držitelia Karty Senior, Junior a Karty
Humenčana.

Letné kúpalisko v Humennom otvorili pre verejnosť v sobotu 17. júna. V areáli pribudla nová vodná atrakcia,
ktorá je v tvare obrovskej žaby. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Aj pri grilovaní by ste nemali zabúdať na bezpečnosť
Grilovaniu holduje stále viac Slovákov a, samozrejme, aj Humenčanov. No prv než zapálite oheň a položíte na rošt prvý tohtoročný
steak, mali by ste v prvom rade myslieť na bezpečnosť.
vv, Humenné, Ilustračné foto: MIPO

Spoločnosť Falck Fire Services pripravila pre milovníkov grilovaných
špecialít niekoľko rád, ako predísť
požiaru pri grilovaní, ale aj ako
ho hasiť. Pred samotným grilovaním by ste mali odstrániť horľavé
veci z dosahu. „Gril musí byť vždy
umiestnený tak, aby nespôsobil požiar. To znamená, dať ho na nejakú
nehorľavú podložku a dostatočne
ďaleko od ostatných horľavých
predmetov,“ upozorňuje Ľubomír Thinschmidt, veliteľ hasičskej
jednotky Falck Fire Services. Pred
grilovaním si preventívne pripravte hasiace prostriedky. Na uhasenie plameňov priamo na grile vám
bude stačiť dostatočne veľká fľaša
s vodou. Pre prípad väčšieho po-

žiaru majte poruke hasiaci prístroj.
Na hasenie v domácnostiach je najvhodnejší vodný alebo snehový.
Pri zapaľovaní nepoužívajte benzín
a nebezpečné horľaviny
Na zapálenie uhlia používajte len
oficiálne schválené podpaľovače.
„Nikdy nepoužívajte benzín ani iné
horľaviny, ktoré na to nie sú určené,“ varuje Ľubomír Thinschmidt.
Pri manipulácii s grilom dávajte pozor, aby vám z neho neodletel žeravý uhlík. Mohol by spôsobiť požiar.
Preto je potrebné odstrániť všetko
horľavé z dosahu. „Pri vzniku požiaru sa ho najskôr snažte uhasiť
vlastnými silami a prostriedkami,
keď ste toho schopný. Ak vznikajúci
požiar spozorujete včas, stačí zobrať
fľašu s vodou a pomaly ho zaliať,“
vysvetľuje veliteľ hasičskej jednot-

ky. Pri hasení si dajte pozor, aby ste
prudkým prúdom vody (z hadice,
z hasiaceho prístroja) gril neprevrátili. Od žeravých uhlíkov, ktoré by
z neho vyleteli, by sa mohli chytiť
ďalšie veci, napríklad aj na susedovom balkóne či pozemku. Ak sa
vám požiar nedarí uhasiť, odstráňte
z jeho blízkosti horľavé veci, volajte
hasičov na čísle 150 a upovedomte

susedov. Ak priamo na grile vzbĺkne
zabudnutá handra, stačí ju opatrne
zaliať vodou. Pri zatváracom grile
jednoducho zavrite príklop. „Jedným zo spôsobov hasenia je totiž
obmedzenie prístupu vzduchu,“
vysvetľuje hasič. Ak máte plynový,
uzavrite ventil na grile i na fľaši,
aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu
uvoľňovaniu a horeniu.
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V humenskej nemocnici si vyskúšajú prácu lekára mladí medici

Počas odbornej stáže získajú cenné skúsenosti a prax v reálnych nemocničných oddeleniach.
tk, Humenné,

Sieť nemocníc Svet zdravia
spustila registráciu už na tretí
ročník programu letných odborných stáží pre študentov
lekárskych fakúlt. Počas jedného týždňa 20. – 26. augusta 2017 má 20 najlepších vybraných účastníkov možnosť
vyskúšať prácu na rôznych
špecializovaných oddeleniach
štyroch nemocníc v okolí Zemplínskej šíravy (Michalovce,
Trebišov, Humenné a Vranov
nad Topľou). Súčasťou denného programu medikov sú
viaceré odborné workshopy
aj na atraktívne nemedicínske
témy, akými sú komunikácia
s pacientom, tímovosť alebo
ekonomika v zdravotníctve.
Mladí študenti z lekárskych
fakúlt zo Slovenska a z Česka
budú mať príležitosť stretnúť
sa s profesionálmi spomedzi
lekárov rôznych medicínskych
odborov, vedenia nemocníc,
ako aj zástupcov siete Svet
zdravia. Každý večer bude navyše pripravený neformálny
spoločenský program. Aj tento
ročník programu je pre jeho

účastníkov úplne bezplatný.
Registrácia potrvá do 16. júla
2017.
„Záleží nám na tom, aby slovenskí talentovaní medici
videli priestor na realizáciu
kvalitnej medicíny aj v podmienkach regionálnych nemocníc, a aby neodchádzali
za prácou do zahraničia. Už
to, že medici prejavili záujem
o odborné stáže v čase svojho
voľna, svedčí o ich úprimnom
záujme o medicínu a my by
sme toto ich nadšenie radi
podchytili v kontexte praxe v
reálnych nemocničných oddeleniach,“ konštatovala Dana
Miňová, riaditeľka pre ľudské
zdroje spoločností ProCare
a Svet zdravia. Sieť nemocníc Svet zdravia intenzívne
pracuje so študentmi medicíny a zdravotníckych škôl
už počas štúdia. Ukazuje sa,
že projekty ako Medik roka
alebo Letný camp pomáhajú
v úsilí udržať perspektívnych
lekárov na Slovensku. „Tento
program letných stáží predstavuje pre študenta medicíny
nielen pracovné, ale aj zaujímavé spoločenské vyžitie. Ne-

Mladí medici absolvovali odbornú stáž v humenskej nemocnici aj minulé leto. | FOTO:
MILAN POTOCKÝ

formálnym spôsobom simuluje tímové prostredie, v ktorom lekári pracujú v bežných
slovenských nemocniciach.
Pre mňa to bol týždeň nových
skúseností, zážitkov a kontaktov. Neľutujem obetovanú
časť prázdnin a odporúčam
tak spraviť každému medikovi, ktorý to so svojím budúcim
povolaním myslí vážne,“ doplnil Patrik Kováč, účastník
vlaňajšieho Letného campu.
Akcia je určená pre študentov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo, od
ukončeného 2. ročníka. Ter-

mín konania akcie: 20. – 26.
augusta 2017. Miesto konania akcie: Zemplínska šírava,
hotel Eurobus, odborná časť
akcie bude prebiehať v nemocniciach Svet zdravia: Michalovce, Trebišov, Vranov a
Humenné. Študenti absolvujú prax počas jedného týždňa
vo vybraných oddeleniach. V
Humennom na oddelení chirurgie, traumatológie a ortopédie, oddelení neonatológie,
pôrodnica novej generácie.
Účastníci akcie získavajú certifikát o absolvovaní odbornej
stáže.

Železničiari opravili dve priecestia v obci Dlhé nad Cirochou
mpo, Dlhé nad Cirochou

Železnice Slovenskej republiky
(ŽSR) opravili v traťovom úseku Dlhé nad Cirochou - Snina
dve železničné priecestia. Prvé
priecestie križuje poľnú cestu,
druhé priecestie v obci Dlhé
nad Cirochou križuje miestnu
komunikáciu IV. triedy. Opravy si vyžiadali aj neďaleké obchádzky, ktoré boli vyznačené
dopravným značením. V dôsledku výlukových prác bola

v tomto úseku vylúčená vlaková doprava a osobné vlaky
nahradili autobusy. Zamestnanci ŽSR opotrebovanú priecestnú konštrukciu na oboch
nezabezpečených priecestiach
zdemontovali, nahradili novou drevenou konštrukciou a
zriadili nové koľajové lôžko.
Následne asfaltovaním zabezpečili požadovanú bezpečnosť
a kvalitu prejazdu. Informovala hovorkyňa Železníc SR
Martina Pavlíková.
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Občania Ukrajiny už cestujú do krajín EÚ bez víz

Občania Ukrajiny, vlastniaci biometrický pas, môžu od nedele 11. júna cestovať do krajín Európskej únie (EÚ) a schengenského
priestoru bez víz. Podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR je bezvízový styk historickým míľnikom,
ktorý prispeje k upevňovaniu vzťahov EÚ s Ukrajinou.
Tasr, Vyšné Nemecké

„Je to zároveň povzbudenie pre reformné úsilie Ukrajiny na jej ceste smerom k EÚ,“ uviedol hovorca MZVaEZ
SR Peter Susko, ktorý pripomenul,
že SR toto úsilie nášho východného
suseda dlhodobo podporuje. V súvislosti so začiatkom bezvízového styku
polícia upozornila, že je možné očakávať zvýšenie čakacích lehôt najmä pri
ceste z Ukrajiny na Slovensko. Strážcovia zákona prijali opatrenia, ktoré
spočívajú v adekvátnom personálnom
aj technickom posilnení výkonu služby najmä na hraničných priechodoch
s Ukrajinou a v ich blízkosti. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová pripomenula, že bez
víz môžu cestovať iba Ukrajinci, ktorí
sú držiteľmi biometrického pasu. „Ak
ho nemajú, naďalej podliehajú vízovej
povinnosti,“ upozornila Baloghová.
Členské štáty EÚ schválili zavedenie
bezvízového styku pre Ukrajinu 11.
mája. Vo vestníku EÚ bol legislatívny
akt zverejnený 22. mája, pri 20-dňovej lehote, po ktorej právny dokument
nadobúda platnosť, je opatrenie účinné od 11. júna. Bezvízový styk, ktorý

sa s výnimkou Veľkej Británie a Írska
vzťahuje na celú EÚ a všetky krajiny
patriace do schengenského priestoru,
umožňuje občanom Ukrajiny cestovať
bez víz na krátkodobé pobyty do 90
dní bez pohraničných kontrol. Nedáva im však právo pracovať v EÚ.

Prezident Andrej Kiska vyslovil podporu
Ukrajine

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vyslovil podporu Ukrajine
pri jej smerovaní do Európskej únie.
Uviedol to vo svojom príhovore na
hraničnom priechode Vyšné Nemecké
– Užhorod, kde sa stretol s prezidentom Ukrajiny Petrom Porošenkom pri
príležitosti začiatku platnosti bezvízového styku Európskej únie s Ukrajinou. Podľa jeho slov je to obrovský
sviatok pre občanov Ukrajiny, ale aj
občanov EÚ a Slovákov. „Za týmto
významným dňom stojí veľa námahy,
úsilia a odvahy. Zo strany Ukrajiny
boli splnené sľuby, ktoré boli dané
a takisto spravila aj EÚ. A tak to má
byť. Sľuby sa majú plniť,“ povedal.
Kiska zároveň vyzval Ukrajincov, aby
neprestali vo svojom úsilí s reforma-

mi. „Slovensko bude vždy stáť pri
vás. Slovensko ako krajina, my, politici Slovenska, vždy spravíme všetko,
aby sme vám vedeli možno pomôcť,
poradiť, ale v prvom rade, aby sme
boli tí najväčší advokáti za to, aby ten
smer, ktorí ste vybrali, ten smer, kam
patríte, aby sa posunul, aby ste čím
skôr boli tam, kde Ukrajina má byť v centre našej demokratickej Európy,“
doplnil. „Toto sme dosiahli spoločne
a dvere EÚ sú pre nás otvorené. Tento
deň sa určite navždy zapíše do histórie Ukrajiny ako posledný východ

našej krajiny z ruského impéria a návrat Ukrajiny do rodiny európskych
národov,“ uviedol to vo svojom príhovore prezident Ukrajiny Porošenko.
Zároveň poďakoval prezidentovi SR
Kiskovi za bezpodmienečnú podporu územnej celistvosti a suverenity
Ukrajiny a jej eurointegračných ašpirácií. „Som presvedčený, že spolu
s našimi západnými susedmi a za ich
podpory bude Ukrajina môcť v čo najkratšej dobe realizovať svoj európsky
sen a cestu reformy,“ dodal.

Ukrajinci, vlastniaci biometrický pas, môžu od nedele 11. júna cestovať na Slovensko a
do krajín Európskej únie bez víz. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Poznávacia a cestovateľská hra aj vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Jana Fedičová, Humenné, Ilustračné foto: MIPO

Pokračovanie letnej cestovateľskej
a poznávacej hry Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod
Slovenska s kultúrnymi pamiatkami
Prešovského kraja sa začalo 1. júna
a potrvá do 11. septembra 2017. Prostredníctvom mobilnej hry Legendárium Go, stolovej hry a súťažných letákov spája a približuje Legendárium
pätnásť pamätihodností Prešovského
kraja. V mobilnej súťažnej hre LEGENDARIUM GO je Vihorlatské múzeum jedným z lokalizačných miest.
Mobilná hra je stiahnuteľná do mobi-

lu alebo tabletu na Google Play a App
Store alebo cez stránku www.legendarium.info. Po lokalizácii cez GPS
získava hráč súťažné body vo forme
zliav na ďalšie výlety. Hra podporujúca cestovateľské zážitky a poznávanie
kultúrnych pamiatok je venovaná deťom a rodinám. Výhrou sú víkendové
pobyty pre rodiny, tablety, vstupy do
rekreačných a zábavných stredísk
a spoločne strávené chvíle na zaujímavých miestach Prešovského kraja.
Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom môžu hráči v rámci súťaže zdarma získať stolovú hru Legendárium
s hracími figúrkami a súťažným le-

tákom. Súťažnú nálepku a kontrolný
ústrižok Švejka (nalepuje sa do stolovej hry a kontrolný ústrižok do súťažného letáku) získava hráč za vstupné
do expozícií Vihorlatského múzea.
Pri získaní v poradí šiestej súťažnej

nálepky do súťažného letáku Legendárium získava hráč zdarma farebné
pexeso. Potrebné informácie získajú
všetci hráči na: www.legendárium.
info alebo www.muzeumhumenne.sk.
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM Riadková inzercia 0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk
VIHORLATSKÁ KNIŽNICA
STRNADOVI

LITERÁRNE TALENTY 2017
Slávnostné vyhodnotenie XXXVII. ročníka súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov. – v stretu 21. júna o 10.00 hod.
MsKS – DOM KULTÚRY
ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
Správy z denného zápasu v podaní členov RADOŠINSKEHO
NAIVNÉHO DIVADLA. – v nedeľu 25. júna o 19.00 hod.
v divadelnej sále DK. Vstupné 14 eur.
GM BIRDS
KULTÚRNE LETO 2017. Hudobné duo z Košíc. – v nedeľu 25.
júna o 17.30 hod. na námestí pri Fontáne lásky.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
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. Svoj talent formovala pod vedením akademického maliara
Ivana Chapčáka. Žije a pracuje v talianskej Florencii. V jej tvorbe
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 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
AUTÁ 3
(CARS 3)
Legendárny bleskový McQueen náhle zistí, že ho z pretekárskych
okruhov, ktoré nadovšetko miloval, vytlačila nová generácia
super-rýchlych áut. Späť do hry mu môže pomôcť len Cruz
Ramirezová, mladá mechanička, ktorá má však aj vlastné ambície.
A inšpiráciou je mu len dávny mentor, staručký Doc Hudson.
Slávny pretekár s číslom 95 musí dokázať, že v ňom stále bije
srdce šampióna a zabojovať o Piston Cup.
animovaný, rodinná komédia (USA), slovenský dabing – 19. júna
o 17.30 hod. – 3D verzia; 24. 6. o 14.30 hod.
PO BÚRKE
(UMI JORI MO MADA FUKAKU)
Najsilnejšie búrky sú niekedy tie, pri ktorých sa nepohne ani
lístok... Rjota (Hiroši Abe) je márnotratný syn, zlý otec a
skrachovaný spisovateľ. Úspech má dávno za sebou, a tak si
privyrába drobnými špinavými kšeftami ako súkromný detektív.
Je rozvedený a ku svojmu 11-ročnému synovi Šingovi (Taijo
Jošizawa) nachádza cestu len ťažko. Exmanželka Kjoko už začala
nový život a na Rjotu sa pozerá skôr ako na vzdialenú spomienku.
Odcudzenú trojicu jedného večera však dá dokopy blížiaci sa
tajfún. Musia spolu prežiť noc v byte Rjotovej dobrosrdečnej
matky Jošiko (Kirin Kiki). Čo sa stane z ich vzťahu po búrke?
Film svojou precíznou charakterovou i dramatickou výstavbou,
pripomína divadelné hry Antona Pavloviča Čechova a potvrdzuje
Koreedov status jedného z najvýznamnejších ázijských režisérov.
dráma (JAP), české titulky – 19. júna o 19.30 hod.

Počas 35 rokov spoločného života jedného páru sa odohrá
mnoho: od chvíľ absolútneho porozumenia až po dramatické
prepady. Väčšinu času však partneri riešia všetkým dobre
známe bežné starosti a radosti spojené s výchovou detí,
chodom domácnosti alebo podnikaním. A presne taký život
žijú aj majitelia predajne s nábytkom, Ivana a Václav Strnadovi, ktorých režisérka Helena Třeštíková v rámci projektu
Manželské etudy sleduje so svojou kamerou už od roku 1980.
Jej nový celovečerný dokumentárny film o Strnadovcoch na
televízne filmy tohoto cyklu nadväzuje, predovšetkým ale
ukazuje ďalšie prekvapivé zvraty, ktoré život manželom a ich
deťom priniesol.
dokument (CZE), česká verzia – 21. júna o 19.30 hod.
ŠPINA

PRENÁJOM

 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:
sekretariat@obfzhumenne.sk
HE-R/0081

PREDAJ

PRANOSTIKA

HE-R/0030

Intímna dráma z prostredia dospievajúcich detí sa odohráva
v súčasnej Bratislave. Lena je sedemnásťročné dievča, ktoré
vzdoruje rodičom, zažíva svoje prvé zamilovanie, tajné nočné
dobrodružstvá s kamarátmi či magické rána nad Dunajom. Jej
svet plný snov a túžob však naruší nečakaná udalosť – znásilnenie. Je to ako špina, ktorá sa nedá zmyť. Lena musí prejsť
cestu, ktorá už nie je obyčajným dospievaním, ale skôr vnútorným bojom. Okolie ju nechápe a už nikdy úplne nepochopí.
Je to ona sama, kto sa musí zmeniť, dospieť a pochopiť, že
nemôže zostať obeťou. Trest si zaslúži ten, kto jej to spôsobil.
Tento hraný debut a zároveň absolventský film katedry réžie
FAMU je projekt režisérky Terezy Nvotovej.
dráma (CZE/SVK), slovenská verzia – 22. júna o 19.30 hod.
TRANSFORMERS: POSLEDNÝ RYTIER
(TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT)
Vodca Autobotov, Optimus Prime, zmizol. Svet zmieta zúrivá
vojna medzi ľuďmi a ostatnými Transformermi. V poradí
piaty film série asi nemohol mať viac beznádejnú východiskovú situáciu. Automechanik Cade Yeager (M. Wahlberg)
má s Transformermi bohaté skúsenosti a vo vojne sa spojí s
„nepriateľom“ Bumblebeom. Ich spoločným cieľom je nájsť
dôvod, prečo sa Transformers po stáročia vracajú na Zem.
Odpoveď na túto otázku im môže dať významný historik a asi
najväčší teoretický znalec Transformerov, Edmund Burton (A.
Hopkins), ktorý verí, že práve v minulosti je možné nájsť kľúč
k ukončeniu vojny a záchrane ľudstva.
akčný, sci-fi (USA), český dabing – 23. júna o 16.30 hod.; 24.
6. o 16.30 hod. - 3D verzia.
DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA
(ROUGH NIGHT)
Keď najlepšie kamošky žúrujú, stať sa môže čokoľvek...
Päť bývalých spolužiačok sa po rokoch znovu stretáva,
aby oslávili rozlúčku so slobodou jednej z nich. Párty sa
však rýchlo zvrtne, keď
nešťastnou náhodou zabijú striptéra, ktorý ich
mal v tento výnimočný
večer zabávať. Ako si s
týmto fatálnym omylom
poradí dámska zostava
na čele so Scarlett
Johansson?
komédia (USA), slovenské titulky – 23. a 24.
júna o 19.30 hod.

Na svätého Jána Krstiteľa (24. 6.)
otvára sa k letu brána.
Do Jána sa deň predlžuje, po
Jánovi sa už kráti.
Keď daždivo je na Jána, mokrú
žatvu očakávaj.
Po sv. Jánovi prší aj bez modlenia.
Do Jána Krstiteľa nechváľ gazda
jačmeňa.
V deň Jána zrelé sú čerešne
i muchy.
Mrkva zasadená na Jána je zdravá.
Na sv. Jána jahôd bude do džbána.
Ak je jún studený, sedliak krčí
ramenami.
(jac)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

19. 6. Dr. Max - Pharmstore,
Ul. 1. mája 21
20. 6. Avicena,
Nemocničná ul. 41
21. 6. Lúč,
Ul. 1. mája 22
22. 6. Pri Nemocnici HE s.r.o.,
Ul. 1. mája 5558
23. 6. Media,
Družstevná ul. 7
24. 6. Slnečnica,
Ul. 1. mája 21
25. 6. Pri kaštieli,
Mierová ul. 33
(Pod stračou nôžkou)

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

 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

PRÁCA
 Prijmeme do skladu v Strážskom SKLADNÍKA – VODIČA VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKA. Informácie
na tel. č.: 0904 703 152.
HE-R/0094

 Prijmeme zručných OPERÁTOROV / OPERÁTORKY DO
VÝROBY v Humennom a OPERÁTORKY DO TEXTILNEJ VÝROBY
v Hencovciach. Viac informácií
na tel. č.: 0948 901 201, 0908
084 824.
HE-R/0091

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

 Prijmeme PRACOVNÍKOV
DO DREVOVÝROBY pri obci
Udavské. Tel. 0907 126 454.
HE-R/0090

SLUŽBY
 Zaoberáme sa REKONŠTRUKCIAMI bytov a bytových jadier (obklady, dlažby, omietky, sadrokartón, kazetové stropy, plávajúce podlahy, potery,
maliarske práce); MONTÁŽOU plynových gamatiek, darlingu, vody a plynu.
Ponúkame VÝROBU PRÍSTREŠKOV z
lexanu a pod. Zabezpečujeme ODVOZ
ODPADU (starý nábytok, plasty, koberce a pod.). To všetko za prijateľné ceny.
Tel. 0940 374 183.
HE-R/0092
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KUlTÚRnE PoDUJATIA, výsTAvy, MÚZEÁ
HUMEnné
MsKs

NEBER DROGY, BER HUDBU
Heľenine oči & Chiki liki tu-a:
v piatok 26. júna o 19.30 hod. na
mestskom amfiteátri.

Zasmejte sa s nami
Žena futbaloveho rozhodcu še doma jeduje
na muža:
- Naco ty chodziš každú nedzeľu na toten
fotbal?
- Mušim.
- Co mušiš? Jaké mušiš? Šak tri po pysku ci
dam doma aj ja!

STRETNUTIE S HUDBOU
V KAŠTIELI
Júlia Grejtáková (klavír) a Zuzana
Grejtáková (hoboj) - v nedeľu 28.
júna o 17.00 hod.

V Bratislave robili prieskum, že či domácim vadia východ
STROM JE VEĽKÝ DOM
10 percent odpovedalo: „Áno vadia mi, je to s nimi prob
Súťažná výstava literárno20 percent odpovedalo: „Nemtudom!“
KULTÚRNE LETO –
výtvarných prác žiakov ZŠ okresu
70 percent odpovedalo: „Ta co ja znam? Ja z ňima probl
PONDELOK
Porubľane
Snina. Potrvá
do 3. 7. 2015.INFOSERVIS / INZERCIA | 11
HUMENSKÝ
EXPRES
19. JÚNA 2017
Folklórna spevácka skupina –
Znace co je to absolutne nič?
v nedeľu 28. júna o 17.30 hod. pri
Jaroslav Drotár – OBJEKTY
Ľiter paľenky pre dvoch chlopov.
MENINY
Fontáne
láskyKOCHANOVCE
na Námestí slobody.
Stála výstava sochára Jaroslava
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ŠOFÉRA
okamih„VZV“
života a pre
všetko bolo
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a Mária
s rodinami;
Six between
/
Miroslav
– Cestou
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Six aBetween
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v nedeľu
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OPUSTILI
NÁS

Hľadáme d

Riadková INZERCIA
RIADITEĽA / RIADITEĽKY

SV-Z-R/000753

HE-R/0093

SV-Z-R/000754

SPOMIENKA

KULTÚRNE PODUJATIA, VÝSTAVY, MÚZEÁ, TIPY NA VÝLETY

marca o 17.00 hod., divadelná
sála Domu kultúry. Vystúpenie FS
Rozmarija Prešov a divadelná hra
„Kabaret pre ženi“ v zemplínskom
nárečí v podaní Kladzianskeho divadla. Vstupné: ženy zdarma,
muži 2 eurá

Vihorlatské osvetové stredisko

tanka revival (PO), vstupné: dobrovoľné.

Kaštieľ

Autorský výber z tvorby Stanislava Stankociho, od 12. februára
do 10. marca.

MICHALOVCE

Vstupné 12 eur v predpredaji, 15
eur v deň predstavenia.

Kabaret pre ženy – v sobotu 7.
marca, MsKS o 16.00 hod., ženy
vstup voľný, muži 2 eurá.

Zemplínska knižnica

Roztomilo hravé písmenká - Do

my v spo

26. februára
nečakane p
babička, ses
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„Čiernym tigrom“ bola útechou piata priečka v hodnotení klubov
(tp), -MJK-; Bratislava, Snina

Súťažné tatami taekwondo bojovníkov si v dňoch 9. a 10. júna rozložili
organizátori v Hant Aréne na bratislavských Pasienkoch. Medzinárodný
turnaj v taekwondo WTF pod záštitou Slovenskej asociácie Taekwondo
WTF a klubom Ryong ŠKP Bratislava bol zároveň 4. kolom Slovenského
pohára. Zúčastnilo sa ho 430 pretekárov z 54 klubov a reprezentácií trinástich štátov.
Sninský Black Tiger Taekwondo klub
pod vedením trénera Tomáša Potockého
sa predstavil na turnaji v oklieštenej zostave, ale aj tak títo borci podali skvelé
výkony vo svojich váhových kategóriách. Celkovo dvadsať pretekárov klubu
si domov priviezlo päť zlatých, deväť
strieborných a päť bronzových medailí.
ZLATO * Na najvyšší stupeň víťazov
vystúpili postupne: M. Matiko vo váhovej kategórii do 54 kg Senior, A.
Chimčák s váhou do 24 kg Pupils, J.
Haburaj do 49 kg kategórie Kadet, M.
Štofik do 41 kg Pupils, aj I. Pauliková
vo váhovej kategórii do 44 kg Kadet.
STRIEBRO * Strieborné medaile sa

tentokrát ušli: G.
Patrikovi (-63
kg Junior), J.
Kotusovi (-50
kg Kadet), A.
Krupjakovej
(-30 kg Pupils),
A. Mandzakovej
(-37 kg Kadet),
K. Mandzakovej
(-55 kg Kadet),
M. Mikulovi (-34
kg Pupils), J. Surinčakovi (-55
kg Junior) a P.
Gunarovi (-63 kg
Senior).
BRONZ * O
bronzovú priečku sa postarali
L. Švábová (-24 Oklieštená zostava sninských taekwondistov na Bratislava Open 2017. | FOTO ARCHÍV TP
kg Pupils), T.
Kamenca (-59 kg Junior), S. Kukura bolo konečné piate miesto a zisk pohára sledku zabojovali a podali pekne výko(-58 kg Senior), B. Krupjaková (-42 kg v hodnotení a konkurencii 54 klubov. ny. Potešili hlavne kadeti, a to Haburaj
Kadet), G. Poldruhák (-30 kg Kadet). * Poďakovanie vedenia BTTK patrí všet- a Pauliková, ktorí dominovali vo svoNa nepopulárnom piatom mieste a bez kým pretekárov za vzornú reprezentáciu jich kategóriách. V silnej konkurencii
medailí tentokrát ostali: M. Matiko (-55 i rodičom za pomoc s dopravou, a mestu sa nestratili ani seniori, keď Matiko si
vo finále poradil s vynikajúcim Izraelkg Junior), P. Petro (-37 kg Kadet) a M. Snina za podporu.
čanom, a Gunarovi chýbal kúsok šťasSuchý (-74 kg Senior).
Slovami trénera Tomáša Potockého: tia vo finále, aby porazil maďarského
Asi najväčšia radosť pre „čierne tigre“ „ S odvedenou prácou nie som veľmi reprezentanta.“
spokojný, no všetci v konečnom dô-

Zápasníci od sninskej Slávie kompletne s medailovými pózami
(pa); Moldava n/B., Snina

Zápasnícky klub Moldava nad Bodvou v spolupráci s CVČ Cvrček
usporiadal medzinárodný turnaj
v zápasení prípraviek vo voľnom
štýle - II. ročník o Pohár riaditeľky

CVČ Cvrček, ktorý sa uskutočnil
v telocvični ZŠ Severnej ulici.
Podujatia sa zúčastnilo 62 mladých
zápasníkov z Poľska, Maďarska a zo
Slovenska. Organizátori pokrstili aj
logo zápasníckeho klubu. Do bojov
zasiahlo aj sedem mladých zápasníkov

ZK Slávia Snina pod vedením trénera
Slavomíra Štofíka. Sninčanom sa darilo. Thomas Gladiš a Matúš Haburaj vo
svojich váhových kategóriách nenašli
premožiteľov a právom triumfovali. Striebornými medailami sa môže
popýšiť Lukás Gladiš. Bronzové medaily získali Matiáš Haburaj, Marek
Lešanič a Štefan Aľušik. Na nepopulárnom štvrtom mieste skončil Rich-

ard Čmiľ. V hodnotení klubov si tretie
a štvrté miesto Sninčania podelili so
ZK Wrestling Jedla Košice.
„Moji chlapci podali skvelé výkony, za
čo im patrí poďakovanie. Len stálou
konfrontáciou so zápasníkmi z iných
klubov ich výkonnosť môže rásť.
Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí
pomohli s dopravou,“ uviedol Slavomír Štofík, tréner ZK Slávia.
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Mladučkí sninskí zápasníci ZK Slávia Snina sa popasovali so súpermi celkom úspešne..

| FOTO ARCHÍV PA

 možnosť zárobku 750 - 1 200 € / mesačne
 ubytovanie zdarma
 doprava zabezpečená
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Keď na svätého Víta (15. 6.) prší,
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Premiérové majstrovské plavecké štarty v prospech Olivera Verbu
plaveckej federácii. Trénersky tandem
Plaveckého klubu Chemes Humenné
Vrchol letnej plaveckej sezóny súťažne v zložení M. Tomahogh a J. Pencák za
poňali aj najmladší registrovaní plavci, asistencie rodičov priviezli na preteky
vo veku 9 a 10 rokov. Táto kategória sedem chlapcov a tri dievčatá, ktorí sa
našich malých „delfínov“ sa postavila svojimi výkonmi nominovali na tieto letna plavecké bloky svojich vôbec prvých né majstrovstvá.
majstrovských štartov na národnej Desaťročný Oliver Verba získal svoje
úrovni. Športový klub polície Košice prvé striebro už v prvej disciplíne, keď
bol v termíne 9. – 11. júna usporiadate- 100- metrový motýlik zaplával za čas
ľom Majstrovstiev Slovenskej republi- 1:27.32 minút. Do zbierky pridal druhú
striebornú medailu za výkon 3:25.38 min.
ky v plávaní najmladších žiakov.
na 200 metrov prsia. A bronzom ho dePäťdesiatmetrový 8-dráhový krytý bazén korovali v disciplíne 50 m motýlik (37.81
bol arénou, kde siahalo na najrýchlej- sek.). V prvej osmičke plavcov doplášie časy 115 chlapcov a 130 dievčat zo val ešte tri disciplíny: piaty 50 m prsia,
47 klubov registrovaných v Slovenskej siedmy v polohovke na 200 m a ôsmy
vo štvorstovke voľným spôsobom.
Matúš Adamec doplával 200 metrov prsia
KÚPALISKO V HUMENNOM na siedmej pozícii a dvakrát dohmatol
vnútorný 25-metrový BAZÉN dvanástym meraným časom - 100 m prsia
ut
08.15 – 11.00 hod.
a 100 m znak. Mária Balogáčová v mo13.00 – 16.00 hod.
týliku na 50 i 100 metrov sa umiestnila
PONDELOK
17.30 – 20.00 hod. / INZERCIA
na desiatej priečke. Rastislav
Fecenko
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najlepšie plával svojho motýlika na 100
str, pia 09.00 – 11.00 hod.
0911 256 749
m (12. miesto). Marek Harvilik potešil
13.00 – 16.00 hod.
pätnástym
miestom
v
motýliku
na
50
metredakcia@humenskyexpres.sk
17.30 – 20.00 hod.
rom. Adamovi Kulikovi sa najviac darilo
štvr
09.00 – 11.00 hod.
P R E N naÁ Jmajstrovskej
O M úrovni letnej
v znaku na 200 metrov (16. miesto), Fili- Jediným medailistom
 KLIETKY
na bol
chov
prepelíc,
plaveckej sezóny
Oliver
Verba
14.00 – 16.00 hod.
umiestnením.
Na snímke
s trénerom
povi Biľovi a Petre Vasiľkovej v tej istej s dvoma striebornými a jedným bronzovým králikov
a činčíl
/ PASCE
na líšky
17.30
–
20.00
hod.
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mesačne
Mariánom Tomahoghom. | FOTO ARCHÍV PKCH a kuny / LIAHNE na vajíčka, ODdisciplíne patrilo 21., resp. 26. miesto.
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na
200-m
dĺžke
a
potešila
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na: PK
ww.123nakup.eu
;
disciplíne na 50 m skončila štrnásta. Ni- kujeme
plavcom
za
vzornú
reprezentáciu
konštatoval
predseda
Chemes,
Marián
cieho miesta zdarma). Info na tel. tel. 0907 181 800.
SAUNA – ženy
kolas Jevič sa najlepšie zo svojich štartov klubu
Chemes
i
mesta
Humenné.
RodiTomahogh.
č. 0905 809 038; e-mail: sekretaut – sobInformácie
14.00 – 18.00 hod.na tel. č.:
umiestnil 0908
v zna- 078 978
HE-R/0077
riat@obfzhumenne.sk
ned
10.00 – 19.00 hod.
ku na 2000944
m (9. 526 676
HE-R/0081  Predám BUKOVÉ ODREZwww.kupaliskohumenne.sk
miesto).
Aj keď s medai Ponúkame na prenájom KY. Tel. 0908 102 786.
žatvou sa
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posledný voľný NEBYTOVÝ
0RGHU()(.7VUR lovouPRANOSTIKA
našinaplavci
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prípade
potrebul. 5. V areáli stavebného cen-  Prijmeme zručných OPEǀĞƌƟŬĄůŶĞ
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né nech
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kordov.
úspejekčná kancelária R-projekt, TORKY DO TEXTILNEJ VÝROƉůŝƐƐĠ
tentonajrok ku nám zavíta.
chom našich
elektro-systémy, prášková la- BY v Hencovciach. Viac informáƌŽůŽǀĂĐŝĞ
mladších
plavcov
kovňa, oprava náradia, predaj- cií na tel. č.: 0948 901 201, 0908
Na deň sv. Víta – na jednom konci
$7<3,&.e prispela
intenňa okien a reklamná agentúra. 084 824.
krajiny
sa
stmieva
a
na
druhom
svitá.
æ$/Ô=,(D6,(7(
zívna príprava
Cena - dohodou pri obhliadke.
HE-R/0091
posuvné
na štvordňovom
Info na tel. čísle: 0903 465 733.
Na
svätého
Víta
celú
noc
svitá.
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sústredení pred
HE-R/0089  Prijmeme PRACOVNÍKOV
majstrovstvami,
Ak vinohrady pred Vítom odkvitnú,
52/(7<
DO DREVOVÝROBY pri obci
ƚĞǆƟůŶĠ na Zemplínskej
dúfame v zrelé víno, aj keď nás
Udavské. Tel. 0907 126 454.
PREDAJ
ƉůĂƐƚŽǀĠ
šírave. Sneobdarila
výnim- uplynulá jeseň.
HE-R/0090
(jac)
kou troch, všetci
 Predám slnečný 2-izbový
/$0(/29e'9(5(
ostatní premiéBYT (62 m2, pôvodný stav)  Prijmem HARISTOV a PRA/ Západ S L N K A
www.facebook.com/olhajozef
rovo Východ
súťažne
v dobrej lokalite na ul. Čsl. COVNÍKOV NA GÁTER – drevovýpon v dlhom
4:22 / 20:37 hod.
tel. 0905 357 433
plávali
armády č. 1593/2 v Snine. In- roba. Tel. 0905 256 038.
ut
4:22 / 20:38 hod.
>ĂďŽƌĞĐŬĄϱϳ͕,ƵŵĞŶŶĠ
50-metrovom
bakaso cca 120 € / mesiac. Byt je
HE-R/0002
str
4:22 / 20:38 hod.
ŵŐƌ͘ŽůŚĂΛŵĂŝů͘ƚͲĐŽŵ͘ƐŬ
Ján Pencák s najmladšími
účastníkmi plaveckých
Majstrovstiev SR v dlhom 50-m košickom bazéne. | FOTO ARCHÍV PKCH
zéne
pripravený
na rekonštrukciu
štvra zvládli to
4:22Tréner
/ 20:39
hod.
podľa Vašich predstáv. Cena  VV PLUS s.r.o. Snina popia
4:22 / 20:39 hod.
núka prácu v strojárenskej
10 800 €. Tel. 0948 956 861.
KÚPALISKO V HUMENNOM
sob
4:22 / 20:40 hod.
ned
4:22 / 20:40 hod.
vnútorný 25-metrový BAZÉN
HE-R/0084 výrobe v ČR na pozície manipulačný robotník, viazač breut
08.15 – 09.00 hod.
mien,
brúsič, žeriavnik A1.
13.00 – 16.00 hod.
Strava a ubytovanie je hrade17.30 – 20.00 hod.
né + príplatok na cestovné. Instr, pia 13.00 – 16.00 hod.
fo na tel. č. 0905 469 411.
17.30 – 20.00 hod.
HE-R/0085
štvr
14.00 – 16.00 hod.
(mtgh), -MJK-; Košice
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FUTBALOVÝ SERVIS

SUPERPOHÁR ObFZ HUMENNÉ
MEMORIÁL JOZEFA ŠKUBU
23. jún 2017 (piatok)
o 17.00 hod.
VYŠNÝ HRUŠOV - BOROV
ihrisko Pri mlyne v Humennom
III. LIGA VÝCHOD – 30. kolo
V. OPÁTSKE – SNINA
1:0 (0:0)
G: 84. M. Haluška.
• Trebišov – Giraltovce 2:0, Stropkov – Svidník 0:1, Sabinov – V. Revištia 3:0, Svit – Bardejov. N. Ves 3:2,
Plavnica – Prešov B. * Vranov n/T. a
Pušovce mali voľno.

Trebišov
26 20 2 4 63:11 62
V. Opátske
26 17 7 2 63:21 58
Snina
26 11 9 6 50:27 42
Svidník
26 13 3 10 44:36 42
Svit
26 12 6 8 53:35 42
Vranov n/T.
26 12 5 9 34:28 41
Plavnica
26 11 4 11 42:41 37
Giraltovce
26 10 6 10 40:30 36
Bard. N. Ves
26 9 5 12 40:53 32
Sabinov
26 8 8 10 40:41 32
V. Revištia
26 8 5 13 34:41 29
Stropkov
26 7 7 12 36:40 28
Prešov B
26 6 6 14 37:46 24
Pušovce
26 1 1 24 7:133 4
Pozn.: FK Krásna/KE a Družstevník Veľký Horeš zo
súťaže odstúpili.

IV. LIGA SEVER – 30. kolo
RADVAŇ N/L. – FINTICE
2:1 (1:0)
G: 29. M. Paľo, 51. R. Ljubarskij – 70.
(11 m) R. Juhás.
ĽUBOTICE – MEDZILABORCE
2:3 (0:0)
G: 82. J. Adam, 88. Pe. Zahradnik –
62. a 87. J. Vachaľ, 64. R. Potoma.

PONDELOK
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DLHÉ KLČOVO – PAKOSTOV
2:0 (2:0)
G: 20. a 30. M. Béreš. ČK: nikto –
18. Joz. Fedorko (úmyselné udretie
lakťom do tváre hráčovi D).
ZÁMUTOV – KRAČÚNOVCE
1:4 (0:1)
G: 50. a 60. J. Nazarej, 33. J. Peržel,
90. M. Mihok.
FK HUMENNÉ – V. TATRY
7:0 (3:0)
O zápase na strane 15.
• Záhradné – Raslavice 4:2, Šariš.
Michaľany – Štrba 5:2 * Spiš.
Podhradie malo voľno.

Šariš. Michaľany 28 22 4 2 86:27
Záhradné
28 21 3 4 68:27
Kračúnovce
28 15 5 8 49:30
FK Humenné 28 15 4 9 61:34
Dlhé Klčovo
28 12 8 8 55:44
Raslavice
28 12 8 8 57:34
Medzilaborce
28 13 5 10 54:52
Radvaň n/L.
28 12 7 9 49:36
Spiš. Podhradie 28 12 5 11 51:34
Pakostov
28 11 2 15 38:47
Fintice
28 8 6 14 31:47
Ľubotice
28 7 6 15 37:62
Zámutov
28 6 2 20 24:60
Štrba
28 4 5 19 32:84
V. Tatry
28 3 4 21 18:92
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo súťaže
odstúpil.

70
66
50
49
44
44
44
43
41
35
30
27
20
17
13

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 26. kolo
SOĽ – KAMENICA N/CIR.
2:1 (0:1)
G: 56. A. Hricov, 59. M. Hajník – 4.
P. Vasiľko.
SEČOV. POLIANKA – KOCHANOVCE/BREKOV
3:0 (1:0)

IE
 LACNÉ alko /
ň AKC
e
d
ž
ý
t
nealko NÁPOJE
každý
e
 CUKROVINKY
VY pr
A
Ľ
Z
stále v krvi
 DARČEKOVÉ KOŠE
darco
(podľa želania zákazníka)

Komplex Hviezda v Humennom (Štefánikova 27)
– vstup z Pugačevovej ulice (od parkoviska)

HE/0057

NOVÁ PREDAJŇA

G: 21. J. Bandoľa, 69. Pa. Goda, 87.
M. Tynik.

G: 27. P. Ferenc – 11. a 75. (11 m) M.
Bindzár, 58. D. Hreha.

PTIČIE – SEDLISKÁ
3:1 (3:0)
G: 17. a 33. M. Čerňa, 2. T. Karas – 73.
M. Vasiľov.

V. SITNICA – V. HRUŠOV
5:4 (2:1)
G: 5., 39. a 80. L. Malý, 66. M. Palšak,
87. J. Širý – 7. M. Naster, 53. M. Sabo,
82. R. Albičuk, 89. (11 m) F. Piroščák.

ULIČ – SAČUROV
3:3 (0:1)
G: 63. D. Janko, 66. M. Telvak, 76. M.
Hromadka – 15. J. Soták, 60. J. Štuň,
89. (11 m) A. Izai.
HENCOVCE – STAKČÍN
1:2 (0:1)
G: 85. O. Venceľ – 35. E. Hanc, 75.
J. Šelepec.
• N. Hrušov – Bystré 3:0 * Jasenov
mal voľno.

Soľ
24 21 2 1 65:19
Jasenov
24 19 1 4 71:33
Kamenica n/Cir. 24 12 4 8 36:29
Ptičie
24 12 1 11 47:44
Hencovce
24 10 5 9 44:36
Stakčín
24 9 5 10 34:39
Sačurov
24 10 1 13 37:42
N. Hrušov
24 8 4 12 41:39
Kochanovce/Brekov 24 9 1 14 37:45
Bystré
24 8 3 13 31:48
Ulič
24 7 5 12 40:56
Seč. Polianka
24 8 1 15 32:53
Sedliská
24 4 5 15 31:63
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo súťaže
odstúpilo.

65
58
40
37
35
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31
28
28
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26
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I.TRIEDA OBFZ HE – 26. kolo
UDAVSKÉ – LUKAČOVCE
2:1 (1:1)
G: 23. a 85. A. Timuľak – 43. S.
Bačovčin.
BOROV – LACKOVCE
4:5 (2:2)
G: 18., 36. a 88. M. Mamaj, 72. M.
Kuruc – 10. a 32. B. Timuľák, 60.
a 71. J. Sus, 67. M. Kocik.
PAPÍN – BELÁ N/CIR.
1:2 (0:1)
G: 61. R. Findrik – 7. a 90. J. Čop.
LIESKOVEC – KRÁSNY BROD
2:1 (1:0)
G: 43. L. Džatko, 70. M. Tkáč – 68.
Pe. Salak.
N. LADIČKOVCE – DLHÉ N/CIR.
2:0 (2:0)
G: 26. T. Šepeľa, 45. (11 m) M. Gerda.
KOŠKOVCE – UBĽA
1:3 (1:1)

V. Hrušov
Borov
Belá n/Cir.
Ubľa
Dlhé n/Cir.
Krásny Brod
N. Ladičkovce
Udavské
V. Sitnica
Lieskovec
Koškovce
Lukačovce
Lackovce
Papín

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
14
12
12
11
11
11
9
9
8
9
9
10
8

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

3
8
8
9
8
12
13
11
13
12
14
14
13
15

77:31
69:36
55:35
50:39
39:35
50:55
60:57
49:68
44:54
40:50
34:48
46:62
47:65
38:63

63
46
42
41
40
36
35
33
31
30
30
30
30
27

II.TRIEDA OBFZ HE – 26. kolo
BRESTOV – KOLONICA
3:1 (1:0)
G: 21. T. Matta, 74. L. Tkáč, 89. (11
m) Pe. Makar – 54. R. Chalčák.
HRUBOV – OHRADZANY
2:4 (1:1)
G: 15. D. Rudy, 87. M. Rudy – 28. V.
Šuľak, 52. M. Karnaj, 58. L. Kuzma,
80. T. Kohút.
• Ňagov – Ulič. Krivé 7:1, Hrabovec
n/L. – Habura 2:1, Zemplín. Hámre
– N. Sitnica 4:2, Turcovce – Rokytov
pri HE 2:1, Zubné – Rovné (výsledok
nebol v čase uzávierky známy).

Ohradzany
N. Sitnica
Zemplín. Hámre
Ňagov
Brestov
Rovné
Zubné
Habura
Ulič. Krivé
Turcovce
Kolonica
Rokytov pri HE
Hrabovec n/L.
Hrubov

26
26
26
26
26
25
25
26
26
26
26
26
26
26

21
17
14
14
13
13
12
10
9
8
8
7
8
0

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

2
5
6
8
9
10
8
11
13
12
16
14
16
24

81:24
74:28
52:33
65:43
49:46
65:39
54:38
49:40
49:74
38:48
53:66
43:75
35:78
24:99

66
55
48
46
43
41
41
35
31
27
26
26
26
2

III.TRIEDA ObFZ HE
Oľka
12 9 2 1 49:10 29
Klenová
12 7 1 4 39:24 22
Kochanovce/Brekov B 12 2 0 10 14:35 6
Podskalka pri HE 12 4 1 7 29:53 13
Pozn.: TJ Družstevník Čertižné zo súťaže odstúpilo.

-MJK-
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Zdenko Cigán a Noro Sališ prevzali zodpovednosť za posledné víťazstvo sezóny
-MJK-, Humenné

Povinná jazda vo forme víťazstva
bola v poslednom 30. kole futbalovej sezóny IV. ligy skupiny Sever
súťažného ročníka 2016/2017 odmenou pre fanúšikov humenského
futbalu. Hralo sa v nedeľu 18. júna,
možno neobvyklý termín prilákal
na tribúnu zeleného trávnika ihriska Pri mlyne len hŕstku divákov.
Súper spod Vysokých Tatier nepôsobil „primrznutým“ dojmom. Aj
keď domáci brankár Vohar nevyvinul veľa úsilia na prípadné zákroky, hostia nechávali zverencov
trénera Jožka Valkučáka v strehu.
Humenčania sa lúčia s futbalovým
ročníkom z pozície štvrtého miesta
vo štvrtoligovej tabuľke... a s nádejou čakajú na (stále) rozostavaný (a
rekonštrukciou silne poznačený),
zatiaľ ladom ležiaci, nový futbalový
štadión na pôvodnom mieste Chemlonskej ulice.
Dominanciu na svojom území preukazovali, nielen súperovi, humenskí
futbalisti. Kým Tatranci vzdorovali
nátlaku a vytvárali domácim ofsajdo-

Nielen o víťazstvo v poslednom zápase
sezóny sa zaslúžil Norbert Sališ. | FOTO MJK

vé pasce, Humenčanom sa podarilo
trikrát do prestávky pokoriť svätyňu
hostí. A to úplne lahodným spôsobom
naznačil vývoj zápasu v 14. minúte
Noro Sališ, nasledoval ho dvakrát
Zdenko Cigán, ašpirujúc tak na post
najlepšieho gólového strelca súťaže. Oklieštená zostava (s jedným na
lavičke) súperovi nedovolila príliš
miešať karty. Tá istá dvojica autorov gólov humenskej súpisky pridala v druhom dejstve ešte štyri góly,
zhodne po dva - Z. Cigán mal v jednom prípade zľahčené podmienky
(pokutový kop) a stal sa tak kráľom
strelcov (už uplynulého) súťažného
ročníka s počtom 28 gólov.
IV. LIGA SEVER – 30. kolo
FK HUMENNÉ – VYSOKÉ TATRY
7:0 (3:0)
Góly: 17., 33., 65. (11m) a 79. Z. Cigán; 14. , 69. a 80. N. Sališ.
Žlté karty: nikto – 39. Duda, 82.
Bača. Rozhodovali: M. Čonka – P.
Berta, D. Tirpák. Divákov: 100.
FK HE: D. Vohar – C. Vasiľ (61. Pe.
Petričko), Z. Cigán, L. Krajník (56.
F. Sitarčík), M. Babin, J. Bialončík,
J. Bialončík, V. Voroňák, N. Sališ,
L. Križanovský (73. M. Porvazník),
D. Šatník, M. Zlacký. Tréner: J. Valkučák.
FK VT: L. Ondruš – J. Migač, R. Rufus, A. Adam, F.
Toporcer, T. Andráš, T. Ondrejka,
L. Bača, B. Duda,
T. Kalafut, B.
Bartko. Tréner:
M. Sabo.

FK Humenné, Cyril Vasiľ, keď napol
iba bočnú sieť brány hostí. V 7. min.
vytasil pravačku spoza hranice šestnástky Sališ mierne ponad hornú žrď.
O dve minúty v podobnej situácii Z.
Cigán skúšal reflexy brankára Ondruša strelou popri pravej žrdi. V peknom
výskoku hlavičkoval v 13. min. Vasiľ
vedľa ľavej žrde brány Tatrancov.
A už o minútu sa brankárom hostí
pohral Norbert Sališ – domáci získali
loptu v strede ihriska a Sališ zoči-voči Ondrušovi nezaváhal – 1:0. Vasiľ
v 17. min. dobehol rýchlu loptu v rohu
pravého krídla, ideálne naservíroval
prízemný center Zdenkovi Cigánovi,
ktorý z päťky nikým nestrážený odhalil odkrytú časť brány – 2:0. Golman
Vohar nemal príliš veľa práce, hostia
nijak vážne neohrozili priestor domácej brány. V 24. min. natiahol Ondruša
k pravej žrdi Zlacký. Potom, čo agilný
Križanovský pekne potiahol akciu po
pravom krídle v 31. min., sa Z. Cigán
opäť ocitol v ofsajdovej pasci hostí.
Avšak v 33. min. už postranný rozhodca nemal námietky, keď pomedzi
nohy brankára Ondruša zvýšil na 3:0.
Obraz hry sa nemenil ani po obrátke.
Pozične posledný v tabuľke súper
z oblasti našich veľhôr sa do obratu
v zápase nehrnul. Naopak. Na striebornom podnose ponúkol Z. Cigánovi aj N. Sališovi ešte po dva góly. Aj

Útočnú
fázu
pravého krídla
mienil v 3. min.
zúročiť kapitán

vďaka tomu si Zdenko Cigán z FK
Humenné môže po tejto sezóne pripísať titul kráľa strelcov s 28 gólmi
v bráne súperov.
Ostatné výsledky a tabuľka
na strane 14.

Kráľ strelcov IV. ligy skupiny Sever
v súťažnom ročníku 2016/2017 – Zdenko
Cigán, je hráčom FK Humenné. | FOTO MJK

Brankár Dominik Vohar sa konečne
dostal k lopte i výkopu až v 30. minúte.
| FOTO MJK
Kapitán FK Humenné, Cyril Vasiľ (vo výskoku). | FOTO MJK

Agilný hráč humenských futbalistov – Lukáš Križanovský,
Nezanedbateľným článkom humenského futbalového družstva sledovaný trénerom J. Valkučákom (vľavo) a humenskou
je Vlado Voroňák (uprostred). | FOTO MJK
striedačkou. | FOTO MJK

Marek Zlacký v snahe vymámiť sa zo
zovretia súpera tímu FK Vysoké Tatry.
| FOTO MJK
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PRENÁJOM

 Dáme do prenájmu KANCELÁRSKE PRIESTORY v zrekonštruovanej budove SFZ na ul. Oslo16
| ŠPORT
boditeľov
3 v Humennom (100 m
od centra mesta, dostatok parkovacieho miesta zdarma). Info na tel.
č. 0905 809 038; e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk
Marianna Aľušíková, -MJK-; Humenné

 KLIETKY na chov prepelíc,
králikov a činčíl / PASCE na líšky
a kuny / LIAHNE na vajíčka, ODCHOVNE pre kuriatka / KRMÍTKA
a NAPÁJAČKY. Rozvoz
(doručeHUMENSKÝ
EXPRES
nie) v rámci celého Slovenska. Viac
informácií na: ww.123nakup.eu ;
tel. 0907 181 800.
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Putovný pohár šachistov zostáva v srdci Zemplína a v rukách Mareka Ihnáta ml.
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