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Valaškovský most
bude po vyše sto
rokoch opäť ako nový

Ihrisko by mohli pred
vandalmi chrániť
kamery
Viac na str. 7

Viac na str. 3

Nový investor zatiaľ do priemyselného
parku Guttmanovo nepríde

Poslanci neschválili zámer súkromnej firmy, ktorá si chcela od mesta prenajať pozemky a postaviť v priemyselnom parku výrobnú halu.
Milan Potocký, Humenné

Na ostanom rokovaní mestského
zastupiteľstva sa poslanci zaoberali zámerom firmy Nasa plast, s.
r. o., z Bardejova. Firma prejavila
záujem postaviť na mestských pozemkoch v priemyselnom parku
Guttmanovo výrobnú halu. Mesto
navrhlo prenajať firme 5 269 metrov štvorcových na 20 rokov z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Navrhovaná výška nájomného na
jeden rok bola 0,50 eur za meter
štvorcový bez DPH s možnosťou

neskoršieho odkúpenia pozemku.
Viacerým poslancom sa nepozdávala výška nájomného. Považovali
ju za prinízku.

Polovica priemyselného
parku je prázdna

Priemyselný park Guttmanovo má
celkovú rozlohu 5,40 hektárov.
Vlastníkom pozemkov je mesto
Humenné. Naposledy prišiel investor do tohto parku v roku 2004.
Viceprimátor Andrej Semanco
uviedol, že doteraz je polovica priemyselného parku prázdna. Mesto

má s jeho udržiavaním iba náklady. „Trinásty, štrnásty rok sa o to
staráme, kosíme, technické služby
majú teda v zmluve, aby sa o tento náš majetok starali,“ povedal
viceprimátor. Dodal, že je rád, že
sa po rokoch objavil nový investor,
ktorý má záujem postaviť halu a
zamestnávať ľudí. „Po trinástich,
štrnástich rokoch, čo sme hľadali
investora, tak zrazu príde niekto
a sa ponúkne, že chce tam postaviť
halu a zamestnávať ľudí,“ povedal
Semanco.

Poslanci: Nájomné je veľmi nízke

Viacerí poslanci deklarovali, že sú
za príchod nového investora, ale za
podmienok, ktoré budú výhodné
aj pre mesto. Poslancovi Michalovi Babinovi sa nepozdávala výška
nájomného, ktorú je mesto ochotné akceptovať. „Výška nájomného
sa mi zdá veľmi nízka,“ povedal
Babin. Nízke nájomné kritizoval aj
poslanec Ivan Hopta. „Teraz nám
tu predložíte žiadosť bardejovskej
firmy, ktorá má vybudované haly
v Bardejove, lenže tam sa z nich
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Nový investor zatiaľ do priemyselného parku Guttmanovo nepríde
pokračovanie zo strany 1

vysmiali za takú cenu 50 centov
za meter štvorcový ročne, však to
je viac ako 5-tisíc metrov štvorcových. No tak to je nejakých 2 635
eur za celý rok za taký veľký pozemok. Ja som za to, aby sa vytvárali
pracovné miesta, ale nie za takých
podmienok, že niektorým podnikateľom budeme dávať takéto
nájmy. Poďme uvažovať o tom, že
cena bude iná a ja zato bez problémov zahlasujem. Ja navrhujem 3
eurá za meter štvorcový a myslím
si, že tým pádom vôbec 15-tisíc eur
pre nejakú veľkú firmu ročný nájom je o ničom. Nerobte z nás, že
my nechceme, my chceme, ale nie
za takýchto podmienok. Čiže môj
pozmeňovací návrh je tri eurá za
meter štvorcový,“ dodal poslanec.
Hoptov návrh na zvýšenie nájomného neprešiel. Za boli 4 poslanci,
nikto nebolo proti, 11 sa zdržali
hlasovania.

Prácu by dostalo približne
20 ľudí

Poslanec Ondrej Mudry je rád, že
sa po rokoch našiel investor, ktorý plánuje v priemyselnom parku

Guttmanovo podnikať a zamestnať
ľudí. „Nepíše tu v materiáli, koľko
zamestnancov, ale keďže má v Bardejove veľkú firmu, tak predpokladám, že minimálne aj tu 20 - 30
pracovných miest vytvorí,“ poznamenal Mudry. Výška nájomného
nie je podľa neho v tomto prípade
kľúčová. „Zoberme si, že s tým pozemkom máme dlhodobo náklady.
Technické služby to kosia, udržiavajú, samozrejme, bude odoberať
nejaké ďalšie energie a všetko
okolo toho spojené. Takže pridaná
hodnota je vyššia a nielen môžeme počítať cenu nájmu. Je dobré,
že niekto sa našiel. Verím tomu,
že poslanci to podporia a ďalšie
pracovné miesta vzniknú v Humennom,“ povedal Mudry. Poslanec Miloš Meričko je presvedčený
že vytvorenie nových pracovných
miest je to najdôležitejšie. Jedným
dychom ale dodal, že cena za prenájom pozemkov je naozaj nízka.
„Ak je dlhodobo nevyužívaný ten
priestor, tak je dobré, ak tam investor príde. Pýtam sa, či je vytvorený nejaký záväzok na vytvorenie
pracovných miest,“ uviedol Meričko. Poslanec Ivan Hopta je za to,
aby mesto pri výške nájomného

Zámerom nového investora sa zaoberali poslanci na poslednom rokovaní zastupiteľstva. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

prihliadalo aj na to, koľko plánuje firma zamestnať ľudí. Ak firma
vytvorí pracovné miesta pre stovky zamestnancov, mala byť mať
podľa poslanca aj nižšie nájomné.
Poslanec Dušan Sukovský tvrdí, že
úspechom bude, ak sa vytvorí aj
desať pracovných miest. „On tam
postaví halu, on z tej haly neodíde.
On to dostane na dlhodobé obdobie. Keď tam zamestná desať ľudí,
to bude desať rodín, ktoré sa budú
mať jednoducho lepšie,“ reagoval
Sukovský. Firma Nasa plast vyrába
plastové nádrže, vodomerné šachty, čistiarne odpadových vôd a ďalšie plastové produkty. Mesto odhaduje, že na začiatku by mohol nový
investor zamestnať približne 20

zamestnancov. „Určite tam bude
okolo 20 ľudí zamestnaných na
začiatku. A nebudú chodiť z Bardejova ani z Prešova, ale z tadeto
miestni,“ poznamenal Semanco.

Návrh neprešiel

Poslanci zámer firmy Nasaplast, s.
r. o., z Bardejova, ktorá prejavila
záujem postaviť v priemyselnom
parku Guttmanovo výrobnú halu,
napokon neschválili. Na schválenie
zámeru bola potrebná trojpätinová
väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Hoci nikto
nebol proti, za bolo len 14 poslancov, jeden sa zdržal hlasovania.
Návrh neprešiel.

Poetika viníc vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupnilo od 7. septembra vo svojich výstavných priestoroch fotografickú výstavu Poetika viníc − fotoobjektívom Mikuláša Jacečka.
Dana Kataniková, Humenné

Autor sa narodil v obci Habura, študoval na Vysokej škole železničnej
v Prahe a na Univerzite J. E. Purkyně v Brne. Pôsobil v Žiline, Bratislave a v Humennom. V súčasnosti
žije a tvorí v zemplínskej obci Vinné.
Počas tridsiatich rokov aktívnej fotografickej činnosti vytvoril Mikuláš
Jacečko tisícky záberov, ktoré možno pokladať za súčasť kultúrnych
hodnôt našej krajiny. Fotografie
tvoria viaceré tematické cykly, ako
napríklad Zemplínske meditácie,
Kresťanské symboly, Tatry – môj
druhý domov, Zrkadlenia, Spomien-

ky, Haburské sny, Ľudia a kvety, či V
kráľovstve lesov a vôd. Dvadsiatka
fotoobrazov vystavených v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom predstavuje výber z cyklu Pod
Vinianskym hradom. Diela približujú jedinečnú nádheru zemplínskeho
regiónu so zameraním na malebnú
obec Vinné. Osobitné miesto patrí
vinárskej tematike ako významnej
súčasti mozaiky tohto kraja. Pôvabné sú napríklad detaily slnkom prežiarených plodov viniča − symbolu
tu rodiaceho sa „zemplínskeho pokladu“. Autor vedie tiché rozhovory
s odpočívajúcimi vinicami i úrodnými stráňami a umeleckou formou

vyjadruje svoj obdiv voči miestnej
prírode. Pozorným okom odkrýva
spevnosť všedného dňa i skvosty krajiny, ktoré sú v dnešnom hektickom
svete nezriedka prehliadané. Fotograf Mikuláš Jacečko svojimi poetickými, precítenými dielami zvečňuje
neopakovateľnosť momentu miznúceho pod prachom času. Diváka
pozýva k uvedomeniu si pôvabu slovenskej krajiny a svojou úprimnou
snahou, nadšením i láskou sa dotýka
sŕdc divákov. Tým zanecháva odkaz,
neprehliadnuteľnú stopu svojho tvorivého bytia pre ďalšie generácie. Výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom potrvá do 31. októbra 2017.

Fotograf Mikuláš Jacečko. Dvadsiatka jeho
fotoobrazov vystavených v priestoroch
múzea predstavuje výber z cyklu Pod Vinianskym hradom. FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Valaškovský most bude po vyše sto rokoch opäť ako nový

V týchto dňoch prebieha na moste, ktorý vedie ponad rieku Laborec, rozsiahla rekonštrukcia. Most získa nový ochranný náter.
mpo, Humenné

Valaškovský most v Humennom je jedinečný architektonický skvost. Masívna
oceľová konštrukcia bola
pospájaná rovnakou technológiou ako Eiffelova veža či
Titanic. Most bol postavený
ešte v roku 1900. Po viac ako

116 rokoch bude opäť vyzerať
ako nový. Už od minulého
týždňa tu pracovníci technických služieb odstraňujú starý
skorodovaný náter a nahradzujú ho novou vrstvou antikorózneho náteru. V tomto
roku bol most oficiálne zapísaný do zoznamu Národných
kultúrnych pamiatok Sloven-

Na moste odstraňujú starý skorodovaný náter a nahradzujú ho novou
vrstvou antikorózneho náteru. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

ska. Za viac ako sto rokov sa
stal neodmysliteľnou súčasťou histórie mesta Humenné.
Stavba prežila aj dve svetové
vojny. Most bol postavený
podľa projektu maďarských
inžinierov. Potvrdzujú to aj
tabule napísané v maďarčine, ktoré sú umiestnené na
moste. Pre niektorých, naj-

mä mladších a zaľúbených
Humenčanov, sa stal Valaškovský most – Mostom lásky, na ktorý zamilované páry
zamykajú zámky a potom
kľúče odhadzujú do Laborca.
Samospráva sa snaží most
zatraktívniť, aby bol zaujímavejší nielen pre Humenčanov, ale aj pre turistov.

Valaškovský most je jedinečný architektonický skvost. Bol pospájaný rovnakou technológiou ako Eiffelova veža či Titanic. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Obyvatelia Dubníka a Gaštanovej ulice sa tak skoro optickej siete nedočkajú
Vybudovanie optickej siete v spomínaných lokalitách tak skoro pravdepodobne nebude. Samospráva tvrdí, že o pripojenie na internet je nízky záujem.
mpo, Humenné

Na vybudovanie optickej siete
na Dubníku a Gaštanovej ulici
upozornila na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva
poslankyňa Mária Cehelská.
Poslankyňa sa zamerala na
kontrolu plnenia zmluvy o spolupráci, ktorá bola pred rokmi
uzatvorená medzi Antikom, s. r.
o., a mestom Humenné. „Hlavne mi ide o to, že Antik v článku
2 predmet zmluvy sa zaviazal
na vlastné náklady vybudovať
na území mesta Humenné optickú komunikačnú sieť v lokalitách Dubník a Gaštanová
špecifikovaných v prílohe číslo
päť. V lehote do dvoch rokov od
nadobudnutia platnosti územného rozhodnutia o uznesení
optickej komunikačnej siete
Antik v týchto lokalitách,“ po-

vedala Cehelská. Dodala, že
Humenčania sa na stretnutiach
s poslancami na vybudovanie
optickej siete pýtajú. „Pokiaľ
sme na Dubníku, na Gaštanovej, tak vždy sa nás ľudia pýtajú, čo s Antikom,“ ozrejmila
poslankyňa.

O pripojenie je slabý
záujem

Primátorka Jana Vaľová uviedla, že vstup Antiku na územie
mesta bol podpísaný ešte za
predchádzajúceho
vedenia
mesta. Primátorka dodala, že
keď spoločnosť Antik pred časom v spomínanej lokalite rozoslala, kto má záujem o prípojky,
tak sa prihlásili len dvaja ľudia.
Viceprimátor Andrej Semanco
uviedol, že mesto sa vždy zaujímalo, či sa obyvatelia majú záujem pripojiť. „Všade sme mali

nejaký prieskum a kde bol zlý,
tak sme toľko robili, aby občania prejavili záujem, že sa chcú
napojiť. Na Dubníku sme písali
písomne,“ povedal Semanco.
Dodal, že vybudovať optickú
sieť na Dubníku bol len zámer.
Ak nie je dostatočný záujem,
nikto podľa neho nemôže nútiť
firmu aby investovala do vybudovania optickej siete. „Toto

je podnikateľský zámer. Ja
by som chcel vidieť toho podnikateľa, ktorý by na Dubník
doviezol optické káble a mal zabezpečené, že piati alebo šiesti
abonenti sa tam napoja. Keď
nechcú, prečo by niekto, nejaký podnikateľský subjekt, tam
kopu miliónov do toho vrazil,
keď sa nikto nenapojí,“ povedal
Semanco.

Na Dubníku a na Gaštanovej ulici optická sieť od Antiku tak skoro nebude. Podľa vedenia
mesta o pripojenie nie je medzi obyvateľmi dostatočný záujem. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Seniori by si mali opäť dávať pozor na podvodníkov
Polícia pátra po podvodníkovi, ktorý od ženy vylákal úspory. Polícia opätovne varuje seniorov: Nenaleťte klamárom a nedávajte im svoje celoživotné úspory!
mpo, Slovensko

Polícia v Košickom kraji v poslednom období zaznamenala prípady,
pri ktorých boli podvedení dôchodcovia. V utorok 5. septembra doposiaľ neznámy páchateľ telefonicky
kontaktoval 73-ročnú dôchodkyňu
v obci Zádiel, okres Košice-okolie,
a oznámil jej, že jej syn spôsobil
dopravnú nehodu, pri ktorej vážne zranil 6-ročné dieťa a sám utrpel zranenia, v dôsledku ktorých
ju nemôže kontaktovať osobne.
„Páchateľ uviedol, že syn ju žiada
o finančnú hotovosť 15-tisíc eur ako
odškodné pre otca poškodeného
dieťaťa. Poškodená žena neznámemu mužovi v rodinnom dome
odovzdala finančnú hotovosť vo
výške 13 200 eur, ktorú mala doma,
a hneď nasledujúci deň previedla
na účet v prospech nezistenej osoby sumu 1 800 eur,“ informovala
košická krajská policajná hovorky-

Drahé objatie
mpo, Humenné

Humenskí policajti obvinili
z prečinu krádeže 37-ročného
muža z Humenného. Obvinený
muž mal koncom augusta v ne-

ňa Lenka Ivanová. V tejto súvislosti
vyšetrovateľ odboru kriminálnej
polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach-okolie
začal trestné stíhanie pre zločin
podvodu. Trestná sadzba päť až 10
rokov.

Nenaleťte na falošné
dopravné nehody

Polícia opätovne upozorňuje starších spoluobčanov na podvodníkov,
ktorí sa pod rôznymi zámienkami
dostávajú do ich blízkosti, uvedú
ich do omylu a podvodom alebo
obyčajnou krádežou ich pripravia
o cenné predmety alebo celoživotné
úspory. V poslednom období sa rozšírili dva prípady, takzvaný „rodinný príslušník v núdzi“ a „operácia
príbuzného po dopravnej nehode“.
Páchateľ sa obeti predstaví ako príbuzný, najčastejšie syn, vnuk alebo
synovec, so zámienkou, že si potrebuje požičať hotovosť na kúpu auta,
deľu v noci okradnúť v jednom
z pohostinstiev na Staničnej
ulici v Humennom 28-ročného
muža z Kamenice nad Cirochou
o 300 eur. Poškodený aj obvinený sedeli spolu pri barovom
pulte, pričom poškodený si
v tom čase prepočítaval v ruke

darčeku alebo na iný účel. Následne páchateľ zavolá opäť, že pre peniaze nemôže prísť osobne, a preto
pošle kamaráta, kolegu, ktorého
meno obeti uvedie. „Náhradník“ sa
s obeťou skontaktuje a predstaví sa
dohodnutým menom. Nič netušiaci dôchodca tak prichádza o všetky peniaze, ktoré neznámej osobe
odovzdá. „Polícia vyzýva všetkých

občanov, ak máte podozrenie zo
spáchania podvodu, krádeže alebo vás navštívia, prípadne budú
kontaktovať neznáme osoby, neváhajte a ihneď kontaktujte políciu
na známom telefónnom čísle 158.
Akékoľvek informácie môžu polícii pomôcť zabrániť ďalšej trestnej
činnosti,“ uzavrela policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Podvodníci obrali 73-ročnú dôchodkyňu o 15-tisíc eur. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝPOTOCKÝ

peniaze 300 eur, ktoré si potom vložil do zadného vrecka
nohavíc. Následne šiel k hracím automatom, kde na automate vyhral a výherný tiket dal
čašníčke. „V tom ho obvinený
niekoľkokrát oboma rukami
prehmatával a počas objatia

oboma rukami mu zo zadného vrecka nohavíc vybral 300
eur, ktoré si tam predtým dal.
Obvinený je stíhaný na slobode,“ informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel
Džobanik.

Potulky po šumnom sninskom parku
mb, Snina

Historický park v Snine je najstaršou vegetačno-architektonickou pamiatkou na území
mesta. Bol vysadený pravdepodobne na začiatku 19. storočia po dokončení výstavby
kaštieľa. V historických dokumentoch sa píše, že za čias
Jozefa Rolla boli v okolí kaštieľa vysadené tisícky vzácnych
rastlín všetkého druhu. V čase,

keď kaštieľ vlastnil princ Filip
Eugen Sachsen Koburg, bol
kaštieľ obkolesený anglickým
parkom so skleníkom a podľa vtedajšej módy boli v ňom
vysadené exotické dreviny
a rastliny. Je iba na nás, aby
sme si predstavili, ako asi musel vyzerať park vtedy, pretože
ešte aj dnes má neopakovateľnú atmosféru. Ak vkročíte
do parku, máte pocit, že svet
stíchol. Je majestátny a „šumný“. Jeho vegetáciu dodnes

tvorí vŕba biela, javor poľný,
brest horský, jelša lepkavá,
dub letný, agát biely, borovica čierna, hrab obyčajný, lipa
malolistá, pagaštan konský,
platan javorolistý, borovica
hladká a smrek pichľavý. Ak sa
verejnosť chcela o historickom
parku dozvedieť viac, mala jedinečnú príležitosť. Mestské
kultúrne a osvetové stredisko
Snina zorganizovalo 8.septembra sprievodnú komentovanú prehliadku Ing. Miroslava

Buraľa o histórii a súčasnosti
sninského parku. Návštevníci sa dozvedeli o historickom
vývine, architektonickom a
dendrologickom rozbore i environmentálnom využití parku.
Prednáška bola organizovaná
v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD),
ktoré sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou Komisiou.

PONDELOK
PONDELOK
JÚNA 2017
11.12.SEPTEMBRA
2017

HUMENSKÝ EXPRES

INZERCIA
HUMENSKÝ
EXPRES
INZERCIA | 5

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH
jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

Aj ovzduším Sídliska III na trase dvoch koľají Medzilaborce
a Stakčín sa v sobotu 2. septembra krátko po deviatej hodine
predpoludním niesli melódie sirén i pach uhlia a pary z rušňov
historických vláčikov. Jedným z nich bol aj vlak dobrého vojaka Švejka. To všetko sa udialo v rámci V. ročníka Dňa železnice
v humenskom rušňovom depe aj mimo neho, pod hlavičkou
Železničnej spoločnosti Slovensko v spolupráci s Podvihorlatským
železničným spolkom. Návštevníci mohli bez obáv obdivovať najmä tie historické vozne, zároveň sa nimi aj previezť. | FOTO: MJK
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V Osadnom zorganizovali podujatie s názvom Medzi troma hranicami
mpo, Osadné

V Osadnom v okrese Snina
pripravili zaujímavé podujatie, aké v obci ešte nemali.
V spolupráci s Európskou
zberateľskou spoločnosťou,
Kryptou vojakov a obcou
Osadné si 10. septembra spomenuli a vzdali úctu všetkým
obyvateľom sninského regiónu židovskej národnosti
a náboženstva, ktorí tu žili,
a väčšina z nich bola násilne
deportovaná do koncentračných táborov, kde našla svoju smrť. „Podujatie s názvom
„Medzi troma hranicami“ sa
konalo v Osadnom jednak
preto, lebo neďaleko obce
je bývalé trojhraničie vojnového Nemecka, Slovenska a
Maďarska, ktoré v tom čase
rozdelilo aj tu žijúce obyvateľstvo tohto regiónu nepotrebnou hranicou. Okrem

toho v Osadnom pôsobil
pravoslávny duchovný Konštantín Machlajčik, ktorý vydával krstné listy židovským
občanom, a tak sa snažil o záchranu ich životov,“ uviedol
kňaz Peter Soroka. Dodal, že
v tunajšej cirkevnej matrike
je zapísaných okolo 70 židov
z Humenného, Michaloviec,
Sečoviec a ďalších miest východného Slovenska, o ktorých nie je známe, či sa týmto
jeho činom zachránili pred
smrťou. Súčasťou podujatia
bolo pásmo troch prednášok
o zachovaných písomných
faktoch o Židoch v sninskom
regióne, židovských cintorínoch a záchrane Židov vydávaním krstných listov v Osadnom. Popoludňajších prednášok sa zúčastnili aj zástupcovia židovskej náboženskej
obce na Slovensku, izraelský
konzul z Košíc a prebehol aj

„Chceli sme vzdať úctu všetkým obyvateľom sninského regiónu židovskej národnosti a náboženstva, ktorí tu žili, a väčšina z nich bola násilne deportovaná do koncentračných táborov, kde
našla svoju smrť,“ uviedol kňaz Peter Soroka. | FOTO: ARCHÍV PS

krátky židovský obrad za zosnulých. Všetky tri prednášky
budú publikované v knihe,

ktorá bola slávnostne prezentovaná na záver podujatia.

Študenti z východného Slovenska si prebrali prestížne medzinárodné ocenenie
ts, Prešov

Vo štvrtok sa držiteľmi
bronzových cien stalo 61
mladých ľudí z východného Slovenska a Medzinárodnú cenu vojvodu
z Edinburghu si prevzali z
rúk Michala Lidaya – riaditeľa Tatra Banky.
Jedným z nich je Daniel Miko,
ktorý pol roka dobrovoľne doučoval rómske deti zo svojej
obce. „Vďaka DofE som zistil,
že pomáhať ľuďom je skvelé,“
vysvetľuje bronzový absolvent
Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Príkladom
je aj Vanesa Vrabľová, ktorá
cez písanie anglického príbehu a pomáhanie v detskom
domove úspešne bojovala so
svojou lenivosťou. Vďaka jej

účasti v DofE si nielen zlepšila schopnosť manažovať
vlastný čas a priemer v škole,
ale aj pracovať na svojej vytrvalosti. „DofE mi v mnohom
pomohlo. Uvedomila som si,
že musím na sebe viac a vytrvalo pracovať, ak chcem niečo
dosiahnuť,“ dodáva Vanesa.
Viktória Citrákova bola tiež
jednou z ocenených. Vďaka
náročnému 30km výstupu na
dobrodružnej expedícii, ktorá
je súčasťou programu DofE, sa
presvedčila o potrebe neustále
sa prekonávať. „V teréne som
si overila svoje schopnosti. Aj
vďaka DofE som zistila, že je
potrebné sa neustále prekonávať,“ dopĺňa Viktória. Chiara
Frandoferová, ktorá sa 5 mesiacov vytrvalo 6-krát týždenne pripravovala na polmaratón, si tiež vo štvrtok prevzala

svoje ocenenie. „Na začiatku
mi všetci vraveli, že cieľ, ktorý
som si stanovila, je príliš náročný. Som šťastná, že sa mi ho
však podarilo splniť. Verím, že
mi zvýšená sebadôvera pomôže aj v budúcnosti,“ priznáva
bronzová absolventka Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.
Riaditeľ Tatra Banky Michal
Liday na slávnostnej ceremónii vyzdvihol dôležitosť vlastností ako vytrvalosť, cieľavedomosť, snaha na sebe pracovať a pomáhať iným, ktoré
program medzinárodná cena
vojvodu z Edinburghu rozvíja.
„Toto sú práve tie vlastnosti,
ktoré sú absolútne výnimočné,
lebo majú najväčší vplyv na to,
či človek bude v živote úspešný,“ dodal pán Liday. DofE

je medzinárodný vzdelávací
program, ktorý rozvíja charakterové vlastnosti mladých ľudí
vo veku 14 do 24 rokov. Mladý
človek, ktorý chce cenu získať,
musí na sebe vytrvalo pracovať
a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník
aspoň 6 mesiacov a na záver
zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Program pred šesťdesiatimi rokmi založil princ Philip,
manžel britskej kráľovnej,
a dodnes je jeho patrónom.
Ročne ho realizuje 1,3 milióna
mladých ľudí v 140-tich krajinách sveta. Na Slovensku je v
aktuálnom ročníku zapojených
vyše tisíc účastníkov. Ocenenie pomáha pri prijímacích
skúškach na zahraničných vysokých školách a je plusom aj
pri hľadaní zamestnania.
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Ihrisko by mohli pred vandalmi chrániť kamery

Multifunkčné ihrisko na sídlisku Pod Sokolejom je v zdevastovanom stave. Poškodili ho vandali a nezodpovedná mládež. Poslanec
Dušan Sukovský navrhuje, aby mesto v spomínanej lokalite nainštalovalo kamery.
Milan Potocký, Humenné

Poškodená
hracia
plocha
a basketbalové koše, potrhané
ochranné pletivo a porozhadzované odpadky. Takto to vyzerá
na multifunkčnom ihrisku, ktoré
sa nachádza na sídlisku Pod Sokolejom. Na katastrofálny stav
ihriska upozornil na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva
poslanec Dušan Sukovský. „Myslím si, že by bolo dobré, aby sme
na tom sídlisku urobili trošku
poriadok, aj čo sa týka s tými
vandalmi, alebo s konaním tých
mladých testosterónových chlapcov,“ povedal poslanec.

Pomohli by kamery

Sukovský je presvedčený, že najlepší preventívny účinok by mali
kamery, ktoré by monitorovali,
čo sa deje na ihrisku a v jeho okolí. „Myslím si, že veľkú váhu by

tam dali práveže tie kamery. Ten
kamerový systém, ktorý sa bude
určite rozširovať. My nie sme
veľké mesto, myslím si, že v súčasnosti je dosť veľa kamier, ich
cena a tak ďalej je taká lukratívna, taká dobrá, že pár kamerami
by sme vedeli pokryť celé sídlisko,“ povedal poslanec. „Možno
to zabráni tým šarvancom, aby
to devastovali a aby to tam ničili,“ povedal Sukovský. Dodal, že
oplotenie ihriska je nutné opraviť. „Lebo o chvíľu nám spadnú
pletivá, ktoré sú tam. Samozrejme, že pokiaľ to devastovanie
bude pokračovať ďalej, tak to
ihrisko sa stane nefunkčné,“ upozornil Sukovský. Vedenie mesta
pripustilo, že samospráva nemá
na žiadnom sídlisku taký problém s ničením ihriska ako na sídlisku Pod Sokolejom. Návrhom
poslanca o nainštalovaní kamier
sa bude mesto zaoberať.

Multifunkčné ihrisko na sídlisku Pod Sokolejom zničili vandali. Poškodená je hracia plocha aj
ochranné pletivo. | FOTO:MILAN POTOCKÝ

Poslanec Dušan Sukovský navrhol, aby lokalitu monitorovali kamery. | FOTO:MILAN POTOCKÝ

Festival národnostnej vzájomnosti

Jana Fedičová, Humenné

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva milovníkov folklóru,
podporovateľov a nositeľov folklórnych tradícií dňa 16. septembra do areálu skanzenu Vihorlatského múzea a na námestie pri
Mestskom kultúrnom stredisku
v Humennom na program 11.
ročníka Festivalu národnostnej
vzájomnosti. Festivalový hudobný program obohatí v jeho prvej
časti (13.00 hod.) regionálna
súťažná prehliadka hudobného
folklóru dospelých z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
V areáli skanzenu sa predstaví
takmer deväťdesiat účinkujúcich v kategóriách speváci-sólisti, spevácke skupiny, ľudové
hudby a sólisti-inštrumentalisti

s hudobným repertoárom v krojovom odeve z oblastí horného
Zemplína. Jednotlivé súťažné kolektívy sa spolu s ďalšími, takmer
dvesto účinkujúcimi, predstavia
v programe 11. ročníka Festivalu slovanskej vzájomnosti v poobedňajších hodinách (15.30
hod.) na námestí v Humennom.
Podujatie je zameraná na oživovanie a uchovávanie tradičného
folklóru ako významného prvku
kultúrneho dedičstva regiónu.
Súčasťou podujatia bude aj spomienkový program venovaný
pamiatke nedožitých 70. narodenín Márie Čokynovej z Uble,
významnej rusínskej interpretky
pôvodného hudobného folklóru
horného Zemplína. Podujatie
finančne podporili Úrad vlády
Slovenskej republiky (program

Kultúra národnostných menšín

2017) a mesto Humenné.

Festival národnostnej vzájomnosti sa uskutoční 16. septembra v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a na námestí pri Mestskom kultúrnom stredisku. | FOTO:MILAN POTOCKÝ
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Program osláv Dní mesta Snina 2017

V dňoch 15. až 17. septembra sa uskutočnia v Snine oslavy Dní mesta. Trojdňové podujatie plné zábavy a športu sa začne
v piatok 15. septembra o 12.30 hod. na námestí.
ts, Snina

V prvý deň čaká na návštevníkov podujatia bohatý kultúrny
program, v ktorom vystúpia FS
Šiňava, SZUŠ – tanečný odbor,
FS Vihorlat, Rusínsky holosy.
O 15. hodine sa s programom
Rockom krokom predstaví tanečná skupina Čarovné ostrohy. Záverečnú hudobnú bodku
o 17. hodine urobí slovenská
hudobná skupina No Name.
Súčasťou piatkového programu
bude tiež akrobaticko-silová šou
KEEP MOVIN´ a predstavenie
umelcov 24. Medzinárodného
výtvarného festivalu. Sobotňajší
program osláv bude pokračovať
na mestskom futbalovom štadióne a bude sa niesť v duchu
90. výročia vzniku sninského

futbalového klubu. Program sa
začne o 14. hodine a účastníkov
podujatia bude vítať Malá dychová hudba Sninčanka. Zaznie
aj pieseň o Snine s názvom Najkrajšie miesto na zemi. Svoju
choreografiu predvedú mažoretky Flowers z Prešova a diváci
sa môžu tešiť aj na 15-minútovú
futbalovú šou v podaní mladých
futbalistov. Súčasťou programu
bude priateľský futbalový zápas
československých internacionálov. V dňoch 15. a 16. septembra
sa v rámci osláv uskutoční už 27.
Sninský jarmok a Dni mesta sa
zavŕšia v nedeľu 17. septembra
v areáli starého ihriska. Budú
patriť obľúbeným podujatiam
Človek, pes a kôň, Sninské tatarčané pirohy či Dožinkové slávnosti s FS Šiňava. Návštevníci sa

môžu tešiť aj na 4. ročník atraktívneho podujatia Stretnutie
historických vozidiel pod Vihorlatom. Nedeľný program sa začne o 10:30 h súčasne na ihrisku
i v Kostole Povýšenia sv. Kríža,
kde sa bude konať slávnostná
dožinková svätá omša. V rámci
podujatia Človek, pes a kôň uvidia diváci vystúpenia psovodov,
ukážky práce služobnej kynológie riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície, ukážky agility,
voltížne ukážky, súťaže furmanov, ukážky práce horskej služby, ukážky ľudových remesiel
a veľa veľa ďalšieho. Pre účastníkov podujatia bude pripravená hodnotná tombola. Svojím
typickým „vichodňarskim“ humorom nás príde zabaviť Ander
z Košíc a na podujatí vystúpi aj

hudobná skupina BB Country
(17:00 h). Ďalším zaujímavým
sprievodným podujatím nedeľného popoludnia bude 6. ročník
súťaže vo varení našej regionálnej špeciality s názvom Sninské
tatarčané pirohy. Návštevníci sa
môžu tešiť aj na 4. ročník atraktívneho podujatia Stretnutie
historických vozidiel pod Vihorlatom. Organizátori avizovali, že
súčet rokov ich štvorkolesových
miláčikov bude sedemsto, keďže aj táto akcia bude súčasťou
osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Program
tohtoročných Dní mesta Snina
bude nesmierne bohatý a pestrý. Príďte ich spolu s nami osláviť. Informovala Eva Mihaliková
z MsÚ v Snine.

V Michalovciach odhalili miniatúru židovskej synagógy

Mesto Michalovce nezabúda na židovskú komunitu, ktorá mala v meste silné zastúpenie v druhej polovici 18. storočia.
ts, Michalovce

Nezabúda ani na tých 3565 mužov, žien a detí z 5800 židov
z Michaloviec, ktorí boli v rokoch 1942 – 1944 deportovaní do
Osvienčimu. Non possumus obliviscere - Nesmieme zabudnúť,
je názov projektu, ktorý je realizovaný s finančnou podporou
Ministerstva spravodlivosti SR.
Jeho cieľom je priblížiť informácie o holokauste a udalostiach rokov 1939 - 1944 v Michalovciach
širokej verejnosti. Mesto si uctilo
pamiatku židovských obyvateľov
mesta, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch 8. septembra.
Na Námestí osloboditeľov bola
odhalená miniatúra židovskej
synagógy, ktorej autorom je akademický sochár Ján Leško. Na
miniatúre nájdete historické fak-

ty v slovenskom, anglickom, hebrejskom jazyku a v braillovom
písme a tiež prepojenie prostredníctvom QR kódu na ďalší zdroj
informácií. Súčasťou projektu je
aj výstava fotografií so židovskou
tematikou v rámci Galérie pod
nebom. Pri tejto príležitosti bol
vytvorený aj bulletin a pripravujú sa tiež Špacirki po varošu,
prechádzky s historikom po stopách židovstva v Michalovciach.
Projekt bol financovaný z dotácie
Ministerstva spravodlivosti SR
sumou 10 000 eur a z rozpočtu
mesta sumou 1500 eur. Michalovce patrili k centrám ortodoxného židovstva. V roku 1900 tu
žilo niekoľko stoviek židov. Koncom 19. a na začiatku 20. storočia tvorili židia približne 29 percent obyvateľstva Michaloviec.
Vlastnú modlitebňu si židovská

komunita postavila koncom 18.
storočia – presnejšie v roku 1786
a do konca 19. storočia si miestni
židia vybudovali novú synagógu.
Stála na mieste dnešnej polikliniky a dokončili ju v roku 1888.
Synagóga však bola zbúraná v
roku 1976. Mesto sa usiluje tým-

to projektom oživiť spomienky,
pripomínať nedávnu históriu
mesta, vychovávať a vzdelávať,
aby sa tak predchádzalo všetkým
formám antisemitizmu, rasizmu,
xenofóbie a iným prejavom intolerancie.

Miniatúra židovskej synagógy. Jej autorom je akademický sochár Ján Leško. Na miniatúre
nájdete historické fakty v slovenskom, anglickom, hebrejskom jazyku a v braillovom písme.
| FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Drugetovci povzniesli dedinku Humenné na mesto Humenné
Andrej Račko, Humenné, FOTO: Milan Potocký

Blížiace sa vyvrcholenie osláv 700.
výročia prvej písomnej zmienky o Humennom ma inšpirovalo
k tomu, aby som ako humenský
rodák lepšie poznal projektantov
a konštruktérov našej minulosti.
To si odo mňa vyžadovalo uskutočniť výlet z prítomnosti do dávnych
čias. Do čias, keď sa v údolí Laborca
zo starej slovanskej osady vyvinula
dedinka Humenné. Predpokladá
sa, že to bolo ešte pred 13. storočím.
Za svojho sprievodcu som si zvolil
jedinečnú publikáciu – Dejiny Humenného. Pre tých, ktorí ju nemali
možnosť prečítať, uvádzam, že je
väčšieho formátu, má 465 strán,
veľa fotografií a rôzneho faktografického materiálu. Jedenásťčlenný
kolektív autorov so svojím zostavovateľom Mgr. Vasiľom Fedičom,
riaditeľom Vihorlatského múzea
v Humennom, vynaložil maximálne úsilie na to, aby z bohatej histórie nášho mesta nič nezaniklo
v hmle zabudnutia. Autori nezostali čitateľovi nič dlžní, čo pokladám
za etické jadro tejto knihy. Z našich
dejín ma najviac zaujal príchod
šľachtického rodu Drugetovcov
na naše územie. Boli zemepánmi Humenného vyše tristo rokov.
To ma doviedlo k hlbokej reflexii
o ich prínose pre naše mesto a náš
dnešný život. Veľmi som potešený
príspevkom historičky Mgr. Zuzany Koščovej v novinách, v ktorých
poodkryla závoj z toho úseku dejín, keď rod Drugetovcov usadený
v Neapole, vychovával neapolských
kráľov. To mi dodalo viac odvahy
poznávať aj ľudské kvality Drugetovcov. Aspoň v krátkosti uvediem
to, že po vymretí Árpadovcov sa
na uhorský trón dostal kráľ Karol
Róbert. S ním do Uhorska prišiel
aj Filip Druget, príslušník francúzskeho šľachtického rodu, žijúci
v Neapole. Bol dôverníkom aj vojvodom Karola Róberta. Ten mu za

preukázané služby daroval dedinku
Humenné, hrad Brekov, hrad Jasenov, ale aj okolité dediny. A teraz sa
už s menom Druget spájajú všetky
osudy Humenného. Po smrti Filipa Drugeta prichádzajú na scénu
ďalšie mená Drugetovcov: Ján Mikuláš, Viliam, Ľudovít, Štefan, Bartolomej, Gabriel, Imrich, Juraj Anton, Valentín, Ladislav, František
a Žigmund. Z dejín viem, že národ
môže byť bohatý aj cez minulosť.
Som toho názoru, že my Humenčania môžeme byť Drugetovcom
vďační za to, čo pre nás urobili
v duchovej aj materiálnej oblasti.
Už pri ich začlenení do Uhorska
sa pousilovali povzniesť dedinku
Humenné na mesto Humenné.
Zároveň prevzali na seba aj zodpovednosť za osudy ľudí žijúcich na
tomto území. Ochraňovali ich počas vojnových udalostí. V boji proti
presile Turkov sa vyznamenal Štefan Druget. Vtedajší veľký básnik
Ján Boccatius mu venoval oslavnú
báseň. Vyčerpaný s podlomeným
zdravím zakrátko zomiera. Drugetovcom veľmi záležalo i na tom,
aby sa povzniesla duchovná a vzdelanostná úroveň nielen obyvateľov nášho mesta, ale i obyvateľov
okolitých dedín. Aby sa to mohlo
uskutočniť, školy sa zakladali pri

všetkých farnostiach. V roku 1609
Juraj Druget podnikol všetky kroky
k tomu, aby sa založila stredná škola – gymnázium. Po krátkej dobe sa
to stalo skutočnosťou. Vyučujúcimi
boli jezuiti. Pri slávnostných príležitostiach sa v ňom konali slávnostné akadémie a hrali divadelné
prestavenia. O hmotné zabezpečenie školy sa starali Drugetovci.
V Humennom na námestí stal farský Kostol sv. Petra, ktorý vyhorel
a musel sa zbúrať. Nový kostol sa
vybudoval mimo námestia, terajší
farský kostol s kláštorom. Keďže aj
ten vyhorel, Drugetovci do opravy
kostola i kláštora investovali veľký
obnos peňazí. Je cennou sakrálnou pamiatkou. V roku 1600 bol
v Humennom postavený špitál.
Bol to útulok pre starých a úplne
nemajetných obyvateľov mesta.
V čase pokoja sa v meste zmáhali
remeslá a obchod zvlášť s Poľskom.
V 17. storočí si Drugetovci vystavili renesančný kaštieľ - zámok. Bol
tým miestom, kde sa určoval chod
panstva. Svoje miesto v ňom mala
aj Kaplnka Panny Márie - patrónky
Uhorska. Kaštieľ – zámok sa stal
súčasťou nášho každodenného života. Je veľmi cenným príspevkom
i do našej celonárodnej kultúry
a pýchou Zemplína. Ponúka vzru-

šujúce pohľady nielen obyvateľom
mesta, ale i všetkým jeho návštevníkom. Prvá správa o Humennom
pochádza z roku 1317. História
nášho mesta je veľmi dlhá a bohatá. Z knihy Dejiny Humenného
môžeme získať ešte veľa poznatkov
o prínose Drugetovcov pre mesto
Humenné. Ak sa zamýšľame nad
tým, čo posúvalo Drugetovcov stále
viac a viac do centra spoločenského
diania, bola to ich duchovná orientácia. Boli kresťanmi nielen podľa
mena, ale ozajstnými nositeľmi
skutkov kresťanskej lásky. Žili preto, aby pomáhali predovšetkým
iným. Príchod Drugetovcov na naše
územie bol pre naše mesto a jeho
široké okolie požehnaním. Popri
konaní dobrých skutkov, tak ako aj
my, aj oni sa dopúšťali chýb a omylov. Nikto nie je dokonalý. V knihe
S. V. Lapšanského „Posledný po
meči“ Jaroslav Coranič a Boris Voroňák napísali: „Drugetovci počas
vyše 370-ročnej histórie mali svoje
vzostupy a pády. Niektoré chyby a
tienisté stránky však nemôžu negovať ich prínos pre Uhorsko, a tým
aj pre Slovensko“. Po vymretí Drugetovcov sa majiteľmi ich panstva
stali Wandernatovci, Csákyovci
a nakoniec Andrássyovci.

RNEVAL

nce z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdipolu s romantickými princeznami, vílami a
ozprávkovými bytosťami.
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Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

sný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné,
štátna služba,
HE-R/0001
– Justícia
činnosti štátnozamestnaneckého miesta:
P R činnosti,
Á C Avo vyhodnocovaní
ívajúca najmä v analytickej a syntetickej
v na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných
Z. z. o súdnych úradníkoch
a iných všeobecnePRACOVNÍzáväzných právnych
 Prijmeme

KA NA NOČNÚ ZMENU

átnej služby podľa(každý
§ 19 ods. 1 písm.
a) – e) zákona
Z. z.
druhý
deň)č. 400/2009
- plat
užbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
500 eur. Tel. 0905 256 038.
obilosť na právne úkony v plnom rozsahu  bezúhonnosť
 ovládanie štátneho jazyka
HE-R/0101
Kvalifikačné predpoklady:
tupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ško Prijmem
vysokoškolskom právnickom
vzdelaní vydanýVEDÚCEHO
zahraničnou vysokou

do DREVOVÝROBY (s pra-

do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický,
vykoná
Prijmeme
), z ktorého uchádzač
preklad textu UPRATOVAČtarší ako tri mesiace
KU do prevádzky v Strážalebo iného rovnocenného
najvyššom
dosiahnutom
skom.dokladu
Tel.o0905
256
038. vzde-

otopis
HE-R/0100
spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravotžby
 Prijmem
štátnom občianstveSlovenskej
republiky HARISTOV
pravdivosti všetkých
uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení
a údajov
PRACOVNÍKOV
NA
ade o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
štruktúrovanom
GÁTER
–a profesijnom
drevovýroba.

STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

HE/0046

xou)§ 19v ods.
Strážskom.
Tel.
0905
nie štátnej služby podľa
2 zákona o štátnej
službe:
ch jazykov – anglický
nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
256jazyk,
038.
amovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
HE-R/0099
Zoznam požadovaných dokladov:

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

SV-Z/000426

REZKY. Tel. 0908 102 786.

SV-Z/000427

ného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z.
z. o štátnej služHE-R/0081
není niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodu sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnavým konaním a výberom
PREDAJ
vyhlasuje V Ý B E R
ého štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii
 Predám BUKOVÉ ODRADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK

14. SEPTEMBER
zonky * od 19.00 hod. Adam Ďurica *
-(výstavná sieň MsKS) 12.00 hod. – Ver- Laser-show * Pyro-show
nisáž: Zvonimir Vila
16. SEPTEMBER
-(Námestie slobody pred MsKS) 10.00 -(Námestie slobody pred MsKS) 10.30
hod. Deti mestu Humenné; 14.00-15.00 hod. Eucharistická slávnosť na poďaATYPICKÉ
hod. Futbalová exhibícia; 14.00-17.00 kovanie pri príležitosti 700-tého výročia
ŽALÚZIE a SIETE
hod. Skákacie hrady a šmýkačky; 15.00- prvej písomnej zmienky o meste Huposuvné
18.00 hod. Pozdrav partnerských miest; menné; 14.00 hod. Humenské spevácke
PANELOVÉ STENY
od 19.00 hod. Koncert speváčky Kristíny zbory svojmu mestu; 15.30 hod. XXI.
ROLETY
v cykle Neber drogy, ber hudbu. * Zape- ročník Festivalu národnostnej vzájomtextilné
čatenie časoschránky
nosti
plastové
-Videomapping (pred humenských zám- -(Humenský skanzen) 12.30 hod. PreLAMELOVÉ DVERE
kom) * Svetelná a ohňová show – Black hliadka folklórnych speváckych skupín
Evil
-(pódium pri Zimnom štadióne) 15.00www.facebook.com/olhajozef
15. SEPTEMBER
18.00 hod. Lenka Rakárová a Lady Cotel. 0905 357 433
-(Námestie slobody pred MsKS) 10.00- lors; hudobná skupina GM Birds; Marek
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk
11.30 hod. Súťaž v stavaní sôch z piesku Lacko a Tomáš Sučík
pre deti; 10.00-11.00 hod. Ujo Ľubo -(Zimný štadión) 19.00 hod. GA– interaktívne podujatie pre deti; 11.00 LAPROGRAM: Štátna filharmónia
Východ / Západ S L N K A
hod. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Košice, Marián Čekovský, Richard Her„Humenné o 700 rokov“; 14.00-15.00 rgott, Lenka Rakárová a Lady Colors,
pon (11.9.)
5:57 / 18:55 hod.
hod. Mimoni – hudobno-tanečná a bub- Natália Padová a Mikuláš Petrašovský;
ut
5:59 / 18:53 hod.
linková show; 16.00-17.00 hod. Koncert SZUŠ Via Arto; skupina Hex * legenstr
6:00 / 18:51 hod.
 aj pre páry
Roman Nadányi and The Band
štvr
6:02 / 18:49 hod.
dárna nemecká synthpopová skupina
 firma
zabezpečí
ubytovanie
-Slávnostné
stretnutie
pri Valaškovskom Alphaville
pia
6:03 / 18:46 hod.
moste – od 18.00 hod. kreatívne čítanie
sob
6:04 / 18:44 hod. a dopravu
17. SEPTEMBER
 poskytujeme
aj stravné
lístky
o meste Humenné;
FS Chemlon;
SZUŠ -(humenský Amfiteáter) od 14.00 hod.:
ned
6:06 / 18:42 hod.
Via Arto; Humenské mažoretky Ama- PUĽS – Poddukelský umelecký ľudoinformácie dostupné na:
vý súbor; Veronika Rabada; FS Vánok
PRANOSTIKA tel. č.: 0948 194
023
z Veľkých Kapušian
POHOTOVOSŤ
e-mail: renewal.adz@gmail.com
S OBČERSTVENÍM
Keď neprší na sv. Mórica (11. 9.,
V LEKÁRŇACH 14. STÁNKY
a 15. 9. Gorkého ulica od 8.00 do
mučeník), suchá jeseň býva.
V HUMENNOM
20.00 hod. * 16. 9. pri Zimnom štadióne
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
od 8.00 do 23.00 hod. * 17. 9. pred
Odkiaľ vietor fúka vo sviatok
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod. Amfiteátrom od 12.00 do 22.00 hod.
Povýšenia Svätého kríža (14. 9.),
Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/
odtiaľ drahota príde.
11. 9. SLNEČNICA,
Ul. 1. mája 21
12. 9. PRI KAŠTIELI,
Po Svätom kríži jeseň sa blíži.
Mierová ul. 33/1
(Pod stračou nožkou)
Od slávnosti Sedembolestnej
13. 9. DON BOSCO,
Panny Márie (15. 9.) teplota
Ul. 26.
novembra
52
VIDEÁ
K VYBRANÝM
(za SLSP)
vzduchu citeľnejšie poklesne.
ČLÁNKOM NÁŠHO
14. 9. PRITÝŽDENNÍKA
FONTÁNE, NÁJDETE
Námestie
slobody YOUTBE
28
NA NAŠOM
Septembrový dážď – poliam
15. 9. MÁRIA,
KANÁLI SLOVENSKYpotrava, ale vinohradom otrava.
Krátka ul. 3
16. 9. AVICENA,VYCHOD
V septembri je v sade ako v máji,
Nemocničná ul. 41
17. 9. LÚČ,
naviac ako v raji.
Ul. 1. mája 22
(jac)
SIETE
pevné
plissé
rolovacie

PRENÁJOM

 Dáme do prenájmu KANCELÁRSKE
PRIESTORY
v zrekonštruovanej budove
SFZ na ul. Osloboditeľov
3 v Humennom (100 m od
centra mesta, dostatok parkovacieho miesta zdarma).
Viac
nacenná
tel. bola
č. 0905
809medaily.
038;
Určite
príchuť zlatej
e-mail:
sekretariat@obfzhuOKRESNÝ SÚD HUMENNÉ,
menne.sk
17, 066 34 Humenné,
tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191
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finálového

Moder EFEKT s.r.o.

SV-Z/000418
HE/0047
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0905 256
konáva alebo vykonával
činnosť,038.
potvrdenie príslušnéetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých
HE-R/0002
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i s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť

ajneskôr do 24. 3. 2016,

ZDARMA

SV-Z/000383

resný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.
tronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu
kutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada.
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HUMENSKÝ EXPRES

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA
Rodinný muzikál autorky Tatiany
Masníkovej s hudbou Roberta „Ropka“ Šimka a Petry Bangóovej. Príbeh
na motívy rozprávok Tisíc a jednej
noci nás zavedie do Bagdadu, je plný
hudby, tanca, nádherných kostýmov,
veľkou výpravou s podmanivými
svetelnými efektami. - v nedeľu 24.
septembra o 17.00 hod. v divadelnej
sále DK. Vstupné 8 eur.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ
MÚZEUM
MIKULÁŠ JACEČKO:
POETIKA VINÍC
Fotografická výstava objektívom Mikuláša Jacečka, rodáka z obce Habura.
V súčasnosti žije a tvorí vo zemplínskej obci Vinné. Diela približujú jedinečnú nádheru zemplínskeho regiónu
so zameraním na malebnú obec Vinné.
Osobitné miesto patrí vinárskej tematike ako významnej súčasti mozaiky
tohto kraja. Detaily slnkom prežiarených plodov viniča − symbolu tu
rodiaceho sa „zemplínskeho pokladu“.
Autor vedie tiché rozhovory s odpočívajúcimi vinicami i úrodnými stráňami
a umeleckou formou vyjadruje svoj
obdiv voči miestnej prírode. Pozorným
okom odkrýva spevnosť všedného dňa
i skvosty krajiny, ktoré sú v dnešnom
hektickom svete nezriedka prehliadané. Výstava potrvá do 31. októbra
vo výstavných priestoroch VM.
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

KÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový BAZÉN
08.15 – 09.00 hod.
11.00 – 20.00 hod.
str, štvr
11.00 – 20.00 hod.
pia, sob, ned 09.00 – 20.00 hod.
ut

ut - pia
ned

SAUNA – muži
13.00 – 20.00 hod.
15.00 – 20.00 hod.

ut - pia
ned

SAUNA – ženy
14.00 – 20.00 hod.
15.00 – 20.00 hod.

www.kupaliskohumenne.sk

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 –
12. septembra o 19.30 hod.
OUT + ŽLTÁ
PROJEKT 100... Odysea päťdesiatročného Ágostona, hlavy rodiny, ktorý
sa vydáva na cestu po Východnej Európe s nádejou získať prácu a splniť si
svoj sen o chytení veľkej ryby. Skončí
v Pobaltí s prázdnymi vreckami a za
jeho golierom ostáva len morská soľ a
vietor. Počas svojej cesty sa dostáva
do čoraz viac bizarných situácií, kde
stretáva priateľskú ženu, Rusa s nepriateľskými zámermi a smutného vypchatého zajaca bez uší. Vlny zaplavujú
piesok a znovu sa vracajú do mora...
Film je distribuovaný s krátkym
animovaným „predfilmom“ Žltá.
Príbehom o slobode. Hlavná hrdinka
Viola, operná speváčka, je zviazaná
svojou predstavou o tom, ako má
žiť. Uzatvára sa pred svetom, aby sa
mohla naplno venovať svojej profesii,
no takýto život ničí nielen ju, ale aj
samotnú hudbu. Na vrchole svojej
kariéry sa Viola napokon oslobodí a
otvorí sa životu. Film je založený na
kontraste dvoch komplementárnych
farieb - žltej a fialovej. Žltá tradične
symbolizuje radosť, slnko, životnú
energiu, ale tiež nebezpečenstvo, zatiaľ
čo fialová je farbou smútku, duchovna
či tajomstva.
dráma (SVK/HUN/CZE), titulky – 13.
septembra o 19.30 hod.
AMERICKÝ ZABIJAK
(AMERICAN ASSASSIN)
Na zradu stačí jeden. Snímka podľa
celosvetového bestselleru Vinca Flyn-

MENINY
oslavujú:
11. 9. BYSTRÍK, HELGA
12. 9. MÁRIA, MARIKA
13. 9. CTIBOR, TOBIAS
(Deň pozitívneho myslenia
/ Medzinárodný deň programátorov
/ Medzinárodný deň čokolády)
14. 9. ĽUDOMIL, ĽUDOMILA
(Deň európskeho kultúrneho
dedičstva)
15. 9. JOLANA, MELISA
- Sedembolestná Panna Mária
(deň pracovného pokoja)
(Medzinárodný deň demokracie)
16. 9. ĽUDMILA
(Deň softvérovej slobody
/ Medzinárodný deň ochrany
ozónovej vrstvy)
17. 9. OLYMPIA		
na, sleduje osudy Mitcha Rappa (Dylan
O´Brien), ktorý za tragických okolností
stratí snúbenicu. Jeho túžba po pomste
ho privedie až k zúfalému činu, vďaka
ktorému si ho všimne CIA a ponúkne
mu možnosť pracovať pre nich. Po
šiestich mesiacoch intenzívneho tréningu v tajnom výcvikom tábore je nový
agent pripravený vyraziť na svoju prvú
misiu, v ktorej nesmie zlyhať. Stojí
proti nemu najnebezpečnejší protivník
zo všetkých, známy ako Duch – bývalý
špičkový agent CIA (Michael Keaton),
ktorý dokonale pozná taktiku a postupy
tajných služieb. Šanca poraziť ho je
takmer nulová.
akčný thriller (USA), slovenské titulky
– 14. a 16. septembra o 19.30 hod.
KTORÝ JE TEN PRAVÝ?
(HOME AGAIN)
Reese Witherspoon sa ocitne v obkľúčení mladých mužov, ex-manžela
a bude sa pýtať sama seba... ktorý je
ten pravý. Po rozchode s manželom
chce Alice začať odznova a podarí
sa jej to naozaj na jednotku. Vďaka
neviazanej narodeninovej oslave sa jej
život obráti naruby a skončí sa to až
vo chvíli, kedy má zrazu doma svoje
dve deti, mladého milenca, jeho dvoch
kamarátov i bývalého manžela. Alice
má štyridsať a vracia sa späť do mesta,
kde sa narodila a vyrástla. Doma si
chce utriediť myšlienky a začať odznova. Veď, ako sa hovorí, život začína
až po štyridsiatke. Nemôže existovať
lepší štart ako narodeninová party s
kamarátkami!
romantická komédia (USA), české
titulky – 17. septembra o 19.30 hod.
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OPUSTILI
NÁS

V HUMENNOM
Ľudmila Andrašová, nar. 1924
Miluša Kondisová, nar. 1953
Oliver Farkas, nar. 1985
V ČABINÁCH
Anna Fedorcová, nar. 1930
V CHLMCI
Jozef Cichý, nar. 1940
V JABLONI
Marek Paško, nar. 1984
V KAMENICI NAD CIROCHOU
Jozef Engel, nar. 1930
V MEDZILABORCIACH
Anna Komanová, nar. 1930
V MYSLINE
Veronika Kochanová, nar. 1951
V NIŽNÝCH
LADIČKOVCIACH
Anna Brinkošová, nar. 1950
V SNINE
Ján Kováč, nar. 1939
Veronika Gavronová, nar. 1940
František Gajdoš, nar. 1949
Anna Cihrová, nar. 1950
Ladislav Jankaj, nar. 1956
V ZBUDSKOM DLHOM
Hilar Smetanka, nar. 1946

Myšlienka
týždňa...
„Charakter sa
neutvrdzuje ľahko
a v tichosti. Len
v skúškach a utrpení
sa zoceľuje duša,
zostruje zrak, rozvíjajú
sa ambície, a tak sa
dosahuje úspech.“
(HELEN ADAMS KELLER;
1880-1968 – americká
spisovateľka, aktivistka,
učiteľka; ako prvý hluchoslepý človek vyštudovala
Harvard University)
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Neúčinné futbalové prevedenie Humenčanov päťdesiatpäť
-MJK-, Humenné

Štatisticky priechodný súper zo
stredných tabuľkových vôd krajskej
súťaže IV. ligy skupiny Sever, opäť
z bardejovského okresu, veľa trávy
na humenskom vysunutom ihrisku
Pri mlyne „nepokosil“. Dokonca
ani fanúšikovia humenského futbalu nepoctili v sobotu 9. septembra
stretnutie svojou účasťou. Navyše,
Raslavice prišli v 35. minúte o jedného hráča. Kapitán tímu Boris Guman videl červenú kartu za držanie
súpera (kapitána domácich, Cyrila
Vasiľa) za dres pred pokutovým
územím vo vyloženej gólovej šanci.
Strelecký účet si v 5. minúte otvoril
(v tejto sezóne vynikajúco hrajúci)
Norbert Sališ a druhým gólom zo 66.
minúty si ju vylepšil. Trochu chabým dojmom a streleckým prevedením sa však domáci celých 55 minút
prezentovali pred humenským publikom. Priestor brány bol ako-keby
zakliaty, dva góly Humenčanov (I.
Komjatý a P. Radovanović) sa hlavný arbiter rozhodol neuznať.
IV. LIGA SEVER – 8. kolo
FK HUMENNÉ – RASLAVICE
2:0 (1:0)
Góly: 5. a 66. N. Sališ.
Žlté karty: 30. Lipták, 81. Kozák.
Červená karta: nikto – 35. B. Guman.
Rozhodovali: M. Žofčák – M. Fedák,
J. Hamadej. Divákov: 254.
FK HE: A. Marović – N. Laković,
N. Sališ, L. Križanovský (69. M. Dolutovský), J. Bialončík, C. Vasiľ, I.
Komjatý, P. Radovanović (88. J. Halajčík), V. Voroňák (72. D. Radojević),
B. Manojlović, M. Porvazník (87. L.
Krajník). Tréner: P. Memedović.
OFK SIM: T. Vaško – R. Demko, J.
Tomáško, B. Guman, V. Gombár, E.
Lazur, M. Janík, Š. Buranovský, Pa.
Kozák, M. Lipták, E. Vasiľko (77. D.
Lazorik). Tréner: Pe. Stanek.
Prvá vážnejšia šanca domácich prišla
už vo 4. min., Komjatý z ostrého uhla
natiahol brankára Vaška k pravej žrdi
a nebol nikto z radu odvážnych, kto by
loptu zasunul do brány. Avšak už o minútu založili zverenci srbského trénera
Punišu Memedovića protiútok na jeden dotyk a v rohu malého vápna nádherne pravačkou rozvlnil sieť brány
hostí agilný Noro Sališ – 1:0. Hra súpera z Raslavíc nebola pre oko diváka

atraktívna, loptu držali hlavne domáci.
V 30. min. zložil k zemi trochu nedovolene M. Lipták domáceho Sališa ešte
pred hranicou šestnástky, priamy kop
„obete“ mieril mimo brány. O minútu
neskôr sa v tutovke nezapísal Radovanović, následne ani Sališ. Hostia namiesto gólov zbierali karty, žlté i jednu
červenú. Na posledný zápas určite nebude dobre spomínať kapitán Raslavíc
– Boris Guman. V 35. minúte stiahol

za dres k zemi
pred pokutovým
územím kapitána
domácich, ktorý
bol vo vyloženej
gólovej
šanci.
Priamym kopom Voroňák lizol hornú
žrď v spojnici konštrukcie brány. Ešte
predtým gólová hlavička Igora Komjatýho po rohu domácich nebola uznaná
rozhodcom, keď už sa tešila domáca

striedačka i humenskí fanúšikovia.
Sľubná spolupráca v 44. min. Voroňák
– Porvazník – Radovanović – Komjatý
nenašla priestor brány hostí. A vzduch
ešte stihol rozvíriť Voroňák, keď v samom závere polčasu tesne minul bránu
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minút v početnej výhode. Zažiarila hviezda Nora Sališa

popri ľavej žrdi prízemnou strelou.
Identických 22 hráčov vybehlo aj do
druhého dejstva. V jeho úvode bolo
cítiť herný tlak, ale z nesprávnej strany... domáci sa v početnej výhode paradoxne bránili. Spamätávali sa až po
desiatich minútach, keď najprv skvelý
srbský legionár v útoku, Predrag Radovanović vystrašil brankára Vaška
a potom s ním prišli do kontaktu aj
Sališ s Komjatým. V oboch prípadoch
bez následkov pre Raslavice. K narušeniu defenzívnej hradby hostí došlo
v 66. minúty, po dlhom pase od domácej brány si v strede poľa prevzal loptu
Radovanović, podelil sa s ňou s Norom Sališom, keďže brankár Vaško
riskol opustenie bránkoviska v päťke
až na hranicu šestnástky, no proti skúsenej dvojici humenských futbalistov
neuspel – 2:0. Golman súpera z Raslavíc poriadne „šacoval“ svojich
spoluhráčov. Náhradnému kapitánovi
Jánovi Tomáškovi adresoval napríklad tieto slová: „Daj mne kapitánsku
pásku, keď ju nevieš nosiť alebo si
ju nasaď na čelo...“ V 80. min. však
Tomáško včas zozadu čisto vypichol
loptu nebezpečne unikajúcemu Radovanovićovi. Následný gól srbského
legionára v drese FK Humenné pre
avizovaný ofsajd neplatil aj napriek
tomu, že Radovanović sa s fanúšikmi
radoval. O minútu neskôr stihol ešte
postrašiť brankára hostí, keď ho natiahol k pravej žrdi.

Na zápas 9. kola vycestujú humenskí
futbalisti v nedeľu 17. 9. na pôdu FC
Pivovar Šariš Veľký Šariš. Regionálne
derby čaká FK Humenné v sobotu 23.

septembra o 15.00 hod., kedy v rámci
10. kola privítajú Humenčania futbalistov MŠK Spartak Medzilaborce.

FUTBALOVÝ SERVIS

ca n/Cir. – Sedliská 1:0.
• V. Žipov – Bystré 0:1, Sečov. Polianka – N. Hrušov 0:3.

FORTUNA LIGA – 7. kolo
Ružomberok – Zemplín Michalovce
2:1 * Trenčín – Slovan Bratislava 2:2,
Podbrezová – Žilina 2:4, Dunajská
Streda – Prešov 0:0, Senica – Zlaté
Moravce/Vráble 0:1, Trnava – Nitra
(výsledok nebol známy v čase redakčnej uzávierky).

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

6
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7

5
4
4
3
4
3
3
2
2
1
1
0

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

0 10:1 16
0 17:8 15
3 10:7 12
0 10:8 12
2
9:7 12
2 14:10 11
4 18:14 9
3 8:17 8
4
5:6 7
3 11:13 6
5 7:15 4
5 5:18 2

IV. LIGA, SEVER – 8. kolo
Ptičie – Spiš. Podhradie 3:1, Pušovce
– Radvaň n/L. 1:7, Záhradné – Medzi-

laborce 4:1, Zámutov – Fintice 1:1.
•Poprad B – Soľ 8:1, Gerlachov – Ľubotice 2:2, Kračúnovce – V. Šariš 2:1.

FK Humenné
Gerlachov
Záhradné
Soľ
Poprad B
Kračúnovce
Radvaň n/L.
Spiš. Podhradie
Raslavice
Ľubotice
Fintice
Medzilaborce
Zámutov
Ptičie
V. Šariš
Pušovce

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
0

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

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

19:3
22:12
13:4
9:13
26:13
17:8
14:11
16:14
16:18
13:15
8:17
19:21
8:15
14:18
10:15
6:33

22
19
16
15
14
14
13
12
12
10
10
9
8
7
4
0

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 6. kolo
Borov – Sačurov 6:2, Ulič – Kochanovce/Brekov 1:3, Pakostov – Stakčín
4:1, Jasenov – Hencovce 1:3, Kameni-

N. Hrušov
6
Borov
6
Kamenica n/Cir. 6
Pakostov
6
Kochanovce/Brekov 6
Hencovce
6
Ulič
6
Bystré
6
Stakčín
6
Sedliská
6
Jasenov
6
Sačurov
6
V. Žipov
6
Sečov. Polianka 6

6
5
4
4
3
3
2
2
1
2
2
2
1
1

0
1
0
0
1
1
1
1
3
0
0
0
0
0

0 20:4 18
0 17:5 16
2 13:3 12
2 11:5 12
2 10:7 10
2 12:11 10
3 13:13 7
3
3:9 7
2 9:11 6
4
6:9 6
4
5:9 6
4 12:17 6
5 5:13 3
5 3:23 3

I.TRIEDA ObFZ HE – 6. kolo
Lackovce – V. Sitnica 5:3, Krásny
Brod – Belá n/Cir. 0:3, N. Ladičkovce – Koškovce 2:3, Zemplín. Hámre
– Ubľa 1:4, Lieskovec – Lukačovce
2:1, Dlhé n/Cir. – N. Sitnica 3:3, Ohradzany – Udavské (výsledok nebol
známy).

Ostatné výsledky a tabuľka na strane
13.
Belá n/Cir.
Koškovce
Dlhé n/Cir.
Lackovce
Lukačovce
N. Sitnica
Ubľa
N. Ladičkovce
V. Sitnica
Lieskovec
Krásny Brod
Ohradzany
Z. Hámre
Udavské

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
5

5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0

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

0
1
1
1
2
1
2
2
3
3
3
3
4
5

17:3
16:10
14:6
14:10
12:9
10:9
13:11
10:12
16:16
8:12
11:12
8:14
6:12
3:22

16
13
11
11
10
9
8
8
7
7
5
4
4
0

II.TRIEDA ObFZ HE – 5. kolo
Rokytov pri HE – Habura 2:4, Oľka –
Hrabovec n/L. 2:2, Hrubov – Brestov
4:2, Turcovce – Ňagov 1:0.

Habura
Rokytov pri HE
Hrabovec n/L.
Oľka
Hrubov
Turcovce
Ňagov
Brestov

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
2
2
2
2
1
1

0
0
2
1
1
0
0
0

1
1
1
2
2
3
4
4

18:5
10:6
13:7
5:6
8:12
4:13
6:9
5:11

12
12
8
7
7
6
3
3

-MJK-
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Sninský futbal oslavuje jubilejnú deväťdesiatku
V Snine hrávali celé rodiny - bratranci, bratia,
synovia či vnuci. Vždy stavali na vlastných
odchovancoch. Mnoho z nich pôsobili a pôsobia vo vyšších súťažiach doma a v zahraničí.
Napríklad Ján Mucha - reprezentačný brankár
Slovenska, účastník MS v Juhoafrickej republike a ME vo Francúzku, pôsobil v Žiline,
v Légii Varšava v Poľsku, v anglickom Evertone, v ruskej Samare, v Slovane Bratislava
a teraz chytá opäť v poľskej lige.

(pa), Snina

Najrozšírenejším športom na svete je futbal.
Hrajú ho muži i ženy. Táto kolektívna hra má
milióny fanúšikov. Veľkokluby tvoria obchodné spoločnosti, ktoré dokážu investovať do
hráčov obrovské finančné prostriedky. Aj na
Slovensku je športom „číslo jeden“ - futbal.
Hrá sa na dedinách, v mestečkách či vo veľkých mestách a ich chod závisí v značnej miere
od finančných prostriedkov – sponzorov.
Mnohé kluby zanikajú alebo hrajú nižšie súťaže, kde finančná náročnosť je nižšia. Pod Vihorlatom, v meste Snina siahajú začiatky futbalu
do roku 1927. Klub pod názvom ŠK Snina niekoľkokrát menil názov. Spočiatku sa futbal hral
neorganizovane. Boli to iba priateľské stretnutia
s družstvami HC Humenné, FAC Michalovce
a niektorými vidieckymi družstvami. Po skončení vojny v jeseni roku 1945 sa klub mení na
TJ Sokol Drevokombinát Snina a v roku 1952 je
telovýchovná jednota premenovaná na TJ DŠO
(dobrovoľné športové organizácie) Spartak
Snina, o tri roky neskôr v roku 1955 bol pridaný
názov podniku Vihorlat, čím vzniká TJ Spartak
Vihorlat Snina. Jeho hlavným sponzorom je
národný podnik Vihorlat Snina. Po roku 1989
výroba vo Vihorlate začína upadať a futbal stráca hlavného sponzora. Vytvára sa nový subjekt
a v roku 1991 je zaregistrovaný FC Vihorlat
Snina. Od súťažného ročníka 1994/1995 v Snine futbal zastrešuje mesto. Vzniklo Občianske
združenie Mestský futbalový klub Snina, ktorý
funguje doteraz.

Dezider Andrejčák. svoj futbalový život
zasvätil Snine. | FOTO ARCHÍV PA

Veľký kus práce pre sninský futbal urobil
ako funkcionár - Ing. Ján Benko, dlhoročný
predseda klubu, keď za jeho pôsobenia v tejto funkcii bol vybudovaný aj nový futbalový
štadión, ktorý slúži futbalistom dodnes. Počas
celej histórie Sninčania hrali v rôznych súťažiach. Sninskí futbalisti sa zúčastnili rôznych
zápasov a turnajov v zahraničí, a to na Ukrajine, v Maďarsku, Poľsku či v Nemecku. Snina
pravidelne hrávala prípravné zápasy s prvoligovými mužstvami ako Tatran Prešov, Lokomotíva Košice, VSS Košice, ale aj s mužstvami II. ligy. V roku 1973 zažila Snina futbalový
ošiaľ, kde sninskí futbalisti odohrali priateľský zápas s majstrom ČSSR, Spartakom Trnava, ktorý porazili rozdielom 2:1. Na sninskom
zelenom trávniku hrali také osobnosti ako
Laco a Rudo Pavlovičovci, Alexander Vencel starší aj mladší, Jozef Bomba, Ján Kozák
(terajší tréner mužskej
reprezentácie), Anton
Švajlen, Dušan Keketi, Ľubomír Moravčík, Jozef Adamec,
Karol Dobiaš a mnoho ďalších a ďalších. Najväčší úspech
Sninčania dosiahli
v ročníku 1975/1976,
kedy v Slovenskom
pohári postúpili až do
semifinále... v prvom
kole porazili Chemko
Strážske 2:0, v druhom
kole ZV Michalovce
2:0, v treťom Prakovce
na pokutové kopy, vo
štvrtom kole Jednotu
Trenčín 2:0, vo štvrťfinále porazili Chemlon
Humenné a v semifinálovom stretnutí
v Bratislave podľahli
bratislavskému Interu
rozdielom 2:0.

Bývalí sninskí futbalisti - Karol Kasprišin a Július
Urda | FOTO ARCHÍV PA

V rámci osláv 700. výročia prvej písomnej
zmienky o meste Snina a 90. výročia futbalu na
pôde mesta bude v sobotu 16. septembra slávnostne odovzdané do užívania futbalové ihrisko s umelou trávou, ktoré bolo vybudované
z prostriedkov SFZ, PSK a mesta Snina. Pri
tejto príležitosti sa uskutoční futbalový zápas
Internacionáli Slovenska (vedené Ladislavom
Petrašom) a Internacionáli Sniny.

Ďalší reprezentant
Slovenska, Ondrej
Duda - účastník
ME vo Francúzsku, pôsobil v Košiciach, v Poľsku
a teraz v Nemecku.
Pavol Diňa - 3-krát
reprezentoval Slovensko, hral I. ligu
za Banskú Bystricu,
Dunajskú Stredu, 1.
FC Košice, Humenné a do siete súperov nastrieľal 131
ligových gólov.
Jozef Krivjančin
pôsobil v Žiline,
českých RH Cheb
a Slávia Praha.
Miroslav Labun si
zahral v Prešove,
Banskej Bystrici
aj v Humennom.
Ďalej sú to František Hanc, Marek
Lukáč, Marián Vasiľko, Dávid Škutka, Jozef Ondik,
Ivo Minčič, Michal
Krajňak, Ján Aľušík, Ján Jankaj,
Vladimír Onufrák,
Matúš Kira, Šimon
Turik a rad ďalších
vynikajúcich futbalistov. V súčasnosti
pôsobí v MFK Snina sedem žiackych,
z toho jedno dievčenské i mládežnícke družstvá, ktoré
vedú kvalifikovaní
tréneri. A-družstvo
mužov sa usídlilo
v III. lige skupina
Východ, ktorú riadi
krajský Východoslovenský futbalový zväz.

Dobré meno sninskému futbalu robili aj – zľava: Pavol
Diňa, Miro Labun a Marek Lukáč. | FOTO ARCHÍV PA

Troj-generácia sninského futbalu – zľava: Vlado Vaľko (syn),
Vladko (vnuk) a Michal Vaľko (otec a dedko). | FOTO ARCHÍV PA
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Ladenie formy pred zimnou plaveckou sezónou
(pkch), -MJK-; Kaluža, FOTO ARCHÍV PKCH

Za svoju druhú domovskú prípravnú pôdu považujú plavci
humenského plaveckého klubu
určite priestory hotela Granit
v rekreačnej oblasti Zemplínska šírava. Týždenný pobyt
absolvovalo v termíne 24. – 31.
augusta 42 plavcov, aby tu rozbiehali nadchádzajúcu zimnú
plaveckú sezónu.
V hoteli GRANIT na Zemplínskej
Šírave sa dňa 24. augusta popoludní stretli plavci z humenského
plaveckého klubu. Tréneri Tomahogh, Kirschner, Pencák, Luksaj
a Bača tu rozbiehali 42 plavcov
na zimnú plaveckú sezónu.
Po skupinách trénovali dopoludnia aj popoludní v 25-metrovom
bazéne pod vedením trénerov
Tomahogha, Kirschnera, Pencáka, Luksaja a Baču, navyše
absolvovali cvičenia v spolupráci s masérkou Lenkou a beh na

brehoch šíravy. V programe
sústredenia boli aj športové
hry na ihriskách v prírode a turistické vychádzky.
Spestrením bola plavba
výletnou loďou hladinou
Zemplínskej šírave. Dvakrát
si dievčatá a chlapci zatancovali na večernej diskotéke. Inštruktážne videá dali
plavcom návod na zlepšenie
plaveckých spôsobov. Záverečný tréning plavci ešte
absolvovali popoludní v posledný augustový deň.

Tretí ročník tenisový turnaj neregistrovaných pre Igora Komjatýho
(mkoh), -MJK-; Humenné

Antukové dvorce na Sídlisku
III v Humennom ožili koncom
letných prázdnin tretím ročníkom tenisového turnaja neregistrovaných hráčov – Allianz
Cup 2017. Dva dni potrebovali chalani na súboje vo dvojhrách i štvorhrách, z ktorých
postupne vzišli finalisti i víťazi
turnaja.

Po skupinovej fáze vstúpili
hráči do vyraďovacieho systému. Z finálovej dvojice súťaže
jednotlivcov sa viac tešil Igor
Komjatý z Udavského, ktorý si
v rozhodujúcom zápase poradil
s René Barnikom. Ten na turnaj
pricestoval až z Praha. Tretie
miesto obsadil nestarnúci tenisový veterán Milan Venglár.
DVOJHRA
Poradie: 1. Igor Komjatý, 2.
René Barnik, 3. Milan Venglár.

Tri najúspešnejšie dvojice vo štvorhre s usporiadateľom turnaja. | FOTO: ARCHÍV KOH

Najlepšie si v súťaži útechy
počínal Pavol Krajkovič, pred
Rudom Puškarom a Ondrejom
Štiblarikom.
ŠTVORHRA
Titul neregistrovaných hráčov
si vybojovala dvojica Capovčak
– Albičuk, ktorá vo finále zdolala dvojicu Telepun - Kačur... 3.
Barnik – Šofranko, 4. Puškar –
Venglár.

Hlavnú cenu odovzdal zástupca
spoločnosti Opel - Jozef Fabian,
ktorý venoval víťazovi súťaže
jednotlivcov zároveň aj kľúč
od automobilu Opel Insignia s
plnou nádržou. Ten si bude charizmatický Igor Komjatý užívať
celý jeden týždeň.
Poďakovanie za kvalitne zorganizovaný tretí ročník tohto
turnaja patrí Rudovi Puškarovi
a sponzorom, ktorí zabezpečili
občerstvenie i hodnotné ceny.

Traja najlepší vo dvojhre – zľava: Milan Venglár (3.), víťaz Igor Komjatý,
René Barnik (2.) s usporiadateľom súťaže Jozefom Fabianom. | FOTO:
ARCHÍV KOH
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Český veľmajster v drese Šachy Reinter Snina porazil Kasparova
(MA), -MJK-; Saint Louis, Humenné, Snina

Šachovú udalosť svetového rangu s cenou pre víťaza vo výške
150-tisíc dolárov poctil svojou
aktívnou účasťou aj hráč klubu Šachy Reinter Snina, český
veľmajster David NAVARA. Na
veľmajstrovskom šachovom turnaji „Saint Louis Rapid & Blitz“
v americkom štáte Missouri
štartoval na divokú kartu. Turnaj je v sérii Grand Chess Tour
v roku 2017 novým. Šesť skvelých
šachistov sveta oproti štyrom „divokým kartám“ a každý sa snažil
dokázať, že môže ťahať pešiaka
s tým najlepším.
V konkurencii najlepších šachistov
sveta sa Davidovi Navarovi podarilo hneď niekoľko úspechov. Už
vo štvrtom kole vyhral nad ruským
(ukrajinským) šachovým zázrakom,
Sergejom Karjakinom, ktorý bol
tohoročným vyzývateľom majstra
sveta, Nóra Magnusa Carlsena,
v zápase o titul. Následne v siedmom kole porazil ďalšieho špičkového ruského šachistu, bývalého
šampióna a šachového veľmajstra,
dnes 54-ročného Garriho Kasparova. V konečnom zúčtovaní skončil
zástupca sninského šachu, David
Navara, na ôsmom mieste. Treba podotknúť, že nechal za sebou okrem
Kasparova aj ďalšieho majstra sveta,
Inda Višvánáthána Ánanda.
David Navara je platnou posilou

Ruský šachový veľmajster Garri Kimovič Kasparov verzus český veľmajster David Navara na šachovnici amerického štátu Missouri. | FOTO
ARCHÍV ŠRHE

klubu Šachy Reinter od roku 2016
a pomohol mu k striebornej medaile v minulom ročníku slovenskej
extraligy. Za Reinter už v tom čase
pravidelne nastupovala slovenská
šachová jednotka Ján Markoš a český veľmajster Vlastimil Babula,
ktorí sa s Davidom dobre poznali.
Sprostredkovali mu ponuku vedenia klubu zahrať za Reinter jedno
súťažné dvoj-kolo a zorganizovať
prednášku pre mládež spojenú s autogramiádou jeho knihy. Akcia mala

veľký úspech a humenský šachový
klub, ktorý sa venuje hlavne mládeži a popularizuje šach vo východoslovenskom regióne, Davida nadchol. Nastúpil aj na ďalších sedem
zápasov a rovnako tak plánuje aj
v tejto sezóne.
Nezisková organizácia Šachy Reinter pôsobí na poli vzdelávania šachovej mládeže v troch mestách
- a to v Humennom, Košiciach
a Snine. Práve posledné menované bude spoluorganizátorom toh-

toročných extraligových zápasov
družstva s názvom Reinter Snina,
ktorého súčasťou je aj David Navara. Slovenská šachová špička sa
bude schádzať pri kráľovskej hre
v kaštieli a Sninčania si tak môžu
zaspomínať na rok 1992, kedy sa
naposledy v tomto meste hrala šachová extraliga. Súčasťou tímu,
rovnako ako v minulosti, sú aj jeho
rodáci - Pavol Pčola, Daniel Rajňak
a Jaroslav Pčola, ktorý je zároveň
riaditeľom klubu.
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Hráč klubu Šachy Reinter Snina – David Navara, je posilou nášho šachového klubu od roku
2016. | FOTO ARCHÍV ŠRHE

