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Po rekonštrukcii bude na
sídlisku viac parkovacích
miest

Humenčania žili tri dni
jarmokom
Viac na str. 3

Viac na str. 7

Mesto plánuje vybaviť takmer 2-tisíc
domácností záhradnými kompostérmi

Majiteľom rodinných domov v Humennom by mali pri spracovaní a uložení záhradného odpadu pomôcť nové záhradné
kompostéry, ktoré im chce zabezpečiť mesto Humenné. Samospráva ich dodá len v prípade, ak získa nenávratný finančný
príspevok z eurofondov.
Milan Potocký, Humenné

Mestskí poslanci na júnovom rokovaní zastupiteľstva schválili predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku za
účelom realizácie projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpa-

dov na území mesta Humenné. Cieľom projektu je zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním
na ich prípravu, opätovné použitie,
recykláciu a podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Nenávratný finančný príspevok vo
výške 95 percent z oprávnených vý-

davkov predstavuje 200-tisíc eur a
spolufinancovanie mesta vo výške 5
percent z oprávnených výdavkov je
vyše 10-tisíc eur. Za túto sumu plánuje mesto nakúpiť 1970 záhradných kompostérov. Mesto je povinné poskytnúť kompostéry obstarané v rámci projektu obyvateľom a
domácnostiam bezodplatne. Forma

a spôsob poskytnutia kompostérov
je v kompetencii mesta, napríklad
vo forme zmluvy o výpožičke. Kompost, ktorý domácnosti vyprodukujú, nesmie byť obchodovateľný a
bude slúžiť na ich vlastnú potrebu.
Miroslav Turčan, vedúci odboru mestského rozvoja, CR a FEÚ
Mestského úradu v Humennom po-
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Mesto plánuje vybaviť takmer 2-tisíc domácností záhradnými kompostérmi
pokračovanie zo strany 1

tvrdil, že mesto plánuje zabezpečiť
takmer 2-tisíc kompostérov. Cena
záhradného kompostéra s objemom 800 litrov sa na trhu pohybuje okolo 105 eur s DPH. „Podľa
sčítania máme momentálne na
území mesta 1965 rodinných domov skolaudovaných a funkčných.
To znamená, že projekt uvažuje
s umiestneným jedného kompostéra na jednu domácnosť, čiže na
jeden rodinný dom. My sme to za-

okrúhlili na 1970 kusov,“ spresnil
Turčan. Projekt neráta s domami,
ktoré ešte nie sú skolaudované a sú
vo výstavbe. „Samozrejme, nemôžeme v rámci projektu pýtať peniaze na domy, ktoré momentálne nie
sú funkčné. Ani jedno ministerstvo
nám neschváli napríklad peniaze
na budovanie kanalizácie alebo
vodovodu k neexistujúcej individuálnej bytovej výstavbe, alebo rodinnej zástavbe, takže možno uvažovať len s existujúcimi rodinnými
domami,“ doplnil Turčan.

Mesto plánuje vybaviť domácnosti v Humennom záhradnými kompostérmi. Na kúpu 1970
kompostérov chce získať z eurofondov 200-tisíc eur. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Vihorlatské múzeum v Humennom pripravuje podujatie Klenová v skanzene

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva návštevníkov do atypicky v centre mesta situovaného skanzenu ľudových remesiel na podujatie
Klenová v skanzene.
ts, Humenné

Niekoľkoročný projekt Vihorlatského múzea v Humennom je zameraný na spoznávanie a uchovávanie regionálnych tradícií, oživovanie histórie obcí regiónu a podporu lokálnej príslušnosti. Projekt
pokračuje počas druhej augustovej
nedele šiestym ročníkom. Dňa 13.
augusta 2017 so začiatkom o 15. hodine sa v areáli Expozície ľudovej
architektúry a bývania (skanzen)
Vihorlatského múzea v Humennom začína program stretnutia rodákov, ich rodinných príslušníkov,
priateľov a priaznivcov obce Klenová. „Stretnutie je otvorené všetkým
návštevníkom a priaznivcom zaujímavého exkurzu do histórie obce

Klenová v príjemnom autentickom
prostredí skanzenu, ktorého súčasťou je aj obytný domček, pochádzajúci z Klenovej. Ide o obytný
trojpriestorový zrubový roľnícky
dom bez hospodárskej časti, pozostávajúci z izby, predsiene a komory. Bol postavený pred I. svetovou
vojnou v Klenovej v Sninskom
okrese a do skanzenu presťahovaný v roku 1977,“ vysvetlila Jana
Fedičová z Vihorlatského múzea v
Humennom. Doplnila, že dnes vyše
storočný domček prešiel rozsiahlou renováciou pôvodnými technologickými postupmi z obdobia
svojho vzniku. Súčasťou podujatia
v skanzene je tradičná bohoslužba
v drevenej Cerkvi sv. Michala Archanjela, kultúrnej pamiatke z roku
1864. V kultúrnom programe s pre-

Dňa 13. augusta o 15. hodine sa v skanzene začína program stretnutia rodákov, ich
rodinných príslušníkov, priateľov a priaznivcov obce Klenová. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

hliadkou jednotlivých objektov
skanzenu sa návštevníkom predstaví ženská spevácka skupina Strihovčanka zo Strihovca v Sninskom
okrese. Podujatie je neformálnym
stretnutím niekoľkých generácií s
láskavým dotykom histórie v priateľskej atmosfére. Buduje na ožive-

Humenskí turisti obnovili turistický chodník
Ideálne letné počasie umožnilo značkárom KST obnoviť turistický chodník Jasenov - Chlm.

ľg, Humenné, FOTO: ĽG

Značkári KST stihli cez minulý víkend kompletne obnoviť turistický
chodník vedúci až na kopec Chlm
(450m), kde bolo kedysi známe lyžiarske stredisko SKI PARK Chlmec.
Turisticky značená trasa (TZT) spája
obec Jasenov a kopec Chlm pri obci
Chlmec. „Na chodníku je niekoľko

zaujímavých miest, ako je samotný
Chlm a skalka za obcou Chlmec, z
ktorých sú fantastické výhľady na
okolitú krajinnú scenériu,“ uviedol
značkár KST Ľubomír Goduš. Na trase pod Chlmom značkári obdivovali
aj veľmi rozmanité množstvo rastúcich liečivých bylín ako mäta prieporná, repík lekársky a iné. Obnovu
značkovaných chodníkov previedli

značkári KST Ľubomír Jakub a Ľubomír Goduš, ktorí obnovili žlté značky
na celej trase. „V úseku trasy Chlmec
- Chlmecká skalka bolo nutné taktiež
presekať časť chodníka z dôvodu zarastania krovím, čo bolo príčinou
častého blúdenia turistov na tejto
trase,“ vysvetlil Ľubomír Goduš. Na
túto skutočnosť značkárov upozornil
domáci starosta obce Chlmec.

ných spomienkach a autentickom
popisovaní dejinných i každodenných udalostí Klenovčanov. „Jeho
cieľom je zoznámiť súčasníkov
s históriou regiónu, vytvoriť trvalý
záujem o históriu, miestnu kultúru
a krajinu so zreteľom na ich rozvoj,“ dodala Fedičová.
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Humenčania žili tri dni jarmokom
Humenčania si mohli vlastnoručne
vyraziť jarmočný žetón. „Dali sme
si ho vyrobiť v mincovni v Kremnici. Je originálny a je s motívom
jarmoku. Každý, kto mal záujem,
si mohol vlastnoručne vyskúšať
vyraziť žetón,“ povedal predseda

HZS Jaroslav Zelinka. Návštevníci
do obojstrannej oceľovej raznice
vložili žetón z mosadze a potom po
nej silno udreli kladivom. Do žetónu sa im následne vytlačil motív
jarmoku.

Na svoje si prišli aj najmenší Humenčania. Zašantiť si mohli na
nafukovacích hradoch, trampolínach alebo na vodnej atrakcii
Aquazorbing. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Jarmočné oslavy odštartovala pred Domom kultúry hudobná
skupina Fuera Fondo, ktorá v roku 2010 vydala svoj debutový
album s názvom Kráčajúc svetom. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na jarmoku prezentovali svoje výrobky aj zruční majstri a remeselní. Nechýbali medzi nimi
rezbári a hrnčiari. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenčania si mohli počas jarmoku vlastnoručne vyraziť jarmočný žetón. Na snímke člen Humenskej zberateľskej spoločnosti Eugen Čiževský a predseda Jaroslav Zelinka. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mnohí Humenčania využili jarmok na nákupy. Stánky s rôznym
sortimentom sa tiahli po oboch stranách Námestia slobody.
| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Neodmysliteľnou súčasťou jarmoku sú aj stánky s občerstvením, kde predajcovia ponúkali okrem lahodného vínka aj rôzne gurmánske špeciality. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Milan Potocký, Humenné

Od štvrtka do soboty sa v meste
konal v poradí už 28. ročník Humenského jarmoku. Pre návštevníkov bol pripravený zaujímavý kultúrny program, množstvo atrakcií

pre deti a, samozrejme, nechýbali
predajné stánky s rôznym sortimentom. Svoje produkty tu ponúkali aj remeselníci. Členovia Humenskej zberateľskej spoločnosti
(HZS) pripravili pre návštevníkov
jarmoku zaujímavé prekvapenie.

V Humennom evidujú po zavedení cyklohliadok zníženie počtu priestupkov

Mestská polícia (MsP) v Humennom začala v tomto lete využívať služobné bicykle, ktoré doplnili pešie a motorizované hliadky. Obslúžiť tak
chce širšie územie s možnosťou rýchlejšieho presúvania sa aj do ťažko prístupných lokalít.
tasr, Humenné

Zakúpenie dvoch bicyklov vyplynulo z potreby hliadkovania na
miestach, kde je sťažený prístup
a pohyb služobnými vozidlami,
ako napr. na pešej zóne, v parkoch, okolí zámku či skanzenu,
na nábreží rieky Laborec, medzi
panelákmi na jednotlivých sídliskách, v okolí miestneho cintorína
či v úzkych uličkách vnútroblokových priestranstiev. Mestskí
policajti tak môžu svoju činnosť

vykonávať efektívnejšie a rýchlejšie. „Dva služobné bicykle s príslušenstvom odkrojili z rozpočtu
MsP spolu 1400 eur,“ informovala o tom Michaela Dochánová z tlačového referátu radnice.
Policajné cyklohliadky dokážu
podľa jej ďalších slov lepšie kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta
a verejného poriadku. „Okrem
toho dokážu jednoduchšie riešiť
nezodpovedných psičkárov, požívanie alkoholu na verejnosti

a pod.,“ spomenula. Bicykle sú
vybavené okrem iného aj nočným
osvetlením, samozrejmosťou je
cyklistická prilba. „Cyklohliadky
MsP budú bicykle využívať počas priaznivého počasia od jari
do jesene, v popoludňajších a
večerných hodinách, ale aj počas
víkendov a sviatkov,“ doplnila
Dochánová s tým, že od začiatku ich fungovania sa znížil počet
priestupkov v blokovom konaní
i priestupkov riešených dohovorom. V radoch MsP momentálne

evidujú 19 zamestnancov vrátane
tých, ktorí nastúpili po nedávnych výberových konaniach do
stálej služby. Ide o dvoch nových
pracovníkov na obsluhe pultu
centrálnej ochrany a dispečingu.
Príslušníci MsP majú k dispozícii
dva osobné automobily. „Momentálne neuvažujeme o tom, že
by sme chceli využívať aj iné dopravné prostriedky ako tie, ktoré
máme v súčasnosti k dispozícii,“
uviedol pre TASR náčelník MsP v
Humennom Marián Zub.
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V lese našli mŕtveho paraglajdistu z Humenného

Bezvládne telo Štefana z Humenného našli na lesnej ceste neďaleko obce Staré v okrese Michalovce. Padák s popruhmi a lanami slúžiaci na
paraglajding visel na strome asi 800 metrov od miesta, kde objavili mŕtveho Humenčana.
mpo, Humenné

Nehybné telo 63-ročného Štefana
z Humenného našli vo večerných
hodinách 28. júla na lesnej ceste
v časti lesa zvanej Pri jelšách nad
kameňolomom v katastrálnom
území obce Staré v okrese Michalovce. „Privolaný obhliadajúci lekár
konštatoval exitus cca dva dni bez
svedkov a ako príčinu uviedol zastavenie srdca, vylúčil cudzie zavinenie
a nariadil vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy,“ vysvetlila košická
krajská policajná hovorkyňa Jana

Mésarová. Spresnila, že previerkami
bolo zistené, že nebohým je 63-ročný muž z Humenného. „Následne
boli získané informácie, že nebohý
bol paraglajdistom. Prehliadkou
lesa bolo dňa 29. júla vo vzdialenosti cca 500 metrov od miesta nálezu
tela nebohého nájdený vak, slúžiaci
na paraglajding a iné veci nebohého.
Po prejdení ďalších cca 800 metrov
pri vrchole kopca zv. Vojtkov kríž
bol na jednom zo stromov vo výške
cca 20 metrov nad zemou nájdený,
na strome zavesený padák s popruhmi a lanami slúžiaci na paraglajding,

63-ročného paraglajdistu z Humenného našli na lesnej ceste. Jeho padák objavili 800
metrov ďalej, zavesený na strome vo výške 20 metrov. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

ktoré patrili nebohému,“ uviedla policajná hovorkyňa. Dodala, že príči-

ny a okolnosti smrti paraglajdistu sú
v štádiu šetrenia.

Na Slovensku vzniknú kontaktné miestnosti pre obete trestných činov

Obete trestných činov a ich blízki sa budú vedieť bezproblémovo a promptne dostať k poradenstvu a pomoci. Kontaktné miestnosti budú pre ľudí
poskytovať viaceré služby.
ts, Slovensko

Pôjde o špecializované poradenstvo,
sprevádzanie obetí počas trestného
konania voči páchateľovi, právnu
pomoc a právne zastupovanie či
sociálne a ekonomické poradenstvo. Umožní to národný projekt
Ministerstva vnútra SR s názvom
„Zlepšenie prístupu obetí trestných
činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, na ktorý
je cez operačný program Efektívna
verejná správa (OP EVS) vyčlenená
suma 4,1 milióna eur. Cez projekt sa
okrem iného vytvorí osem kontaktných bodov - v každom kraji jeden.
V súčasnosti poskytujú poradenstvo
a pomoc obetiam trestných činov
prevažne mimovládne neziskové organizácie vo forme právnej pomoci
či samosprávy vo forme sociálneho
poradenstva. Radia tiež štátne inštitúcie z hľadiska finančnej pomoci
pre tých, ktorí robia prevenciu a rôzne preventívne osvetové kampane. Pomoc však nie je poskytovaná
celoplošne a na rôznych miestach.
Vybudovaním kontaktných bodov

na okresných úradoch v sídlach krajov, v blízkosti alebo v klientskych
centrách, zabezpečíme dostupnosť
potrebných informácií a poskytovanie služieb na jednom mieste,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie
európskych programov ministerstva
vnútra Adela Danišková.
„Ministerstvo vnútra považuje stabilizovanie štruktúry systému prevencie kriminality za dôležité, preto
treba realizovať systémové preventívne riešenia zamerané na pomoc
potenciálnym, ako aj identifikovaným obetiam trestných činov,“ uviedol riaditeľ odboru operačného
programu Efektívna verejná správa
Samuel Arbe. Kľúčovými inštitúciami pre bezpečnosť, poriadok a zákonnosť sú polícia a iné represívne
zložky štátu. Doteraz bola pozornosť venovaná práve represívnym
a justičným opatreniam. To však
rieši najmä následky protiprávneho konania a nepostihuje príčiny,
súvislosti a nevytvára priestor na
trvalejšiu nápravu či predchádzanie
a zabránenie šírenia negatívnych javov už v ich zárodku. Vnútorný poriadok a bezpečnosť sú však vecou aj

Obete trestných činov dostanú na kontaktných miestach špecializované poradenstvo, právnu
pomoc, právne zastupovanie či sociálne a ekonomické poradenstvo. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

samospráv, regiónov, obcí a miest,
ale aj samotných občanov.
Z analýzy kriminality na Slovensku
v rokoch 2013 až 2016 vyplýva, že
z dlhodobého hľadiska počet trestných činov klesá. Pokles je najväčší
v prípade majetkovej kriminality.
Ustálená situácia je pri mravnostnej
kriminalite a mierne rastúci trend
môžeme sledovať v oblasti násilnej
kriminality. Napriek klesajúcemu
nápadu trestnej činnosti však počet
obetí mierne rastie, pričom najviac
narastá ich počet v prípade obetí
násilnej trestnej činnosti. Cez operačný program Efektívna verejná
správa sa tak vytvorí štandard, kto-

rý zabezpečí efektívnu asistenciu
obetiam na celom území Slovenska.
Robiť sa budú tiež rôzne výchovné,
vzdelávacie a aktivizačné služby. Súčasťou projektu sú preventívne aktivity, neformálne vzdelávacie kurzy,
tréningy a školenia či vzdelávacie
aktivity pre zamestnancov ústredných orgánov štátnej správy. Fungovanie kontaktných bodov bude mať
určitý systém, ktorý vytvorí predpoklady pre ich legislatívne ukotvenie,
čo zabezpečí napríklad zjednotenie
ich činnosti či zlepší rozsah a dostupnosť ich služieb. Projekt takisto
prispeje k ochrane práv, ako aj obetí
trestných činov.
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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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Na Šírave sa utopil mladý muž
Dvadsaťdeväťročný Michalovčan sa utopil v rekreačnom stredisku Prímestská oblasť na Zemplínskej šírave pred očami svojej manželky. Záchranári vytiahli z vody už len bezvládne telo.
mpo, Zemplínska šírava

Horúce slnečné dni prilákali ľudí
k jazerám a vodným plochám,
aby sa schladili. Kúpanie na Zemplínskej šírave sa pre 29-ročného
Michalovčana skončilo tragicky.
Mladý muž sa podľa svedkov, ktorí
boli na blízku, zdržiaval približne
20 metrov od brehu. „Plával som
neďaleko od neho, bola tam voda
asi 1,8 metra hlboká. Neviem, čo
sa stalo, náhle zmizol pod hladi-

nou,“ povedal muž, ktorý stanoval
v rekreačnom stredisku spolu s rodinou. „V utorok 1. augusta popoludní manželka 29-ročného Michalovčana oznámila polícii, že jej
manžel sa náhle stratil pod vodnou
hladinou v rekreačnom stredisku
na Zemplínskej šírave v Michalovskom okrese a už sa nevynoril,“
uviedla košická krajská policajná
hovorkyňa Jana Mésarová. Spresnila, že asi o hodinu našli muža bez
známok života privolaní príslušníci

K tragédii došlo v rekreačnom stredisku Prímestská oblasť. Bezvládne telo 29-ročného muža
vytiahli záchranári po hodine hľadania. | FOTO: MIPO

Hasičského a záchranného zboru
v Michalovciach s policajtmi. „Privolaný obhliadajúci lekár na mieste
skonštatoval smrť utopením, bez
známok vonkajšieho zavinenia
a nariadil vykonať pitvu. V danom

prípade zatiaľ nebolo začaté trestné
stíhanie, bližšie okolnosti udalosti
polícia preveruje. Presnú príčinu
smrti určí pitva,“ doplnila policajná
hovorkyňa Jana Mésarová.

Cenné rady pre Humenčanky, ktoré pracujú alebo chcú pracovať ako opatrovateľky v Rakúsku

V Rakúsku pracujú ako opatrovateľky aj viaceré ženy z okresu Humenné. Ministerstvo práce pre nich pripravilo cenné
rady a usmernenia, ktoré im pomôžu predchádzať problémom a komplikovaným situáciám v zahraničí.
mpo, Slovensko

Zástupkyne Hospodárskej komory, skupina Personenbetreuung
vo Viedni (WKO Wien), vypracovali v spolupráci s Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny
SR informácie pre tých, ktorí
opatrujú alebo plánujú opatrovať seniorov v Rakúsku na základe rakúskej živnosti. Sprostredkovateľské agentúry so sídlom
v Rakúsku musia od roku 2016
dodržiavať prísnejšie pravidlá
pri výkone činnosti. Agentúry so
sídlom na Slovensku zatiaľ nemajú zákonnú povinnosť tieto
pravidlá dodržiavať, avšak seriózne slovenské agentúry sa už teraz dobrovoľne riadia rakúskymi
pravidlami. Agentúra by mala byť
riadne zaregistrovaná firma alebo
živnostník - buď na Slovensku,
alebo v Rakúsku. Preto si overte v
obchodnom alebo živnostenskom
registri (www.orsr.sk, www.zrsr.
sk) platnú registráciu agentúry,
alebo si ju vyžiadajte od agentúry.
Agentúra by mala mať kanceláriu
a stanovený pracovný čas, počas

ktorého sa môžete na ňu obracať.
Požiadajte preto o kontaktnú osobu v materinskej reči. Agentúra
vás musí podrobne informovať o
činnosti Opatrovateľ osôb v Rakúsku, najmä o právach a povinnostiach. Nechajte si preto podrobne vysvetliť oblasť vášho pôsobenia, povolené činnosti a váš
právny štatút ako Opatrovateľ
v Rakúsku. Pritom by ste mali mať
časový priestor na otázky. Agentúra vás musí vopred informovať
o jej službách a cenách.

Kedy práca nie je legálna

Práca Opatrovateľ osôb v Rakúsku je riadená rakúskym živnostenským zákonom. Ide o rakúsku
a nie slovenskú živnosť! Dajte si
pozor pri agentúrach, ktoré vám
ponúkajú prácu na slovenský pracovný pomer. Práca na pracovný
pomer so slovenskou agentúrou
nie je v Rakúsku legálna! Väčšina
agentúr ohlasuje opatrovateľom
živnostenské oprávnenie v Rakúsku a vybavuje s tým spojené
náležitosti. Pre tieto úkony potrebujú agentúry plnú moc. Ak pod-

pisujete akékoľvek splnomocnenie pre agentúru, žiadajte z neho
kópiu. O úkonoch spojených so
splnomocnením vás musí agentúra informovať. Napríklad agentúra vám nemôže zrušiť živnosť na
základe splnomocnenia bez toho,
aby vás o tomto kroku písomne
informovala. Podpísanú plnú moc
máte právo kedykoľvek písomne
zrušiť. Všetky úradné dokumenty
vystavené na vaše meno, najmä
originál živnostenského listu, patria vám. Žiadajte od agentúry originály vašich dokumentov v prípade, že vám neboli odovzdané.
Keď sa rozhodnete spolupracovať
s agentúrou, musí vám poskytnúť
zmluvu o spolupráci v písomnej
forme. Dajte si pozor, ak od vás
agentúra žiada poplatky skôr, ako
vám poskytla nejakú službu, napr.
sprostredkovanie klienta v Rakúsku.

Čo všetko zabezpečujú
seriózne agentúry

Seriózne agentúry ponúkajú
opatrovateľom okrem sprostredkovania klienta aj ďalšie služby,

ako napríklad ohlásenie živnosti
v Rakúsku, prihlásenie do poisťovní a na daňový úrad v Rakúsku, pomoc a poradenstvo pri
styku s úradmi, pomoc počas
práceneschopnosti s rodinnými
prídavkami alebo pri odchode do
dôchodku, príprava opatrovateľskej zmluvy medzi opatrovateľom
a jeho klientom, zabezpečenie potrebnej opatrovateľskej dokumentácie pre opatrovateľov, ako napr.
opatrovateľský denník, vzory faktúr či iných potrebných formulárov, pomoc s jednoduchými prekladmi do a z nemeckého jazyka,
garancia plynulého sprostredkovania ďalšieho klienta pri náhlom
ukončení opatrovateľskej činnosti, napr. z dôvodu úmrtia klienta.
Agentúra zabezpečuje náhrady
v prípade predčasného ukončenia opatrovateľskej činnosti zo
strany opatrovateľa, pravidelné
osobné návštevy opatrovateľov
diplomovaným zdravotníckym
personálom počas opatrovateľskej činnosti v Rakúsku, pomoc
pri riešení konfliktných situácií
medzi opatrovateľom a klientom.
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Po rekonštrukcii bude na sídlisku viac parkovacích miest

Mesto začína v týchto dňoch s rekonštrukciu vnútroblokových priestranstiev a odstavných plôch na Mierovej ulici v Humennom.
Milan Potocký, Humenné

Rekonštrukciu vnútroblokových
priestranstiev a odstavných plôch
bude samospráva realizovať konkrétne na Mierovej ulici č. 63 – 65 a
č. 70 - 78. Rekonštrukčné práce by
mali potrvať do 15. októbra. Cieľom
stavebných úprav je rozšíriť cestnú
komunikáciu pre vjazd a výjazd vozidiel a zriadiť až 100 parkovacích

miest. Obyvatelia bytových domov,
kde bude prebiehať rekonštrukcia,
hovoria, že je potrebná. Súčasná
cesta a parkovisko sú podľa nich
v katastrofálnom stave. „Kým vyjdete vonku zo sídliska, tak treba
auto rozbiť. Na parkovisku máme
len navozenú škvaru, keď zaprší,
tak to steká na Mierovú ulicu. Tá
všetka škvara tu vyteká. Je tu blato
a mláky, nedá sa tu vystúpiť z auta.

Keď tu zaprší, tak je to katastrofa.
Po šiestej večer je tu problém aj
zaparkovať. Keď prídem po tejto
hodine, hľadám voľné miesto po
uliciach ďalej. Ak sa rozšíri počet
parkovacích miest na viac ako je
teraz, tak to bude lepšie,“ povedal Humenčan Marek z Mierovej
ulice. V súvislosti s terénnymi a
stavebnými prácami samospráva
od obyvateľov očakáva strpenie a

trpezlivosť. Obyvatelia spomínaných bytových domov budú musieť
v najbližších mesiacoch dočasne
preparkovať svoje vozidlá na inom
mieste. Na dodržiavanie zákazu
parkovania v tejto lokalite bude dohliadať mestská polícia. Po rekonštrukcii vnútroblokových priestorov bude v spomínanej lokalite viac
zelene a miesta pre parkovanie a
oddych.

Turisti vo Vysokých Tatrách cestujú v lete komfortnejšie

Letná turistická sezóna vo Vysokých Tatrách je v plnom prúde. Slovenské veľhory sa tešia z vysokej návštevnosti. Ku komfortnejšiemu cestovaniu prispievajú
posilnené spoje Tatranskej elektrickej železnice a Ozubnicovej železnice, na ktorých spolufinancovaní sa podieľa aj KOCR Severovýchod Slovenska.
ts, Poprad

Turisti vo Vysokých Tatrách sa
ešte v nedávnej minulosti sťažovali
počas leta na preťažené spoje Tatranskej elektrickej železnice (TEŽ),
vagóny boli preplnené a frekvencia
dopravy nepostačujúca. Zástupcovia oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké
Tatry žiadali o posilnenie spojov
v letnom období, štát však neposkytol dostatočné finančné krytie
na posilnenie letnej prevádzky
Tatranskej elektrickej železnice. Situáciu teda od leta 2015 pomáhajú
riešiť Krajská organizácia cestov-

Lomnica od 1. júla do 17. septembra 2017,“ uviedol Michal Sýkora,
predseda KOCR Severovýchod Slovenska. Celkovo sa rozsah verejnej
osobnej dopravy TEŽ rozšíri počas
leta o 12 150 vlakových kilometrov
(vlkm). Predpokladá sa, že za predmetné obdobie bude týmito navýšenými vlakmi prepravených cca
140 000 osôb. „Veríme, že tento
náš spoločný krok prispeje ku komfortu návštevníkov Vysokých Tatier
a že budú odchádzať domov plní
pozitívnych dojmov a zážitkov,“
uviedol na záver Michal Sýkora,
predseda KOCR Severovýchod Slovenska.

ného ruchu (KOCR) Severovýchod
Slovenska a OOCR Región Vysoké
Tatry. Obe organizácie vyčlenili zo
svojho rozpočtu financie, ktoré získali z dotácie Ministerstva dopravy
a výstavby SR za účelom rozvoja
cestovného ruchu. Prostriedky
z dotácie sú využívané prioritne
na marketingové aktivity a rozvoj
turistickej infraštruktúry, z dotácie však bolo nevyhnutné vyčleniť
časť aj na spolufinancovanie TEŽ.
KOCR Severovýchod Slovenska
v roku 2017 prispela sumou 35 520
eur a OOCR Región Vysoké Tatry
sumou 40 548 eur vrátane DPH.
„Výsledkom je zabezpečenie vyššie-

ho počtu spojov TEŽ a tiež zvýšenie
počtu vlakových súprav. Turisti sa
tak oproti minulosti nemusia obávať, či sa vojdú do súprav a netlačia
sa na perónoch,“ informovala Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska.
„So Železničnou spoločnosťou
Slovensko, a. s., sme aj v tomto
roku uzavreli zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme
a prevádzkovaní verejnej osobnej
dopravy na tratiach Tatranských
elektrických železníc. Posilnené sú
spoje na tratiach Štrba – Štrbské
Pleso, Poprad-Tatry – Štrbské Pleso a Starý Smokovec – Tatranská

paraglajdistka a pilotka vírnika
z ČR. V programe bol aj skupinový
oblet Zemplínskej šíravy a ukážky
lietajúcich zariadení vrátane vírnikov a malého vrtuľníka, ktoré
prilákali početných turistov. „Počasie nám vyšlo, lietalo sa každý
deň, na začiatku to vyzeralo trochu
rozpačito, ale po prejdení frontu to
bolo dobré. Lietalo sa po Zemplíne
smerom na Michalovce, na Vojany,
tri posádky boli v Tokaji až v Maďarsku. Väčšina ľudí z minulých
rokov prišla aj tento rok, Maďarov

bolo viac
ako vlani,
až sedem
posádok,“
priblížil
pre TASR
za organizátorov Jozef Pristáš. Paraglajdisti absolvovali aj skupinový oblet Zemplínskej šíravy. | FOTO: PETER HORVÁT
Ako vzletová a pristávacia dráha slúžila veľká skej šírave a je spestrením tunajšej
lúka pri Kaluži. Akcia už tradične turistickej sezóny. Organizátormi
spája paraglajding s možnosťami sú obec Kaluža a Paragliding klub
dovolenkového vyžitia na Zemplín- Vihorlat.

Motoroví paraglajdisti si opäť zalietali nad Zemplínskou šíravou

tasr, Kaluža

Motoroví paraglajdisti zo Slovenska, Česka a Maďarska sa uplynulý týždeň opäť po roku zišli v obci
Kaluža pri Zemplínskej šírave.
Päťdňový program šiesteho medzinárodného stretnutia vyznávačov
tohto športu vyvrcholil voľným lietaním. Na podujatie prišlo zhruba
20 pilotov s rodinnými príslušníkmi, celkovo približne 50 – 70 ľudí
z troch krajín. K priamym účastníkom patrili aj dve ženy – maďarská
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Film o pašerákoch na slovensko-ukrajinskom pohraničí má úspech

Producentka úspešného filmu Čiara Wanda Adamík Hrycová prezradila, že má rodinné korene v Sninskom okrese. Jej mama pochádza z obce Ubľa.
Milan Potocký, Michalovce

V michalovskom kine sa pred pár
dňami uskutočnila predpremiéra
celovečerného filmu Čiara, ktorý
sa natáčal v obciach Sobranského
a Sninského okresu, na slovensko-ukrajinskej hranici, ale aj na
Ukrajine. Do Michaloviec prišli
spropagovať film aj viacerí známi
herci ako Tomáš Maštalír, Zuzana
Fialová, Andrej Hryc či ukrajinský
herec Eugen Libezňuk. V úspešnom
filme o pašerákoch si dokonca zahrali aj deti z Uble.

Herec Andy Hryc sa
oženil v Ubli

Viacerých divákov prekvapilo, že
známy herec Andy Hryc a jeho
dcéra a zároveň producentka filmu
Wanda Adamník Hrycová majú
k slovensko-ukrajinskej hranici naozaj veľmi blízko. Hryc prezradil,
že jeho manželka pochádza z obce
Ubľa v okrese Snina. Herec dodal,
že dokonca v Ubli mal aj svadbu.
Hryc hovorí, že keď sa ženil, jeho
bratislavskí hereckí kolegovia ani
len netušili, kde sa Ubľa nachádza.
Producentka filmu Wanda Adamík
Hrycová dodala, že nápad natočiť
film o pašerákoch a prevádzačoch
a vôbec o neľahkom živote na slovensko-ukrajinskom pohraničí jej

Film, ktorý sa natáčal na slovensko-ukrajinskom pohraničí, mal hviezdne herecké obsadenie.
Hrajú v ňom Emília Vášáryová, Tomáš Maštalír, Zuzana Fialová a Andrej Hryc. | FOTO: MIPO

skrsol v hlave už pred štyrmi rokmi.
Pripustila, že pri tvorbe filmu jej pomohol aj fakt, že prostredie pozná,
pretože niekedy ako dieťa chodievala do rodiska svojej mamy. Aby
bol filmový príbeh o pašerákoch čo
najdôveryhodnejší, pred samotným
natáčaním absolvovala spolu so scenáristom množstvo stretnutí s policajtmi, ktorí slúžili alebo slúžia na
schengenskej hranici, rozprávali
sa aj s miestnymi obyvateľmi, starostami obcí a dokonca aj s bývalými pašerákmi a prevádzačmi.
Film Čiara má medzi divákmi obrovský úspech. Dokonca na 52.
ročníku Medzinárodného filmové-

ho festivalu v Karlových Varoch si
režisér Peter Bebjak odniesol cenu
za réžiu. Herec Tomáš Maštalír hrá
vo filme Adama Krajňáka, ktorý
je otcom rodiny a zároveň hlavou
kriminálnej skupiny, ktorá pašuje
cigarety. Pokojné kšefty na hranici
sa začínajú otriasať, keď novovybudovaná hranica Schengenského
priestoru spôsobí nárast nervozity
z nejasnej budúcnosti. Problémy
nastanú, keď jedna z pašeráckych
zásielok stroskotá a spustí sa nezastaviteľná lavína udalostí. Kriminálny námet s prvkami thrilleru
má nákazlivú iskru, ktorá ho na
míle vzďaľuje od obyčajnej žánrovej
zábavy a odhaľuje univerzálny ľudský príbeh zasadený do prostredia,

v ktorom sa prelínajú kultúry, zvyky i životy. Množstvo dramatických
a napínavých scén je prerušených
vtipnými momentmi, ktoré diváka
zaručene aj pobavia.

na mestskom úrade? Trošku ma to
číslo zarazilo. Na to číslo vás upozorňujem viackrát,“ povedal poslanec. Podľa magistrátu je spotreba
energií štandardná. „Ja som už to
povedal minule, keď ste sa, pán
poslanec, pýtali na spotrebu vody
a robili sme aj prehľad o tom, koľko tvorí spotreba a koľko tvoria poplatky s tým spojené. Každá faktúra
za spotrebu elektrickej energie,
tepla, vody je na internete verejná.
A takisto si treba uvedomiť, že pla-

tíme za spotrebu energií v prenajatých priestoroch kaštieľa,“ reagoval

vedúci odboru všeobecnej správy
MsÚ v Humennom Peter Pipák.

Film má úspech

Producentka filmu Wanda Adamík Hrycová má korene v sninskom okrese. Jej
mama pochádza z obce Ubľa. Pred natáčaním absolvovala stretnutia a rozhovory s policajtmi, ale aj bývalými pašerákmi a prevádzačmi. | FOTO: MIPO

Poslanca zaráža spotreba energií na mestskom úrade

mpo, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mestský poslanec Ivan Hopta na
poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva upozornil na spotrebu
vody a elektrickej energie na mestskom úrade. Poslanec sa nazdáva,
že faktúry za spotrebované energie
sú značné. Mesto za ne vlani zaplatilo vyše 80-tisíc eur. „Ale energie
na veľkej škole SNP 31 954 eur.
Tam sú stovky žiakov, môžu mať
dva a pol menšiu spotrebu ako tu
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Legiovlak z prvej svetovej vojny dorazí aj do Humenného
Legiovlak, verná replika vlaku, ktorým sa naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále prepravovali československí
legionári počas bojov v prvej svetovej vojne, začal v Žiline dvojmesačnú púť po Slovensku. Vlak zavíta aj do Humenného.
tasr, Humenné, FOTO: TASR – Erika Ďurčová

„Som presvedčený, že históriu
vlastného národa si treba ctiť. Aj
takýmto spôsobom chceme zvýšiť
povedomie občanov Slovenskej
republiky o histórii prvej svetovej
vojny. Na budúci rok oslávime storočnicu vzniku samostatnej Československej republiky, štátu Čechov
a Slovákov. A aj tu by som rád vyzdvihol úlohu Milana Rastislava
Štefánika, ktorá je nezmazateľná
a spojená s históriou československého štátu a Legiovlaku,“ povedal
minister obrany SR Peter Gajdoš
pri príležitosti prezentácie historického Legiovlaku. Legiovlak je projektom Československej obce legionárskej, ktorá je podľa jej predsedu
Pavla Budinského akýmsi spojivom
medzi minulosťou, prítomnosťou
a budúcnosťou. „A chce byť nositeľom Masarykových aj Štefánikových myšlienok o demokracii
a slobode jedného národa, vtedy
československého, dnes bratských

českých a slovenských národov,“
uviedol Budinský. Štátny tajomník
Ministerstva dopravy a výstavby
SR Peter Ďurček vyzdvihol okrem
historického kontextu aj prínos
akcie pre turizmus. „Dúfam, že sa
podarí prilákať do vlaku čo najviac
ľudí. Vlak ide naprieč celým Slovenskom, v deviatich mestách bude
takmer dva mesiace. Takže dúfam,
že akcia bude rovnako úspešná, ako
býva v Českej republike,“ podotkol
Ďurček.
Vlak je súčasťou projektu Legie
100, ktorý sa začal v roku 2014
pri príležitosti 100. výročia začiatkov boja československých légií za
samostatný štát. „Československé
légie vznikli v roku 1914 a v podstate až do roku 1920 jazdili po
Rusku. Poslední legionári sa vrátili v roku 1921. Preto je potrebné
všetkým pripomínať, že tá cesta
nebola iba o prvej svetovej vojne,
ale aj o ceste neskôr. Bola to cesta
Čechov a Slovákov za samostatný

štát a my sme radi, že ako mladí
legionári môžeme tento odkaz pripomínať,“ podotkol tajomník projektu Legie 100 a zároveň veliteľ
vlaku Jiří Charfreitag. Legiovlak sa
skladá z trinástich vozňov - z vozňa
poľnej pošty, teplušky, plukovnej
predajne, ubytovacieho, filmového,
dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského,
obrneného a dvoch plošinových
vozňov. Vlak zavíta do Medzilaboriec (15. - 16.8.) a do Humenného
(18. - 20.8.). Podujatie Legiovlak

2017 pripravilo Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Československou obcou legionárskou a Nadačným fondom Legie 100, Železnicami Slovenskej republiky, Nadáciou
Milana Rastislava Štefánika Bratislava, Klubom historickej techniky
Zvolen, Slovenským technickým
múzeom a Múzejno-dokumentačným centrom Bratislava.
Vlak bude parkovať v Humennom
od 18. do 20. augusta.

Výstava Neželaní votrelci vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupnilo koncom júla v priestoroch prírodovednej expozície panelovú výstavu
pod názvom Neželaní votrelci − Invázne botanické druhy okolo nás.
Jana Fedičová, Humenné, ILUSTRAČNÉ
FOTO: MILAN POTOCKÝ

Inštalované informačné panely
zapožičané Východoslovenským
múzeom v Košiciach približujú
záujemcom základné obrazové
a textové informácie o aktuálnej
problematike výskytu a pôsobenia
nepôvodných rastlinných druhov
na našom území.
Záujemcovia majú možnosť získať
základné poznatky o výskyte inváznych botanických druhov, ktorých
negatívny vplyv je predovšetkým
environmentálny a zdravotný. Invázne rastliny rýchlo obsadzujú

nové lokality, vytláčajú domáce
druhy z pôvodných biotopov, narúšajú rovnováhu ekosystémov
a menia vzhľad krajiny. Často sú
zdravotným rizikom pre alergény
a hostiteľstvo nových škodcov. Aktuálna výstava na viac než desiatke informačných panelov ponúka
návštevníkom zároveň poznatky
o spôsoboch ochrany a likvidácie
najviac rozšírených inváznych druhov rastlín v našom prostredí.
Panelová výstava v priestoroch Prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom potrvá do
31. októbra.
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Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

PRENÁJOM

vých 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

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

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

07. 8. Dr. Max - Pharmstore,
Ul. 1. mája 21
08. 8. Avicena,
Nemocničná ul. 41

09. 8. Lúč,
Ul. 1. mája 22
10. 8. Pri Nemocnici HE s.r.o.,
Ul. 1. mája 5558
11. 8. Media,
Družstevná ul. 7
12. 8. Dr. Max - Kaufland,
Štefánikova ul. 50
13. 8. Fialka,
Nemocničná ul. 41/A

HE/0065

 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
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HE-R/0081

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

PRÁCA
 Prijmeme
zručných
OPERÁTOROV/-KY
do
výroby v Humennom
a OPERÁTORKY do textilnej výroby v Hencovciach.
Informácie na tel. č. 0948
901 201, 0908 084 824.
HE-R/0099

 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 plyno-

Myšlienka týždňa...
„Zo všetkých síl je láska najsilnejšia
a zároveň najbezmocnejšia. Najsilnejšia
preto, lebo len ona vie dobyť
najnedobytnejšiu pevnosť – ľudské
srdce. A najbezmocnejšia preto,
že bez súhlasu nemôže urobiť nič.“
(FREDERICK BUECHNER; * 1926 –
americký spisovateľ, nominant na Pulitzerovu cenu za fikciu)

Nájdete nás aj na
facebooku:
www.facebook.com/humenskyexpres

PRANOSTIKA
Vietor, ktorý v deň Oskara Keď je na Vavrinca pekná
(8. 8.) sa strhne,
teplá chvíľa, nastane aj jeseň
zo štyri dni duť bude.
sedliakovi milá.
Keď je na Vavrinca (10. 8.) Slnečno na deň Vavrinca
slnce, medu budú plné hrnce. hotuje nám chutného vínka.
Svätý Vavrinec
(diakon a mučeník)
nesie z poľa veniec.
Po Vavrinci dreva
viac už nerastie.

Čo august nedopečie,
to september nedovarí.
Keď august páli,
bude páliť aj víno.

(jac)
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
KREATÍVNE LETO
Všetky šikovné deti sú očakávané. Doneste
si so sebou dobrú náladu a chuť tvoriť. – vo
štvrtok 10. augusta od 10. do 12. hod. na
amfiteátri v parku pri zámku.
VYCHODŇARSKE PARODIE - KĽUD
KULTÚRNE LETO 2017. Divadelné
predstavenie v podaní hercov Kladzanského
ľudového divadla. – v nedeľu 13. augusta
o 17.30 hod. na námestí pri Fontáne lásky.
XV. HUMENSKÉ ORGANOVÉ DNI
ŠTEFANA THOMÁNA
ROBERT KOVÁCS (Maďarsko). – v stredu
16. augusta o 19.00 hod. v Rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých v Humennom.
Vstupné je dobrovoľné.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
KLENOVÁ V SKANZENE
Prehliadka expozície v nedeľu 13. augusta
v humenskom skanzene – o 15.00 hod. Pravoslávna bohoslužba v kostolíku sv. Michala Archanjela; o 16.00 hod. Ženská spevácka skupina Strihovčanka zo Strihovca.
NEŽELANÍ VOTRELCI
Invázne botanické druhy okolo nás.
Výstava prírodovednej expozície potrvá do
31. 10. v priestoroch VM.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor
lyrických čiernobielych grafík) autora
a národného umelca Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
ČIARA
Adam Krajňák je otcom rodiny i hlavou
kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety
cez slovensko-ukrajinskú hranicu. V kruhu
svojich najbližších zohráva nenahraditeľnú rolu starostlivého dôverníka, ale
aj zásadového a nekompromisného vodcu,
ktorému ani v rozhodujúcich okamihoch
nechýba temperament. Pokojné spolužitie
dvoch prelínajúcich sa svetov sa však začne
otriasať, keď novovybudovaná hranica
Schengenského priestoru spôsobí nárast
nervozity z nejasnej budúcnosti. A keď jedna z pašeráckych zásielok stroskotá, spustí
sa nezastaviteľná lavína udalostí, počas
ktorých bude musieť Krajňák spochybniť
svoje vlastné hranice, ktoré doteraz odmietal prekročiť. Réžia Petra Bebjaka vnáša
do kriminálneho námetu s prvkami thrilleru
nákazlivú iskru, ktorá ho na míle vzďaľuje
od obyčajnej žánrovej zábavy, a odhaľuje
univerzálny ľudský príbeh zasadený do
prostredia, v ktorom sa prelínajú kultúry,
Východ / Západ S L N K A
pon
ut
str
štvr
pia
sob
ned

5:08 / 20:03 hod.
5:10 / 20:01 hod.
5:11 / 19:59 hod.
5:12 / 19:58 hod.
5:14 / 19:56 hod.
5:15 / 19:54 hod.
5:17 / 19:52 hod.

zvyky i životy.
thriller (SVK/UKR), pôvodné znenie – 7.
a 12. augusta o 19.30 hod.
DIVOKÉ VLNY 2
(SURF´S UP 2: WAVE MANIA)
Tučniaky už zase menia zavedené pravidlá,
venujú sa surfovaniu a trávia čas na pláži.
Mladý tučniak Cody Maverick dal zbohom
ľadovým planinám domova a vydal sa na
exotický ostrov Pin-Gui, aby sa pred davmi
fanúšikov a objektívmi kamier zúčastnil
surfového šampionátu. Bola z toho veľká
sláva, Cody našiel sám seba a tiež kamarátov. Všetci sa teraz vracajú v novom
dobrodružstve plnom veľkých divokých
vĺn a surferskej zábavy. Cody, surfujúce
kura Joe a plavčíčka Lani sa dajú dokopy
s partiou piatich surfistov, ktorí sú silní
machri a vyhľadávajú vo vlnách len ten
najtvrdší adrenalín.
animovaná komédia, rodinný (USA), český
dabing – 8. augusta o 10.00 hod.
FÉNIX
(PHOENIX)
Európske kino... Sugestívna snímka
nemeckého režiséra Christiana Petzolda.

Jún 1945. Domov do Berlína sa vracia
zranená a zjazvená Nelly, ktorá prežila
Osvienčim. Spoločnosť jej robí Lene,
zamestnankyňa Židovskej agentúry a Nellyina kamarátka z predvojnového obdobia.
Nelly sa ešte úplne nezotavila po operácii
tváre a navzdory Leniným varovaniam sa
vydáva hľadať svojho manžela Johnnyho,
životnú lásku, ktorý ju odmietol opustiť
a dlho ju chránil pred prenasledovaním
nacistov. Nellyina rodina zahynula počas
holokaustu a Johnny je presvedčený, že
neprežila ani jeho manželka. Keď ho Nelly
konečne nájde, Johnny netuší, že ide o jeho
manželku a vidí v nej len ženu, ktorá sa na
Nelly podobá. Avšak v nádeji, že tak získa
dedičstvo jej rodiny, navrhuje Nelly, aby
na seba vzala identitu jeho zosnulej ženy.
Nelly súhlasí a ujíma sa úlohy seba samej.
Chce zistiť, či ju Johnny miloval, aj to, či ju
zradil. A chce svoj niekdajší život späť...
dráma (GER), české titulky – 8. augusta
o 19.30 hod.
POSLEDNÁ RODINA
(OSTATNIA RODZINA)
Maliar Zdzisław Beksiński trávi svoje dni
medzi štyrmi stenami varšavského bytu,
obklopený len svojou rodinou. Navzdory
socialistickej šedi okolia je jeho vnútorný
svet plný surreálnych vízií, farieb, vášne a

MENINY
oslavujú:
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OPUSTILI
NÁS

07. 8. ŠTEFÁNIA
08. 8. OSKAR
09. 8. ĽUBOMÍRA
(Medzinárodný deň solidarity
s bojom žien v Juhoafrickej
republike a Namíbii / Deň
Nagasaki / Medzinárodný
deň pôvodného obyvateľstva
sveta)
10. 8. VAVRINEC, VAVRO
- Deň obetí banských nešťastí
(pamätný deň)
(Záhaľčivý deň)
11. 8. ZUZANA
12. 8. DARINA, DÁRIUS
(Medzinárodný deň mládeže)
13. 8. ĽUBOMÍR
(Medzinárodný deň ľavákov)

V HUMENNOM
Michal Mitruška, nar. 1934
Anna Pavlottyová, nar. 1939
Zuzana Nováková, nar. 1939
Ing. Vladimír Zahoranský, nar. 1952
Vladimíra Mindová, nar. 1956

perverzných fantázií. Píše sa rok 1977 a život rodiny sa točí okolo syna, neurotického
Tomka, ktorý sa práve odsťahoval do domu
oproti. Neustály boj s vnútornými démonmi
mu znemožňuje normálne žiť, ponára sa
však do sveta hudby a filmu a navzdory
svojmu hendikepu sa stáva priekopníkom
západnej pop-kultúry v Poľsku.
životopisná dráma (POL), české titulky – 9.
augusta o 19.30 hod.
ANNABELLE 2: STVORENIE ZLA
(ANNABELLE: CREATION)
Krvilačná hračka je späť! „Toto je náš nový
sirotinec. Je veľký ako hrad! Môžete si dom
užívať, ako budete chcieť. Dcéra nás opustila veľmi malá. Spojenie s ňou bolo najskôr
veľmi slabé. Ale potom TO chcelo prejsť
do bábiky a zostať s nami navždy. Súhlasili
sme...“ Výrobca bábik so svojou manželkou
príjmu niekoľko rokov po tragickej smrti
ich dcéry do svojho domu rádovú sestru a
niekoľko dievčat zo zavretého sirotinca.
Zakrátko sa však stanú terčom aktivít
Annabelle, démonického výtvoru nešťastného otca....
horor, thriller (USA), slovenské titulky – 10.
a 11. augusta o 19.30 hod.
EMOJI FILM
(THE EMOJI MOVIE)
Mesto Textopolis sa nachádza v četovacej
aplikácii a obývajú ho Smajlíci. Ich životný
cieľ je jednoduchý - chcú byť vyvolení
a použití majiteľom telefónu pri ďalšej
konverzácii. Energický Gene sa však od
ostatných Smajlíkov líši. Narodil sa s
množstvom emócií, čo mu komplikuje
život. Rozhodne sa preto stať sa normálnym
a s pomocou svojho najlepšieho priateľa
Hi-5 a známej hackerky Jailbreak sa vydáva
na cestu ostatnými aplikáciami v telefóne,
aby objavil kód, ktorý by ho „opravil“.
Celý telefón však čelí veľkej hrozbe a jeho

V KAMIENKE
Jozef Hojdan, nar. 1956

V BREKOVE
Verona Šimkaninová, nar. 1926
V ČABALOVCIACH
Anna Laščaková, nar. 1935
V DLHOM NAD CIROCHOU
Mária Knižová, nar. 1965
V JABLONI
Margita Dudová, nar. 1941

V MEDZILABORCIACH
Jozef Borek, nar. 1924
V MODRE NAD CIROCHOU
Ján Savkanič, nar. 1932
V SNINE
Mária Selčanová, nar. 1928
Anna Dunajová, nar. 1965
Kamil Pčola, nar. 1978
V UDAVSKOM
Pavlina Sitková, nar. 1932
záchrana padá na plecia práve tejto zvláštnej trojice.
animovaný (USA), slovenský dabing – 11.
augusta o 17.30 hod. 3D verzia, 12. a 13. 8.
o 17.30 hod.
ŠPINA
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 – 13.
augusta o 19.30 hod.
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Srbský lodivod Puniša Memedović pri futbalovom
-MJK-, Humenné

Uplynulý týždeň priniesol humenskému futbalu niekoľko zmien. Výmena nastala na poste trénerskom
A-družstva mužov. Jožka Valkučáka
nahradil po prvom zápase nového
súťažného ročníka 2017/18 srbský
tréner Puniša Memedović. Ten si do
Humenného so sebou priviezol aj
svoje opory na trávnik, piatich nových hráčov - Branislav Manojlović,
Nikola Laković, Danilo Radojević,
Aleksandar Marović a Predrag Radovanović. Pod bývalým trénerom
sa stolička triasla už na sklonku
minulej sezóny, no Valkučák svoju
pozíciu ustál. Avšak „zahrmelo“ už
v prvom kole pohárovej súťaže Slovnaft cup 22. júla, kedy jeho zverenci nepostúpili do ďalšieho kola cez
piatoligovú FK Kamenica nad Cirochou (zápas skončil na kamenickom trávniku nerozhodne 1:1 a na
pokutové kopy zvíťazili vyzývatelia

4:2). Potom Valkučák ešte vstúpil
so svojím tímom do novej sezóny na
domácej pôde ihriska Pri mlyne, to
však bola pre FK Humenné posledná služba na trénerskom poste družstva mužov. Zostáva však v mládežníckych štruktúrach humenského
futbalového klubu.
Posilami pre IV. ligu skupiny Sever
v radoch FK Humenné je aj bratská
dvojica František a Marián Dolutovskí (MŠK Tesla Stropkov, III. liga
Východ) či Humenčanom nie menej
známy a talentovaný futbalista, charizmatický Igor Komjatý (FK Slavoj
Vyšehrad Praha, III. najvyššia republiková súťaž v Čechách). Koniec prestupového termínu v júli stihol Zdenko
Cigán, ktorý skončil v FK Soľ, jeho
brat Miroslav sa usídlil v ŠK Záhradné.
Až dve súťažné kolá, 2. a 3., priniesol
minulý týždeň v tejto súťaži. V stredu
2. augusta pod Tatrami na pôde rezervy
FK Poprad uhral FK Humenné bezgó-

lovú remízu, hemžilo sa to ale žltými
kartami. No a v sobotu 5. augusta sa
nový tréner prezentoval pred domácim
publikom v derby zápase s nováčikom štvrtej ligy z neďalekého Ptičia.
Humenčanov, v nových bielo-červených dresoch, súper vôbec nešetril,
aj keď dominanciu z radov domácich
bolo evidentne vidieť. V drese modro-bielych sme mali možnosť vidieť
aj Humenčanov – skvelého futsalistu
a futbalistu Tomáša Opielu či reprezentačného nohejbalistu a futbalistu
Lukáša Gabáka.
Polčasových 2:1 v prospech Humenčanov, po dvoch góloch srbských posíl Manojlovića a Radovanovića, a na
druhej strane Pavlulika, domáci do
konca stretnutia pretavili na víťazstvo
5:2, keď postupne pridali Sališ z pokutového kopu, nádherným zakončením Komjatý a opäť Sališ, kontroval
z druhej strany autor prvého gólu Ptičia.

IV. LIGA SEVER – 3. kolo
FK HUMENNÉ – PTIČIE
5:2 (2:1)
Góly: 49. (11m) a 85. N. Sališ, 15.
B. Manojlović, 42. P. Radovanović,
67. I. Komjatý – 30. a 54. (11m) G.
Pavlulik.
Žlté karty: 13. F. Dolutovský, 51.
Bialončík, 53. Komjatý – 33. Maličký, 66. S. Lancoš. Rozhodovali: M.

Nový tréner družstva mužov FK Humenné
– Srb Puniša Memedović, si plní svoje
povinnosti dobre. | FOTO MJK

Stretnutie FK Humenné vs. TJ Ptava NV Ptičie prilákalo na futbal zvýšený počet fanúšikov, aj napriek pretrvávajúcemu tropickému
počasiu. | FOTO MJK

Opozitné desiatky – Jakub Bialončík
(Humenné) a G. Pavlulik, autor dvoch
gólov Ptičia. | FOTO MJK

Radosť po štvrtom góle FK Humenné – sprava: Igor Komjatý,
kapitán Vlado Voroňák a Nikola Laković. | FOTO MJK

Humenský odchovanec Tomáš Opiela
(vpravo) a autor úvodného gólu Branislav
Manojlović. | FOTO MJK

František Dolutovský (vpravo) a Tomáš Karas. | FOTO MJK
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kormidle FK Humenné. Posily je „cítiť“ už aj v hernom poli

Havrila – S. Vaňo, B. Benedik. Divákov: 500.
FK HE: D. Vohar – B. Manojlović
(90. Pe. Petričko), F. Dolutovský, N.
Laković (88. L. Krajník), N. Sališ, L.
Križanovský, J. Bialončík, I. Komjatý, V. Voroňák, P. Radovanović (89. J.
Halajčik), M. Dolutovský (87. D. Radojević). Tréner: P. Memedović.
TJ PTAVA NV: M. Dudič – P. Rada,
S. Lancoš, T. Karas, N. Maličký (83.
P. Lučko), T. Opiela, G. Pavlulik (76.
N. Lancoš), L. Gabák (46. M. Džubák), V. Veselovskyy, M. Slovenskyi,
M. Bešák. Tréner: L. Gabák.

Na loptu si siahol golman Maťo Dudič už v 1. minúte, po konfrontácii
s priebojným Voroňákom. V 9. min.
si Dudič ubránil svätyňu dvakrát, keď
„k slovu“ nepustil ani Komjatýho.
Udrelo až po štvrťhodinke hry, nevýraznú, ale presnú prízemnú strelu
Branka Manojlovića zvnútra veľkého
vápna popri pravej žrdi brankár hostí
podcenil – 1:0. Agilný Tomáš Karas
vybojoval loptu v 30. min. s autorom
úvodného gólu, podelil sa o ňu s lepšie
postaveným Gabrielom Pavlulikom
a ten nedovolil si Voharovi siahnuť
na loptu – 1:1. Potlesk oboch strán
si v 32. min. zaslúžil brankár Dudič,
keď zoči-voči v päťke vychytal Sališa
aj Radovanovića. V 42. min. však už
ideálny center zľava na hlavu Predraga Radovanovića pri vzdialenejšej
žrdi Dudič stihnúť nemohol – 2:1.
Dominik Vohar sa do prestávky príliš
v tropickej horúčave nezapotil z titulu
pozície brankára FK Humenné.
Trochu sporný faul S. Lancoša na
Nora Sališa v 49. min. za hranicou
šestnástky posúdil rozhodca jednoznačným verdiktom. Sališ sa zo
bieleho bodu 11 metrov nemýlil – 3:1.
Atmosféra na trávniku hustla, emócie
pracovali. Vskutku skvelý golman
Dudič musel kapitulovať. Pozíciu
strely z penalty si vyskúšala aj dvojica na druhej strane ihriska, Vohar
zoči-voči Pavlulikovi, keď v 53. min.
mu takúto situáciu ponúkol Komjatý,
napomínaný žltou kartou – 3:2. Humenčania mohli zvýšiť vedenie, v 62.
min. po rohu Voroňáka z hlavičky
Radovanovića lopta lizla hornú žrď.
V 65. min. mal ten istý hráč po rovnako spornom faule vychýlenú mušku
zo zahrávaného trestného kopu. O dve
minúty, sám vojak v poli, nepokrytý
na hranici šestnástky Igor Komjatý
vymietol šibenicu – 4:2, a Dudič sa
len ohliadol ponad ľavé rameno. Ďal-

Domáci hráči si počas pauzy na osvieženie vypočuli aj odporúčania na zlepšenie v hre zo strany trénera Memedovića. | FOTO MJK

Takto si Gabriel Pavlulik (vpravo) „vychutnal“ humenského Ani Lukáš Gabák (druhý sprava) nezabránil gólovej hlavičke P.
brankára Dominika Vohara. | FOTO MJK
Radovanovića. | FOTO MJK

Norbert Sališ (vo výskoku) v konfrontácii s golmanom Dudičom.

| FOTO MJK

ší gól domácich v 83. min. neplatil pre
evidentný ofsajd. Noro Sališ si v 85.
min. ideálne položil na hlavu priamy
kop a stanovil konečný výsledok 5:2.
Záver sa niesol početnými striedaniami zo strany domácich...
IV. LIGA SEVER – 2. kolo
FK POPRAD B – FK HUMENNÉ
0:0
Žlté karty: 12. Vigľaš, 51. Mičko, 74.
Šuľa, 89. J. Tropp – 6. Križanovský,
27. Voroňak, 90. Vohar. Rozhodova-

Brankár Martin Dudič (Ptičie) skvelým zákrokom pred
Predragom Radovanovićom (uprostred, bielo-červený dres)
ešte unikol gólovej pohrome. | FOTO MJK

li: B. Benedik – T.
Bednár, S. Gaľa.
Divákov: 400.
FK: A. Knurovský – T. Gajan (86.
D. Abrahamovský), E. Šuľa, J. Tropp, E. Alexy, L. Urbanič, M. Tropp,
J. Vigľaš (65. Pe. Vernarec), M. Ferenc (63. Pe. Pitoňák), M. Mičko, D.
Dubec. Tréner: S. Koch.
FK HE: D. Vohar – B. Manojlović, F.
Dolutovský, N. Laković, N. Sališ (74.
P. Radovanović), L. Križanovský, J.
Bialončík, C. Vasiľ, I. Komjatý (90.
M. Porvazník), V. Voroňák, D. Rado-

jević (52. M. Dolutovský). Tréner: P.
Memedović.
Najbližší zápas 4. kola hrá FK Humenné v nedeľu 13. augusta o 16.30
hod. na ihrisku súpera TJ Rozvoj Pušovce. Na domácom ihrisku uvidíme
humenských futbalistov potom o týždeň v sobotu 19. augusta o 16.00 hod.
Ostatné výsledky a tabuľka
na strane 16.
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„Lietajúca“ mládež na skateboardoch, kolobežkách a bicykloch
-MJK-; Humenné

Adrenalínové športy sú síce
výsostnou kategóriou zopár odvážlivcov, ale s pribúdajúcimi desaťročiami
a vytváraním vhodných
podmienok na uplatnenie
sa, ich rok čo rok pribúda. Skatepark za budovou
Mestskej športovej haly
v Humennom na Chemlonskej ulici toho však
nie je dôkazom. Aj keď
tam zvyknem zavítať častejšie, chátrajúce objekty
streetových prekážok sú
už viac ako rok nevyužité.
Vôbec nie kvôli tomu, že by
o túto oblasť nebol záujem,
ale s rešpektom na vlastné zdravie už tieto rampy

cia
/ Spravodajstvo

6. KARNEVAL
Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdinovia spolu s romantickými princeznami, vílami a
inými rozprávkovými bytosťami.
Skatepark v Humennom zíva prázdnotou. Je v dezolátnom stave. | FOTO: MJK

a ostatné prekážky nehodno plnohodnotne využívať.
Ihrisko prežilo desaťročie.
Humenská samospráva in-

vestovala na jeho vybudovanie viac ako 65-tisíc eur.
Momentálne zíva prázdnotou. Skupinky odvážlivcov
sa síce združuje v týchto

miestach, ale niekoľko metrov vzdialene, kde si na parkovisku postavila svojpomocne zostavené prekážky
a tzv. rampy.

INZERCIA

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

s Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového
strovstiev.

SIETE
pevné
plissé
rolovacie
ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY
Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

roku. Dievčatá aj ich mentorky
určite budú mať aj v tomto prípade tie najvyššie ambície.

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ,
Laborecká 17, 066 34 Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

prehliadka prác SOČ

79 v Humennom prezentovali svoje práce, sa
6 a zúčastnilo sa na nej 18 žiakov študijných
evárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička
cami v 5 súťažných odboroch.

e zastúpe- Na treťom mieste sa umiestnili tiež
ba učebných dve práce – IKEA, ktorú vypracovali
technológie, Filip Dutkovský a Denis Burda z II.
v ostatných DS, a Život je založený na poznágeodézia, vaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III.
o, farmako- CS. Cieľom prác bolo vytvoriť plagát
nie a Teória venovaný zakladateľovi firmy IKEA
cká, odevná a upozorniť nás na niektoré perličky
z jeho života.
Cieľom
rác menšie – Oddychová
zóna. | FOTO:
MJK druhej práce
bolo vytvoriť šablóny na poznávanie
rôznych druhov materiálov, najmä
s drevárskou tematikou. Odborná
Michal Čem- hodnotiaca komisia pod vedením
DS s prácou RNDr. Justíny Horníkovej konštatom práce bol vala, že práce boli rôznorodé, nápatických hier dité a zaujali prítomných. V závere
ktoré sa ale všetkým zúčastneným poďakovala
za to, že pripravili prezentácie a obodboroch.
dla odborná hajoby svojich prác na úrovni svo-

služobný úrad:
druh štátnej služby:
odbor štátnej služby:

Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné,
stála štátna služba,
2.06 – Justícia
Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta:
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  bezúhonnosť
 ovládanie štátneho jazyka
Zopár ukážok z umenia kolobežkárov s otočkou vo vzduchu o 360
Kvalifikačné
MJK predpoklady:
stupňov. | FOTO:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou
školou
Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe:
 znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický,
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace

ROLETY
textilné
plastové
LAMELOVÉ DVERE
www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk
HE/0046

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodtext: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)
livosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaSvoje kolobežky ovládajú ozaj perfektne. A radi by saneckých
zdokonaľovali...
Umenie
„skrotiť“
stroja výberom
pod nohami nám prezentoval tento odvážlivec...
miest na súdoch
výberovým
konaním
| FOTO: MJK
| FOTO: MJK vyhlasuje V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii
rác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej
HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK

SV-Z/000427

NÉ. Posledsa mohli na
iciach prezoskupenia
e Adriana
fová v HuNaše kočali v druhý
é rytmy na
iér“ sa pámisii, ktorá
o v zložePirochová
etancovalo
do finálov SR, ktoré
a 1. 5. tohto

SV-Z/000418
HE/0047

vlnenie humenských mladých tanečníčok

WW

STABILNÁ PRÁCA NA

V AUTOMOBILOVOM

 aj pre p
 firma z
a dopra
 poskyt

informácie
tel. č.: 09
e-mail: re

Dow
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má hlavy v smútku. Poradiť si musí, zatiaľ, svojpomocne...

Zrejme, iba „blázni“ by mohli používať takto zničenú rampu. | FOTO: MJK

„Vysunuté“ pracovisko nadšencov adrenalínových športov na skateboardoch, bicykloch a kolobežkách. | FOTO: MJK

„Aspoň niekto sa uchytil v priestore skateparku“... žiaľ, je to zlá vizitka pre mládež... | FOTO: MJK

Pôvodné prekážky nahlodal zub času a opotrebenia.
Svoje miesto tam úspešne
našli alkoholu a podobným
horším neduhom spoločnosti
a života holdujúci jednotlivci. Pre samotné použitie
na skateboarding či adrenalínové bicyklovanie sú tieto
prekážky a objekty ihriska
v súčasnosti nevhodné, ba
životu nebezpečné.

KÚPALISKO V HUMENNOM

Aj títo mladíci sú z nepoužiteľnosti streetových rámp a prekážok zúfalí. | FOTO: MJK

Tomuto
adrenalínovému
športu holdujúci Humenčania „vysielajú“ myšlienky

zodpovedným a volajú po
zmene.

INZERCIA
HE-S/0042

vnútorný 25-metrový BAZÉN
ut		 08.15 – 20.00 hod.
str - pia 09.00 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

Pred viac ako rokom na
havarijný stav ihriska upozornila poslankyňa MsZ,
Mária Cehelská. Ešte vtedy
navrhla presunúť 10-tisíc
eur z rezervného fondu na
rekonštrukciu skateparku.
Poslanci MsZ v Humennom
jej návrh nepodporili. Medzi
investičnou aktivitou sa takýto bod neobjavil ani tohto
roku...

INZERUJTE
U NÁS

vonkajší 50-metrový BAZÉN
pon - ned 10.00 – 19.00 hod.
str, ned

SAUNA – muži
14.00 – 18.45 hod.

SAUNA – ženy
str		 15.00 – 18.45 hod.
ned
14.00 – 18.45 hod.
www.kupaliskohumenne.sk

tel. 0911 256 749
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FORTUNA LIGA – 3. kolo
Podbrezová – Zemplín Michalovce
1:0 (0:0), G: 65. L. Dordević. * Senica – Slovan Bratislava 1:1, Prešov –
Nitra 0:4, Trnava – Trenčín 2:1, Zlaté
Moravce – Žilina 2:0, Dunajská Streda
– Ružomberok 1:1.

Trnava
Slovan Bratislava
Nitra
Dunaj. Streda
Zlaté Moravce
Ružomberok
Trenčín
Podbrezová
Prešov
Michalovce
Senica
Žilina

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
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0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
1
1
2
2
2
2
2
3

5:2
8:3
5:0
4:2
5:3
6:3
4:5
2:3
4:11
0:2
2:7
2:6

9
7
7
7
6
4
3
3
3
1
1
0

II. LIGA – 2. kolo
Trebišov – Žilina B 1:0 (0:0), G: 90.
J. Kolbas. * Inter Bratislava – Sereď
2:1, Komárno – Šamorín 2:1, Nové
Mesto n/V. – Skalica 1:2, Liptovský
Mikuláš – Spišská Nová Ves 0:0, Poprad – Lokomotíva Košice 2:0, Podbrezová B – Žiar nad Hronom 2:2.
III. LIGA, VÝCHOD – 3. kolo
SNINA - LIPANY
3:1 (3:1)
Góly: 18. M. Pčola, 29. O. Vyshnevskyi, 35. M. Fedorka – 40. M. Gomoľa. ČK: 89. L. Bednár (po 2. ŽK)
- nikto. R: R. Tabaka – T. Bednár, S.
Gaľa.
MFK: Pe. Diňa – Joz. Lukáč, Pe.
Hišem, Ľ. Jankaj, O. Vyshnevskyi (85.
D. Halaburka), J. Skvašík, J. Popovič
(90. M. Lajtár), M. Fedorka (90. R.
Šmajda), M. Plevka, M. Pčola (59. M.
Hreha), L. Bednár. Tréner: J. Štafura.
Líder súťaže svojím výkonom potvrdili svoje kvality. Pod Sninským
kameňom sa hral dobrý zápas, hlavne
I. polčas, v ktorom bolo všetko - nasadenie, bojovnosť, kvalita, góly,  
nepremenený pokutový kop, červená
karta, aj víťazstvo domácich.
Úvod patril domácim, keď už v 3.min.
po dlhej lopte za obranu sa dostal do
šance Vyshnevskyi, bol faulovaný,
ale dostal výhodu, jeho pokus však
skončil iba rohom. Po následnom rohu
sa snažili o zakončenie Lukáč a Jankaj,
ale druhý menovaný vysoko prestrelil.
V 5.min. vystrelil z 25m Jankaj, Bartoš
v páde loptu zachytil. V 7.min. pohrozili hostia zľava zrazenú centrovanú
loptu Diňa poriešil. V 9.min. po centri
Skvašíka pripravil loptu Vyshnevskyi

pre Popoviča, jeho prudkú strelu z
hranice 16-ky zrazil obranca na roh. V
13.min.  skončil trestný kop Janiča z
20m po teči v múre rohom. V 16.min.
prudká strelu Popoviča z priameho
kopu z 30m vyrazil Bartoš zo šibenice
na roh. V 17.min. sa po prihrávke Pčolu uvoľnil pred pokutovým územím
Vyshnevskyi, ale jeho technická strela
išla tesne nad. V 18.min. našiel Skvašík presným centrom Pčolu, ktorý  
pohotovým volejom nedal Bartošovi
šancu a otvoril skóre zápasu. V 20
min. sa vyznamenal Diňa, po strele
hosťujúceho hráča. V 21.min. po
rýchlom útoku Popoviča si na časovanú prihrávku nabehol Vyshnevskyi,
ale zvnútra 16-ky zakončil veľmi
nepresne. V 26.min. zakončil Fedorka svoju individuálnu akciu slabou
strelou. V 27.min. Kamenec prudkou
strelou vystrašil Diňu, ten stihol jeho
pokus vyraziť na roh. Po rohu vyrazil
Diňa loptu iba na nohu Kráľoviča,
ale jeho strela skončila tesne vedľa.
V 29.min. chytil Diňa prudkú strelu, dlhým výkopom našiel Skvašíka,
ktorý posunul do šance Vyshnevského
a ten zblízka prestrelil hosťujúceho
gólmana.  V 30.min. po faule na Juska zapískal hlavný rozhodca pokutový
kop, ten však Diňa Popovcovi chytil.
V 35.min. sa po rohu Skvašíka dostal
k lopte Fedorka a pohotovo dorazil
loptu do siete. V 37.min. si do 16-ky
domácich nabehol na center sprava
Kamenec, ale jeho strela z uhla letela
vedľa. V 40.min. sa po rohu presadil
Gomoľa, keď nechytateľnou hlavičkou po rohu znížil. V 46.min. chytil
Diňa trestný kop Janiča z 25m.
Druhý polčas začali náporom hostia,
v 47.min. sa pekne uvoľnil v 16-ke
Jusko, ale jeho zakončenie bolo veľmi
nepresné. V 53.min. prudkú strelu Dlugoša Diňa vyrazil. V 55.min.
chytil Diňa technickú strelu Janiča. V
58.min. boli hostia blízko ku gólu, ale
Blaško nedokázal hlavou poslať loptu
do siete z niekoľkých metrov po centri Kráľoviča. V 61.min. sa konečne
domáci dostali k zakončeniu, ale po
centri Fedorku Skvašík gólovo nezakončil. V 67.min. po rohu Skvašíka
hlavičkoval Bednár, jeho hlavičku
vykopol obranca na bránkovej čiare. V
68.min. letela strela Vitoviča vedľa. V
73.min. skončil faul na Vyshnevského
zranením obrancu hostí, Gomoľa bol
na ihrisku ošetrovaný a prevezený do
nemocnice na šitie poranenej hlavy.
Snahu hostí o gól riešil výborný Diňa,
keď v 81.min. fantasticky posunul

gólový center Hovančíka na roh. V
83.min. zrazený center Hišema našiel
Skvašíka, ale jeho prudká strela
skončila rohom. V 89.min. po zbytočnom faule v strede ihriska dostal
Bednár druhú žltú kartu a musel opustiť hraciu plochu. Domáci dohrávali
nastavených 6 minút o jedného menej,
ale hostí už do šance nepustili.   
Jaro Uchytil
• Vranov n/T. – Prešov B 2:1 (2:0),
G: 28. R. Mikča, 44. I. Petruk – 81.
M. Kraľovič. * Giraltovce – V. Revištia 1:1, Svit – Šariš. Michaľany
1:4, Bardejov. Nová Ves – Sabinov
2:0, Vyšné Opátske – Rožňava 0:2 *
Plavnica – Stropkov (9. 8.), Svidník –
Krompachy (10. 9.).
• (2. kolo): Šarišské Michaľany –
Snina 2:1 (1:0), G: 23. Pe. Jačišin, 46.
T. Mikluš – 54. (11m) O. Vyshnevskyi.  
/ Stropkov – Vranov n/T. 1:1 (1:0),
G: 35. O. Špilár – 57. M. Dzurina. *
Rožňava – Bardejov. Nová Ves 2:0,
Sabinov – Giraltovce 2:0, Veľké Revištia – Plavnica 1:1, Prešov B – Svidník 1:1, Krompachy – Svit 4:0, Lipany
– V. Opátske 3:1.
Vranov
Lipany
Snina
Šar. Michaľany
Rožňava
Prešov B
Plavnica
Stropkov
Giraltovce
Krompachy
Bard. N. Ves
V. Opátske
Sabinov
V. Revištia
Svidník
Svit

3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
2
3

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1
0

0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
2
2
2
1
1
3

8:2
9:4
8:4
7:4
4:5
9:4
5:2
2:1
2:3
5:4
2:3
3:6
3:6
2:7
1:2
2:15

7
6
6
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
0

IV. LIGA, SEVER – 3. kolo
Medzilaborce – Ľubotice
5:3 (4:1)
G: 16. a 40. V. Gavula, 45. a 69. R.
Guba, 35. vlastný (A. Ivanič) – 11. A.
Svat, 61. L. Žipaj, 74. V. Papp.
Radvaň n/L. – Fintice
2:1 (0:0)
G: 49. (11m) a 53. D. Legdan – 47.
L. Hricov.
V. Šariš – Zámutov
1:2 (0:0)
G: 55. R. Hritz – 52. E. Hotra, 67. K.
Hajduk.
• Záhradné – Gerlachov 0:1,
Raslavice – Poprad B 2:1, Spišské
Podhradie – Soľ 2:0, Kračúnovce –
Pušovce 4:0, FK Humenné – Zámutov
(str. 12-13).

• (2. kolo): Fintice – Medzilaborce
3:1, Ptičie – Kračúnovce 1:3, Soľ –
Radvaň n/L. 1:0, Zámutov – Raslavice
1:5, Gerlachov – Spiš. Podhradie 4:3,
Pušovce – Záhradné 0:1, Ľubotice – V.
Šariš 2:1, Poprad – FK Humenné (str.
12-13).
Gerlachov
Kračúnovce
FK Humenné
Raslavice
Fintice
Radvaň n/L.
Záhradné
Ľubotice
Soľ
Medzilaborce
Spiš. Podhradie
Zámutov
Poprad B
V. Šariš
Ptičie
Pušovce

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
3
3

9:4
10:4
8:2
9:5
5:3
4:2
3:1
8:8
2:2
6:7
5:6
3:9
4:5
2:5
3:10
1:9

9
7
7
6
6
6
6
6
6
3
3
3
2
0
0
0

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 1. kolo
Pakostov – Vyšný Žipov
2:1 (1:0)
G: 7. Š. Tomčák, 81. M. Paraska – 51.
J. Janočko. ČK: nikto – 85. Pe. Antol.
Jasenov – Borov
0:2 (0:1)
G: 39. I. Černega, 81. D. Olah.
Kamenica n/Cir. – Sečov. Polianka
6:0 (1:0)
G: 33., 54. a 55. S. Karnaj, 49. a 58.
(11m) L. Čopák, 76. T. Čabák.
Sedliská – Ulič
3:0 (2:0)
G: 19. a 69.  V. Murin, 43. T. Vožný.
Stakčín – Kochanovce/Brekov
0:0
• Hencovce – Bystré 0:0, Sačurov –
Nižný Hrušov 0:6.
I.TRIEDA ObFZ HE – 1. kolo
Zemplín. Hámre – Lackovce 1:1,
Lieskovec – Nižné Ladičkovce 2:3,
Dlhé nad Cirochou – Ohradzany 3:0,
Nižná Sitnica – Krásny Brod 2:0, Lukačovce – Vyšná Sitnica 3:2, Ubľa
– Belá nad Cirochou 0:0, Koškovce –
Udavské 2:0.
II.TRIEDA ObFZ HE – 1. kolo
Oľka – Turcovce 1:0, Rokytov pri
Humennom – Ňagov (výsledok nebol
známy), Hrabovec n/L. – Hrubov 0:0,
Habura a Brestov mali voľno.
-MJK-

