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Mesto Humenné zmení
dlhoročnú tradíciu

Študenti zo SZŠ
Humenné praxovali
v Českej republike

Viac na str. 3

Viac na str. 8

Humenčania mali dostať magnetky a brožúrky
za vyše 13-tisíc eur. Poslanci sa pýtajú, kde sú?

V rámci propagácie podpory separovaného odpadu v meste Humenné mali obyvatelia mesta už pred rokom dostať do
schránok propagačné brožúrky a magnetky. Opoziční poslanci tvrdia, že mnohí Humenčania si v schránkach nič nenašli.
Vedenie mesta hovorí, že propagačné materiály sa určite rozdávali.
Milan Potocký, Humenné

Vyše 13-tisíc eur. To je suma, ktorú
vlani zaplatilo mesto Humenné súkromnej firme za zhotovenie a distribúciu 12-tisíc kusov brožúrok
a magnetiek s tematikou podpory
separovania odpadu. Zhotoviteľ
diela, firma ADIN, s. r. o., mala tieto propagačné materiály dodať naj-

neskôr do 7. júna minulého roka.
Magnetky a brožúrky mali byť následne distribuované do schránok
Humenčanov. Opoziční poslanci
tvrdia, že nepoznajú nikoho, kto
by tieto magnetky a brožúrky videl
a dostal do schránky. Vedenie mesta hovorí, že propagačné materiály
boli do schránok distribuované.

Poslanec: Magnetky povyskakovali zo schránok

Horúcou témou posledného mestského zastupiteľstva bola faktúra
v hodnote 13 544 eur, ktorú ešte
vlani uhradilo mesto súkromnej firme za zhotovenie brožúrok
a magnetiek vrátane ich distribúcie do všetkých schránok v meste
Humenné. Plnofarebné brožúrky

mali byť vo formáte A6 v rozsahu 16 strán v počte 12-tisíc kusov.
V rovnakom počte mali byť distribuované aj magnetky s rozmermi
9 x 6 centimetrov. Poslankyňa Mária Cehelská upozornila, že firma
mala dodať brožúrky a magnetky
najneskôr do 7. júna 2016. Už rok
tie brožúrky mali podľa poslankyne Humenčania mať. „Pred rokom

2 | SPRAVODAJSTVO

PONDELOK
10. JÚLA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

Humenčania mali dostať magnetky a brožúrky za vyše 13-tisíc eur. Poslanci sa pýtajú, kde sú?
pokračovanie zo strany 1

to malo byť v schránkach a je to
zaplatené pred rokom,“ povedala
poslankyňa, ktorá hovorí, že sama
tie propagačné materiály ešte nikde nevidela. Poslanec Ivan Hopta
potvrdil, že magnetky mali byť
podľa zmluvy distribuované do
všetkých schránok. „Takže, vážení občania, ktorí ste nedostali tie
brožúry a magnetky, choďte sa na
mestský úrad sťažovať, že vám tie
brožúry a magnetky povyskakovali
zo schránok,“ poznamenal ironicky
poslanec. Hopta chcel od vedenia
mesta, aby na rovinu povedalo, či
boli spomínané materiály distribuované, alebo nie. „Povedzte, že
ste zaplatili faktúru skôr, a že ešte
to nebolo v schránkach, ja to dokážem pochopiť, že sa niečo s tým
stalo. Tu máte náhľad, nám tvrdíte, že už existuje brožúra, a že dokonca to bolo aj v schránkach. Je to

Poslankyňa Mária Cehelská upozornila,
že ľudia mali dostať materiály do
schránok už pred rokom. Ona a mnohí
ďalší Humenčania ich doteraz nevideli. |
FOTO: MILAN POTOCKÝ

v schránkach?“ pýtal sa poslanec.

Primátorka: Už to bolo v
schránkach

Opoziční poslanci priamo na rokovaní zastupiteľstva vyzvali vedenie samosprávy, aby im ukázalo
magnetky a brožúrky. „Nech nám
donesú ukázať teraz, aby sme videli,“ povedal poslanec Ivan Hopta.

Humenčania mali dostať do schránok 12-tisíc brožúrok a magnetiek. Mesto za tieto
propagačné materiály zaplatilo 13 544 eur. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Primátorka Jana Vaľová ukázala
poslancom iba náhľad brožúry.
Originálne brožúrky a magnetky
poslanci na rokovaní nevideli. Mali byť v kancelárii vedúcej
Odboru dopravy, životného prostredia a mestskej zelene MsÚ v
Humennom, ale v čase rokovania
mestského zastupiteľstva mala vedúca spomínaného odboru čerpať
dovolenku. Primátorka uviedla, že

ak by vedeli včas, že poslanci chcú
vidieť magnetky priamo na rokovaní, určite by ich doniesli. Primátorka ale ubezpečovala poslancov,
že materiály určite boli distribuované. „Už to bolo v schránkach,“
povedala primátorka. Dodala, že
mesto sa v tomto prípade neobáva
ani kontroly. „Pokojne to dajte preveriť, urobiť,“ odkázala primátorka
poslancom.

Počet ubytovaných návštevníkov Zemplínskej šíravy vlani stúpol o 40 percent

Počet návštevníkov Zemplínskej šíravy v roku 2016 stúpol. Tamojšie strediská zaznamenali aj viac prenocovaní.
tasr, Kaluža, ilustračné foto: Milan Potocký

Počet ubytovaných návštevníkov
v strediskách okolo Zemplínskej
šíravy sa vlani zvýšil o 40 percent.
„Kým v roku 2015 hlásili strediská
Kaluža, Vinné, Klokočov a mesto
Michalovce 33.000 ubytovaných
hostí, za rok 2016 ich bolo 46.000,
počet prenocovaní sa vyšplhal na
115.000. Najmarkantnejší nárast
počtu ubytovaných hostí i prenocovaní sme zaznamenali vo Vinnom,
kde oba ukazovatele medziročne
stúpli 3,5-násobne. Počet ubytovaných návštevníkov výrazne stúpol
aj v Kaluži a Michalovciach,“ uviedla to na dnešnej tlačovej konferencii
výkonná riaditeľka Košice Región
Turizmus Lenka Vargová Jurková.
Najväčší záujem o túto destináciu
je zo strany domácich, Slováci tu
vlani strávili viac ako 80 % všetkých nocí. V priemere najdlhšie sa

tu ubytovali Ukrajinci. Riaditeľka
zdôraznila, že Zemplínska šírava je
z hľadiska cestovného ruchu v celej
destinácii Košice región jednou z
najdôležitejších lokalít. „Naším cieľom je, v bezprostrednej partnerskej spolupráci s lokálnymi aktérmi
– samosprávami i podnikateľskými
subjektmi – dosahovať stále vyššie čísla návštevnosti. V horizonte
niekoľkých rokov by sme chceli
dosiahnuť v Michalovskom okrese
50.000 návštevníkov a 130.000
prenocovaní,“ doplnila. Košice Región Turizmus vidí potenciál rozvoja tejto lokality v štyroch tematických oblastiach, a to voda a vodné
dobrodružstvá, cyklo-dobrodružstvá, prepojenie Šíravy s Tokajskou
vinohradníckou oblasťou a napokon kultúrne a historické dedičstvo. „Práve to je silným prienikom
komunikačnej témy celej destinácie
Košice región – UNESCO na dosah

– a oblasťou dolného Zemplína.
Medzi jeho turistické atraktivity
patria dve miesta zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO, a to drevený chrám v Ruskej
Bystrej a Vihorlatský prales,“ ozrejmila s tým, že UNESCO na dosah
odkazuje na ojedinelú dostupnosť
až 18 pamiatok svetového dedičstva z Košíc autom do 100 minút. K
rozvojovým plánom v lokalite Zemplínskej šíravy by podľa jej ďalších
slov mali prispieť aj rôzne projekty
lokálnych aktérov v cestovnom ruchu, na realizáciu ktorých
získajú v roku
2017 finančné
príspevky v
celkovej výške viac ako
50 000 eur.
Jedným z podporených pro-

jektov je letné lákadlo – Pieskové
kráľovstvo na Šírave, ktoré vyrástlo zo stovák ton piesku pri hoteli
Glamour v stredisku Kaluža. Breh
východoslovenského mora, ako
mnohí Šíravu nazývajú, sa v tomto
úseku zmenil na pláž v stredomorskom štýle, na ktorej sa nachádzajú
sochy z piesku. Patrí medzi ne aj
Spišský hrad. Pieskové kráľovstvo
bude pre verejnosť prístupné počas
celých letných prázdnin, sobotňajšie popoludnia budú patriť deťom.
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Humenné bude pravdepodobne prvým mestom na Slovensku, ktoré bude mať počas Vianoc na námestí namiesto živého stromčeka obrovský
umelý strom s kovovou konštrukciou. O tejto novinke rozhodli mestskí poslanci pár dní pred letnými prázdninami.
Milan Potocký, Humenné

Aj keď je leto a viacerí Humenčania si užívajú dovolenku, prázdniny a voľné chvíle, humenskí
poslanci sa na poslednom rokovaní
mestského zastupiteľstva zaoberali témou, ktorá sa týka Vianoc.
Technické služby mesta Humenné
plánujú už najbližšie Vianoce urobiť zásadnú zmenu, ktorá sa týka
vianočnej výzdoby v centre mesta.
Tradičný živý vianočný stromček,
ktorý už desaťročia zdobí Námestie
slobody, má nahradiť umelý vyše
10 metrov vysoký strom s kovovou
konštrukciou. Podľa technických
služieb je za tým praktické a ekologické rozhodnutie. S nahradením živého stromu umelým súhlasí
aj vedenie mesta. Poslanec Jozef
Babják sa ale obáva, že nie všetci
Humenčania budú z tohto riešenia
nadšení.

Umelý strom za vyše 8-tisíc eur

Na kúpu umelého vianočného stromu vyčlenili technické služby vo
svojom rozpočte 8 600 eur. Poslanec Jozef Babják sa na rokovaní
mestského zastupiteľstva pýtal, kto
je za rozhodnutím nahradiť dlhoročnú tradíciu živého stromu umelým. „Poprosil by som konkrétne,
odkiaľ prišiel ten návrh a kto je za
to zodpovedný,“ povedal Babják.
Poslanec naznačil, že mnohí obyvatelia mesta z tohto rozhodnutia
pravdepodobne nadšení nebudú.
„Teraz vlastne prídeme o živý vianočný stromček, predpokladám,
lebo budeme mať nejaký kovový.
Neviem, či s tým občania budú
súhlasiť. Myslím, že ani vo väčšine miest to tak nebýva, aby nejaký
kovový vianočný stromček nahradil
ten prirodzený živý,“ dodal Jozef
Babják. Poslancovi sa nepozdáva
ani spôsob, akým mesto chce umelý

„Myslím, že ani vo väčšine miest to tak nebýva,
aby nejaký kovový vianočný stromček nahradil
ten prirodzený živý,“ povedal poslanec Jozef
Babják. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

strom kúpiť. Vyše 8-tisíc eur musia
nájsť technické služby vo svojom
rozpočte. „Zásadne nesúhlasím,
aby sa peniaze, ktoré sú v rozpočte
technických služieb, používali týmto spôsobom, pretože ja si myslím,
že technické služby potrebujú peniaze na to, aby sme ich technicky
lepšie vybavili, a nie na to, aby stavali vianočné stromčeky. Ak majú
technické služby ušetriť, poviem
na miestnych komunikáciách, na
verejnej zeleni a na vývoze odpadu,
tak sa pýtam prečo? Keď toto mesto
chce robiť, nech tu niekto požiada
o zmenu rozpočtu a nech to zaplatíme z mestských peňazí, a nie z rozpočtu technických služieb,“ uviedol
poslanec Babják.

Riaditeľ: Je to najvýhodnejšie riešenie

Riaditeľ Technických služieb Milan Kuruc hovorí, že za rozhodnutím nahradiť živý strom umelým
je viacero dôvodov. „My každý rok
riešime vážne problémy týkajúce sa
zohnať nejaký vianočný stromček.
Hlásia sa nám ľudia, núkajú vianočné stromčeky priamo z mesta
Humenné alebo z okolitých dedín.
Veľa tých stromčekov je nevhodných. Ak už je vhodný stromček,
musíme zabezpečiť zrezanie, prevoz, nakládku, vykládku špeciál-

nym žeriavom ťažkotonážnym,
doslova každý rok. Žiadať o povolenie Východoslovenskú distribučnú spoločnosť, aby nám povolila
zrezať, ak sa ten stromček nachádza pri elektrickom vedení. Toto
riešenie sa nám javí s perspektívou
do budúcna ako najvýhodnejšie,“
reagoval riaditeľ technických služieb. Vysvetlil, že hoci základom
10-metrového umelého stromu
bude kovová konštrukcia, nebude
ju vidieť. „Tam nebude vidno ani
čiastku kovu, naozaj, ale veľmi rád
pošlem tie zábery, tie fotky,“ poznamenal Kuruc.

Podobný strom majú v automobilke Kia

Mesto Humenné bude pravdepodobne prvou samosprávou na
Slovensku, ktorej námestie bude
zdobiť obrovský umelý vianočný
strom. „Takýto stromček sa nachádza v Kii v Žiline. My budeme mať
druhý na Slovensku,“ tvrdí Kuruc.
Dodal, že strom kúpia za 8600 eur,
čo je podľa riaditeľa výhodná cena.
„Bežná cena sa pohybuje od 25 až
do 40-tisíc. Je to stromček desať
metrov vysoký kužeľového tvaru, priemer na základni 5 metrov,
vrátane špeciálnej elektrickej výzbroje vhodnej na externé použite
na externe podmienky. Opakujem,
nechceli sme nikomu nabaliť vrecká, v žiadnom prípade. Chceme
to riešiť perspektívne a bude to
stromček, aký na Slovensku má
len jedna jediná firma Kia Žilina,“
zdôraznil Kuruc. Vedenie mesta
si návrh technických služieb nahradiť živý strom umelým osvojilo. „Ja
ďakujem veľmi pekne, že ste také
riešenie predostreli mestu, pretože
sa tu bavíme o vyrezávaní stromov,
o ekológii,“ povedala primátorka
Jana Vaľová. Dodala, že mesto má
na svojom území viacero živých
stromov, ktoré budú počas Vianoc

„Toto riešenie sa nám javí s perspektívou
do budúcna ako najvýhodnejšie,“ tvrdí
riaditeľ technických služieb Milan Kuruc. |
FOTO: MILAN POTOCKÝ

vyzdobené. „My máme živé stromčeky na Sídlisku III., máme pred
ZUŠ-kou krásne živé stromy posadené, ktoré si môžeme vyzdobiť,“
povedala primátorka a pokračovala: „Máme každý rok rezať a zháňať stromčeky, tak toto nie je taká
horibilná suma pri rozpočte, ktorý
máme a pri prebytku, ktorý máme,
a ešte technické služby to robia zo
svojich peňazí.“ Mestskí poslanci napokon rozpočtové opatrenie
technických služieb, ktorého súčasťou je aj kúpa umelého stromu,
schválili.

Tradičný živý vianočný strom má
nahradiť umelý 10 metrov vysoký strom
s kovovou konštrukciou. Technické
služby zaň zaplatia 8 600 eur. | FOTO:
MILAN POTOCKÝ
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Colníci darujú zadržané palety na humanitárne účely
Až 756 kusov drevených paliet poskytnú na humanitárne účely.
mpo, Michalovce, FOTO: CÚ

Colný úrad Michalovce zverejnil
informáciu pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia o
bezodplatnej ponuke drevených paliet. Colný úrad Michalovce bezodplatne ponúka 756 kusov plochých
drevených paliet na humanitárne
účely. „Na činnosti uskutočňované
s cieľom zaistiť základné potreby
obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi
alebo bolo postihnuté mimoriadnou
situáciou. Tovar colníci zaistili pre
podozrenie, že ide o falzifikáty. Tieto palety sú neoprávnene označené
ochrannou známkou a porušujú tak
práva ochrany duševného vlastníctva,“ priblížila hovorkyňa Colného

úradu Michalovce Klára Baloghová.
Spresnila, že takýto tovar je možné poskytnúť v súlade so zákonom
o presadzovaní práv duševného
vlastníctva colnými orgánmi a osobitnými predpismi Správe štátnych
hmotných rezerv Slovenskej republiky, poskytovateľovi sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam, neziskovej organizácii alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, ak tieto osoby preukázateľne
počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť
v sociálnych zariadeniach. Uvedený
tovar je možné použiť napríklad na
vykurovanie priestorov. Vyššie uvedené osoby môžu v prípade záujmu

podať žiadosť o poskytnutie tovaru
na humanitárne účely v termíne
do 21. júla na adresu: Colný úrad
Michalovce, Plynárenská 4, 071 01
Michalovce. V žiadosti okrem základných údajov je potrebné uviesť
aj počet kusov paliet, o ktorý máte

záujem, spôsob použitia a miesto
vykládky, resp. miesto konečnej
spotreby tovaru. O prideľovaní sa
rozhodne podľa poradia prijatých
žiadostí až do vyčerpania celkového
počtu ponúkaného tovaru.

Colníci zadržali tisícky cigariet. Pašeráci ich ukryli v nákladnom vlaku
Desiatky tisíc nelegálnych cigariet ukryli štyria vynaliezaví pašeráci do nákladného vlaku. Za distribúciu nelegálnych cigariet im hrozí
väzenie jeden až päť rokov.
obce Beša a Juraj Ch. (40) a Elemír
Č.(48), obaja z Veľkých Kapušian,
Štyria muži z východného Slovenska ukryli 80 000 nelegálnych cigariet
si chceli prilepšiť pašovaním nele- do železnej rudy vo vozni nákladnégálnych cigariet z Ukrajiny. Norbert ho vlaku. Po príjazde tohto vlaku na
P. (42) z Maťoviec, Štefan B. (42) z Slovensko počas jazdy na vlak naskočili. Dvaja
z nich cigarety
vykopávali zo
železnej rudy
a hádzali ich
popri trati. Keď
boli všetky cigarety mimo
vlaku, zoskočili
z idúcej vlakovej súpravy.
Ďalší
dvaja
ich popri trati
zbierali do pripravených áut.
Colníci z Kriminálneho úraDvaja pašeráci cigarety vykopávali zo železnej rudy a hádzali ich du finančnej
popri trati, ďalší dvaja ich zbierali do pripravených áut. | FOTO: FS správy ich zampo, Veľké Kapušany

Nelegálne cigarety ukryli do železnej rudy vo vozni nákladného vlaku. | FOTO: FS

držali priamo pri čine v katastri obce
Haniska, okres Košice. Celkový finančný únik predstavuje čiastku minimálne 7 823,60 eura. Vzhľadom
na to, že skupina vykonávala činnosť
dlhodobejšie, vyšetrovateľ umiestnil
všetkých páchateľov do cely predbežného zadržania a v prípade ďalej

koná. „V prípade dokázania viny
hrozí všetkým trest odňatia slobody
pre trestný čin porušenia predpisov
o štátnych technických opatreniach
na označenie trest odňatia slobody
na tri až osem rokov,“ vysvetlila hovorkyňa Finančnej správy SR Patrícia Macíková
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NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH
jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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Policajti budú na cestách aj počas leta

V záujme zvýšenia bezpečnosti pripravili dopravné aj preventívne akcie.
mpo, Slovensko, ilustračné foto: Milan Potocký

Polícia potvrdila, že aj počas letnej
turistickej sezóny bude dohliadať
na bezpečnosť na cestách. Hovorkyňa Prezídia policajného zboru SR
Denisa Baloghová uviedla, že počas
celého leta bude viac policajtov
najmä na miestach kultúrno-spoločenských podujatí, ako sú festivaly,
koncerty, ale aj v okolí kúpalísk,
letovísk, priechodov pre chodcov,
zastávok hromadnej dopravy, železničných staníc, detských ihrísk,
parkov i ďalších miest so zvýšeným
pohybom osôb.

Budú na miestach,
kde často dochádza
k nehodám

Polícia pripravila viacero preventívno-výchovných aktivít. Policajti
navštívia deti a mládež v detských
táboroch, ale aj seniorov v kluboch, vzdelávať budú aj nových
adeptov na vodičské preukazy
v autoškolách. Od 10. do 14. júla
budú policajti spolu s pracovníkmi Slovenského Červeného kríža

nielen zisťovať vedomosti vodičov
z poskytovania prvej pomoci, ale
budú ich v tejto oblasti aj vzdelávať. Budú kontrolovať aj správnosť
a úplnosť dočasných a prenosných
značiek. Prejazdnosť a plynulosť na
diaľniciach, rýchlostných cestách
v súvislosti s výstavbou, opravou
a rekonštrukciou ciest. Na základe
dlhodobých analýz dohliadnu na
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na miestach a v časoch, keď
najčastejšie dochádza k nehodám
a kolíziám, ale aj všade tam, kde
si to situácia vyžiada. Pozornosť
budú venovať aj motocyklistom,
cyklistom a chodcom. Nezabudnú
ani na vodičov autobusov a nákladiakov, dohliadnu aj na dodržiavanie správneho prechádzania cez
železničné priecestia a podobne.

pravné akcie, ktoré budú na celom
Slovensku. 12. júla bude kontrola
dodržiavania rýchlosti jazdy vozidiel, správne predchádzanie, spôsob jazdy, ale aj ďalšie povinnosti
vodičov vyplývajúce zo zákona. 22.
júla kontrola dodržiavania zákazu
požívania alkoholu a iných návykových látok. Pozornosť budú venovať
aj tomu, či a ako dodržiavajú svoje

povinnosti chodci. 1. augusta bude
kontrola na dodržiavanie zákazu
obsluhovať telefón počas jazdy,
ako aj používanie bezpečnostných
pásov, 13. augusta kontrola dodržiavania rýchlosti jazdy vozidiel, a
aj ďalších povinností vyplývajúcich
zo zákona týkajúcich sa všetkých
účastníkov cestnej premávky.

Celoslovenské policajné akcie v júli aj v
auguste

V záujme ochrany života, zdravia
osôb a majetku, tiež s cieľom znížiť počet dopravných nehôd a jej
následkov, polícia vyhlasuje do-

Sninu vyňali zo zoznamu osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania

V záujme zvýšenia bezpečnosti pripravili dopravné aj preventívne akcie.
tasr, Snina

Sninskú samosprávu vyňali zo zoznamu osôb, ktoré porušili zákaz
nelegálneho zamestnávania. Ako
TASR informovala Judita Richterová z Národného inšpektorátu
práce, ide o právny stav, ktorý je
účinný do právoplatného rozhodnutia konajúceho súdu. Snina bola
zaradená do tohto registra z dôvodu nelegálneho zamestnávania
dvoch fyzických osôb, a to tým, že
boli neskoro prihlásené do registra Sociálnej poisťovne. Mesto sa
v tejto súvislosti obrátilo na súd so
žalobou proti inému zásahu orgánu

verejnej správy. „Na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach
o priznaní odkladného účinku
správnej žalobe bolo mesto Snina vyňaté zo zoznamu osôb, ktoré
porušili zákaz nelegálneho zamestnávania a taktiež bolo prerušené
správne konanie vo veci uloženia
pokuty za nelegálne zamestnávanie,“ vysvetlila Richterová. Zdôraznila však, že ide o právny stav,
ktorý je účinný do právoplatného
rozhodnutia konajúceho súdu, pretože riadne prerokovaný protokol
o výsledku inšpekcie práce zatiaľ
nebol zrušený. „Inšpektorát práce bude vo veci konať ďalej podľa

záverov súdu,“ doplnila. Ako pre
TASR uviedol primátor mesta Štefan Milovčík, „tvrdili sme od samého začiatku až doposiaľ, že mesto
Snina nelegálny zamestnávateľ nie
je“. Podľa jeho slov venovali tejto
problematike absolútnu pozornosť
niekoľko mesiacov. Mesto sa totiž
so závermi, resp. nedostatkom,
ktorý je uvedený v protokole, nestotožňuje. Ako pre TASR ešte vo
februári tohto roka uviedla hovorkyňa sninskej radnice Eva Mihaliková, k oneskorenému prihláseniu,
namiesto 6. júna to bolo 8. júna,
došlo z dôvodu, že zodpovednej
pracovníčke zomrel otec a ona v ten

deň organizovala pohreb. „Obom
zamestnancom bola za tieto dni vyplatená mzda a tiež za oboch boli,
vrátane sporných dní za príslušný
mesiac, odvedené všetky zákonné
odvody. Mesto neukrátilo ani zamestnancov na mzdách, ani štát na
daniach a odvodoch,“ skonštatovala s tým, že ide len o administratívnu chybu a prílišnú tvrdosť zákona.
Richterová ďalej uviedla, že mestu
už bolo vydané potvrdenie, že nezamestnáva nelegálne. To je podkladom, napr. ak sa chce zúčastniť na
verejnom obstarávaní alebo chce
čerpať štátne dotácie či fondy EÚ.
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O titul Dedina roka 2017 zabojuje aj 6 obcí Prešovského samosprávneho kraja

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 9. ročníka s 20 prihlásenými obcami zo siedmich krajov Slovenska. O prestížny titul zabojuje aj šesť obcí
z Prešovského samosprávneho kraja.
Dáša Jeleňová, Prešov, FOTO: DJ

Sú medzi nimi Brežany, Miklušovce, Župčany (okres Prešov),
Čirč (Stará Ľubovňa), Nižná Voľa
(Bardejov) a Nižný Hrušov (Vranov nad Topľou). Súťažiace obce
predstavia úspešné postupy pri
obnove vidieka, zlepšovaní kvality životného prostredia a rozvoji
našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni. Súperiť budú
o titul Dedina roka 2017, ocenenia
v zaujímavých kategóriách a právo
reprezentovať Slovenskú republiku
v súťaži o Európsku cenu obnovy
dediny, ktorú vyhlasuje Európske
pracovné spoločenstvo pre rozvoj
vidieka a obnovu dediny so sídlom
vo Viedni. „Hodnotenie prebieha podľa jednotlivých okruhov a
súťažných kategórií. Komisia sa
zameriava na hospodárenie, plánovanie, vytváranie podmienok
pre rozvoj podnikania, racionálne
využívanie prírodných zdrojov,
vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné
aj nehmotné dedičstvo. Zaujíma sa
aj o využitie možností cestovného
ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity
starostlivosti o životné prostredie
a krajinu,“ informoval Andrej Švec,
manažér súťaže Dedina roka 2017
zo Slovenskej agentúry životného
prostredia, ktorá súťaž vyhlásila
spolu s Ministerstvom životného

prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí
Slovenska.
Národná hodnotiaca komisia už
začala s hodnotením prihlásených
obcí. „Je zaujímavé byť priamo na
mieste, rozprávať sa s miestnymi
ľuďmi a vidieť, ako sa v tej-ktorej
obci naozaj žije, nie to, čo dal starosta na papier, keď obec prihlasoval. Každá obec súťaží v siedmich
kategóriách – dedina ako hospodár, dedina ako pospolitosť, dedina
ako klenotnica, dedina ako partner,
dedina ako hostiteľ, dedina ako
maľovaná a dedina ako záhrada,“
konkretizovala Anna Kršáková,
predsedníčka Spolku pre obnovu dediny, ktorá prihlásené obce
Prešovského
kraja v priebehu uplynulých týždňoch
navštívila aj
ako
členka
komisie. Prezentácie súťažiacich dedín
boli pritom
nápadité - od
predstavovania organizácií, obecných
firiem, škôl,
knižníc či naj-

významnejších pamätihodností,
cez ukážky realizovaných projektov
až po prehliadky typicky vidieckych
činností, akými sú napríklad ručná kosba či hrabanie sena. Obce
regiónu sa predstavili najčastejšie
ako miesto živých remeselných a
folklórnych tradícií a rovnako aj región tradičných chutí. „Naše dediny majú čo ponúknuť. Majú bohaté
kultúrne i historické tradície, ktoré
sa snažia uchovávať a prenášať pre
ďalšie generácie. Prihlásené obce
sú toho dôkazom, že aj v malej dedine sa dá žiť naplno. My sa tešíme
z toho, že samosprávny kraj viaceré
aktivity v obciach aj podporuje cez
dotácie do športu a kultúry,“ dodala
Monika Štoffová z odboru regionálneho rozvoja Prešovského samo-

správneho kraja, ktorý súťaž v regióne koordinuje. Do rozhodovania
o najdedinu roka môžu zasiahnuť aj
obyvatelia Prešovského kraja. Súčasťou súťažného zápolenia je totiž
internetové hlasovanie verejnosti
na webovej stránke www.e-obce.sk,
ktoré trvá do 31. júla 2017. Výsledky súťaže budú zverejnené v auguste tohto roku na Agrokomplexe
v Nitre. Z Prešovského kraja v súťaži naposledy zabodoval Spišský
Hrhov. Obec s titulom Dedina roka
2015 prezentovala príkladný rozvoj
miestneho hospodárstva s využitím
inovatívnych foriem podpory zamestnanosti, vzorovú starostlivosť
o dedinu, krajinu a životné prostredie či racionálne využívanie lokálnych zdrojov.

Vedeli ste o Prešovskom kraji?
dj, Prešov

Ku koncu roka 2016 žilo na území
Prešovského kraja spolu 821 503
obyvateľov, čo predstavuje 15,1
percenta z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky. Rozloha kraja je 8 972 km2, čo je druhá
najväčšia rozloha po Banskobystrickom kraji, v kraji sa nachádza

665 obcí, čo je najviac v rámci Slovenska, z toho je 23 miest. Podľa
počtu obyvateľov najväčšou obcou
je obec Jarovnice (okres Sabinov)
s 6 378 obyvateľmi a najmenšou
v kraji a zároveň i na Slovensku je
obec Príkra (okres Svidník) so 7-mi
obyvateľmi. Obcou s najväčšou
rozlohou je obec Stakčín (167 km2)
v okrese Snina, s najmenšou rozlo-

hou obec Trnkov (1,7 km2) v okrese Prešov. Najstaršou obcou sú
Žakovce (okres Kežmarok) s prvou
písomnou zmienkou z roku 1209,
najmladšou je obec Lipníky (okres
Prešov), ktorá vznikla 28. augusta
1990. Najvyššie položenou obcou
sú Vysoké Tatry (okres Poprad) –
1010 m n. m., najnižšie položenou
- Dlhé Klčovo (okres Vranov nad

Topľou) – 117 m n. m.. Najsevernejšou obcou je Ondavka (okres
Bardejov), najjužnejšou Sečovská
Polianka (okres Vranov n/ Topľou),
najzápadnejšou Liptovská Teplička
(okres Poprad) a najvýchodnejšou
Nová Sedlica (okres Snina), ktorá je
zároveň aj najvýchodnejšou obcou
celého Slovenska.
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Študenti zo SZŠ Humenné praxovali v Českej republike
Dva týždne povinnej súvislej odbornej praxe žiaci absolvovali na oddeleniach Mestskej nemocnice Ostrava.
Nataša Sivulková, Humenné

Byť v správnom čase na správnom mieste. Aj takto uvažujú žiaci v študijnom
odbore zdravotnícky asistent v Strednej zdravotníckej škole v Humennom
a uchádzajú sa o možnosť dostať sa do
úzkeho výberu žiakov, ktorým škola
umožňuje absolvovať povinnú odbornú prax v zdravotníckych zariadeniach
v Českej republike. Možnosť zúčastniť
sa zahraničnej odbornej praxe v mesiaci jún 2017 využili šiesti žiaci 3. ročníka.
Dva týždne povinnej súvislej odbornej
praxe žiaci absolvovali na oddeleniach
Mestskej nemocnice Ostrava. Upevňovali si a nacvičovali nové zručnosti na
internom, chirurgickom, urologickom,
ortopedickom, neurologickom a neurochirurgickom oddelení nemocnice.
Veľmi rýchlo sa museli adaptovať na

nové pracovné prostredie, začleniť sa do
pracovného tímu, zvládnuť pracovné postupy s inými súbormi pomôcok, naučiť
sa ovládať technické zariadenia. Poskytovali ošetrovateľskú starostlivosť, v spolupráci so sestrami a s lekármi realizovali široké spektrum výkonov súvisiacich
s plnením diagnostického a liečebného
plánu u pacientov s rôznymi ochoreniami. Realizovali odbery krvi a iného materiálu, aplikovali lieky injekčne, spolupracovali pri príprave i podávaní infúzií,
pri podávaní liekov ústami i do telových
dutín, pracovali s monitorovacou technikou a mnohými ďalšími pomôckami
a zariadeniami. Boli prítomní pri viacerých špeciálnych odborných postupoch,
napr. pri operačných zákrokoch, pri intenzívnej starostlivosti o pacientov v závažných stavoch, pri vyšetreniach srdca,
mozgu a miechy, tráviacich orgánov,

orgánov vylučovacej sústavy. Počas stáže žiaci získali nové vedomosti z oblasti
moderných postupov rádiologickej liečby nádorových ochorení. Okrem iného
aj pomocou, v celej Európe jedinečného, zariadenia nazývaného CyberKnife.
Pacienti ho nazývajú biely slon, nôž so
Star Wars i príznačne ničiteľ nádorov.
To všetko preto, lebo ak majú to šťastie,
že ich nádorové ložisko má najviac 5 cm,
odchádzajú po aplikácii liečby zdraví!
Pre žiakov boli zaujímavé aj vedomosti
o možnostiach starostlivosti o chronické, nekrotické rany pomocou podtlakovej drenáže i larvoterapie. Navštívili
moderné očné centrum i hyperbarickú
komoru. Mimo odborného programu vo
voľnom čase spoznávali históriu i súčasnosť mesta Ostrava. Žiaci informácie o
pobyte v Ostrave priebežne odovzdávali
svojim spolužiakom i učiteľom školy.

Študenti zo SZŠ v Humennom absolvovali
odbornú prax na oddeleniach Mestskej
nemocnice Ostrava. | FOTO: NS

Celú mobilitu hodnotili veľmi pozitívne.
Plní dojmov a vzácnych spomienok sa
vrátili domov k svojim rodinám. Škola
je rada, že vďaka grantovej podpore Európskej komisie v programe Erasmus+
i spolupráci so SZŠ a VOŠ zdravotníckou
Ostrava mohla svojim žiakom poskytnúť
iné možností nadobúdania odborných
vedomostí a zručností v rámci zahraničnej odbornej stáže.

Štát začal bojovať proti nelegálnemu hazardu na internete
Finančná správa od júla 2017 kontroluje nelegálny hazard na internete. Zoznam zakázaných webových stránok zverejní prvý raz 17. júla 2017.

ts, Slovensko

Úpravu podmienok dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk internetových
hazardných hier priniesla novela zákona
o hazardných hrách, ktorú vlani schválili
poslanci parlamentu viac ako dvojtretinovou väčšinou hlasov. „Globálny trh
s hazardnými hrami prešiel v uplynulých
rokoch dynamickým vývojom. Právna
úprava preto reagovala na expanziu ha-

zardných hier do virtuálneho priestoru
a prináša nové výzvy z hľadiska dozoru,“
povedal štátny tajomník Ministerstva
financií SR Radko Kuruc. „Po viacerých
opatreniach, ktoré sprísnili prevádzkovanie hazardných hier, sa pozornosť finančnej správy upriami aj na svet online
hazardu. Pre finančnú správu je to nová
kompetencia,“ uviedol prezident finančnej správy František Imrecze. V prvom
kroku bude finančná správa vyhľadávať

webové stránky, prostredníctvom ktorých sa poskytujú hazardné hry v rozpore so zákonom. Následne budú poskytovatelia zakázaných ponúk vyzvaní na
ukončenie svojej činnosti. Ak prevádzkovatelia hazardných hier bez licencie na
internete adekvátne nezareagujú v zákonom stanovenej lehote, budú zaradení
do zoznamu zakázaných ponúk. Ten finančná správa zverejní prvýkrát 17. júla
a bude ho priebežne dopĺňať a aktualizo-

vať na týždennej báze. Finančná správa
následne požiada súd o vydanie príkazu
na blokáciu webovej stránky, na ktorej
sa nachádzajú nelegálne hazardné hry
a taktiež o vydanie príkazu na blokáciu
platieb na účet, ktorý používa nelegálny
poskytovateľ internetového hazardu. „Za
prevádzkovanie zakázaných ponúk môže
byť uložená pokuta až do výšky 500 000
eur,“ informovala hovorkyňa Finančnej
správy SR Patrícia Maciková.

Letnú prevádzku spúšťajú ďalšie kúpaliská, zatiaľ ich možno navštíviť vyše 160
Letnú prevádzku postupne spúšťajú ďalšie kúpaliská na Slovensku. Dokopy ich zatiaľ možno navštíviť vyše 160, z toho väčšina je umelých a 15
prírodných, informuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

tasr, Slovensko

Uplynulý týždeň spustili prevádzku strediská Zemplínskej Šíravy ako Hôrka,
Kamenec, Medvedia hora a Delňa v Prešove. Z umelých kúpalísk ide napríklad
o letné termálne kúpalisko „Izabela“
vo Vyšných Ružbachoch, Funny Park
Piešťany, Dobrá Voda Trnava, Pác – Kopánka Trnava, letné kúpalisko Sunny v

Martine. Od prvého júla začali prevádzku AquaFun PARK Veľká Lomnica, LK
Kežmarok, Kúpalisko Bretka Rožňava,
Kúpalisko Vyšná Slaná a Mestské kúpalisko Bytča. Optimálne výsledky neukázali hygienikom merania na niektorých
častiach vodnej nádrže Ružín, na Hnileckom ramene, Laborci Humenné, na Kuchajde v mieste odberu Juh, v plaveckom
bazéne Národného centra vodného póla

Nováky či v niektorých bazénoch kúpaliska v Patinciach. „Prevádzkovatelia
kúpalísk vykonali nápravné opatrenia
a opakovanú kontrolu kvality vôd,“ uvádza ÚVZ SR. Zhoršené fyzikálno-chemické ukazovatele zistili aj na Rybníkoch
Chlmec a Rybníkoch Slovenská Volová.
Počas letnej sezóny v prevádzke nebudú Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany,
Termál centrum GALANDIA Galanta,

kúpalisko v Čalovci, detský bazén Športcentrum EKOMA Zvolen, vonkajší bazén
Hotela Therma Dunajská Streda či letné
kúpalisko v Klenovci. Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a
umelých kúpalísk na Slovensku možno
nájsť na webovej stránke ÚVZ SR a na
stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
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Na Šírave vystúpi aj švédska kapela REDNEX

Návštevníci hudobného festivalu - Amfik Šírava fest sa už po tretíkrát môžu tešiť na zaujímavý program.
bk, Vinné, FOTO: TT Amfik Photo

Už 14. a 15. júla na Amfiteátri na
Zemplínskej Šírave vystúpia zvučné
mená slovenskej hudobnej scény ako
Horkýže Slíže, Gladiátor, Desmod,
Smola a Hrušky, speváčka Nika Karch či Heľenine Oči. Túto slovenskú
zostavu doplní aj zahraničný ťahák
– švédska kapela Rednex. „Sme radi,
že sa nám ich podarilo opäť po čase
dotiahnuť na Slovensko. Ide o kapelu, ktorá je známa vďaka niekoľkým
hitom, prakticky po celom svete. Určite predvedú svoju nezabudnuteľnú
show a ľudia sa môžu tešiť na ich naj-

väčšie hity. Dokonca chcú na Šírave
natočiť aj nejaké zábery do nového
videoklipu,“ prezradil manažér Amfik Šírava festu Boris Karch. Rednex
v 90. rokoch zožali úspech so skladbou Cotton Eye Joe, ktorá ovládla hitparády v mnohých krajinách. Bodoval
aj následný singel Old Pop in an Oak
a najmä balada Wish You Were Here,
vydaná v roku 1995. Na prelome milénií sa Rednex znova dostali na čelo
hudobných rebríčkov v niekoľkých
krajinách vďaka popovému hitu The
Spirit of the Hawk. Švédska skupina
koncertuje dodnes, na konte má tri
albumy a viac ako desať miliónov pre-

daných nosičov.
„Okrem Rednexu a už spomínaných interprétov
dávame priestor
každý rok aj mladým kapelám
z blízkeho okolia. Tento rok to budú
kapely Freedeggs a The Overtime
zo Sobraniec, The Parentals z Košíc,
Ladies and Genitals z Michaloviec či
kapela The Now zo Sniny. Okrem nich
sa nám na poslednú chvíľu podarilo
dotiahnuť hosťa festivalu – formáciu Emily & Justice, ktorí predstavia
v exkluzívnej premiére na našom fes-

tivale v piatok aj svoj nový letný hit
Milý môj. Určite nebude chýbať ani
skladba Cítim vôňu lesa (Borovička).
Návštevníci festivalu sa tak určite
nebudú nudiť,“ dodal na záver Boris
Karch. Lístky sú stále v predaji v sieti
Ticketportal, prípadne v OC Zemplín
v Michalovciach.

Za výstavbu kruhového objazdu v Strážskom sa už podpísali tisícky ľudí

Okružnú križovatku podporujú obyvatelia troch okresov. Kruhový objazd v Strážskom by zvýšil dopravnú bezpečnosť nielen pre obyvateľov
mesta, ale aj vodičov z okresov Humenné, Michalovce a Vranova nad Topľou.  
mpo, Strážske, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Aktivisti z Občianskej iniciatívy Zemplína (OIZ) sa rozhodli podniknúť
kroky k tomu, aby sa priblížil cieľ
všetkých občanov mesta Strážske, a to
výstavba kruhového objazdu. „Po zistení, že Slovenská správa ciest eviduje
len jednu žiadosť na výstavbu kruhového objazdu, a to aj z roku 2004, sme
prestali veriť kompetentným úradom,
že majú snahu o výstavbu tohto kruháča, preto sme spustili petíciu, kto-

rú adresujeme ministerstvu dopravy,
konkrétne ministrovi. Kde požadujeme, aby tento úsek bol zaradený do
plánogramu výstavby na rok 2018,“
hovorí predseda petičného výboru
Patrik Magdoško. Dodal, že tento
úsek je vnímaný ako dopravné riziko
hlavne pre tých najzraniteľnejších deti, nakoľko sa neďaleko nachádza
základná škola a cez túto križovatku
prechádza každý deň množstvo detí.
Pri spustení petície a nahrávaní motivačného videa k petícii spolupracovali

všetky mestské organizácie a podporili
ju aj lekári,
učitelia, kňazi a mestskí
policajti. Primátor mesta Vladimír
Dunajčák
uviedol, že podporí každú aktivitu,
ktorá dopomôže k výstavbe kruhového objazdu, ak je v medziach zákona.

Aktivisti si dali záväzok vyzbierali cez
10-tisíc podpisov. V súčasnosti majú
viac ako 4-tisíc podpisov.

KOMENTÁR: Náš región potrebuje nový vietor do plachiet
Miroslav Porochnavý, Humenné

Humenné a okolie prešlo počas uplynulých 15 rokov veľkými zmenami.
V okrese sa vybojovalo vyše 20 km
úplne nových ciest druhej triedy, postavil sa obchvat Humenného, Ľubiše,
Hankoviec. Stredné školy vychovávajú študentov, ktorí sa hravo uplatňujú
na trhu práce, duálne vzdelávanie už
poskytuje 10 odborov v spolupráci
s regionálnymi zamestnávateľmi.
Humenskí maturanti patria medzi
najlepších študentov na popredných

univerzitách. V celom okrese vzniklo nespočetné množstvo malých firiem, ktoré spolupracujú s veľkými
investormi z priemyselného parku v
Humennom. Drevárske firmy už niekoľko rokov produkujú nábytok, a nie
len polotovary pre Poliakov a Čechov.
Turisti objavujú krásy nášho okresu
s pomocou veľkého turistického infocentra. V každej dedine sa hrá na
nových ihriskách futbal a stolný tenis.
Humenné opäť vyhralo ligu vo volejbale a futbalistom len o vlások unikol
postup do extraligy. Hokejisti v play

off prehrali až s Liptovským Mikulášom. Plavkyňa Nováková štartovala
na olympiáde. Humenská nemocnica
je jednou z najlepších na Slovensku. V
modernej budove sa robia bez čakania
všetky vyšetrenia a špičkové operácie.
Pekne sa to číta, že? Už len keby to
bola pravda… Čo musíme urobiť, ak
chceme o 15 rokov písať niečo podobné, nie len ako fikciu, ale ako fakt?
Prečo to tak nie je? Na koho sa obrátiť? Na vládu? Na starostov a primátorov? Všetky tieto oblasti nášho života
najviac ovplyvňuje samospráva - Pre-

šovský samosprávny kraj. Cesty, školstvo, šport, zdravotníctvo a veľa iných
oblastí nášho každodenného života.
Najprv je potrebné dostať do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho
kraja nové myšlienky, nápady a energiu. Potrebujeme nových poslancov,
odvahu, novú silu. Len nové myšlienky nás posunú dopredu. Na miesto,
kam okres Humenné patrí. Mimochodom, vedeli by ste hneď teraz vymenovať všetkých poslancov, ktorí nás
zastupujú v PSK? Ja som si spomenul
na jedného.
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PRÁCA V ČESKEJ REPUBLIKE

0911 256 749
Riadková inzercia redakcia@humenskyexpres.sk
PRENÁJOM

možnosť zárobku 750 - 1 200 € / mesačne
ubytovanie zdarma
doprava zabezpečená
možné bonusy
Informácie na tel. č.:
0908 078 978
				0944 526 676
•
•
•
•

 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/0063

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

HE-R/0077

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 0908 102 786.

HE-R/0081

PREDAJ

HE-R/0001
HE/0046

6. KARNEVAL
Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdinovia spolu s romantickými princeznami, vílami a
inými rozprávkovými bytosťami.

PRÁCA
 Prijmeme zručných OPERÁROV / -KY do výroby v Humennom a OPERÁTORKY do
textilnej výroby v Hencovciach.
Viac informácií na tel. č. 0948
901 201, 0908 084 824.
HE-R/0098

 Prijmeme PRACOVNÍKOV DO DREVOVÝROBY
pri obci Udavské. Tel. 0907
126 454.

7. 3. 2016
HE-R/0090

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

talentov z Humenného postup do finálového

SIETE
pevné
plissé
rolovacie
ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY

PRANOSTIKA

Ak na Margitu prší, hrozna nebude.
Dážďcenná
na Margitu
neosoží
senu.
Určite
bola príchuť
zlatej
medaily.

mentorky
mto prípae.

Veľa hríbov v júli sýpky nenaplní.

o archív: (jš)

OKRESNÝ SÚD
HUMENNÉ,
Margita
trhá prvé hrušky - margitky.
Laborecká 17, 066 34 Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

Margita muchám vrece rozväzuje.

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-

a o zmeneštrnásť
a doplnení
§ 2 ods. 1 júl
Vyhlášky
Ministerstva
Prvý dážď nabe Margitu
dníniektorých
potrvá. zákonov a Chladný
celé leto
ochladí. spravodlivosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestna-

Keď
zaplače
dažďovkonaním
dosýta.a výberom
neckých
miestMargita,
na súdochbude
výberovým

(jac)

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

HE-R/0002

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.

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

HE-R/0092

vyhlasuje V Ý B E R
Nezávislý týždenník.
Vydáva
VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
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miesta
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STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

SV-Z/000426

SOČ

volá žencov do žita.

SV-Z/000427

m Raks Africa dostala na najvyššiu
Svätápriečku.
Margita (13. 7.)

ROLETY
textilné
plastové

SV-Z/000425

Moder EFEKT s.r.o.

SV-Z/000418
HE/0047

enských mladých tanečníčok

 Prijmem
HARISTOV
a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel. 0905
256 038.
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
KREATÍVNE LETO
Tentokrát si aj ženy prídu na svoje – dámy
z Yves Rocher ponúknu minikurz líčenia
zdarma. Všetky šikovné deti sú očakávané.
Doneste si so sebou dobrú náladu a chuť
tvoriť. – vo štvrtok 13. júla od 10. do 12. hod.
na amfiteátri v parku pri zámku.
SWING TIME FOR
KULTÚRNE LETO 2017. Rodina Havadejovcov sa predstaví s muzikantami z ďalších
prešovských kapiel. – v nedeľu 16. júla
o 17.30 hod. na námestí pri Fontáne lásky.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
POHĽADY DO NEZNÁMA
Výstava portrétov Márie Cingelovej, rodáčky
z obce Ulič od slovensko-ukrajinskej hranice.
Žije a pracuje v talianskej Florencii. Autorka
je známa svojim citlivým ponorom do duše.
Výstava potrvá do 31. júla.
KRÁSA PORCELÁNU
Sprístupnenie výstavy hodnotnej súkromnej zbierky porcelánu z obdobia 19. a 20.
storočia, Mirona Mihaliča, zapožičané
Šarišskou galériou v Prešove. – v galerijnej
sieni O. Dubaya VM do 31. júla. Vstupné
1/0,50 eur.
KINO Fajn
KUNG FU PANDA 3
Najväčšie komediálne dobrodružstvo. Poov
stratený biologický otec sa nečakane objaví a
odcestuje spolu s Poom do tajného pandieho
raja, kde sa stretnú s novými pandími postavami. Ale keď Kai, zloduch s nadprirodzenými
schopnosťami, preletí Čínou ako víchrica a
začne porážať všetkých majstrov kung-fu,
Po musí urobiť nemožné: naučiť dedinu plnú
ťažkopádnych bratov umenia kung-fu, aby sa
z nich stalo neohrozené spoločenstvo Kung
Fu Pánd.
rodinná animovaná komédia (USA), slovenský
dabing – 11. júla o 10.00 hod.
PIESEŇ MORA
(SONG OF THE SEA)
Írsky režisér Tomm Moore prichádza s
ďalším kúzelným príbehom v celovečernom
filme. Nádherne a tradične animovaný svet
keltských mýtov a silné rozprávanie o sile
materskej a súrodeneckej lásky vyniesol

mladému režisérovi nielen porovnanie s
najväčšími majstrami animovaného filmu,
ale tiež už druhú nomináciu na Oscara.
Premiéru mala v r. 2014 na MFF Toronto.
Príbeh poslednej tulenej víly. V bájnej krajine
starých Keltov žije na osamelom majáku
otec s dcérou a synom. Život celej rodiny sa
obráti hore nohami vo chvíli, keď sa ukáže, že
malá dcérka Saoirse je poslednou z tuleních
víl. Jedine ona totiž môže piesňou zachrániť
všetky rozprávkové bytosti, ktoré premenila
na kamene čarodejnica Macha.
EURÓPSKE KINO – rodinný, animovaný,
fantasy (IRL/DEN/BELGICKO/LUX/FRA),
český dabing – 11. júla o 19.30 hod.
KRÁĽ BELGIČANOV
(KING OF BELGIANS)
Král Belgičanov je práve na štátnej návšteve
v Istanbule, keď sa dozvie, že sa jeho krajina
rozpadla. Musí sa okamžite vrátiť domov, aby
zachránil svoje kráľovstvo. Slnečná búrka
ale spôsobí, že vzdušný priestor je kompletne
uzavretý a komunikácia nefunguje. Žiadne
lietadlá, žiadne telefóny. S pomocou britského
filmára a tanečníc z bulharského folklórneho
súboru sa kráľovi a jeho sprievodu podarí
utiecť cez hranice. Inkognito. Tak začína
odysea naprieč Balkánom, počas ktorej kráľ
objaví skutočný svet - a svoje pravé „ja“.
komédia (BELGICKO/NDL/BUL), české
titulky – 12. júla o 19.30 hod.
AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM
(HOW TO BE A LATIN LOVER)
Čoby neodolateľný seladón mestských
bazénov mal Maximo jediný cieľ - zbaliť
bohatú staršiu dámu, nechať sa vydržiavať a
viesť sladký život. Klaplo to dokonale. Každá
zlatá žila ale raz vyschne. Zo zlatej klietky sa
sťahuje k sestre do obyčajného bytu a ocitá sa
vo svete ľudí, ktorí pracujú, nakupujú, sami si
varia a vykonávajú ďalšie (pre neho) nepredstaviteľné veci. Ešteže existujú deti a tie
majú spolužiačky a tie zasa majú starú bohatú
babičku. Podarí sa Maximovi oprášiť svoje
zašlé umenie zvodcu a obnoví slávu svojich
žltých plaviek? Odovzdá tajomstvo milovníka
svojmu malému synovcovi?
komédia (USA), české titulky – 13. júla
o 19.30 hod., 15. júla o 17.00 hod.
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OPUSTILI
NÁS

MENINY
oslavujú:

V HUMENNOM
Mária Gaľová, nar. 1930
Štefan Senko, nar. 1947
V HOSTOVICIACH
Ján Kapák, nar. 1950
V KOLONICI
Milan Kira, nar. 1956
V NIŽNEJ SITNICI
Jozef Čopko, nar. 1932
V PTIČÍ
Štefan Virtaš, nar. 1937
V SNINE
Ladislav Nosal, nar. 1953
Ján Macan, nar. 1957
V STRIHOVCIACH
Michal Berezňak, nar. 1930

10. 7. AMÁLIA
11. 7. MILOTA
(Svetový deň polulácie - UNFPA)
12. 7. NINA
13. 7. MARGITA
(Medzinárodný deň hlavolamov)
14. 7. KAMIL
15. 7. HENRICH, EGON, ŠARLOTA
16. 7. DRAHOMÍR
Východ / Západ S L N K A

pon
ut
str
štvr
pia
sob
ned

4:34 / 20:36 hod.
4:35 / 20:35 hod.
4:36 / 20:35 hod.
4:37 / 20:34 hod.
4:38 / 20:33 hod.
4:39 / 20:32 hod.
4:40 / 20:31 hod.

VOJNA O PLANÉTU OPÍC
(WAR FOR THE PLANET OF THE
APES)
Dva roky po udalostiach predchádzajúcej
snímky Úsvit planéty opíc začína vojna.
Z inteligentného šimpanza Caesara sa stal
nespochybniteľný vodca rozrastajúceho sa
spoločenstva opíc a keď sa s ním teraz stretávame, je mu okolnosťami vnútená nová rola
vojnového generála. Situácia opičieho klanu
vedeného Caesarom je totiž katastrofálna. Ich
skupina ustúpila do lesov, kde sa často stretávajú v bitkách s ľudskou armádou, vedenou
neľútostným plukovníkom McCulloughom.
Straty opičieho spoločenstvá sú obrovské a
Caesar cíti bolesť z každej smrti. Stretáva sa s
vlastnými temnejším inštinktmi a nastupuje na
cestu pomsty, na ktorej sa nevyhnutne stretne
s plukovníkom v epickej bitke, ktorá určí, kto
sa stane vedúcim druhom, ktorý bude určovať
ďalší osud tých druhých, porazených...
akčný sci-fi (USA), slovenské titulky – 14.
a 15. júla o 19.30 hod., 16. júla o 17.00 hod.
– 3D verzia.
LÁSKA STOJÍ ZA VŠETKO
(EVERYTHING, EVERYTHING)
17-ročná Madeline veľa číta. Nič iné totiž
robiť nemôže. Jej imunita nedokáže bojovať
s vonkajším svetom a preto je stále zavretá
doma vo svojej sterilnej izbe. Spoločnosť jej
robia iba matka a ošetrovateľka. Všetko sa
zmení v okamihu, keď pred domom v susedstve zaparkuje nákladné auto a vystúpi z neho
Olly v čiernom tričku. Keďže sa nemôže so
záhadným novým susedom stretnúť, začnú
komunikovať e-mailom. Madeline si čoskoro
uvedomí, že jej život nie je skutočný a naberie
odvahu všetko risknúť…
romantická dráma (USA), české titulky – 16.
júla o 20.00 hod.

Myšlienka týždňa...

„Šťastie stretáva
ľudí s vôľou.“
(LADISLAV CHUDÍK;
1924-2015 – slovenský herec
a divadelný pedagóg)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
10. 7.
Fialka,
Nemocničná ul. 41/A
11. 7.
Mária,
Krátka ul. 3
12. 7.
Harmónia,
Ul. 1. mája 21
13. 7.
Dr. Max - Pharmstore,
Ul. 1. mája 21
14. 7.
Avicena,
Nemocničná ul. 41
15. 7.
Pri fontáne,
Nám. slobody 28
16. 7.
Na Detskej poliklinike,
Hviezdoslavova ul. 29

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN

ut
str, štvr, pia
sob, ned
str, ned
str
ned

08.15 – 20.00 hod.
09.00 – 20.00 hod.
09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
14.00 – 18.45 hod.

SAUNA – ženy
15.00 – 18.45 hod.
14.00 – 18.45 hod.
www.kupaliskohumenne.sk
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Dážď i terén potrápil cyklistických vytrvalcov na X. ročníku tour
-MJK-, FOTO MJK

Brehy rekreačnej
oblasti
vodnej
nádrže Domaša
opäť po roku osídlila veľká cyklistická
rodina.
Termínovo opäť kopírovala cyklistická tour OKOLO DOMAŠE tú
profesionálnu TOUR DE FRANCE.
Dopoludnia na desiatu hodinu v sobotu 8. júna (už bez Petra Sagana)
naplánovali organizátori štart jubilejného X. ročníka.
„Jeď na Domašu, prohlídni jsi terén, ať
víš, do čeho jdeš“... doslova toto platí
každým rokom. Náročná a opäť zaujímavá výzva mala v cieli tentokrát medaily. Trojnásobná spŕška dažďa, navyše
deň predtým búrka v regióne... to bola
výzva aj pre organizátorov. Rozbahnený
terén striedajúc sa s nepokropenými
oblasťami; ohľaduplnosť šoférov na
miestnych komunikáciách míňajúc tých
„nepochopených a arogantných“; nezištnosť vzájomnej pomoci pri najnáročnejších úsekoch cyklistickej trasy... to nepremôže ani zlé počasie.
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Okolo Domaše. Zadosťučinením bola jubilejná medaila
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Poľská šermiarska pôda bola sninským šermiarom štedrá
(dk), -MJK-; Niepolomice, Snina

Šermiarska mládež kategórie
žiakov má za sebou záverečný
turnaj „Masters Puchar Źubrów“, ktorého sa v poľských
Niepolomiciach zúčastnili 25.
júna zástupcovia poľských
klubov a našu krajinu reprezentoval Klub šermu Snina.
Deň predtým zaťažila poľské
šermiarske planše kategória
najstarších šermiarov, veteránov na medzinárodnom turnaji Puchar Źubrów v šerme
kordov, za účasti tridsiatichšiestich poľských, maďarských
a slovenských šermiarov.
MLÁDEŽ
PUCHAR ŹUBRÓW pozostával
z troch turnajov a nominovať sa
na záverečný turnaj mohli len prví
ôsmi pretekári v každej kategórii,
podľa bodovacej súťaže. Sninskí
šermiari dostali do finále v Poľsku dvoch šermiarov v kategórii
U-10 a dvoch v kategórii U-8.

Dalibor Kazík, tréner: „Skvelý
výsledok pre sninský klub. Veď
už len postup na tento turnaj je
pre našich chlapcov úspechom.
Za skvelé ukončenie šermiarskej
sezóny ďakujeme nielen šermiarom, ale aj ich rodičom a sponzorovi.“
VETERÁNI
V prvej časti turnaja (open) sa
šermovalo skupinovým spôsobom bez rozdielu vekových kategórií. Tu sa ôsmimi víťazstvami
a dvoma prehrami tréner Dalibor
Kazík umiestnil na 6. mieste
a jeho syn, tréner Martin Kazík so
šiestimi víťazstvami na 13. mies-

Kvarteto mládežníkov zo Sniny siahlo aj na medailové pozície. | FOTO ARCHÍV

te. Potom sa šermovalo už v jednotlivých vekových kategóriách
vyraďovacími spôsobom, kde sa
v kategórii AK 0 (30 - 39-roční)
prebojoval Martin Kazík až do finále a vo svojej disciplíne triumfoval so ziskom zlatej medaily.
V kategórii AK III ( 60 - 69-roční
) sa Dalibor Kazík prebojoval
do semifinále, kde podľahol neskoršiemu víťazovi a bývalému

Majstrovi sveta - Jenó Papovi
z Maďarska. Potom ale vyhral
zápas o 3.miesto a získal tak pre
sninský klub bronz.
Slovami trénera Dalibora Kazíka: „S takým výsledkom sme
nerátali, ale sme spokojní, vyšiel
nám posledný veteránsky turnaj
v tejto sezóne a obaja sme ho zakončili medailou.“

INZERCIA
HE-S/0042

KATEGÓRIA U-10 mini žiaci
(ročníky 2007-2008, 8 pretekárov) * Lukáš Sentivan si v základnom kole vybojoval dve
víťazstvá a v eliminácii sa prebojoval až do semifinále, kde
podľahol súperovi, so ziskom

bronzovej medaily. Martin Koškovský si zo základného kola
niesol jedno víťazstvo do eliminácie. Hneď v prvom zápase
podľahol svojmu súperovi a získal tak celkove 7. miesto. Víťazom finálového turnaja sa stal
Poliak Wiktor z Mielca.
KATEGÓRIA U-8 MINI ŽIACI
(ročníky 2009-2010, 8 pretekárov) * Jozef Gerboc sa z troma
víťazstvami v základnom kole
prebojoval do vyraďovacej fázy
a až do finále. Podobne na tom
bol aj druhý sninský šermiar,
Oliver Galajda. Obaja sa tak
stretli v sninskom finále, z ktorého ako víťaz vzišiel Gerboc.

 LACNÉ alko /
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krvi
darcov
(podľa želania zákazníka)
Otec a syn – Martin (vľavo) a Dalibor Kazíkovi na poľských planšoch.
| FOTO ARCHÍV

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

HE/0057

NOVÁ PREDAJŇA

PONDELOK
10. JÚLA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

ŠPORT | 15

Spod Zoboru bez bodu zápasníckych borcov Slávie
(pa); Nitra, Snina

Podľa programu Slovenského
zápasníckeho zväzu sa v polovici júna uskutočnilo v Nitre
druhé kolo Slovenskej ligy seniorov v zápasení vo voľnom
štýle družstiev. Zúčastnilo
sa do päť tímov. Prím hrali
družstvá, ktoré sa pred ligou
zápasníkmi zo zahraničia z Ukrajiny a Ruskej federácie.
Na tomto turnaji štartovali aj
zápasníci klubu Slávia Snina
v zložení - Igor Lukáč, Milan Kostišče, Matúš Jún, Emil
Blaško, Ondrej Blaško, Miroslav Firkať, Dávid Polačko,
všetci pod vedením trénera Antona Andrejka.
VÝSLEDKY
ZK Slávia Snina – ZK Vihorlat Snina 2:6 (O. Blaško, M.
Firkaľ); ZK Slávia Snina – ZK
TJ AC Nitra 0:8; ZK 1904 Košice – ZK Slávia Snina 7:1 (M.
Firkaľ); ZK Dunajplavba Bratislava – ZK Slávia Snina 4:2 (E.
Blaško, D. Polačko).

Zápasnícka pôda v Nitre sninskej Slávii nepriala. | FOTO ARCHÍV SLSV

Poradie po II. kole: 1. ZK Vihorlat Snina (14 bodov), 2. ZK
TJ AC Nitra (11 b), 3. ZK 1904
Košice (9 b), 4. ZK Slávia Snina
(4 b), 5. ZK Dunaj plavba Bratislava (2 b).

„Do Nitry sme cestovali zápasnícky veľmi oslabení, čo sa
odzrkadlilo aj na výsledkoch.
Chýbali nám Michal Pavlík, Slavomír Štofík, Martin Runčák,
Jaroslav Kordanič, Daniel Lešanič - práca v zahraničí. Pre
zdravotné problémy necestovali

Matúš Kusín a nestarnúci Jirko
Runčák. Tretie kolo bude v Snine, ktorého organizátorom je ZK
Vihorlat Snina. Verím, že naša
zostava sa zmení a pre družstvo
prinesie body. Chceli by sme si
udržať štvrté miesto,“ konštatoval tréner Anton Andrejko.

„Slávisti“ si spoza západnej hranice nevyslúžili medailové priečky

skončil piaty.
„Niekoľko našich zápasníPosledný júnový víkend uspo- kov je pracovne
riadal Zápasnícky klub TAK v zahraničí, osHELLS Brno v Českej re- tatní sú zranení
publike medzinárodný turnaj či chorí. Bol to
v zápasení vo voľnom štýle silne obsadený
kategóriách prípraviek, mlad- turnaj. V Brne
ších a starších žiakov, kadetov to bolo naše
a seniorov na turnaji „o Veľkú posledné vystúcenu Brna“. Tento klub oslavu- penie v prvom
je 120. výročie svojho vzniku.
polroku. Začíname v prvej
Turnaja sa zúčastnilo 164 zá- polovici seppasníkov z 24 klubov Poľska, tembra v PrieSrbska, Slovenska, Nemecka, vidzi. V tréninMaďarska, Rakúska a Česka. Do goch budeme
Brna vycestovala aj trojčlenná p o k r a č o v a ť ,
výprava zápasníkov ZK Slávia aby sme dosaSnina vedená trénerom Antonom hovali čo najAndrejkom.
lepšie výsledky
Emil Blaško vo váhe do 74 ki- a dobre reprelogramov obsadil piate miesto. zentovali svoj
Matúš Jún (bronzový z ME po- klub,“ konštalicajtov) vo váhe 86 kilogramov toval tréner ZK
obsadil skvelé druhé miesto. A Slávia, Anton
Miroslav Firkaľ vo váhe do 125 Andrejko.
kilogramov vo svojej kategórii
(pa); Brno, Snina

...keď jediná strieborná medaila hreje na hrudi... | FOTO ARCHÍV
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Koniec mládežníckej futbalovej sezóny na humenskom trávniku s postupovými ambíciami
-MJK-, Humenné

Každý koniec športovej sezóny, v akomkoľvek ponímaní
športu, so sebou prináša radosť či sklamanie, možno aj
prekvapenie. Inak tomu nebolo ani na poli futbalovom
na zelenom trávniku humenskom.

V rámci futbalového Memoriálu
Jožka Škubu 23. júna si svoje
ocenenia na ihrisku Pri Mlyne
prevzala dievčenská (ŠK Štich
Humenné) i chlapčenská zložka
(FK Humenné).
Kategória starších žiakov FK
Humenné sa stala víťazom súťažného ročníka
2016/17 II. ligy,

Pre Humenčana Samka Ponika bolo ocenenie
z rúk predsedu ObFZ Humenné prekvapením. Na
turnaji kategórie U-9 (ročník 2008) v Bardejove na
sklonku sezóny sa do súperových brán prestrieľal
sedemnástimi gólmi. | FOTO MJK

skupiny Východ. V nasledujúcej
sezóne tak budú zverenci trénera Martina Poláka už účastníkmi
prvej ligy.
Rovnako dievčatá ŠK Štich Humenné ovládli prvú ligu žiačok,
skupinu Východ, pod vedením
trénerov Jožka Piškanina a Saša

Kapitánka žiackeho družstva ŠK Štich
a predseda ObFZ Humenné, Peter Jenčura. |
FOTO MJK

Starší žiaci U-15 FK Humenné a žiačky ŠK Štich Humenné – víťazi svojich súťaží. | FOTO MJK

Bochyna. Na hlavnom turnaji
o majstrovský titul, ktorý sa
v termíne 16. – 18. júna uskutočnil v Poprade, za účasti ŠK
Slovan Bratislava, Nové Zámky,
Ružomberok, Ľubochňa a Štich
Humenné, obsadili nepopulárnu
štvrtú priečku.

Cenu za postup do prvej ligy slovenskej
futbalovej štruktúry si prevzal aj kapitán
starších žiakov FK Humenné. | FOTO MJK

