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Mesto Humenné prenajalo
svoje ihriská za jedno euro

BREKOV: Na hrade
zrekonštruovali vínnu
pivnicu
Viac na str. 9

Viac na str. 3

Humenčanom sa nepozdávajú
vyššie poplatky za televíziu

Humenčania, ktorí majú televízne programy sprostredkované od spoločnosti Televízne káblové rozvody (TKR), s. r. o., Humenné,
platia od júla za sledovanie svojich obľúbených staníc viac. Zvýšenie poplatkov sa nepozdáva viacerým Humenčanom aj
poslancom. Spoločníkom vo firme je aj Mesto Humenné. Situáciou sa preto zaoberali poslanci mestského zastupiteľstva.
Milan Potocký, Humenné

Spoločnosť Televízne káblové rozvody (TKR), s. r. o., Humenné
poskytuje na území mesta služby
káblovej televízie a internetu. Šírenie televízneho signálu a internetu zabezpečuje prostredníctvom
káblových rozvodov. Spoločníkmi

TKR sú Bytové družstvo Humenné
a Mesto Humenné, ktoré má vo firme 55-percentný podiel. Viacerým
Humenčanom a poslancom sa nepozdáva, že firma, ktorej spoločníkom je aj Mesto Humenné, zvýšila
od 1. júla poplatky za televíziu. Tento stav kritizujú aj poslanci, ktorí
zastupujú samosprávu v orgánoch

firmy. Spoločnosť TKR na svoje
webovej stránke informovala, že
zmena poplatkov za služby retransmisie je spojená so zmenou podmienok vysielania komerčných vysielateľov televíznych programov.

Poslanec: Boli sme
proti zvýšeniu ceny

Na zvyšovanie tarify upozornil na
rokovaní mestského zastupiteľstva
poslanec Miloš Meričko. „Ľudia sa
ma pýtali na to. Dostali sme oznámenie, že sa zvýšila tarifa za retransmisiu televíznych kanálov,“ povedal Miloš Meričko. Poslanca zaujímalo, akým spôsob k tomu pristúpilo mesto, keďže je spoločníkom
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Humenčanom sa nepozdávajú vyššie poplatky za televíziu
pokračovanie zo strany 1

TKR. Poslanec Michal Babin, ktorý
zastupuje samosprávu v TKR, s. r.
o., uviedol, že na poslednom zasadnutí spoločnosti bol prednesený
návrh na zvýšenie ceny za služby.
Babin zároveň dodal, že zástupcovia mesta tento návrh nepodporili.
„Všetci sme hlasovali proti zvýšeniu ceny,“ povedal Babin. Napriek
ich nesúhlasu valné zhromaždenie
odsúhlasilo zvýšenie ceny za poskytované služby. Babin dodal, že
navrhol, aby sa napríklad niektoré
stanice z ponuky zrušili, len aby
sa cena balíka nezvyšovala. Jeho
návrh neprešiel. Babin dodal, že
Humenčania, ktorí majú televízne
stanice cez TKR, zaplatia mesačne
priemerne o 1,50 eura viac ako doteraz. Babin priznal, že bez súhlasu druhého spoločníka Bytového
družstva Humenné zástupcovia
mesta svoje návrhy nepresadia.
„Máme tu situáciu veľmi sťaženú.
Sú tam ťažké rokovania. Rovno
poviem, ťaháme zatiaľ za kratší koniec,“ povedal Babin.

Zvýšenie má súvisieť
so zmenami poplatkov komerčných
vysielateľov

Spoločnosť Televízne káblové
rozvody, s. r. o., Humenné informovala svojich zákazníkov o zmene poplatkov na svojej webovej
stránke. Firma informovala, že od
1. júla je v platnosti nová Tarifa č.
3/2017, ktorou sa mení cena poskytovaných služieb retransmisie
prostredníctvom káblového distribučného systému. „Zmena poplatkov za služby retransmisie je
spojená so zmenou podmienok vysielania komerčných vysielateľov
televíznych programov MARKÍZA,
DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS
a WAU, ktoré sa stali platenými
stanicami,“ uvádza spoločnosť na
svojej webovej stránke. Vo svojom
oznámení ďalej uvádza, že pre zákazníkov pripravili nové programové balíky, ktoré zmiernia dopad
opatrení prijatých vyššie uvedenými televíznymi spoločnosťami.

Niektorí Humenčania už platia za televíziu viac ako doteraz. Spoločnosť Televízne káblové
rozvody, s. r. o., informovala, že zmena poplatkov je spojená so zmenou podmienok vysielania komerčných vysielateľov. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Máme tu situáciu veľmi sťaženú. Sú tam ťažké rokovania. Rovno poviem, ťaháme zatiaľ
za kratší koniec,“ povedal poslanec Michal Babin, ktorý je zástupcom mesta v TKR, s. r. o.,
Humenné. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Medzilaborce: V múzeu predstavili rodokmeň Andyho Warhola

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach pripravilo počas leta pre verejnosť Týždeň s Andym.
tasr, Medzilaborce

Päťdňové podujatie sa začalo
v pondelok 7. augusta, keď sa o
14.00 hod. uskutočnila aj inaugurácia rodokmeňa Andyho Warhola. Ako informovala lektorka
múzea Jarmila Suchá, počas celého týždňa, okrem štvrtka, prebiehali v múzeu prednášky venované
rôznym témam. Rozprávalo sa o
živote, smrti, ale aj tvorbe svetoznámeho umelca, ktorého korene
siahajú do neďalekej obce Miková
v Stropkovskom okrese. Vo štvrtok
bol pripravený tzv. spray painting
workshop, počas ktorého si mohli
záujemcovia vytvoriť vlastné tričko s Andym. Múzeum moderného

umenia Andyho Warhola vzniklo v
Medzilaborciach pred vyše 25 rokmi. Je historicky prvé svojho druhu
na svete a doteraz jediné v Európe.
V stálej expozícii o pôvode kráľa
pop-artu sú prezentované jeho podobizne z detstva, jediný exemplár
platne s nahrávkou spevu jeho matky Júlie, ale aj košieľka, v ktorej ho
krstili, a iné. Súčasťou stálej expozície MMUAW v Medzilaborciach
je od vlaňajška aj výstava Pop-art
vs. Street-art. Patria do nej portfóliá od Keitha Haringa, v expozícii
má svoje zastúpenie okrem iných
aj Robert Indiana či umelkyne tvoriace pod pseudonymom – Bambi
a Poppy.

Počas celého týždňa prebiehali v múzeu prednášky venované rôznym témam. Rozprávalo sa o živote, smrti, ale aj tvorbe svetoznámeho umelca. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Mesto Humenné prenajalo svoje ihriská za jedno euro
Poslanci schválili prenájom mestských ihrísk na Ulici osloboditeľov pre Športový klub Laborec Humenné. Prenájom schválili na dobu neurčitú
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Za vyše 1500 metrov štvorcových zaplatí klub ročné nájomné symbolické 1 euro.
Milan Potocký,, Humenné

Mestské ihriská na Ulici osloboditeľov už niekoľko rokov chátrajú. Zmeniť to má nový nájomca nohejbalový
klub ŠK Laborec Humenné, ktorému
mestské zastupiteľstvo schválilo koncom júna prenájom ihrísk ako prípad hodný osobitného zreteľa. Výška
ročného nájomného je symbolické
euro. Klub ale na oplátku investuje
do obnovy ihrísk a bude mať na starosti ich údržbu. Za prenájom ihrísk
klubu bolo všetkých 18 prítomných
poslancov. Poslanec Ivan Hopta ale
navrhol, aby ihrisko mohli využívať aj
iné mestské športové kluby, športovci
a verejnosť, a nielen nájomca. „To ihrisko je naozaj v takom stave, že dať
to niekomu, kto tam urobí poriadok,
a ihrisko bude vyzerať ináč. Aby tam
bola potom možnosť prístupu, keď to

bude spravovať nohejbalový klub, aby
tam bola možnosť prístupu aj pre iné
mestské kluby. Aby to zase nezobrali, že len oni a nikoho tam nepustia.
Keď budete podpisovať nejakú dohodu alebo zmluvu o nájme, alebo
spolupráci s mestom, aby ste zvážili
aj tieto skutočnosti. Ja viem, nohejbal
hrajú, hrajú vysokú súťaž, robia rozličné turnaje prezentujú mesto, nemám nič osobne proti tomu. Tam sa
niekedy hral volejbal, sú alisti nebudú
ihrisko potrebovať a využívať, mali by
ho dať k dispozícii aj iným športovým
klubom. S týmto názorom súhlasí
aj poslanec Michal Babin. Uviedol,
že na ihrisko by mala mať prístup aj
verejnosť. „Aby aj bežná verejnosť sa
tam mohla dostať a zahrať si, či ten
basketbal, volejbal, alebo tenis,“ povedal Babin. Aj poslanec Milan Kulik
je rád, keď zdevastovanú plochu nový

Mestské ihriská na Ulici osloboditeľov dostal do prenájmu ŠK Laborec Humenné za ročné
nájomné 1 euro. Klub plánuje ihriská zveľadiť a udržiavať.| FOTO: MILAN POTOCKÝ

nájomca zveľadí, ale tiež je za to, aby
ihriská mohla využívať aj verejnosť.
Vedenie mesta tvrdí, že areál dlhodobo chátral a samospráva zvažovala
jeho opravu. Mesto preto oceňuje, že
sa našiel nájomca, ktorý sa o ihriská
bude starať a investovať do ich zveľadenia. Podobný model sa samospráve

osvedčil pri tenisových kurtoch. Primátorka Jana Vaľová uviedla, že podľa zásad mesta klub už ďalším tretím
stranám ihriská prenajímať nemôže.
Mesto sa ale nebráni tomu, aby prípadne využívanie inými športovcami
bolo zadefinované a upravené v zmluve s nájomcom.

Radnica má pripravených viacero možností, ako sa dá v meste schladiť
tasr, Humenné

Humenská radnica nepodceňuje horúčavy. V spolupráci s technickými
službami mesta má pripravených
viacero možností, ako sa dá schladiť.
„Počas týchto horúcich dní máme
pripravenú cisternu, ktorá bude pravidelne polievať chodníky a cestu na
pešej zóne v meste. Zároveň tam budú

pre verejnosť prístupné dva hydranty,“ informovala zástupkyňa riaditeľa
Technických služieb mesta Humenné
Dagmar Krajníková s tým, že návštevníci centra mesta sa pri nich môžu kedykoľvek ovlažiť. „Operatívne budeme
vedieť zariadiť aj kropenie ďalších ulíc
v meste v prípade, ak tam napr. bude
vysoká prašnosť,“ doplnila. Vedenie
mesta upozorňuje všetkých obyvate-

ľov, aby dôsledne zvážili svoj pohyb v
uliciach a keď nemusia byť vonku, aby
sa minimálne v čase medzi 11.00 h
až 16.00 h vyhýbali priamemu slnku.
„Lekári totiž varujú, že avizovaná vlna
horúčav môže znamenať vážnu hrozbu pre ľudí so srdcovo-cievnymi chorobami, pre tých, čo majú problémy s
obličkami alebo aj pre diabetikov. Vysoké teploty sú veľkým rizikom aj pre

malé deti, tehotné a dojčiace ženy či
ľudí užívajúcich lieky na depresiu alebo nespavosť,“ uviedla Michaela Dochánová z tlačového referátu mesta.
V priestoroch polikliniky pitný režim
pre starších a chorých občanov počas
týchto teplých dní, tak ako každý rok,
zabezpečuje Slovenský Červený kríž
- územný spolok Humenné, ktorý o
tom informuje na sociálnej sieti.

V Michalovciach renovujú budovu radnice

Na michalovskom magistráte opravujú prednú fasádu budovy a vežičky, vrátane erbu, ktorý sa nachádza na priečelí historickej budovy mestského úradu.
mpo, Michalovce

V týchto dňoch prebieha oprava poškodenej exteriérovej dlažby na schodoch pred
vstupom do historickej budovy mestského
úradu na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. „Na mieste sa v súčasnosti robí už
len pokládka, aj napriek tomu bolo nutné
uzatvoriť hlavný vstup do budovy mestského úradu, aby nedošlo k ohrozeniu občanov.
Náhradný vstup je zabezpečený z bočnej

strany budovy,“ informovala hovorkyňa MsÚ
v Michalovciach Iveta Palečková. Doplnila,
že tiež je možný prechod cez Informačnú
kanceláriu mesta. Dodávateľom prác je firma
Euro kameň zo Spišského Podhradia, ktorá
sa špecializuje na kamenárske práce a výrobu kamenárskych výrobkov. Pokladaný
kameň je Spišský travertín, tmelený brúsený
hrúbka 3 cm. Palečková spresnila, že predprípravu prác ako vyrezávanie poškodených
kusov kameňa, realizovala firma v Spišskom

Podhradí. „Išlo o nultú nástupnicu – oblúk,
nástupnicu oblúkovú, nástupnicu oblúkovú
dlažobnú, stupeň oblúkovej dlažby – silická
brezová, nástupnice rovné, podstupnice zo
segmentov k oblúkovému schodisku a podstupnice rovné. Termín ukončenia prác je
naplánovaný na tento týždeň, jeho presný
termín však závisí od realizovaných technologických postupov,“ vysvetlila hovorkyňa.
Predpokladaná suma nákladov na opravu
schodov by mala predstavovať 5-tisíc eur.

„Zároveň sa pracuje aj na oprave prednej
fasády budovy a vežičky, vrátane erbu, na
priečelí historickej budovy mestského úradu.
Práce vykonáva pán Stanislav Žák z Michaloviec a jeho práca vo výške je predmetom
záujmu okoloidúcich. Práce si vyžiadali časom znehodnotené prvky priečelia budovy,
predovšetkým erb mesta, ktorý je umiestnený pod vežičkou,“ priblížila Palečková. Predpokladané náklady na opravu erbu a vežičky
dosiahnu približne 3-tisíc eur.
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Pašeráci previezli na Slovensko 10 Indov na malom lietadle
Keď dorazili policajné hliadky, lietadlo už odletelo, no na zemi nechalo desať osôb z Indie.
mpo, Hatalov

Pašeráci a prevádzači na slovensko-ukrajinskom pohraničí prekonávajú zabezpečenú schengenskú
hranicu aj vo vzduchu. Potvrdzuje to
aj posledný prípad, keď prepašovali
na Slovensko z Ukrajiny utečencov
pomocou malého lietadla. Policajti
oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru v Petrovciach si ešte
3. augusta krátko pred polnocou všimli prelet malého lietadla z Ukrajiny
na naše územie. „Bolo zvláštne, že sa
pohybuje v obmedzenom vzdušnom
priestore, a že letí tak nízko a v nezvyčajnom čase, preto informáciu
o podozrivom lietadle oznámili
operačnému stredisku, ktoré informovalo všetky policajné hliadky
v okolí,“ vysvetlila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa

Baloghová. Dodala, že na základe
telefonátu na linku 158 bolo zistené,
že lietadlo pristálo v obci Hatalov
v okrese Michalovce. „Keď dorazili policajné hliadky, lietadlo už
odletelo, no na zemi nechalo desať
osôb. Policajti cudzincov predviedli na oddelenie hraničnej kontroly
Policajného zboru, aby zistili podrobnosti o ich ceste na Slovensko.
Počas ďalšieho preverovania policajti zistili, že sú to štátni príslušníci
Indie,“ uviedla policajná hovorkyňa.
Baloghová spresnila, že ďalší postup
bude smerovať k readmisii, čiže
budú vrátení na územie Ukrajiny.
Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ, ktorý vykonal príslušné úkony
a začal trestné stíhanie vo veci pre
trestný čin prevádzačstva a nedovolené prekročenie štátnej hranice.
O tejto udalosti bola informovaná

Pašeráci a prevádzači prekonávajú zabezpečenú schengenskú hranicu aj vo vzduchu. Pred pár dňami previezli na Slovensko 10 Indov malým lietadlom. | ILUSTRAČNÉ
FOTO: MIPO

Štátna pohraničná služba Ukrajiny.
Uskutočnilo sa aj stretnutie zástupcu hraničného splnomocnenca, kde
sa dohodli na ďalších krokoch vo
vyšetrovaní tohto prípadu. „Taktiež

boli informované vzdušné sily Slovenskej republiky,“ doplnila Denisa
Baloghová.

Mládež by si mala dávať pozor na sexuálne vydieranie na internete

Počas prázdnin trávia deti viac času na internete. Na sociálnych sieťach zdieľajú svoje fotografie, videá, informácie zo súkromia. Spoznávajú
nových ľudí a pridávajú si ich medzi priateľov. Sú však priatelia skutočne tí, za ktorých sa vydávajú? A chcú byť naozaj len priatelia?
ts, Slovensko, Ilustračné foto: MIPO

Internet je priestor poskytujúci anonymitu. Za nikom (prezývkou alebo
menom) na sociálnej sieti sa môže
skrývať niekto iný, ako na fotografii.
Ani ďalšie údaje v profile nemusia
byť skutočné. Možno si takýto užívateľ chráni len svoje súkromie. „Na
čo však chceme upozorniť, je prípad,
keď sa niekto vydáva za iného z dôvodu protiprávneho konania. Čoraz
častejšie sa kolegovia v zahraničí
stretávajú s prípadmi sexuálneho
vydierania detí na nete. Páchatelia
od obetí vylákajú intímne fotografie alebo videá a žiadajú stále ďalšie
a ďalšie alebo chcú peniaze za to, že
ich nezverejnia. Ak obeť ďalšiu fotografiu alebo video nepošle, prípadne nezaplatí, páchatelia sa obetiam
vyhrážajú, že ich pošlú priateľom
alebo spolužiakom,“ vysvetlil hovor-

ca Prezídia Policajného
zboru SR Michal Slivka.
Europol na tento fenomén reaguje kampaňou
„SAY NO!“, do ktorej
sa zapojila aj slovenská
polícia. Steven Wilson,
vedúci Európskeho strediska pre boj proti počítačovej kriminalite Europolu: „Deti stále viac
a viac využívajú online
prostredie na komunikáciu a na vytváranie
medziľudských vzťahov.
Toto by malo byť považované za
prirodzenú súčasť ich rozvoja. Je
však našou kolektívnou zodpovednosťou vzdelávať ich o hrozbách,
na ktoré môžu v online prostredí
natrafiť a, samozrejme, ich chrániť,
aby aj online prostredie bolo pre ne

čo najbezpečnejšie. Ak sa v tomto
online prostredí stane niečo nezákonné, mali by sme poskytnúť jasné
a účinné mechanizmy nahlasovania
a podpory, aby pochopili, na koho sa
v takej situácii možno obrátiť.“ Polícia odporúča nikdy nikomu neplatiť

a nehanbiť sa všetko oznámiť polícii.
Ak ste už odoslali svoje intímne fotky, neposielajte ich viac a za nič neplaťte. Uschovajte si všetky dôkazy
o takejto komunikácii, nič nemažte,
zastavte komunikáciu s vydieračom
a zablokujte si ho.
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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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Do objektov mäkkého turizmu v Poloninách distribuujú informačné materiály
Do objektov mäkkého turizmu v Národnom parku (NP) Poloniny distribuujú v týchto dňoch informačné materiály pre
turistov. Ide o rôzne brožúry, pohľadnice, magnetky a pod. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.
tasr, Stakčín
Rôzne aktivity na podporu ekoturizmu zrealizovali v rámci cezhraničného nórskeho projektu
Ochrana prírody ako príležitosť pre
regionálny rozvoj. Podstatná časť
sa sústredila do NP Poloniny, potom do Užanského národného prírodného parku na Ukrajine a sčasti
aj do Chránenej krajinnej oblasti
Vihorlat. Jednou z hlavných aktivít projektu bola výstavba objektov mäkkého turizmu v siedmich
obciach Sninského okresu. „Budú
stále otvorené. Turista v nich nájde
propagačné materiály o území, turistickú mapu, skrátka, dostane prvotnú informáciu o miestnych prírodných a kultúrnych hodnotách,“
uviedol riaditeľ Správy NP Poloniny v Stakčíne Mário Perinaj. Postavili ich aj na ukrajinskej strane,

ide konkrétne o štyri domčeky. „Za
účelom prilákania návštevníkov do
NP Poloniny, Užanského národného prírodného parku a CHKO
Vihorlat bude počas augusta distribuovaná moderná filmovo-dokumentačná Diaporama,“ uviedla
ŠOP SR. V projektovom území
ďalej osadili viac než desať nových
trojjazyčných edukačných tabúľ,
údržbou prešlo zhruba 40 kilometrov turistických chodníkov priamo
v Uličskej doline. Okrem iného sa
vykonal rozsiahly manažment biotopov, vyškolili sa aj stakeholderi
a strážcovia prírody zo Slovenska
a Ukrajiny. Projekt bol realizovaný
od októbra 2015 vďaka podpore
z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky v rámci programovej
oblasti Cezhraničná spolupráca.
Pôvodne mal trvať dva roky, s jeho

Riaditeľ Správy NP Poloniny Mário Perinaj vysvetlil, že v objektoch mäkkého turizmu nájdu turisti propagačné materiály, turistickú mapu a informácie o miestnych prírodných a kultúrnych
hodnotách. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

realizáciou sa však začalo neskôr.
Z plánovaného objemu finančných
prostriedkov, ktorý predstavoval
takmer 900-tisíc eur, sa vyčerpalo

viac než 700-tisíc eur. Z tejto sumy
tvorí príspevok Nórskeho kráľovstva 85 percent, slovenská strana
financovala zvyšok.

Fotografická súťaž poodhalí krásy a zaujímavé zákutia Sniny

Regionálna súťaž a výstava ocenených fotografií spojená s prezentáciou je určená občanom i návštevníkom Sniny a okolia.
mpo, Snina, Ilustračné foto: MIPO

Mestské kultúrne a osvetové
stredisko v Snine organizuje pre
priaznivcov fotografovania zaujímavú súťaž a výstavu s názvom
Miesto v meste. Každý má svoje
obľúbené miesta v rodnom meste,
alebo neďaleko nich. Snina ponúka veľa krásnych známo-neznámych, či nepovšimnutých zákutí.
„Sú to naše oázy, na ktoré často
zájdeme, posedíme, rozjímame,
strávime voľný čas. Vraciame sa
na ne pre ich pokoj, krásu, účelnosť, príjemnú atmosféru, vyžarovanie, či niečo úplne iné. A túto
atmosféru ponúkame pomocou
súťaže zachytiť fotografickým objektívom a kamerou. Na výslednej, súťažnej práci možno toto
miesto v Snine a okolí doplniť
vlastným pocitom, myšlienkou,

výpoveďou, vlastnou prítomnosťou, tvorivosťou a fantáziou, ktorej sa medze nekladú,“ uviedla
Žofia Čopová z Mestského kultúrneho a osvetového strediska.
Okrem vekovej kategorizácie sa
súťaž koná v troch základných kategóriách: čiernobiela fotografia,
farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Súťaž je založená
na dobrovoľnej činnosti a umeleckej tvorbe žiakov, študentov,
dospelých, jednotlivcov a členov
fotoklubov. Napomáha rozvíjať
záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v
oblasti amatérskej fotografickej
tvorby. Súťaže sa môže zúčastniť
každý tvorca, fotoamatér, občan
z okresu Snina. Súťaž sa člení jednak podľa veku autorov a jednak
podľa formy spracovania. Každý
súťažiaci môže svoje diela pri-

hlásiť do jednotlivých kategórií.
Súťaž sa rozdeľuje na dve skupiny: A. autori od 12 do 20 rokov a
B. skupina: autori nad 20 rokov.
Obidve skupiny súťažia v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna
prezentácia. Limit na prihlásenie
jednotlivých diel je maximálne
5 fotografií vytvárajúcich jeden
cyklus v kategórii čiernobielej
fotografie, 5 fotografií v kategórii
farebnej fotografie a 3 multimediálne prezentácie (maximálne do

troch minút) od jedného autora.
Fotografie posielajte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu
daniela.kapralova@gmail.com,
alebo doneste osobne do kaštieľa
na USB kľúči. Výstupom súťaže
bude výstava spojená s projekciou v kaštieli v Snine. Uzávierka
regionálnej súťaže je 11. septembra a vernisáž výstavy spojenej s
prezentáciou fotografií všetkých
zúčastnených a odovzdaním ocenení bude 5. októbra.
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Šancou pre malé obce môžu byť mikroregióny

Podľa odborníkov na samosprávu je budúcnosťou malých obcí ich úzka spolupráca na báze mikroregiónov, ktorá súvisí so
zvyšovaním efektivity verejnoprospešných služieb a  možnosťami podpory lokálnej zamestnanosti.
tasr, Medzilaborce

Obecné samosprávy pri riešení
rozvojových programov často narážajú na prekážky, ktoré im ani
pri najväčšej snahe nedovoľujú
realizovať svoje plány. Šancou pre
vidiek pre oblasť rozvoja, verejnoprávnych služieb i zamestnanosti,
by mohli byť mikroregióny. Podľa
experta na samosprávu a hovorcu
Združenia miest a obcí Slovenska
Michala Kaliňáka problém získavania zdrojov a realizácia takýchto
zámerov má dve roviny. Na jednej
strane sú nízke obecné rozpočty,
ktoré znemožňujú povinné spolufinancovanie projektov, ale aj samotnú efektívnu správu kompetencií.
Druhým problémom podľa neho je,
že pre poskytovateľa financií z rôznych fondov sa ako málo zaujímavý
môže zdať aj celkový výsledok realizovaného zámeru, ktorý sa navonok zdanlivo týka iba malej lokality
a malej skupiny ľudí. Malé projekty

však podľa neho majú často oveľa
väčší význam pre širší región ako sa
môže zdať. „Budúcnosťou malých
obcí je ich úzka spolupráca na báze
mikroregiónov, ktorá súvisí jednak
so zvyšovaním efektivity verejnoprospešných služieb a rovnako aj
s možnosťami podpory lokálnej
zamestnanosti a prípravy územia
na nové trendy ako je zdieľaná
samospráva a Smart komunity,“
povedal pre TASR Kaliňák. V súvislosti s projektom podpory činnosti mikroregiónov s názvom „Od
malých obcí k silným komunitám“
pripravuje aj sériu stretnutí, ktoré
by mali pomôcť vytvárať takéto záujmové komunity. Prvá z nich bola
v okrese Medzilaborce na východe
Slovenska. „Východiskami boli aj
závery z ankety, z ktorej napríklad
vyplýva, že 22 obcí spravuje 1316
stĺpov verejného osvetlenia a Medzilaborce majú ďalších 720. Nákup energie a servis osvetlenia si
pritom každá obec spravuje sama.

Nízke obecné rozpočty znemožňujú povinné spolufinancovanie projektov, ale aj samotnú efektívnu správu kompetencií. Šancou je úzka spolupráca malých obcí na báze mikroregiónov.
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ak by bol zo strany obcí a mesta záujem, potom tu máme 2000
stĺpov a témou je spoločný nákup
elektriny a servis osvetlenia v celom mikroregióne,“ povedal Michal Kaliňák. Starosta obce Radvaň
nad Laborcom, okres Medzilaboce,
Michal Svičin považuje integráciu
obcí za krok k vyššej efektivite aj
lokálnej zamestnanosti. Spoločný
podnik považuje za dobré riešenie

pre nákup elektriny vo veľkom,
servise a lokálnu zamestnanosť.
Na konferencii sa zúčastnil aj starosta Nižnej Polianky, okres Bardejov, Ján Cundra, ktorý informoval
o aktivitách a činnosti sociálneho
podniku, cezhraničnej spolupráci
a skúsenostiach z projektov, ktoré
výrazne prispeli k ich lokálnej zamestnanosti a rozvoju územia.

K zvonici na historickom bojisku nad obcou Hostovice vedie nový náučný chodník
tasr, Hostovice, FOTO: KVH Beskydy

K zvonici nad obcou Hostovice
v Sninskom okrese vedie nový náučný chodník. V tomto roku ho
vybudoval Klub vojenskej histórie
(KVH) Beskydy, ktorý na sobotu
(29.7.) naplánoval jeho oficiálne
otvorenie. Spojené bude s turistickým pochodom. Ako TASR informoval Martin Drobňák z KVH
Beskydy, dĺžka trasy spolu je vyše
12 kilometrov. „Súčasťou chodníka
sú informačné panely, z ktorých sa
turista dozvie viac o tom, ako zasiahla 1. svetová vojna územie Slovenska, aká bojová činnosť prebiehala v okolí obce Hostovice, tiež na
nich nájde informácie, prečo bola
zvonica postavená, na akom mies-

te a kedy,“ priblížil s tým, že tam
plánujú aj ďalšie aktivity. „Chceli
by sme celý areál zvonice postupne
doplniť o ďalšie prvky drobnej architektúry. Máme tam napr. naplánované pamätníky venované vojakom z územia SR, ktorí bojovali na
frontoch 1. svetovej vojny,“ doplnil.
Na stavbe zvonice v Hostoviciach
začali pracovať v júni minulého
roka v rámci jedného z dobrovoľníckych medzinárodných táborov,
ktoré KVH Beskydy organizuje už
od roku 2011. Vybudovaná je z dreva, vysoká je šesť metrov. Myšlienka postaviť na historickom bojisku
zvonicu, ktorá bude pripomínať
smrť množstva vojakov, vznikla
pred dvomi rokmi, keď klub organizoval turistický pochod na tieto
miesta. Predtým sa v obci podari-

lo obnoviť vojnový cintorín. Počas
prvej svetovej vojny prebiehala pri
Hostoviciach intenzívna bojová
činnosť. Najmä v apríli 1915 počas
Veľkonočnej bitky v Karpatoch prebiehali na kopcoch nad obcou urputné boje, ktoré si vyžiadali tisíce
mŕtvych a ďalšie tisícky ranených.

Podľa slov Drobňáka sú tieto udalosti len veľmi slabo zmapované,
dobrovoľníci sa preto snažia tieto
vojnové informácie sumarizovať.
Výstavbu náučného chodníka financovala Nadácia J&T a Nadácia
Orange. Zrealizovaná bola za pomoci obce Hostovice.
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Skupina MADUAR oslávila 31 rokov

Hudba nás stále baví, tvrdia bratia Matyinkovci, zakladatelia skupiny Maduar, ktorá v 90. rokoch valcovala hitparády v
Čechách a na Slovensku, následne aj v Maďarsku.
ts, Slovensko

Stali sa Skupinou roka, získali Platinové aj Zlaté platne a zbierali jedno
ocenenie za druhým s hitmi ako Do
It, Mystic Party, La Chita a, samozrejme, Hafanana, ktorú dokonca v
roku 2006 vydali v upravenej verzii
až v 94 krajinách sveta. Ich cesta
však začala oveľa skôr. V auguste
1986 si traja chlapci v Rimavskej
Sobote povedali, že založia kapelu.
A osem rokov im trvalo, kým sa z
malého mesta na juhu Slovenska
stali česko-slovenskými hviezdami. Ako prezradil Juraj Matyinko
z Maduaru, ktorý spolu s bratom
Ladislavom kapelu zakladali: „Keby
mi niekto v tom čase, keď som ako
11-ročný prišiel s myšlienkou založiť skupinu, povedal, že o 31 rokov
bude ešte stále funkčná a za ten čas
dosiahne všetko to, čo dosiahla, nebol by som tomu veril. Maduar sa
však stal neoddeliteľnou súčasťou
nášho života. Aj keď už máme každý
svoju rodinu a aj svoje pracovné aktivity, stále nás to ťahá k tomu, aby
sme robili s muzikou. Navyše máme
to šťastie, že jedna generácia na našej hudbe odrástla, takže je o nás
ešte stále dostatočný záujem, hoci

Skupina Maduar oslávila pred pár dňami 31 rokov. V 90. rokoch valcovala hitparády v Čechách a
na Slovensku. V súčasnosti pripravujú členovia kapely viacero noviniek. | FOTO: ARCHÍV MADUAR

dali im priestor.“ Ladislav narážal
na MC Erika s Barbarou, ktorí sa od
nich oddelili a vytvorili vlastné duo.
„Našťastie sme to zvládli a v konečnom dôsledku nás to posilnilo a
dodalo nám to vieru vo vlastné sily.
Hneď prvý singel po ich odchode s
názvom Mystic Party bol Platinový
a ďalší s názvom Space zase Zlatý,
spolu aj s rovnomenným albumom.
Nehovoriac o našom treťom albume, kde sme mali Hafananu - náš
najúspešnejší singel vôbec. Takže
všetko zlé je asi aj na niečo dobré.“

už roky nie sme v médiách. Vďaka
tomu môžeme naďalej koncertovať
a venovať sa tomu, čo nás baví.“ Aj
keby sa zdalo, že bratskej dvojici by
stačilo oprašovať staré hity z 90.
rokov, opak je pravdou. Od roku
2007 priebežne tvoria nové skladby, z ktorých mnohé zaznamenali
nemalé úspechy. Či už je to singel
Saturday Party Time, ktorý vydali
vo viacerých krajinách sveta a jeho
klip má už niekoľko miliónov videní
na YouTube alebo slovenská balada
Náš čas, ktorú fanúšikovia považujú za jednu z najkrajších skladieb
Maduaru vôbec. V minulom roku
pripravili aj tanečný singel Can U
Feel It v spolupráci s Ivannou Bagovou, víťazkou Hlasu Česko Slo-

venska, a aktuálne vydali spolu s
českou formáciou Holki skladbu
Pohodový song, ku ktorej natočili príjemný rodinný videoklip.
A ako spomínajú na svoje prelomové obdobie, nám porozprával
Ladislav: „Na jednej strane sa nám
podarilo splniť náš detský sen a
po 8 rokoch uspieť v Čechách a na
Slovensku spôsobom, ktorý z nás
pre jednu generáciu spravil kultovú kapelu. Po roku 89 sme boli
prvou skupinou s anglicky spievanou tvorbou, o ktorej si zo začiatku
mnohí mysleli, že je zahraničná. Na
druhej strane nám ten sen takmer
zničili naši blízki spolupracovníci,
ktorých sme pozvali do kapely a

Dopĺňa ho Juraj: „My sa aktuálne
tešíme, že môžeme ešte aj po rokoch stále koncertovať a pripravovať nové veci. To nás napĺňa a z toho
máme radosť.“ V súčasnosti pripravujú členovia kapely viacero noviniek. Okrem nového dvojalbumu s
pracovným názvom RETRO PARTY
chystajú aj nový singel Party In Da
House a do konca roka plánujú ešte
vydanie slovenskej balady Niekto
sa nájde. Samozrejme, ich čaká aj
množstvo vystúpení, momentálne
sú to predovšetkým podujatia zamerané na Retro alebo Oldies, ku
ktorým chcú pripojiť aj vlastné koncertné turné.

„Napríklad pri nandu pampovom
doň pridávame ešte kukuricu, slnečnicu, proso či ľanové semienka na trávenie, aby mal optimálny
príjem,“ priblížil osobitný prístup
k rôznym druhom. Na margo danielov a zubra, teda zvierat, ktoré žili vo voľnej prírode, Juško
uviedol, že je dôležité vytvoriť im
podmienky podobné ich prirodzenému prostrediu. „Aby mali
možnosť na úkryt, aby sa mohli
popásť. Dávame im aj špeciálne
vetvičky stromov na obhrýzanie,“
doplnil. Upozorňuje, že na zviera-

tá vplýva neprimerané správanie
návštevníkov. „Nadmerný hluk
a nekoordinované prudké pohyby
ich môžu vyplašiť. To správanie
treba tomu prispôsobiť,“ poznamenal s tým, že pokiaľ človek
zvieraťu neubližuje, zvykne si
naňho. „Keď od neho ešte k tomu
dostane nejakú dobrotu, tak to
zviera vie celkom ochotne prísť
k ohrade a dá sa, aj zubor, keď
má náladu, pohladkať,“ priblížil
veterinár. Správanie človeka voči
zvieratám je podľa jeho slov dôležité aj pri extrémnych výkyvoch

počasia. V minizoo ich zvládajú
prispôsobením prostredia. „Vo
všetkých výbehoch majú možnosť
v týchto letných dňoch sa skryť
do nejakého tieňa. Potrebný je
dostatok tekutín a pokoj, aby nedošlo k prehriatiu. To znamená,
že návštevníci nesmú zvieratá
plašiť, aby nezačali pobehovať
a zvyšovať si tak telesnú teplotu,“
upozornil. V zime rovnako zohráva významnú úlohu prostredie,
ktoré je zvieratám potrebné prispôsobiť podľa druhu, ale aj kvalitné krmivo.

SNINA: Každé zviera v minizoo si vyžaduje osobitnú starostlivosť

tasr, Snina

Každé zviera, ktoré sa nachádza
v sninskej minizoo, si vyžaduje
osobitnú starostlivosť. Či už je
to domáci, alebo exotický druh.
Pre TASR to uviedol veterinárny
lekár Vladislav Juško, ktorý zariadenie prevádzkuje. „Nemáme
špeciálne náročné zvieratá. Ide
zväčša o druhy, ktoré si vyžadujú
klasickú starostlivosť, hlavne čo
sa týka krmiva,“ povedal s tým,
že používajú rôzne druhy zrna,
zeleninu alebo objemové krmivo.
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Od vykoľajenia Balkánskeho expresu uplynulo 70 rokov

Na vlakovej stanici v Sekuliach pri obci Kúty došlo pred 70 rokmi dňa 5. augusta 1947 k jednému z najväčších železničných
nešťastí v povojnovej histórii Československej republiky (ČSR). Najväčšie železničné nešťastie, s najväčším počtom obetí
sa stalo pred 100 rokmi vo Vydrani pri Medzilaborciach.
tasr, Bratislava

Medzinárodný rýchlik R9, známy
aj ako Balkánsky expres, prišiel z
Prahy do Bratislavy a na spiatočnú cestu sa vydal v ten istý deň
zhruba hodinu pred polnocou. Na
úseku trate Sekule-Kúty bola pre
železničnú výluku od 3. augusta
1947 dočasne znížená rýchlosť vlakov na 30 kilometrov za hodinu.
Balkánsky expres, ktorý odchádzal
z Bratislavy do Prahy o 22.40 h
ako pražský nočný rýchlik, vyletel
o 23.40 h z koľajníc rýchlosťou 92
km/h. Priamo na mieste nešťastia
pod troskami rýchlika zahynulo 16
ľudí. Zraneniam neskôr podľahli
ďalší traja cestujúci. Zranených
bolo 43 pasažierov a traja železničiari. Škoda dosiahla výšku 20
miliónov korún československých
(Kčs). Rušňovodič bol obvinený zo

železničného nešťastia a odsúdený
na vyše ročné väzenie. Zároveň bol
prepustený zo služby. Na rozlúčke
s obeťami vlakového nešťastia sa
podľa archívnych zdrojov TASR 8.
augusta 1947 v Sekuliach s nebohými v mene Slovenskej národnej
rady (SNR) a Zboru povereníkov
rozlúčil poslanec SNR a povereník
pôšt prof. Jozef Lukačovič a poslanec SNR povereník dopravy Kazimír Bezek. Najväčšie železničné nešťastie, s najväčším počtom obetí sa
na území dnešného Slovenska stalo
26. septembra 1916 pred výhybňou
vo Vydrani pri Medzilaborciach, vo
vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Nehoda sa stala na hlavnej trati Budapešť – Humenné – Medzilaborce
- Przemyśl. V osudný deň do seba
narazili dva vlaky rýchlosťou okolo
100 km/h. Jeden viezol ranených
vojakov, druhý cisterny s benzínom

Najväčšie železničné nešťastie, s najväčším počtom obetí sa na území dnešného Slovenska stalo
26. septembra 1916 pred výhybňou vo Vydrani pri Medzilaborciach. Pri nehode zahynulo 140 ľudí.
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

a úradne zabrané kone. Podľa oficiálnych údajov pri nehode zahynulo
140 ľudí. Priami účastníci v iných
dobových zdrojoch uvádzali až
dvojnásobný počet obetí. Okrem
toho zahynulo približne 80 koní.
Po druhej svetovej vojne bola najväčším vlakovým nešťastím na území Slovenska zrážka nákladného a

osobného vlaku medzi železničnými stanicami Sládkovičovo a Galanta na dočasne jednokoľajnej
trati dňa 30. augusta 1945. Nehoda
si celkovo vyžiadala 35 mŕtvych a
50 vážne zranených cestujúcich.
S ľahkými zraneniami vyviazlo 26
pasažierov.

BREKOV: Na hrade zrekonštruovali vínnu pivnicu

Na Brekovskom hrade pri Humennom skladovali kedysi množstvo vína. Svedčí o tom aj zrekonštruovaná hradná
pivnica. Zápis o nej pochádza z roku 1620.
tasr, Brekov

Do jej obnovy sa pustili pred dvomi
rokmi na základe výskumov a výkresov. „Dnes je už taký stav, že
sa dá vo vnútri aj chodiť. Nie je to
však ešte úplne dokončené,“ uviedol pre TASR riaditeľ Združenia
na záchranu Brekovského hradu
Stanislav Macinský. V tomto roku
tu pribudla aj replika stredovekých
dverí. „Sú dubové, klince i závesy
vyrábal kováč, čím sme sa chceli
priblížiť 17. storočiu, v ktorom pivnica vznikla,“ doplnil s tým, že tu
spravili aj priestor na sedenie, ktorý tam pôvodne nebol. Slúžila na
uskladnenie vína. „Nachádzalo sa
tam množstvo sudov. Chceme tam
dať také staršie, aby si človek mohol

predstaviť, ako to vyzeralo,“ poznamenal Macinský. V zápise z roku
1620 sa hovorí podľa jeho ďalších
slov aj o nejakej kladke, pomocou
ktorej ťažké sudy presúvali. „Zatiaľ nevieme, ako mohla vyzerať,“
doplnil. Pivnica je pomerne veľká.
Víno, ktoré v nej bolo, neslúžilo,
ako tvrdí riaditeľ, na predaj, ale na
konzumáciu. „Pravdepodobne ho
pili páni, ktorí tu žili, ale ponúkalo
sa aj hosťom. Hovorí sa, že v tom
období sa veľmoži a páni obávali
chorôb, hlavne cholery a moru. Báli
sa piť vodu, tak pili len víno,“ uviedol s tým, že dokonca ho dávali odmalička aj deťom. Brekovský hrad
chátral od protihabsburgských povstaní. Na uvedenom mieste stojí
od sklonku 13. storočia. Spolu s
ďalšími hradmi v okolí patril ke-

Novinkou na Brekovskom hrade je zrekonštruovaná hradná pivnica, v ktorej v 17. storočí panstvo
skladovalo víno. | FOTO: TASR – MICHAELA ZDRAŽILOVÁ

dysi do sústavy strážnych stavieb
na uhorsko-poľskej ceste. Zaujímavosťou je, že na ňom počas jednej
zimy prebýval uhorský kráľ Matej
Korvín, o niečo neskôr sem zavítal
aj poľský kráľ Jan III. Sobieski.

Opravy na hrade iniciuje Združenie
na záchranu Brekovského hradu od
roku 2009. Všetky práce realizujú pôvodným spôsobom. V tomto
roku sa na prácach podieľa 20 riadnych zamestnancov.

6. KARNEVAL
Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdinovia spolu s romantickými princeznami, vílami a
inými rozprávkovými bytosťami.
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PONDELOK
7. 3. 2016

HUMENSKÝ EXPRES

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

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

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

SV-Z/000425

STREŠKOV z lexanu a pod.
Zabezpečujeme ODVOZ ODPADU (starý nábytok, plasty,
talentov z Humenného
finálového koberce a pod.). To všetko za
0911 postup
256do 749
redakcia@humenskyexpres.sk prijateľné ceny. Tel. 0940 374
183.

SV-Z/000418
HE/0047

Riadková
inzercia tanečníčok
enských
mladých

14. AUGUSTA 2017

14. 8. Benu - OC Tesco,
Družstevná ul. 39
PRENÁJOM
15. 8. Slnečnica,
Ul. 1. mája 21
16. 8. Pri kaštieli,
 Dáme do prenájmu KANMierová ul. 33/1(Pod stračou nožkou)
CELÁRSKE
PRIESTORY
ATYPICKÉ
17. 8. Don Bosco,
v zrekonštruovanej budove
ŽALÚZIE a SIETE
Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
SFZ na ul. Osloboditeľov 3
posuvné
18. 8. Pri fontáne,
v Humennom (100 m od cenPANELOVÉ STENY
Nám. slobody 28
tra mesta, dostatok parkova19. 8. Fialka,
ROLETY
Nemocničná ul. 41/A
cieho miesta zdarma). Viac na
textilné
20. 8. Mária,
tel. nač.najvyššiu
0905priečku.
809 038; e-mail:
Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.
m Raks Africa dostala
plastové
Krátka ul. 3
sekretariat@obfzhumenne.sk
OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ,
21. 8. Na Detskej poliklinike,
LAMELOVÉ
DVERE
mentorky
LaboreckáHE-R/0081
17, 066 34 Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191
Hviezdoslavova ul. 29
mto prípawww.facebook.com/olhajozef
22. 8. Laborecká,
Predsedníčka
Okresného
súdu
Humenné
v
zmysle
zákona
č.
400/2009
Z.
z.
o
štátnej
služP
R
E
D
A
J
e.
Laborecká ul. 58
tel. 0905 357 433
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodo archív: (jš)
23. 8.  Centrum,
Laborecká 57, Humenné
livosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých
Predám
BUKOVÉ
OD-a výberom
Nám. slobody 67
mgr.olha@mail.t-com.sk
miest na súdoch
výberovým konaním
REZKY. Tel. 0908 102 786.
24.
8.
Dr. Max - Kaufland,
vyhlasuje V Ý B E R
Štefánikova ul. 50
HE-R/0001
na obsadenie 1 voľného
štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii
PRANOSTIKA
25. 8. Fialka,
odbornej
Nemocničná ul. 41/A
Dážď naÚRADNÍK
Nanebovzatia Panny
Zrelé hrozno na Bartolomeja nádej
práce, sa
P HLAVNÝ
R Á C A RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY
26. 8. Mária,
služobný úrad:
Okresný súd Humenné, Laborecká
066 34
tudijných
Márie17,(15.
8.)Humenné,
zemiaky pokazí –
hojnosti vína dáva.
Krátka ul. 3
štátnej služby: PRACOVNÍstála štátna služba,
Prijmeme
ozmetička druh
jasný deň sľubuje peknú jeseň.
27.
8.
Harmónia,
odbor
štátnej
služby:
2.06
–
Justícia
Okolo sv. Augustína  aj pre páry
KOV DO DREVOVÝROUl. 1. mája 21
Opis
činnosti
štátnozamestnaneckého
miesta:
Prvé oriešky môžeš vidieť v deň
(28. 8., biskup a učiteľ Cirkvi) firma
BY pri obci Udavské. Tel.
28. 8.
Mária, ubytovanie
zabezpečí
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní
miestnili tiež 0907
Nanebovzatia
Panny
Márie,
odchádzajú preč teplé dni.
126
454.
Krátka ul. 3
výsledkov
a
v
príprave
podkladov
na
rozhodovanie
na
úseku
výkonu
súdnictva
v
zmysle
príslušných
a
dopravu
vypracovali
29. 8. Pri fontáne,
aj lastovičiek
rozlúčenie.
ustanovení zákona č. 549/2003HE-R/0090
Z. z. o súdnych úradníkochnoa iných
všeobecne záväzných
právnych
aj stravné
Burda z II.
Ak v auguste niet rosy,  poskytujeme
Nám. slobody
28 lístky
predpisov
zručných
na pozná-  Prijmeme
30. 8. Harmónia,
Ľan
siatya) na
Helenu
(18. 8.) Z. z.
búrky nie sú výnimočné.
Predpoklady
na
vykonávanie
štátnej
služby
podľa
§
19
ods.
1
písm.
–
e)
zákona
č.
400/2009
informácie dostupné
do
Ul. 1. májana:
21
Kopčo z III. OPERÁTOROV/-KY
máva
dlhé vlasy.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
8. Dr.194
Max023
- Pharmstore,
voriť plagát výroby v Humennom
tel. č.: 31.0948
Aké
počasie
na
1.
septembra,
taký
 vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  bezúhonnosť
Ul. 1. mája 21
firmy IKEA a OPERÁTORKY
do textilcelý mesiac môžeme očakávať.e-mail: renewal.adz@gmail.com
 ovládanie štátnehoPekná
jazyka chvíľa Anabely (20. 8.)
01. 9. Fialka,
oré perličky nej výroby v Hencovciach.
sľubuje
radostné
oberačky.
Kvalifikačné predpoklady:
Nemocničná ul. 41/A
ruhej práce Informácie
Keď na 1. septembra prší,
na tel.II. č.
0948
 vysokoškolské vzdelanie
stupňa
v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ško02. 9. Harmónia,
poznávanie 901
Bartolomej
(24. 8.),vysokou
z blata budú repu ťahať.
084o vysokoškolskom
824.
ly v201,
SR alebo0908
uznaný doklad
právnickomAký
vzdelaní
vydaný zahraničnou
Ul. 1. mája 21
álov, najmä
školou
taká celá jeseň.
03. 9. Dr. Max - Kaufland,
HE-R/0099
u. Odborná
(jac)
Štefánikova ul. 50
Požiadavky na vykonávanie
štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe:
HARISTOV
Download 200,000+ brand logos in vector format for
d vedením  Prijmem
znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
http://www.logoeps.com/
NA GÁej konštato- a PRACOVNÍKOV
Myšlienka
týždňa...
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
rodé, nápa- TER – drevovýroba. Tel. 0905
Zoznam požadovaných dokladov:
h. V závere 256 038.
„Najúžasnejšiemu bohatstvu
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický,
poďakovala
HE-R/0002
nemecký alebo francúzsky jazyk),
z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
ntácie a obľudských
skúseností by chýbala
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
úrovni svoS L U Ždiplomu
B Y alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzderadosť z odmeny, keby nebolo
c) kópia vysvedčenia,
tí. Osobitne
VIDEÁ
K VYBRANÝM
laní
prekážok, ktoré treba
prekonávať.
e žiakov 2. d)Zaoberáme
sa životopis
REKONprofesijný štruktúrovaný
ČLÁNKOM NÁŠHO
Pocit, keď dosiahneš
vrchol hory,
ru operátor ŠTRUKCIAMI
e) písomné čestné vyhlásenie
bytovo spôsobilosti
a byto-na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravotTÝŽDENNÍKA
NÁJDETE
ne spôsobilý
štátnej služby
kej výroby vých
by
nebol
ani
zďaleka
taký
krásny,
jadierna výkon
(obklady,
dlažby,
NA
NAŠOM
YOUTBE
f)
písomné
čestné
vyhlásenie
o
štátnom
občianstve
Slovenskej
republiky
oru kozme- omietky, sadrokartón, kazekeby nebolo tmavých
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení
KANÁLIúžľabín,
SLOVENSKYsa po prvý- tové
plávajúce
alebostropy,
v inom rovnocennom
dokladepodlao najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom
cez ktoré si musel preliezť.“
ukázali svoj hy,životopise
VYCHOD
potery, maliarske práce);
m pre ďalšie
h) ak ide o uchádzača,
ktorý vykonáva alebo
plynových
ga-vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušné(HELEN ADAMS KELLEROVÁ; 1880-1968 – americká
našej škole. MONTÁŽOU
ho daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých
HE/0046

SV-Z/000427

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

HE/0065

matiek,
darlingu, vody a plydaňových povinností
nu.i) Ponúkame
VÝROBU
písomný súhlas o tom,
že Okresný PRÍsúd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v sú-

SV-Z/000426

SOČ

arant ŠK SOČ

SIETE
pevné
plissé
rolovacie

HE-R/0092

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

spisovateľka, aktivistka, učiteľka; ako prvý
hlucho-slepý človek vyštudovala Harvard University)

vislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta
Forma a obsah výberuNezávislý
- výber pozostáva
z:
týždenník.
Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
 písomnej časti, ktorú tvorí písomný test zo znalostí
Ústavy SR
a všeobecne
Námestie
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e-mail:
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výberovej komisie
k nákupu
Písomné žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť

najneskôr do 24. 3. 2016,

ZDARMA

SV-Z/000383

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.
Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada.
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby,
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho

PONDELOK
14. AUGUSTA 2017

MENINY
oslavujú:
14. 8. MOJMÍR
15. 8. MARCELA
- Nanebovzatie Panny Márie
16. 8. LEONARD
17. 8. MILICA
18. 8. ELENA, HELENA
19. 8. LÝDIA
(Svetový humanitárny deň)
20. 8. ANABELA, LILIANA
21. 8. JANA
22. 8. TICHOMÍR, TICHOMÍRA
23. 8. FILIP, FILIPA
(Európsky deň obetí
stalinizmu a nacizmu /
Medzinárodný deň spomienky
na obchod s otrokmi a jeho
zrušenie - UNESCO)
24. 8. BARTOLOMEJ,
BARTOLOMEA
25. 8. ĽUDOVÍT, ĽUDOVÍTA
26. 8. SAMUEL, SAMO,
SAMUELA
27. 8. SILVIA, SILVIO
28. 8. AUGUSTÍN
29. 8. NIKOLA, NIKOLAJ
- Výročie SNP (štátny sviatok)
30. 8. RUŽENA
31. 8. NORA, RAMON
01. 9. DRAHOSLAVA
- Deň ústavy SR (štátny sviatok)
02. 9. LINDA, REBEKA,
MELINDA
03. 9. BELO
(Európsky deň židovskej
kultúry a dedičstva)
Východ / Západ S L N K A
pon (14.8.)
ut
str
štvr
pia
sob
ned
pon (21.8.)
ut
str
štvr
pia
sob
ned
pon (28.8.)
ut
str
štvr
pia
sob
ned

5:18 / 19:51 hod.
5:19 / 19:49 hod.
5:21 / 19:47hod.
5:22 / 19:45 hod.
5:24 / 19:43 hod.
5:25 / 19:41 hod.
5:26 / 19:39 hod.
5:28 / 19:38 hod.
5:29 / 19:36 hod.
5:31 / 19:34 hod.
5:32 / 19:32 hod.
5:33 / 19:30 hod.
5:35 / 19:28 hod.
5:36 / 19:26 hod.
5:38 / 19:24 hod.
5:39 / 19:22 hod.
5:41 / 19:20 hod.
5:42 / 19:18 hod.
5:43 / 19:16 hod.
5:45 / 19:14 hod.
5:46 / 19:12 hod.

HUMENSKÝ EXPRES

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
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.
KREATÍVNE LETO
Všetky šikovné deti sú očakávané. Doneste si so
sebou dobrú náladu a chuť tvoriť. – vo štvrtok
17. a 24. augusta od 10. do 12. hod. na amfiteátri
v parku pri zámku.
MICHAELA
KULTÚRNE LETO 2017. Hudobno-spevácke
vystúpenie. – v nedeľu 20. augusta o 17.30 hod.
na námestí pri Fontáne lásky.
PONTES - SANCTUS
MOSTY POROZUMENIA - XXII. ročník Medzinárodného hudobného festivalu. – v stredu 23.
augusta o 19.00 hod. v rímsko-katolíckom kostole
Všetkých svätých.
PONTES - TANGO
MOSTY POROZUMENIA - XXII. ročník Medzinárodného hudobného festivalu. – v piatok 25.
augusta o 19.00 hod. v rímsko-katolíckom kostole
Všetkých svätých.
MECHÚRIK KOŠČÚRIK
KULTÚRNE LETO 2017. Rozprávka v podaní
hercov Divadla na predmestí zo Spišskej Novej
Vsi. – v nedeľu 27. augusta o 17.30 hod. na
námestí pri Fontáne lásky.
ČEMERŇANKA
KULTÚRNE LETO 2017. Folklórna spevácka
skupina. – v nedeľu 27. augusta o 18.15 hod. na
námestí pri Fontáne lásky.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
NEŽELANÍ VOTRELCI
Invázne botanické druhy okolo nás. Výstava
prírodovednej expozície potrvá do 31. 10.
v priestoroch VM.
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
Slovensko v tvorbe ruských umelcov. Výstava potrvá v galerijných priestoroch VM do 31. augusta.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických
čiernobielych grafík) autora a národného umelca
Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
BODI: PSIA SUPERSTAR
(ROCK DOG)
Z Bodiho mal byť tradičný strážny pes s pevnou
pracovnou dobou a sľubnou kariérou. Namiesto
toho vzal gitaru, brnkol do strún a... Bodi je dospievajúci pes žijúci v idylickej dedinke v horách
a pripravujúci sa na rovnakú kariéru ako má
jeho otec. Jeho poslaním je stráženie  a ochrana
veselých a nezbedných ovečiek pred skupinou
nadmerne maškrtných vlkov. Táto práca mu však
veľmi nevonia a úprimne, ani trochu mu nejde.
animovaná komédia, rodinný (USA/CHIN), slovenský dabing – 15. augusta o 10.00 hod.
TIENE V RAJI
(VARJOJA PARATIISISSA)
Fínske leto s Akim Kaurismäkim... Nikander

pracuje v Helsinkách ako smetiar. Býva v nie
príliš ideálnom byte, jazdí na staršom aute. Ilona
je predavačka, životom ubitá žena, ktorá vie nájsť
východisko z každej situácie. Takým sú napríklad
aj city, ktoré jej začne Nikander prejavovať.  
Každodenné radosti aj starosti zamilovaných ľudí
sa odohrávajú a drsných a chladných obrazových
kulisách.
romantická komédia (FIN), české titulky – 15.
augusta o 19.30 hod.
KARAMAZOVCI
(BRACIA KARAMAZOW)
Európske kino... Príbeh zo súčasného Poľska. Do
Krakowa prichádza skupina pražských hercov na
čele s režisérom hry, aby na alternatívnom festivale v netradičnom priestore oceliarne uviedla
divadelnú adaptáciu Dostojevského hry, ktorej
základom je vyšetrovanie otcovraždy. Dráma
o morálke, povahe človeka, ľudskom svedomí,
vine a treste, odpustení.
dráma (CZE/POL), pôvodné znenie – 16. augusta
o 19.30 hod.
ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽCA
(THE HITMAN´S BODYGUARD)
Špičkový bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) dostane špeciálnu úlohu – musí sa postarať
o svojho úhlavného nepriateľa. Jeden z najznámejších zločincov sveta, Darius Kincaid (Samuel
L. Jackson), je kľúčovým svedkom v dôležitom
prípade, a treba ho bez ujmy na zdraví dopraviť
na súdne pojednávanie. Neúprosný telesný strážca
a obávaný zabijak, ktorí si dlhé roky šli po krku,
sa na dlhých 24 hodín stanú súčasťou spoločného
tímu. Na neuveriteľnej ceste z Londýna do Haagu
na nich všade striehnu ľudia obávaného východoeurópskeho diktátora (Gary Oldman). Čakajú
ich šialené naháňačky a divoké prestrelky na súši
aj na mori. A všetko ešte skomplikuje Kincaidova
žena (Salma Hayek), ktorá je rovnako známa
firma ako jej manžel...
akčný, komédia (USA), české titulky – 17. a 19.
augusta o 19.30 hod.
NA DORAZ
(KIDNAP)
Nevinný deň v parku sa zmení na peklo, keď
sa Karla (Halle Berry) na sekundu otočí, aby
vybavila telefonát s právnikom. V zápätí vidí, ako
jej 6-ročného syna Frankieho (Sage Correa) vlečú
do auta dvaja cudzí ľudia a veľkou rýchlosťou
unikajú preč. Bez pomoci a s takmer prázdnou
nádržou je nútená prenasledovať únoscov svojho
syna sama. V tejto divokej naháňačke sa musí
spoliehať len na vlastné inštinkty, ak chce ešte
niekedy svojho syna vidieť. Riskuje všetko a
nezastaví sa pred ničím.
akčný thriller (USA), české titulky – 18. a 19.
augusta o 19.30 hod.
POBREŽNÁ HLIADKA
(BAYWATCH)
Mitch (D. Johnson) je chlap ako hora so silným
morálnym kompasom a stopercentným zápalom
pre prácu vodných záchranárov. Je to proste
úplný opak Matta Brodyho (Z. Efron), bývalého
úspešného olympionika, ktorému sláva natoľko
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OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Július Oleksik, nar. 1923
RSDr. Július Szűcs, nar. 1939
V OHRADZANOCH
Helena Tkáčová-Kličová, nar. 1931
V SNINE
Zuzana Kirňaková, nar. 1935
Ján Karško, nar. 1951
Viktória Gábrišová, nar. 1994
VO SVETLICIACH
Zuzana Šteňková, nar. 1934
V TOPOĽOVKE
Jozef Rogala, nar. 1934
V ULIČSKOM KRIVOM
Anna Harkotová, nar. 1939
V ZUBNOM
Margita Bálintová, nar. 1937
stúpla do hlavy, že si po nekonečnej sérii prehreškov musí pod Mitchovým velením ako plavčík
odkrútiť pár desiatok hodín verejno-prospešných
prác. Namiesto bdenia nad plážovými povaľačmi
bez hanby zíza do výstrihu ďalšieho nováčika v
tíme, príťažlivej  Summer (A. Daddario). Navyše,
more vyplaví vrecúško s drogami, potom zas
mŕtvolu... Partia plavčíkov sa vydá na výpravu
trestania, ktorá nemôže skončiť dobre, ak jeden z
jej členov neprestane všetko sabotovať.
akčná komédia (USA), slovenské titulky – 19.
augusta o 17.00 hod.
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, zvyky i životy.
thriller (SVK/UKR), pôvodné znenie – 20.
augusta o 17.00 hod.
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Závan futbalového sviatku ponad Cirochu priniesli fortunaligisti
-MJK-, Kamenica nad Cirochou

Súťaž Slovenského pohára je pre mnohé kluby nižších súťaží našich republikových a regionálnych súťaží istým
druhom futbalového sviatku. Ako inak,
ako v takom (možnom) stretnutí, môžu
fanúšikovia dvoch najvyšších súťaží na
Slovensku privítať na svojich, väčšinou obecných a kvalitatívne neporovnateľných, trávnikoch tých najlepších
futbalistov slovenského futbalu. Aj keď
v tých úvodných zápasoch Slovnaft
cup-u kormidelníci favorizovaných
klubov nepúšťajú na trávnik svoje
„najhorúcejšie želiezka“, musia počítať s prekvapením a byť pripravený aj
na krušné chvíle.
Viac ako trojnásobný počet futbalových
tímov a viac ako trojnásobný počet zápasov. Také sú základné parametre nového
ročníka najvyššej slovenskej pohárovej
súťaže vo futbale s názvom SLOVNAFT
Cup.
Pokiaľ v predošlých ročníkoch mohli byť
účastníkmi iba kluby troch najvyšších republikových súťaží a víťazi regionálnych
pohárových súťaží, už je tomu viac ako
rok inak. Slovenský futbalový zväz spolu
s titulárnym partnerom súťaže, spoločnosťou Slovnaft, umožnil prihlásiť sa aj
klubom z krajských futbalových súťaží.
Piatoligista od Cirochy v prvom kole
vyradil štvrtoligistu z Humenného, po nerozhodnom výsledku z riadneho hracieho
času zvíťazila Kamenica nad Cirochou na
pokutové kopy. No už v tom druhom čakal výber trénera Slava Tokára nie ľahký
oriešok. Klub z najvyššej slovenskej futbalovej súťaže – Fortuna ligy – FK Železiarne Podbrezová. Viac ako sedemsto
fanúšikov z obce i okolia bolo zvedavých
na výkon toho či onoho celku. Povedzme
si pravdu, že favorit bol vopred známy,
ale výkon, aký zanechali hráči Kamenice
nad Cirochou na vlastnej pôde, nemožno
v žiadnom prípade zatratiť. Prvý polčas
boli (aj keď si ich súper oťukával) evidentne rovnocenným partnerom Podbrezovej a nepriestrelná defenzíva i skvelý
Sašo Burda boli pre hostí dosť veľkým
problémom. Zlom prišiel predsa len ešte
do prestávky, kedy v 44. min. Karlo Bilić
bol na konci spolupráce svojich spoluhráčov, ktorí konečne rozhádzali domácu obranu a brankár Burda už na loptu
nedosiahol. Rýchly gól Podbrezovej na
seba nenechal dlho čakať po zmene strán.
V 55. min. defenzívu Kamenice prekvapil brejk a Martin Válovčan z ťažkého

uhla bez väčších ťažkostí umiestnil strelu
k vzdialenejšej žrdi.
SLOVNAFT CUP – 2. kolo
KAMENICA N/CIROCHOU
– PODBREZOVÁ
0:2 (0:1)
Góly: 44. K. Bilić, 55. M. Válovčan.
Žlté karty: 61. S. Karnaj – 59. M. Turňa,
75. M. Válovčan. Rozhodovali: Roland
Weiss – Pe. Mihalík, R. Poracký. Divákov: 700.
FK: A. Burda – O. Čabák, J. Šedzmák,
V. Suchanič, P. Vasiľko, L. Čopák (76. D.
Čopák), T. Čabák, M. Benec, J. Mihalič
(46. M. Červeňák), S. Mikula, M. Haburaj (46. S. Karnaj). Tréner: Slavomír
Tokár.
FK Železiarne: S. Vavrúš – M. Turňa, K.
Bilić, J. Krivák, L. Dordević (68. V. Jedinák), A. Kopičár, K. Kuzma (81. A. Kačerik), D. Leško, M. Válovčan, E. Opoku
Bernadina (46. L. Migaľa), M. Mikuš.
Tréner: Karol Praženica.
Štvrťhodinku pociťovali vyzývatelia
od Cirochy herný tlak zo strany súpera,
keď sa hralo výlučne na polovici domácich. Defenzíva Kamenice bola dokona-

lá, strely do priestoru brány leteli ponad
či vedľa. V 20. min. avizoval postranný
rozhodca ofsajd, aj napriek gólu, kedy
domáci nestihli „rozobrať“ protiútok hostí. Dve štandardky Kameničanov, v 15.
a 20. min. po fauloch súpera vyzneli nedokonale. V 22. min. preveril Miro Benec
brankára Vavrúša, keď ho natiahol k pravej žrdi. Nebezpečnú situáciu „zažehnali“
domáci v 30. min. vo vlastnej šestnástke
v podobe rohového kopu. Skvelý výkon
neudržala Kamenica do polčasu. V 44.
minúte hostia dezorientovali defenzívu
domácich a golman Burda už na loptu
nedosiahol – 0:1.
Skúsenosť a zároveň nerozvážnosť sa
prejavila. Obranu domácich prekvapil
znova brejk, keď Burda avizoval spoluhráčom, že si loptu ustráži svojím spôsobom, Martin Válovčan z tupého
uhla bez väčších problémov
v 55. minúte
vytasil projektil
k vzdialenejšej
žrdi – 0:2. Následne Podbrezová otvorila
hru, domáci sa

viac dostávali k lopte i streleckému zakončeniu. V 69. min. chlapci od Cirochy
dostali prvú ponuku rohového kopu, ale
nespracovali ho podľa predstáv. Naopak, konštrukcia kamenickej svätyne sa
zatriasla v 76. min. po rohu hostí. Aký
pekný pre oko fanúšikov bol prvý polčas,
tak stratil na atraktivite hry po druhom
góle hostí. Brankár Alexander Burda
vynikol niekoľkými bravúrnymi zákrokmi a podržal tak výsledok ich svojich
spoluhráčov. V 85. min. Viktor Jedinák
v sklze v päťke nastrelil ľavú žrď brány
Kamenice, o minútu si skvele a úspešne
počínal Burda. Aj napriek nepriaznivému
výsledku sa futbalisti Kamenice nemusia
hanbiť, zanechali minimálne pekný futbalový dojem a postarali sa o skvelý zážitok
pre svojich fanúšikov.
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z Podbrezovej. Popri Bilićovi a Válovčanovi vynikol brankár Burda
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Budúcnosť futbalu vidia v Snine v mládeži
(pa), Snina

Financovanie niektorých futbalových klubov je žalostne
nízke, aby si mohli kúpiť hotového futbalistu a tak sa zameriavajú na výchovu vlastných
odchovancov - hráčov, ktorí sa
postupne dostanú do A-družstva, ale aj do iných klubov.
Aj v meste pod Vihorlatom,
v Snine, ktoré tohto roku klub
oslavuje 90. výročie svojho
vzniku, už niekoľko desiatok
rokov veľkú pozornosť venujú výchove mládeži pod vedením kvalifikovaných trénerov.
Za posledné desaťročia   tu postupne vyrástli: Pavol Diňa
(ligový kanonier), Jozef Krivjančin, František Hanc, Jozef
Ondik, Marek Lukáč, Michal
Krajník, Ján Mucha (slovenský
reprezentant a účastník MS v Juhoafrickej republike a účastník
ME vo Francúzsku), René Ko-

čan, Ivan Minčič, Dávid Škutka,  
Jozef Turík, Matúš Kira, či ďalší
reprezentant Slovenska ako Ondrej Duda, ale aj ďalší futbalisti,
ktorí v minulosti, ale aj v súčasnosti hrávajú za rôzne kluby po
celom Slovensku.
Ako nám povedal manažér klubu František  Hanc, v súčasnosti
v klube pôsobí  sedem žiackych
mužstiev, jedno družstvo žiačok,  dve mládežnícke družstvá
dorastencov... spolu viac ako
180 mladých futbalistov a družstvo mužov, ktoré hrá v krajskej
súťaži tretiu ligu skupinu Východ. „Prvýkrát v histórii máme
aj družstvo žiačok, ktoré bude
mať na starosti skúsený pedagóg a mládežnícky tréner Lacko
Hreha, ktorý dlhodobo pôsobil  
v Belej nad Cirochou, kde dosahoval vynikajúce výsledky,“
uviedol F. Hanc.
U-9 (tréner René Kočan), U-10
(tréner Ladislav Hreha), U-11
(tréner František Hanc), U-12

Tréner futbalového mládežníckeho družstva U-15, Pavol Kirňák, hodnotí tréning svojich zverencov. | FOTO: PA

(tréner Jozef Krivjančin), U-13
(tréner  René Kočan), U-14 (tréner   Jozef Maliňák), U-15 (tréner Pavol Kirňák), U-17 (tréneri
Pavol Diňa a Martin Kapraľ),
U-19 (tréner   Marek Lukáč),
družstvo žiačok trénuje Ladislav
Hreha.

„Všetky družstva hrajú súťaž.
Je to  veľmi náročne na financovanie, hlavne na dopravu. Pred
dokončením je ihrisko s umelou
trávou, ktoré nám pomôže v tréningovom procese,“ konštatoval
manažér klubu, František Hanc.

Benefičný futbalový zápas v prospech Mira Labuna napísal svoj XIV. ročník
(pa), Snina

Už sa stalo tradíciou, že koncom
júla na futbalovom ihrisku MFK
Snina sa stretnú priatelia, bývalí
futbalisti, kamaráti MIRA LABUNA, aby odohrali benefičný
zápas v prospech MIRA. Tohto
roku to bol už 14. ročník a stretli

Z príhovoru predsedu VsFZ Richarda Harvilu.
Vľavo primátor Sniny, Š. Milovčík. | FOTO: PA

sa výber starých pánov Mira
Labuna, ktorí tvorili bývali hráči Košíc a Prešova pod vedením
kapitána Jana Hodora z Košíc
a Old Boy Snina vedené kapitánom Pavlom Diňom. Organizátorom tohto podujatia je MFK Snina na čele s prezidentom klubu
Vladimírom Drobňákom, mesto
Snina a rodina Mira Labuna.

MIRO  LABUN,  56-ročný rodák
z Rokytova pri Humennom, s malým futbalom začínal v rodnej obci.
Ako študent SOU strojárskeho
v Snine hrával za mládežnícke celky a mužov Sniny. Z mesta Snina
odišiel za „väčším“ futbalom do
Prešova,   Banskej Bystrice a Humenného, na sklonku svojej futbalovej kariéry ako 33-ročný hosťoval vo Vranove nad Topľou, ktorý
mal byť iba prestupnou stanicou.
Čakal na papiere, lebo sa chystal
„legionárčiť“  v nižšej súťaži v zahraničí. V zápase Svit – Vranov
nad Topľou po hlavičkovom súboji padol na trávnik. Deportovaný

do nemocnice
mu lekári určili diagnózu
-   poškodená
krčná chrbtica.
Odvtedy je na
invalidnom vozíku. Je tomu
dvadsaťtri rokov...
Pred zápasom
sa prítomným
prihovoril viceprezident klubu
MFK Snina,
MUDr. Miroslav Suchý, primátor mesta
Ing. Štefan Miľovčík a predseda Východoslovenského
futbalového
zväzu Richard Odchovanci Sniny Pavol Diňa a Marek Lukáč s Mirom Labunom. | FOTO: PA
Havrila, ktorý
bývalému futpoďakoval za účasť a sponzorské
balistovi zároveň odovzdal finanč- dary a zápas sa mohol začať.
ný dar. Na záver sa Miro Labun
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FORTUNA LIGA – 4. kolo

1:0, Žilina B – Komárno 8:1, Skalica –
Podbrezová B 2:0.

Zemplín Michalovce – Prešov 0:1
(0:0), G: 53. R. Černák. * Nitra – Zlaté Moravce 1:0, Žilina – Senica 7:1,
Ružomberok – Trnava 0:2, Trenčín
– Podbrezová 1:1, Slovan Bratislava –
Dunajská Streda 1:1.
Trnava
Nitra
Slovan Bratislava
Dunaj. Streda
Zlaté Moravce
Prešov
Ružomberok
Trenčín
Podbrezová
Žilina
Michalovce
Senica

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0

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

0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
3
3

7:2
6:0
9:4
5:3
5:4
5:11
6:5
5:6
3:4
9:7
0:3
3:14

12
10
8
8
6
6
4
4
4
3
1
1

II. LIGA – 3. kolo
Sereď – Trebišov 1:0 (1:0), G: 24. A.
Morong. * Šamorín – Nové Mesto nad
Váhom 1:3, Lokomotíva Košice – Inter Bratislava 2:0, Bardejov – Poprad
1:0, Liptovský Mikuláš – Zvolen 7:0,
Žiar nad Hronom – Spišská Nová Ves

VÝBER MIRA LABUNA OLD BOY SNINA
7:7 (0:3) pk 4:5
Góly: Ljubarskij 4, Golenya
3 – Uchytil 3, Lukáč 2, Maliňák,
Vaľko.  
Hralo sa bez kariet za rozhodovania J. Gnip – D. Capik, M. Vavčo.  
ML:  Gejza Šimanský, Ľubo
Pavlovič, Vlado Gombar, Marián
Prusák, Miro Sopko, Jožo Talášek,
Ruslan Ljubarskij, Tomáš Labun,
Ján Hodor, Július Kanássy, Miro
Golenya, Štefan Stolák, Ondrej
Varga, Berco Majerník, Adrián
Labun, Jozef Šalka.  
OB:   Paľo Diňa, Marián Krivjančin, Jozef Krivjančin, Marek
Lukáč, Ján Lajtár, Fero Petruňo,
Vlado Vaľko, Jozef Maliňak, Maroš Uchytil, Vlado Semanco,  Martin Kapraľ, Štefan Mocák, Dano
Roško, Vilo Šebák, Jozef Eliáš,
Marián Wikarski, Jozef Štafura.
Začalo sa svižne. No kilá na telách
a roky dali o sebe vedieť. Sninčania
vekovo mladší sa predvádzali. Prvý
gól padol až v pätnástej minúte

III. LIGA, VÝCHOD – 4. kolo
Vyšné Opátske – Snina 1:1 (1:0), G:
20. R. Bandžuch – 55. J. Skvašík. *
Krompachy – Vranov nad Topľou 3:0,
Rožňava – Sabinov 2:1, Stropkov –
Giraltovce 0:1, Lipany – Svit 4:0, Prešov B – Plavnica 1:1, Veľké Revištia
– Bardejovská Nová Ves 1:0, Šarišské
Michaľany – Svidník 0:1.
Lipany
Rožňava
Snina
Vranov
Giraltovce
Krompachy
Plavnica
Šar. Michaľany
Prešov B
Stropkov
V. Revištia
Svidník
V. Opátske
Bard. N. Ves
Sabinov
Svit

4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

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

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

1
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
1
2
3
3
4

13:4
6:6
9:5
8:5
3:3
8:4
7:4
7:5
10:5
3:3
3:7
2:2
4:7
2:4
4:8
2:19

9
9
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
0

IV. LIGA, SEVER – 4. kolo
Pušovce – FK Humenné 0:2 (0:1), G:
12. a 74. C. Vasiľ. ČK: 80. M. Štefaník
– nikto. * Ľubotice – Radvaň n/L. 2:0,
Zámutov – Medzilaborce 1:2, Ptičie
– Raslavice 1:3 * Poprad B – V. Šariš
3:1, Gerlachov – Soľ 3:2, Fintice –
Spiš. Podhradie 0:3, Záhradné – Kračúnovce 0:0.
Gerlachov
FK Humenné
Raslavice
Ľubotice
Kračúnovce
Záhradné
Spiš. Podhradie
Medzilaborce
Radvaň n/L.
Fintice
Soľ
Poprad B
Zámutov
V. Šariš
Ptičie
Pušovce
\

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0

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

0
0
1
1
0
1
2
2
2
2
2
1
3
4
4
4

12:6
10:2
12:6
10:8
10:4
3:1
8:6
8:8
4:4
5:6
4:5
7:6
4:11
3:8
4:13
1:11

12
10
9
9
8
7
6
6
6
6
6
5
3
0
0
0

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 2. kolo
Kochanovce/Brekov – Sačurov 2:1,
Bystré – Stakčín 2:1, Ulič – Hencovce

a dali ho Sninčania.  Do konca pol- Príjemné posedenie spríjemňovalo
času ešte pridali dva a vyhrali ho hudobné duo zo Stakčína. Všetci
0:3. Cez polčas sa kapitáni dohodli sľúbili, že na Mira Labuna v jeho
a došlo k výmene brankárov, no hneď v prvej
minúte   Sninčania dali
štvrtý gól. Potom prišli chvíle Ljubarskieho
a Golenya, góly padali
ako na bežiacom pase.  
Nakoniec zápas skončil
spravodlivou remízou
7:7, ako to už v takých
stretnutiach býva. Na
pokutové kopy zvíťazili
Sninčania 4:5. Zmorení, Výber Mira Labuna. | FOTO: PA
ale šťastní. Dobrá vec
sa vydarila.
Po skončení zápasu pri
občerstvení sa rozprúdila živá diskusia. Spomínalo sa na mladé časy,
hodnotili sa ME 21-ky,
najviac kritiky padalo  
na Košičanov s odstúpením VSS a zániku
klubu, reč padla aj na
cyklistu Peťa Sagana. Old Boys Snina. | FOTO: PA

4:1, Pakostov – Jasenov 1:0, Borov –
Kamenica n/Cir. 1:0 * V. Žipov – N.
Hrušov 1:3, Sečov. Polianka – Sedliská 1:0.
N. Hrušov
2
Borov
2
Pakostov
2
Kochanovce/Brekov 2
Bystré
2
Kamenica n/Cir. 2
Sedliská
2
Ulič
2
Sečov. Polianka 2
Stakčín
2
Hencovce
2
V. Žipov
2
Jasenov
2
Sačurov
2

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

0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0

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

9:1
3:0
3:1
2:1
2:1
6:1
3:1
4:4
1:6
1:2
1:4
2:5
0:3
1:8

6
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
0
0
0

I.TRIEDA ObFZ HE – 2. kolo
Lackovce – Udavské 4:2, Belá n/Cir.
– Koškovce 2:1, V. Sitnica – Ubľa 3:1,
Krásny Brod – Lukačovce 2:2, Ohradzany – N. Sitnica 1:1, N. Ladičkovce
– Dlhé n/Cir. 1:1, Lieskovec – Zemplín. Hámre 2:0.
-MJK-

ťažkej situácii nezabudnú ani počas
bežného roka.    
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DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEUBUDE VEDIEŤ
Inzerujte
v našich novinách
a ste stále na očiach.
Oslovíte viac ako
10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM

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

SAUNA – muži
14.00 – 18.45 hod.

str
ned

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

INZERCIA
HE/0046

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

