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Prečo prekážala Nexisu ochrana Priemyselného parku 
Chemes a v čí prospech rozhodujú štátne orgány?

Už o pár dní prepuknú oslavy 
Dni mesta Humenné

Humenská nemocnica 
odštartovala rekonštrukciu 
svojich priestorov

  Viac na str. 3   Viac na str. 9

Bezpečnosť, poriadok, profesio-
nálny prístup a ochrana zamest-
nancov a areálu boli už viac ako 
25 rokov prioritou a hlavným 
poslaním strážnej služby, ktorá 
ešte donedávna pôsobila v Prie-
myselnom parku Chemes v Hu-

mennom. S jej výkonom bolo viac 
ako štvrťstoročie spokojné nielen 
vedenie spoločnosti Chemes, a. 
s., Humenné, ale aj zamestnanci 
a firmy, ktoré pôsobia v priemy-
selnom parku. Voči výkonu služ-
by a ochrane parku neboli za 25 

rokov žiadne zásadné výhrady. 
A to nielen zo strany firiem, ale 
ani zo strany polície a ďalších 
štátnych orgánov. Na počudo-
vanie, zásadný obrat vo vnímaní 
ochrany priemyselného parku 
nastal zo strany Nexisu Fibers, a. 

s., potom, ako došlo v tejto firme 
k reštrukturalizácii. Spomína-
nej spoločnosti sa zrazu prestali 
pozdávať kontroly a dodržiava-
nie predpisov, ktoré požadovala 
ochrana priemyselného parku. 
Je zaujímavé, že Nexis podniká 

Priemyselný park Chemes, v ktorom podnikajú desiatky firiem a pracuje tu takmer 2-tisíc ľudí, prišiel po viac ako 25 rokoch 
o vlastnú ochranu. Strážna služba, ktorá dohliadala na bezpečnosť a poriadok v areáli priemyselného parku, musela po 

výhradách Nexisu a rozhodnutiach polície a štátnych orgánov skončiť. Vedenie spoločnosti Chemes vidí v odobratí licencie 
pre ich strážnu službu obyčajné šikanovanie podnikateľov zo strany štátu. Navyše neustále útoky smerované na Chemes 

ohrozujú podľa spoločnosti stabilitu a prácu v priemyselnom parku, ktorý je najväčším v Prešovskom kraji.
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Prečo prekážala Nexisu ochrana Priemyselného parku Chemes a v čí prospech rozhodujú štátne orgány?

v areáli Chemes už viac rokov 
a predtým z jeho strany žiadne 
zásadné výhrady voči výkonu 
strážnej služby nikdy neboli. 

V čí prospech rozhodujú 
štátne orgány?
Prácu strážnej služby si pochva-
ľovali nielen firmy, ale aj ha-
sičský zbor, ktorý sídli priamo 
v priemyselnom parku. Práve 
strážna služba viackrát asistovala 
hasičským záchranárom pri ich 
zásahoch v parku. Naposledy za-
sahovali hasiči práve v spomína-
nom Nexise, kde vznikol požiar 
z nedbalosti. Počas reštrukturali-
zácie Nexisu sa zmenila majiteľ-
ská štruktúra firmy a zrazu zača-
lo dochádzať k spochybňovaniu 
činnosti strážnej služby. Firma 
prestala dodržiavať zaužívaný 
štatút priemyselného parku a na 
vstupnej bráne došlo k niekoľ-
kým vyvolaným konfliktom, kto-
rých výsledkom bolo policajné 
vyšetrovanie voči strážnej službe 
Chemesu. Doteraz spoľahlivá 
služba bola zrazu vystavená kolo-
toču kontrol a previerok, ktorých 
výsledkom bolo na základe roz-
hodnutia Krajského riaditeľstva 
policajného zboru (KRPZ) v Pre-
šove odňatie licencie na výkon 
strážnej služby. 

Celý kolotoč naťahovačiek so 
štátnou mašinériou odštartoval 
pred viac ako rokom, presnej-
šie vo februári 2018, keď KRPZ 
v Prešove rozhodlo o odňatí li-
cencie strážnej službe. Chemes 
sa voči tomuto absurdnému 
rozhodnutiu krajskej polície 
v apríli toho istého roku pocho-
piteľne odvolal. Koncom sep-
tembra 2018 Ministerstvo vnútra 
SR odvolanie Chemesu uznalo 
a rozhodnutie krajskej polície 
zrušilo. Spoločnosť Chemes, kto-

rej prioritou je vytvárať vhodné 
podnikateľské prostredie pre 
firmy v priemyselnom parku 
a udržanie zamestnanosti, a nie 
boj s políciou a úradmi, ani po 
tomto rozhodnutí nemala pokoj. 
Krajské riaditeľstvo policajného 
zboru v Prešove vo februári 2019 
opäť rozhodlo o odňatí licencie. 
Firma Chemes sa v marci tohto 
roku, ako inak, opäť proti tomuto 
rozhodnutiu odvolala. Minister-
stvo vnútra námietky a odvolanie 
Chemesu akceptovalo a v máji 
2019 rozhodlo o zrušení rozhod-
nutia krajskej polície. Ak si mys-
líte, že po tomto druhom rozhod-
nutí už konečne nastal pokoj, tak 
sa mýlite. „Neúnavní“ krajskí po-
licajti, ktorí celý tento absurdný 
hon na strážnu službu s 25-roč-
nou históriou spustili na podnet 
Nexisu, v júli opäť rozhodli o od-
ňatí licencie. Pred pár dňami sa 
preto spoločnosť Chemes voči už 
tretiemu rozhodnutiu policajtov 
odvolala opäť. Momentálne sa 
preto čaká na ďalšie rozhodnutie 
Ministerstva vnútra SR. My len 
dúfame, že po tomto rozhodnutí 
sa už budeme môcť naplno veno-
vať práci v priemyselnom parku a 
nie „boju“ s políciou, ktorého cie-
ľom je pravdepodobne vyčerpá-
vať firmu, vďaka ktorej má prácu 
v regióne 1800 ľudí.  

Zdá sa, že ak má niekto dobré 
politické krytie, nepomôže ani 
dovolanie na najvyšších orgá-
noch. Ak polícia - štátny aparát 
rozhoduje tak úspešne v pro-
spech súkromnej firmy, vynára 
sa preto otázka, či sa to nemôže 
diať pod vplyvom politických oli-
garchických skupín jednej z vlád-
nych strán, ktorá si aj takýmto 
spôsobom začala diktovať svoje 
podmienky v rámci priemysel-
ného parku. Ako si možno ináč 
vysvetliť kroky polície a ďalších 
štátnych orgánov, ktorým 25 ro-

kov výkon strážnej služby v prie-
myselnom parku nikdy nepre-
kážal, a zrazu na podnet Nexisu 
prišla strážna služba rozhodnu-
tiami štátnej mašinérie o licen-
ciu. Práve tá služba, ktorá už viac 
ako štvrťstoročie stála vždy na 
strane zákona a dohliadala na 
poriadok a bezpečnosť v priemy-
selnom parku. Preto je namieste 
otázka: v čí prospech rozhodu-
jú štátne orgány? V súvislosti 
s kauzami, ktoré sa v posledných 
mesiacoch prevaľujú na Sloven-
sku, v ktorých policajní funk-
cionárovi a štátni úradníci sú 
podozriví z toho, že „na lusknu-
tie prsta“ mali slúžiť osobám, 
ktoré figurovali na mafiánskych 
zoznamoch, sa spoločnosť Che-
mes už ani nečuduje, že štátna 
mašinéria na podnet súkromnej 
firmy s pravdepodobne dobrý-
mi kontaktmi na tých správnych 
ľudí zruší licenciu strážnej službe 
s 25-ročnou históriou. V krajine, 
kde policajti namiesto mafiánov 
a zlodejov lustrujú vo svojich 
databázach novinárov, je, žiaľ, 
aj toto možné. Na Slovensku, 
kde sa sledovali novinári a podľa 
medializovaných informácií aj 
plánovali vraždy poctivých a pre 
niekoho nepohodlných proku-
rátorov, zdá sa, nie je problém 
zrušiť pre niekoho nepohodlnú 
strážnu službu s 25-ročnou histó-
riou. Chemes cez sled posledných 
udalostí vníma, že je tu snaha aj 
cez štátne inštitúcie ho vystaviť 
určitej forme rôzneho nátlaku. 
Podľa posledných medializova-
ných informácií je evidentné, že 
niektoré skupiny a ľudia majú 
svoje „opičky“ s možným dosa-
hom aj na štátne a súdne rozhod-
nutia.  

Útoky na Chemes 
ohrozujú stabilitu 
a prácu v priemyselnom 
parku

Priemyselný park Chemes fun-
guje v Humennom od roku 1993. 
V súčasnosti je najväčším v Pre-
šovskom kraji. V parku Chemes 
pracuje približne 1800 zamest-
nancov. Pôsobia tu aj firmy zo 
zahraničia. Výhodné podmienky 
v parku a kvalitný ľudský poten-
ciál v Humennom ich motivovali 
k tomu, že sa rozhodli rozširovať 
výrobu práve tu. Za 26 rokov 
jeho existencie neboli žiadne vý-
znamné súdne spory ani výrazné 
problémy medzi prevádzkovate-
ľom priemyselného parku a ná-
jomcami. Problémy nastali až v 
roku 2017 po reštrukturalizácii 
Nexisu, keď došlo k zmenám v 
majiteľskej štruktúre tejto firmy. 
Spoločnosti Chemes, a. s., platí 
táto firma za energie, ako uzná za 
vhodné, naďalej kopí dlhy a po-
sledné skutočnosti nasvedčujú 
tomu, že dokonca môže poškodiť 
ekonomické záujmy Chemesu, 
a tým vlastne ohroziť aj zamest-
nanosť 1800 ľudí v regióne. Spo-
ločnosť Chemes, a. s., pritom 
vytvorila Nexisu v priemyselnom 
parku vhodné podmienky na 
podnikanie. Pred časom v dobrej 
viere, aby Nexis nerušene fungo-
val a podnikal v priemyselnom 
parku, mu spoločnosť Chemes 
predala budovy za symbolickú 
sumu. Teraz je firma Nexis podľa 
ich vlastného vyjadrenia v rece-
sii a podľa blízkych zdrojov z fi-
nančných inštitúcií a zamestnan-
cov sa tu peniaze akosi strácajú 
cestou. Niektorí zainteresovaní 
ľudia už nadobúdajú pocit, že aj 
v tomto prípade skrytí politickí 
oligarchovia spoza závesu riadia 
svoje biele kone. Žiaľ, o udržanie 
pracovných miest, zamestnanos-
ti a vhodného podnikateľského 
prostredia im v tomto prípade 
zjavne nejde.

Vedenie spoločnosti  
Chemes, a. s., Humenné
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Humenská nemocnica odštartovala rekonštrukciu svojich priestorov, nakúpi aj nové medicínske vybavenie

ts, Humenné, FOTO: MIPO 

Nemocnica plánuje vďaka eurofon-
dom uskutočniť viaceré stavebné 
úpravy a spojiť napríklad súčasné 
interné a neurologické oddelenie. 
Vznikne tak nový internistický 
klaster. „Zoskupením príbuzných 
medicínskych odborov do jedného 
spoločného celku dokážeme lepšie 
a racionálnejšie využívať prístrojo-
vú techniku, personálne kapacity 
a zaviesť systém tzv. plávajúcich 
lôžok, aby sme ich dokázali efektív-
ne využívať,“ vysvetľuje medicínska 
riaditeľka humenskej nemocnice 
MUDr. Mária Vasilová. Podotýka, 
že každý z pacientov tak bude môcť 
ležať na hociktorej izbe, kde bude 
preňho voľné vhodné lôžko. Zatiaľ 
čo sestry sa budú starať o všetkých 
pacientov na zverenom úseku, leká-
ri za nimi budú chodiť podľa svojej 
špecializácie, čiže internisti za inter-
nistickými pacientmi, neurológovia 
za neurologickými. Podobné zlúče-
nie čaká i neurologickú a internú 
jednotku intenzívnej starostlivosti 

(JIS), ktorých spoločný celok bude 
tiež využívať systém plávajúcich 
lôžok. „V rámci novej JIS bude vy-
členená aj osobitná izolačná izba 
s kompletným príslušenstvom. V 
súčasnej dobe totiž narastá počet 
závažných epidemiologických ocho-
rení, ktoré si vyžadujú intenzívnu 
zdravotnú starostlivosť,“ dopĺňa 
Vasilová. Oba nové zlúčené celky 
dostanú aj nové medicínske zaria-
denie, napríklad monitory vitálnych 
funkcií, mobilný RTG  prístroj, in-
termediárne lôžka či nový mobili-
ár. Stavebné práce sú naplánované 
v etapách do apríla 2021.

CT, USG, RTG i digitálny mamograf
Z eurofondov tiež nemocnica nakú-
pi novú diagnostickú techniku. Na 
rádiologické oddelenie tak pribudne 
napríklad nový počítačový tomograf 
(CT). „S kvalitným CT prístrojom 
vieme spresniť a urýchliť diagnosti-
ku a odhaliť tak závažné ochorenia 
v oveľa včasnejšom štádiu, čo môže 
zachraňovať životy. Moderné CT 
prístroje majú tiež nižšiu radiačnú 

záťaž na pa-
cienta,“ vysvet-
ľuje medicín-
ska riaditeľka.

Okrem CT prí-
stroja dostane 
vďaka eurofon-
dom nemoc-
nica aj nový 
röntgen, ultra-
sonograf a di-
gitálny mamo-
graf. Nemocni-
ca tiež nakúpi 
nové medicín-
ske vybavenie 
pre oddelenie 
neonatológie, 
konkrétne pre 
jednotku re-
suscitačnej intenzívnej starostlivos-
ti, aj pre oddelenie anestéziológie 
a multiodborovej intenzívnej sta-
rostlivosti. Pribudnú tak napríklad 
nové inkubátory, ventilátory pre 
umelú pľúcnu ventiláciu, monitory 
vitálnych funkcií, klasické i inten-

zívne lôžka pre hospitalizovaných 
pacientov. Nemocnica na rekon-
štrukciu a nové vybavenie využije 
nenávratný finančný príspevok z 
Integrovaného regionálneho ope-
račného programu (IROP). 

Nemocnica Svet zdravia Humenné odštartovala počas leta rekonštrukciu svojich priestorov. Plánuje spojiť niektoré zo 
svojich oddelení, nakúpiť moderné diagnostické prístroje i nové medicínske zariadenie. Získala totiž nenávratný finančný príspevok 

z eurofondov, celková výška investície vrátane spoluúčasti nemocnice dosiahne viac než 3,5 milióna eur bez DPH.

Mesto Humenné sa bude uchádzať o získanie dotácie na realizáciu verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice.

Humenné: Mesto chce elektrickú nabíjaciu stanicu pre elektromobily

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Samospráva chce vznikom nabíja-
cej infraštruktúry podporiť rozvoj 
elektromobility na Slovensku a na-
plniť tak výzvu ministerstva hos-
podárstva. Vyplýva to z uznesenia 
mestského zastupiteľstva (MsZ), 
ktoré mestskí poslanci schválili 
v stredu na svojom rokovaní. Sa-
mospráva môže na projekt v rámci 
výzvy získať dotáciu vo výške 5000 
eur, spolufinancovanie predstavu-
je päť percent. Dôvodová správa 
však upozorňuje, že „pri realizácii 

projektu je potrebné uvažovať aj 
s výdavkami určenými na stavebné 
a inštalačné práce súvisiace s osa-
dením a sprevádzkovaním elek-
trickej nabíjacej stanice“. Podľa 
dôvodovej správy k uzneseniu by 
sa mala nová elektrická nabíjacia 
stanica nachádzať na parkovisku 
na Mierovej ulici pri Dome služieb. 
Na rokovaní MsZ však zazneli dva 
ďalšie návrhy, parkovisko pri sídle 
mestskej polície aj nevyužívané 
výmenníkové stanice na území 
mesta. Ako vyplýva z uznesenia, 
v prípade úspechu žiadosti o po-

s k y t n u t i e 
nenávrat-
nej dotácie 
budú sta-
vebné prá-
ce zabezpe-
čovať Tech-
nické služ-
by mesta 
Humenné. 
I n š t a l a č -
né práce 
a práce 
súvisiace so spustením prevádzky 
bude zabezpečovať budúci pre-

vádzkovateľ verejne prístupnej na-
bíjacej stanice.
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V Michalovciach odhalili nelegálnu výrobňu cigariet

ts, Michalovce       

Príslušníci Kriminálneho úradu fi-
nančnej správy vykonávali proces-
né úkony na východe Slovenska pre 
políciou identifikované nelegálne 
cigarety a kompletné príslušen-
stvo na ich výrobu. Pri prehliadke 
priestorov totiž zaistili dve výrobné 
linky na cigarety a na spracovanie 
tabaku s množstvom príslušenstva 
k týmto linkám a komponentov po-
trebných na výrobu cigariet. Záro-
veň našli v priestore aj 4,5 mil. ks 
cigariet neoznačených slovenskou 
kontrolnou známkou a viac ako 20 
ton tabaku. Vyšetrovateľ Kriminál-
neho úradu finančnej správy zadr-
žal v tejto súvislosti 8 osôb ukra-
jinskej národnosti. Škodu na spot-
rebnej dani z tabakových výrobkov 
vyčíslili kriminalisti z KÚFS pred-
bežne na približne 2 mil. eur. Vy-
šetrovateľ finančnej správy začal 
trestné stíhanie pre porušovanie 

predpisov o štátnych technických 
opatreniach na označovanie tova-
ru, za ktorý hrozí páchateľom trest 
odňatia slobody na 3 až 8 rokov. 
Okrem nepovolenej výroby taba-
kových výrobkov sa na mieste na-
chádzali aj nezákonne prechováva-
né zakázané látky -  43 kusov 11 kg 
fliaš obsahujúcich freón, pri kto-
rých vzniklo podozrenie z prečinu 

neoprávnenej výroby a nakladania 
s látkami poškodzujúcimi ozónovú 
vrstvu. Aj v tomto prípade začali 
trestné stíhanie. Tento prípad nie 
je na Slovensku za tento rok jediný. 
Finančná správa zatiaľ v roku 2019 
na Slovensku už sama identifiko-
vala niekoľko prípadov nelegálnej 
výroby cigariet. V tejto oblasti má 

za sebou viaceré úspešné zásahy, 
vďaka ktorým zabránila, aby sa na 
európsky trh dostalo viac ako 30 
mil. nelegálne vyrobených ciga-
riet, 30 ton tabaku či tisícky cigár. 
V iných dvoch prípadoch (Košice, 
Sereď) zaistili tiež celé výrobne a 
zhabali kompletné linky na výrobu 
cigariet.

Polícia odhalila ďalších vodičov pod vplyvom alkoholu

Poloniny: Piliar sa vážne zranil motorovou pílou

tasr, východné Slovensko   

Na sociálnej sieti informovala polí-
cia o 11 prípadoch v Košickom kraji, 
ktoré odhalila od piatka (23. 8.) do 
nedele (25. 8.). Vodiči mali v dychu 
od 1,10 do 3,48 promile alkoholu. 
V piatok (23. 8.) v skorých ranných 
hodinách kontrolovali 22-ročného 
Igora z Trhovíšť na aute s poruchou 
osvetlenia, polícia mu namerala 
v prepočte 1,33 promile alkoholu 

v dychu. Večer zistili u 57-ročného 
Jána zo Sečoviec za volantom 1,27 
promile, opakované skúšky mali 
stúpajúce hodnoty. Najviac alko-
holu v dychu zistili u 48-ročného 
Tomáša z košickej mestskej čas-
ti Krásna, a to 3,48 promile. Pod 
vplyvom bol aj 33-ročný Patrik z 
okresu Košice – okolie. „Či alkohol, 
rýchlosť alebo iné nástrahy stáli za 
šmykom a následným prevrátením, 
už skúmajú dopraváci. Určite mu 

však priťaží skutočnosť, že dycho-
vou skúškou na zistenie alkoholu v 
dychu bola mu nameraná hodnota 
1,27 mg/l, čo je v prepočte 2,65 pro-
mile,“ uvádza polícia s tým, že 1,10 
promile alkoholu v dychu zistila u 
21-ročného Dominika zo Spišskej 
Novej Vsi a porucha osvetlenia pre-
zradila 28-ročného Mareka z Pav-
loviec nad Uhom, ktorý šoféroval s 
1,54 promile. Pri návrate zo Šíravy 
policajti kontrolovali aj 42-ročného 

Milana z Nacinej Vsi, u ktorého zis-
tili 2,21 promile. Ako polícia ďalej 
informuje, ďalších troch vodičov 
odhalili jej hliadky v nedeľu (25. 
8.). Štyridsaťšesťročnému Rasti-
slavovi z okresu Gelnica v Helc-
manovciach namerali v dychu 1,23 
promile. Po obci Borša jazdil s 1,56 
promile 28-ročný Ján a v prepočte 
s 1,10 promile alkoholu v dychu šo-
féroval v obci Slanec 28-ročný Ma-
túš z okresu Košice-okolie.

tasr, Snina

Vážne poranenie dolnej končatiny 
utrpel vo štvrtok 22. augusta v dopo-

ludňajších hodinách 57-ročný piliar 
pracujúci pri Vlčom potoku v Polo-
ninách. Informovala o tom Horská 
záchranná služba na sociálnej sie-

ti. Podľa zverejnených informácií 
záchranári zranenému na mieste 
poskytli neodkladnú zdravotnú sta-
rostlivosť. Ako TASR informovala 

hovorkyňa Operačného strediska 
záchrannej zdravotnej služby Alena 
Krčová, piliara previezli na ďalšie 
ošetrenie do nemocnice v Snine.

Dve výrobné linky na cigarety a na spracovanie tabaku, milióny kusov cigariet neoznačených platnou kontrolnou známkou 
a tony tabaku. To je čiastočný výsledok akcie policajtov NAKA v Michalovciach, ktorý prípad nelegálnej výroby cigariet 

vzhľadom na vecnú príslušnosť odovzdali príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS). 

Polícia zadržala vodičské preukazy, obmedzila na osobnej slobode a vzniesla obvinenie pre ohrozenie pod vplyvom 
návykovej látky voči ďalším vodičom pod vplyvom alkoholu. V sobotu (24. 8.) z pruhu do pruhu v Strážskom jazdil 21-ročný 

Michal z okresu Humenné, pričom pri kontrole policajnou hliadkou mu namerali v prepočte dve promile alkoholu.

KRIMI

Policajti odhalili v susedných Michalovciach dve nelegálne výrobné linky na cigarety a na spra-
covanie tabaku. | FOTO: POLÍCIA

Na mieste našli milióny kusov cigariet ne-
označených platnou kontrolnou známkou a 
tony tabaku. | FOTO: POLÍCIA
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BODKA ZA PRÁZDNINAMI NA SÍDLISKU III
INZERCIA / SPRAVODAJSTVO

Štvrtok 29. august popoludní patril vo farnosti Svätých Košických mučeníkov na 
Sídlisku III v Humennom rozlúčke s letnými prázdninami.  -MJK-

Kreatívne maľovanie na tvár sa v na-
šich končinách stáva tradíciou spolo-
čenských podujatí... Zároveň pozýva-
me priateľov a blízkych našej farnosti 
na odpustovú slávnosť, v nedeľu 8. 
septembra. Hlavným celebrantom 
svätej omše o 10.30 hod. bude Ján 
Dolný OSB, benediktínsky mních. 
Tento týždeň uplynie už 400 rokov 
od smrti sv. Košických mučeníkov 
– kňazov Marka Križina, Melichara 
Grodzieckeho a Štefana Pongrácza.   
-MJK-

Rôzne atrakcie pre deti a mládež našli odozvu, 
koníky na dvore farnosti nie sú na tomto každo-
ročnom podujatí výnimkou. A záujmu sa nevyhli 
ani dospelí. Svätá omša o 15-tej hodine pokra-
čovala na dvore farnosti kultúrnym a športovým 
programom spojeným s občerstvením a hudbou. 
Tradičné večerné zvony o 19-tej hodine ukončili 
podujatie spoločnou modlitbou. Ako vždy, asi 
najväčšiu radosť mali najmenší a mládež, starší 
farníci zotrvali v spoločnej debate, súčasťou bol 
futbalový zápas otcov proti synom. Spoluorgani-
zátorom bolo OZ Podaj ruku.   -MJK-

Železničná spoločnosť Slovensko a Podvihorlatský železničný spolok aj tentokrát pripravili pre obdivovateľov parných a elektrických mašiniek 
v rámci 7. ročníka Dňa železnice v Humennom bohatý program. Nedeľa 1. septembra sa v rušňovom depe nezaobišla bez nostalgie, prehliadky 
vozňov, modelov vláčikov, jazdy v smere Snina a Medzilaborce. -MJK- / Humenné

HE-/0266
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Humenné: Športovanie bude v meste od septembra drahšie

Medzilaborce: Warholovo múzeum láka Poliakov, turizmu by pomohli ďalšie vlaky  

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Schválená úprava cenníka za 
užívanie športovísk znamená 
zvýšenie cien vstupného na kry-
té i letné kúpalisko a do sauny. 
Vyššie ceny si bude SŠaRZ po 
novom účtovať aj za prenájom 
veslového člna a vodných bi-
cyklov v rekreačnej oblasti La-
borec. Mierne si tiež priplatia 
športovci využívajúci tenisové 
kurty a v prípade organizova-
ných skupín i športovú halu. 
Nový cenník zároveň upravil 
výšku poskytovaných zliav pre 
držiteľov kariet výhod. Zmeny 
sa nedotkli cien vstupného na 
zimný štadión, multifunkčné 
ihrisko, miniihrisko a lezeckú 
stenu. Rozhodnutie zvýšiť ceny 
vstupného v niektorých špor-
tových zariadeniach odôvod-

nila SŠaRZ 
tým, že „do-
šlo k nárastu 
cien energií 
a zákonné-
mu zvýšeniu 
miezd a s tým 
s ú v i s i a c i c h 
nákladov. Na-
vrhované ceny 
zohľadňujú aj 
s k u t o č n o s ť , 
že pri tvor-
be rozpočtu 
sú plánova-
né aj tržby za 
služby, ktoré 
je potrebné 
d o s i a h n u ť 
a ktoré tvoria 
podstatnú časť 
rozpočtu“.

tasr, Medzilaborce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

„Poliaci majú záujem o moderné 
umenie Andyho Warhola, preto 
aj vzniklo toto vlakové spojenie, 
ktorým na Slovensko za sezónu 
prichádza vyše 2000 ľudí. Pomô-
že to slovenskej strane a Poliaci sa 
na druhej strane obohatia o to, čo 
je celosvetovo výnimočné v ume-
leckej oblasti,“ uviedol Majerský. 
Prianím vedenia samosprávneho 
kraja i mesta Medzilaborce je roz-
šírenie týchto spojov. Zástupca 
Železničnej spoločnosti Slovensko 
(ZSSK) Marek Kasa, ktorý bol na 
rokovaniach prítomný, konštatoval 
pozitívny vývoj v počte cestujúcich, 
využívajúcich tieto vlaky. V aktuál-

nej sezóne dopravca zaznamenal 
už k 17. augustu viac prepravených 
cestujúcich - okolo 2000 - ako za 
celú minuloročnú sezónu. „Preto 
vidíme budúcnosť v tomto spojení. 
Samozrejme, zaznievajú rôzne ná-
vrhy, pán primátor Medzilaboriec 
chce rozšíriť jazdu vlakov o piatok, 
zástupcovia poľskej strany si pred-
stavujú, že by vlaky mohli jazdiť aj 
v septembri. My ako dopravca sme 
pripravení a podporujeme to, av-
šak rozhodujúce slovo v objedná-
vaní vlakov má na Slovensku mi-
nisterstvo dopravy,“ uviedol Kasa. 
O záveroch zo stretnutia by sa tak 
malo v rámci rezortu ďalej roko-
vať. Ministerstvo zároveň navrhlo 
zriadiť autobusové prípoje z Me-

dzilaboriec k dreveným kostolíkom 
zapísaným v zozname UNESCO, 
pričom požiadalo o spoluprácu 
samosprávny kraj s cieľom ešte 
viac zatraktívniť spojenie. Sezón-
ne spojenie ZSSK prevádzkuje na 

trati Medzilaborce – Lupkow – Sa-
nok/Rzeszów a späť. Vlak, ktorý 
Poliaci volajú „Vojak Švejk“, pre-
máva počas letných prázdnin v so-
boty a nedele a je zameraný práve 
na rozvoj prihraničného turizmu.

Cestovný ruch a jeho ďalší rozvoj bol témou stretnutia predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského 
a maršálka poľského Podkarpatského vojvodstva Wladyslawa Ortyla v sobotu v Medzilaborciach. Obaja partneri sa pritom 
vyslovili za rozšírenie letného víkendového vlakového spojenia medzi mestami Rzeszów a Medzilaborce. Túto možnosť na 

cesty využívajú stovky Poliakov, ktorých láka najmä medzilaborské Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.

Využívanie niektorých športovísk spravovaných Správou športových a rekreačných zariadení (SŠaRZ) mesta Humenné bude  
od 1. septembra spoplatnené vyššou sadzbou. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na stredajšom (21. 8.) zasadnutí.
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tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ     

Získanie bezkontaktnej čipovej 
karty na prímestskú autobusovú 
dopravu v Prešovskom kraji bude 
počas celého septembra zadarmo. 
Samospráva chce motivovať ces-
tujúcich, aby namiesto hotovosti 
používali dopravné čipové kar-
ty. TASR o tom informovala Lea 
Heilová z oddelenia komunikácie 
a propagácie Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK). Od 1. 
augusta kraj podľa jej slov zmenil 
tarifu. Pri novom cenníku zvýhod-

nil najmä cestujúcich s dopravnou 
čipovou kartou. Cena lístka sa tak 
pre nich nezmenila, dokonca pri 
ceste nad 70 kilometrov sa znížila. 
Ako ďalej uviedla, počas septembra 
kraj ponúka cestujúcim možnosť 
vybaviť si bezkontaktnú čipovú 
kartu u svojho dopravcu bez po-
platkov. „Platba bezkontaktnou či-
povou kartou prispieva k skráteniu 
času pri zakúpení cestovného lístka 
a v konečnom dôsledku aj k skráte-
niu cestovného času cestujúcich,“ 
skonštatoval predseda PSK Milan 
Majerský. Cestujúci si môže bez-

kontaktnú čipovú kartu zaobstarať 
zadarmo počas celého septembra 
na vybraných autobusových stani-

ciach dopravcov PSK – SAD Pre-
šov, SAD Humenné, SAD Poprad 
a Bus Karpaty

tasr, Levoča, FOTO: MILAN POTOCKÝ     

Ministerstvo kultúry (MK) SR pre-
to na ich sanáciu žiada od vlády 4,8 
milióna eur. Materiál je v skráte-
nom medzirezortnom pripomien-
kovom konaní, ktoré ministerstvo 
zdôvodňuje naliehavým verejným 
záujmom a havarijným stavom. 
Najzložitejší stav je v Románskom 
paláci. „Pokiaľ sa nepristúpi k za-
bezpečeniu a hlavne navrhovanému 
prestrešeniu, musíme upozorňovať 
na to, že hrozí až deštrukcia,“ pri-

blížila pre TASR riaditeľka Sloven-
ského národného múzea (SNM) 
– Spišského múzea v Levoči Mária 
Novotná. Situáciu podľa nej zhor-
šuje hlavne počasie, voda vymýva 
spojovaciu maltu medzi murivom. 
Podobná situácia je v západných 
palácoch. „Základné východiskové 
práce zabezpečené sú, teraz je po-
trebné pristúpiť k sanácii architek-
túr,“ uviedla Novotná. Na hrade už 
zabezpečili inžinierske siete, majú aj 
projektovú dokumentáciu a staveb-
né povolenia. Práce by podľa No-

votnej mali trvať tri roky. Materiál 
ministerstva kultúry špecifikuje, že 
viac než polovica prostriedkov má 
smerovať na sanáciu Románskeho 
paláca, ďalších 2,2 milióna na re-
konštrukciu západných palácov s 
kaplnkou. Takmer 150.000 chce 
ministerstvo použiť na spevnenie 
plôch a nádvoria a ďalších 150.000 
na sanáciu hradného brala. Ďal-
ších takmer 600.000 mimo tohto 
rozpočtu by mala stáť aktualizácia 
projektovej dokumentácie. Rezort 
kultúry tiež upozorňuje, že sa môže 

zopakovať podobná situácia ako v 
1994, keď padajúce bloky ohrozova-
li okolitú zástavbu v Spišskom Pod-
hradí. Hrozí tiež samovoľné zrúte-
nie niektorých častí. „Poruchy majú 
vzhľadom na svoje príčiny prog-
resívny vývoj, ktorý sa samovoľne 
nezastaví,“ konštatuje ministerstvo. 
Spišský hrad čiastočne rekonštruo-
vali v 70. rokoch minulého storočia, 
od roku 1986, keď ho sprístupnili 
verejnosti, ho navštívilo niekoľko 
miliónov turistov. Od roku 1993 je 
na zozname UNESCO.

Dopravné čipové karty budú v septembri zadarmo aj v Humennom

Spišský hrad je v havarijnom stave, rezort kultúry žiada na sanáciu 5 mil. eur

Cestujúci si môže bezkontaktnú čipovú kartu zaobstarať zadarmo počas celého septembra aj na vybraných autobusových 
staniciach dopravcu SAD Humenné.

Časti Spišského hradu, zapísaného v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, sú v havarijnom stave a hrozí 
im nenávratné poškodenie.
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Humenskí poslanci schválili dotácie pre futbal i hokej

Medici si vyskúšali aj v Humennom, ako funguje reálna nemocnica

ts, mpo, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ   

V tomto prípade požiadal futbalový 
klub FK Humenné o finančnú podporu 
vo výške 12 000 eur, ktoré má v pláne 
použiť na dofinancovanie družstiev z 
dôvodu zmeny organizácie jednotlivých 
súťaží. Predstavuje to vyššie náklady na 
dopravu, stravu, rozhodcov i materiál-
no-technické zabezpečenie. Rovnako 
požiadal o dotáciu vo výške 65 000 eur 
aj nový hokejový klub HC 19 Humenné, 
ktorý ma v pláne využiť spomínanú do-
táciu najmä na nákup výstrojov pre hrá-
čov A-mužstva. Obe žiadosti poslanci 
schválili, pričom v prípade hokejového 
klubu bude platiť podmienka presunu 
materiálno-technického zabezpečenia 
pod správu mesta Humenné, ak dôjde 
k úpadku klubu alebo jeho presunu do 
iného mesta. Okrem toho sa schválili aj 
prenájom zimného štadióna, ktorý je v 
správe SRaŠZ pre športové kluby HC 
19 Humenné, Junior Šport Klub a kra-
sokorčuliarsky klub Krasow Humenné, 

pričom hokejový klub HC 19 bude z 
pôvodných 280 hodín po novom využí-
vať iba 180 hodín ľadovej plochy. Je to 
z dôvodu toho, že spomínaný hokejový 
klub začne svoje účinkovanie v 2. hoke-
jovej lige.

Nové nariadenie k trhovému 
poriadku
Poslanci MsZ v rámci rokovania schvá-
lili nové Všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN) o podmienkach predaja výrob-
kov a poskytovaní služieb na trhových 
miestach na území mesta Humenné. 
Tento nový trhový poriadok sa bude 
vzťahovať nielen na zeleninové trho-
visko na Ševčenkovej ulici, ale aj na 
príležitostné trhy, ktorými sú Humen-
ský jarmok, Humenské vianočné trhy 
a Humenské Švejkove dni. Dôvodom 
aktualizácie trhového poriadku a jeho 
následného prijatia ako VZN bola zme-
na legislatívy. V rámci tohto VZN bude 
nový trhový poriadok obsahovať okrem 
iného práva a povinnosti správcu trho-

viska i predávajúceho, obdobie konania 
a rozsah príležitostných trhov, predajný 
a prevádzkový čas, druhy predávaných 
výrobkov i rozdelenie jednotlivých trho-
vých miest. Jedným z bodov rokovania 
bol aj Program odpadového hospodár-
stva mesta Humenné na roky 2016 - 
2020. Mesto Humenné vypracovalo a 
predložilo tento strategický dokument 
na posúdenie súladu s ustanoveniami 
zákona o odpadoch a so záväznou čas-
ťou Programu odpadového hospodár-
stva PSK na vyššie uvedené roky Okres-
nému úradu ešte vo februári tohto roka, 
ktorý ho posúdil kladne. Program od-
padového hospodárstva dáva prehľad o 
zložení a množstve odpadu ukladaného 

na skládku a o množstvách vyseparova-
ných druhotných surovín, tiež posudzu-
je ďalšie nakladanie s odpadmi a infor-
muje aj o zariadeniach na spracovanie 
komunálnych odpadov na území mesta. 
V rámci doplnku ku Komunitnému plá-
nu sociálnych služieb a Koncepcie roz-
voja sociálnych služieb mesta Humenné 
na roky 2016 – 2025 schválili poslanci 
MsZ zaradenie Arcidiecéznej charity 
Košice s vysunutým pracoviskom na 
Kukorelliho ulici v Humennom do zo-
znamu poskytovateľov špecializované-
ho sociálneho poradenstva a zároveň 
do zoznamu poskytovateľov opatrova-
teľskej služby.

ts, Humenné   

Aké je to byť pri reálnom pôrode či 
asistovať pri skutočnej chirurgickej 
operácii - aj to si celý minulý týž-
deň skúšala dvadsiatka vybraných 
študentov slovenských i českých 
lekárskych fakúlt. V štyroch ne-
mocniciach na východe Slovenska 
sa totiž konal Letný camp medi-
kov. V Michalovciach, Trebišove, 
Humennom a Vranove nad Topľou 
si študenti skúšali prácu lekára 
a zisťovali, ako funguje skutočná 
nemocnica. Tento rok navyše za-
žili aj nočnú službu na urgentnom 
príjme. V tímoch potom pracovali 
na súťažnom zadaní a piati víťazní 
medici si tak domov odniesli i od-
menu. „Letný camp organizujeme 
nielen preto, aby sme medikom 

povedali viac o trendoch v moder-
nej medicíne, ale aj preto, aby sme 
sa od nich dozvedeli, v čom vidia 
problémy v slovenskom zdravot-
níctve, aké sú ich priority a názo-
ry. Títo mladí ľudia budú čoskoro 
pracovať možno aj v našich nemoc-
niciach a ja verím, že budú spolu 
s nami meniť slovenské zdravot-
níctvo k lepšiemu,“ hovorí gene-
rálny riaditeľ siete nemocníc Svet 
zdravia a siete polikliník ProCare 
Vladimír Dvorový. „Záleží nám 
na tom, aby slovenskí talentovaní 
medici videli priestor na realizáciu 
kvalitnej medicíny aj v podmien-
kach regionálnych nemocníc a aby 
neodchádzali za prácou do zahra-
ničia. Už to, že študenti prejavili 
záujem o odborné stáže v čase svoj-
ho voľna, svedčí o ich úprimnom 

záujme o medicínu,“ podotýka 
Andrea Borguľová, riaditeľka pre 
ľudské zdroje spoločností ProCare 
a Svet zdravia.

Zažili, ako funguje 
skutočná nemocnica
Na dvadsiatku vybraných študen-
tov, ktorí sa rozhodli v lete obe-
tovať časť prázdnin a venovať sa 
štúdiu, počas celého týždňa čakala 
prax, odborné workshopy a pred-
nášky. Každý deň po skorom bu-
díčku vyrážali v štyroch tímoch 
zo Zemplínskej šíravy do jednej 
z okolitých nemocníc Sveta zdra-
via. Už o 8.00 hod. začínali praxo-
vať na rôznych oddeleniach. V Mi-
chalovciach navštívili centrálne 
operačné sály a urgentný príjem, 
v Trebišove zase pracovisko očnej 

jednodňovej zdravotnej starostli-
vosti (JZS) či otorinolaryngológie 
(ORL). Zúčastnili sa na operáciách 
a mohli lekárom aj asistovať. V Hu-
mennom medici zavítali na ortope-
dické či novorodenecké oddelenie. 
V rámci workshopov na figuríne 
skúšali, ako intubovať a resuscito-
vať novorodenca, a boli prítomní aj 
pri pôrode. Vo Vranove nad Top-
ľou si na trenažéri skúšali, aké je to 
operovať laparoskopicky a takúto 
operáciu si aj pozreli naživo. Večer 
na študentov čakali ešte prezentá-
cie či skupinové hry zamerané na 
tímovosť v kolektíve. Štyri hodiny 
si dokonca tento rok po prvýkrát 
odslúžili aj v noci na urgentnom 
príjme. Informovala Jana Fedáko-
vá, komunikačný špecialista Pro-
Care a Svet zdravia.

V Humennom medici zavítali na ortopedické či novorodenecké oddelenie. V rámci workshopov na figuríne skúšali, ako intubovať 
a resuscitovať novorodenca, a boli prítomní aj pri pôrode.

Na augustovom rokovaní Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Humennom sa medzi poslancami rozprúdila búrlivá debata v rámci 
bodu dotácií pre FK Humenné a novovzniknutý hokejový klub HC 19 Humenné. 
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Už o pár dní prepuknú oslavy Dni mesta Humenné

Prešovský a Košický samosprávny kraj založia spoločnosť, ktorá bude organizovať integrovaný dopravný systém

mpo, Humenné, FOTO: ARCHÍV

Mesto Humenné si v nasledujúcich 
dňoch pripomenie výročie 702 ro-
kov od prvej písomnej zmienky 
o meste. Pri tejto príležitosti sa 
uskutočnia tradičné oslavy „Dni 
mesta Humenné“. Bohatý kultúr-
ny program odštartuje na námestí 
pred Mestským kultúrnym stredis-
kom (MsKS) v piatok 13. septembra.  
O 14.00 hod. začína hudobno-zá-
bavný interaktívny program pre deti 
s názvom Lolo a Piškót. Od 13.00 
do 15.00 hod. čaká na najmenších 
Humenčanov Maľovanie na tvár 
v podaní študentov SOŠ Obchodu 
a služieb v Humennom. O 15.30 
hod. začne koncert humenskej sku-
piny PETCOMPANY, o 16.30 hod. 
príde na rad Vranovské chodúľové 
divadlo „O čertoch, vodníkoch a 
podvodníkoch“. Slávnostné otvo-
renie Pamätných dní mesta a XXX. 
Humenského jarmoku je o 17.15. 
hod. Krátko po oficiálnom otvorení 

sa predstavia Humenské mažoretky 
a amazonky, po nich bude nasledo-
vať koncert humenskej hard-rocko-
vej kapely Mahagon. O 18.00 hod. sa 
postaví na pódium speváčka a raper-
ka Aless. Piatkový večer vyvrcholí 
o 20.00 hod. koncertom slovenskej 
populárnej skupiny IMT SMILE.

V sobotu folklór, divadlo aj NOCADEŇ 
Oslavy pokračujú aj v sobotu 14. 
septembra. Na námestí pred MsKS 
bude od 14.00 – 16.00 hod. voze-
nie detí na koňoch, o 15.00 hod. 
začína koncert plný krásnych pes-
ničiek a prekvapení s názvom Sní-
ček Hugo. Veľkým lákadlom bude 
aj popoludňajší koncert hudobnej 
skupiny S Hudbou vemírnou, ktorý 
začne o 16.00 hod. Bubnová show 
a workshop pre deti s názvom Ba-
tida začne o 17.30 hod. Sobotňajší 
program ukončí koncert hudobnej 
skupiny NOCADEŇ, ktorý odštartu-
je o 19.00 hod. Trojdňový program 
pokračuje aj v nedeľu 15. septembra. 

O 15.00 hod. vystúpi s Čertovskou 
rozprávkou bábkové divadlo Lienka. 
O 16.00 hod. bude pódium patriť 
detskému folklórnemu súboru pri 
ZUŠ na Mierovej ulici KOLOVRÁ-
TOK, o piatej popoludní zahrá náv-
števníkom malá dychová hudba 
Vychodňare, po nej mužský spevác-
ky zbor RUSINIJA a o 19.00 hod. 
folklórny súbor z Prešova ROZMA-
RIJA. Stánky s občerstvením budú 

návštevníkom k dispozícii od piatku 
13. septembra až do nedele 15. sep-
tembra v čase od 8.00 - 22.00 hod. 
Predajné stánky s rôznym sortimen-
tom predaja a remeslá budú otvo-
rené od 13. septembra v čase 8.00 
– 22.00 hod. a 14. septembra v čase 
od 8.00 – 18.00 hod. Súčasťou osláv 
je aj fotografický plenér s názvom 
Humenné očami pocestného. 

tasr, Prešovský kraj 

V spoločnosti IDS Východ budú mať 
majetkovú účasť po 50.000 eur oba 
samosprávne kraje. „Spoločný or-
ganizátor vytvorí jednotný tarifný, 
informačný a prepravný systém, po-
skytuje potenciál pre kvalitné perso-
nálne obsadenie a umožňuje realizo-
vať celkovo lacnejšie riešenia pre IDS 
- aplikácie, hardvér, softvér, čerpanie 
z európskych fondov,“ uviedol Úrad 
KSK. Spoločnosť bude sídliť v Koši-
ciach s predpokladaným počiatočným 
stavom šiestich zamestnancov vráta-
ne dvoch dopravných technológov. 
V budúcom roku majú personálne pri-
budnúť štyria dopravní technológovia 
a v nasledujúcich rokoch bude počet 

zamestnancov závisieť od postupného 
zvyšovania rozsahu činností, ktoré 
bude IDS Východ zabezpečovať. Pôjde 
najmä o centrálny dispečing a infor-
mačný systém IDS, rozúčtovanie vý-
nosov, postupné zapájanie mestských 
dopráv, kontrola technicko-prevádz-
kových štandardov IDS a podobne. 
Firma bude mať dvoch konateľov, za 
Úrad KSK to bude referent cestnej 
dopravy Radovan Hužvík. „Verím, 
že toto je ďalší správny krok k vybu-
dovaniu integrovaného dopravného 
systému. Myslím, že ľudia na to už 
dávno čakajú a je našou povinnosťou, 
aby sme tento projekt posunuli dopre-
du,“ uviedol predseda KSK Rastislav 
Trnka. Zmluvne by sa k IDS Východ 
mali pridať aj mestá Košice a Prešov 

s ich dopravnými 
podnikmi. „Pre nás 
je podstatné to, aby 
ľudia za spoločné 
zľavy, za spoločné 
cestovné a za spoloč-
né výhody, možno na 
virtuálny cestovný 
lístok, mohli cestovať 
v rámci Prešovského 
a Košického samosprávneho kraja na 
viacerých dopravných prostriedkoch. 
Ak by sa nám toto podarilo naplniť v 
krátkej dobe, tak človek, ktorý nastúpi 
kdekoľvek v Košickom či v Prešov-
skom kraji na akýkoľvek dopravný 
prostriedok za jeden cestovný lístok, 
by sa mal dopraviť do iného samo-
správneho kraja za primerane zľavne-

né cestovné,“ uviedol pre TASR pred-
seda Prešovského samosprávneho 
kraja Milan Majerský. Za Úrad PSK 
bude konateľom firmy Milan Škoru-
pa. V rámci prípravy IDS na východe 
Slovenska došlo tento rok k zjednote-
niu tarify a prepravných poriadkov v 
prímestskej autobusovej doprave na 
území KSK a PSK.

Pre verejnosť budú od piatka 13. do nedele 15. septembra pripravené rôzne koncerty, umelecké, spoločenské, zábavné, 
športové a kultúrne podujatia.

Organizáciu pripravovaného integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja bude mať na starosti obchodná 
spoločnosť IDS Východ, s. r. o. Návrh na jej založenie v pondelok schválili košickí a prešovskí krajskí poslanci.
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MsKS – DOM KULTÚRY

FOLKLÓRNY SÚBOR KALINA  
- NÁBOR

Tanec, spev, hudba sa môžu stať tvojou 
záľubou. Prihlás sa do FS Kalina v Hu-

mennom. Pre dievčatá a chlapcov vo veku 
13 – 16 rokov. Informácie na tel. č. 057 775 
5548.  – Zápis sa uskutoční v estrádnej sále 
DK v pondelok 9. septembra o 16.00 hod.

NABUCCO
OPEN AIR OPERA TOUR 2019... Jedineč-
ný zážitok z operného umenia, nádherných 
kulís a kostýmov. Vystúpia špičkoví operní 

umelci z Talianska, Ruska, USA, Českej 
republiky a Bulharska. Zbor spolu s orches-
trom tvorí takmer 120 účinkujúcich. V opere 
Nabucco zhudobnil Verdi biblický námet zo 
Starého zákona: Babylončania pod vedením 
kráľa Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnú 
do Jeruzalema, zničia Šalamúnov chrám 
a židovský národ odvlečú do zajatia. Boh 
Židov Jehova však potrestá kráľa tým, že 
na neho zošle šialenstvo. Nabucco, ktorý 
musel čeliť aj intrigám svojej domnelej 

dcéry Abigail napokon rozpozná svoju vinu, 
uzná silu a veľkosť boha Jehovu a vráti 
Židom slobodu. Sila tohto diela spočíva 

najmä v pôsobivých masových scénach a 
zborových výstupoch. Dodnes je populárny 
„Zbor Židov“, ktorý sa v dobe vzniku opery 
stal vyjadrením túžby talianskeho národa po 

nezávislosti.
– v utorok 3. septembra o 20.00 hod. na 

humenskom amfiteátri. Vstup (predpredaj) 
29,90 eur (voľné sedenie).

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

OREST DUBAY
Autorská výstava pri príležitosti 100-ého 

výročia narodenia významného  výtvarníka 
a pedagóga,  národného umelca, rodáka z 
obce Veľká Poľana (okres Snina). Grafik, 
maliar, sochár, ilustrátor a pedagóg patril 

k významným osobnostiam zakladateľskej 
generácie slovenských grafikov. Výstava 

potrvá do 31. októbra. 

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava. Súbor veľkoformátových 
dobových fotografií prináša zábery od 

najstarších dochovaných vyobrazení štvor-

krídlového objektu renesančného kaštieľa a 
priľahlého parku na rytine z obdobia druhej 

polovice XVII. storočia po dnešok. 

KINO FAJN

FREE SOLO
outdoor (USA), slovenské titulky 

 – 2. septembra o 19.30 hod.

Zachytáva Alexa Honnolda, ako sa pripra-
vuje uskutočniť svoj životný sen - zdolať le-
gendárnu cestu NOS na hore EL CAPITAN 
(900 metrov vysoká skalná stena v západnej 
časti Yosemitského údolia v kalifornskom 
pohorí Sierra Nevada) v amerických Yose-
mitoch bez lana, bez istenia. Alex sa tým 
upisuje jedinej voľbe – medzi dokonalos-
ťou a smrťou. Preslávil sa ako sólo lezec, 

nekonvenčný športovec, ktorý je držiteľom 
niekoľkých svetových rekordov, najmä v 

rýchlostnom lezení.

DEVÁŤDESIATE
(MID 90´S)

dráma (USA), české titulky 
 – 4. septembra o 19.30 hod.

ASFK... Americké predmestie 90-tych 
rokov. Trinásťročný Stevie tu žije so svojou 
matkou, ktorá ho vychováva sama a s jeho 
agresívnym bratom. Netúži po ničom inom, 

iba utiecť a tak si zaobstará skateboard a 
pridáva sa k skupine skejterov. Práve jeho 

noví kamaráti mu pomáhajú prekonať smut-
nú realitu, zažíva tú prvé radosti a strasti 

dospievania. 

TO: KAPITOLA 2
(IT: CHAPTER TWO)

horor (USA), slovenské titulky  
– 5., 6., 7. a 9. septembra o 19.00 hod.
V pokračovaní najúspešnejšieho hororu 

všetkých čias sa do mesta Derry vracia zlo a 
členovia Klubu núl budú musieť opäť spojiť 

svoje sily na mieste, kde to všetko začalo. 
Od hrôzostrašných udalostí ubehlo 27 rokov. 
Mike ako jediný ostal v rodnom meste a je 
nútený zvolať ostatných členov klubu späť 

do Derry, kde budú spoločne opäť čeliť 
zlu. Všetci sú poznamenaní hrôzostrašnými 

zážitkami z minulosti...  a klaun je teraz 
nebezpečnejší ako kedykoľvek predtým.

LOLI PARADIČKA
romantická komédia (SVK), originálna 

verzia – 6. septembra o 17.00 hod., 8. 9. 
o 17.30 hod.

O láske dvoch „nešťastníkov“ z východného 
Slovenska. Smiešno-smutný príbeh o nádeji 
a trpkosti života. Keď sa Milan, jarmočný 
predavač cukroviniek, dozvie, že Veronka 

mu ukradla dva turecké medy, pretože 
bola hladná, zľutuje sa nad ňou a kúpi jej 
obed. Veronka sa chce Milanovi odvďačiť 
a ponúkne sa mu za predavačku do stánku. 
Veronke neprekáža, že Milan nemá nohu. 
Milanovi zasa neprekáža, že Veronka je 

Rómka.

LEVÍ KRÁĽ
(THE LION KING)

animovaný, dobrodružný, rodinný, dráma 
(USA), slovenský dabing – 7. septembra 

o 16.30 hod.
V africkej savane sa narodí malý Simba, 
syn levieho kráľa Mufasu. Malý princ 

zbožňuje svojho otca a postupne sa učí, ako 
sa stať dobrým panovníkom. Nie každý v 

kráľovstve je však jeho príchodom nadšený. 
Mufasov brat Scar, ktorý mal byť pôvodne 

následníkom, má vlastný temný plán, ako sa 
dostať na trón...

TOY STORY 4: PRÍBEH HRAČIEK
animovaná komédia, rodinný, dobrodružný 

(USA), slovenský dabing – 8. septembra 
o 15.00 hod.

Hračkársky kovboj Woody si bol vždy istý 
zmyslom svojho života. Vedel, že na prvom 

mieste je dávať pozor na dieťa, či už to 
bol chlapček Andy alebo dievčatko Bon-

nie. Problém však nastane, keď si Bonnie v 
škôlke vlastnoručne vyrobí Vidlíka - figúrku 

z plastovej vidličky.

AFRIKA NA PIONIERI
road movie (SVK), originálna verzia  

– 8. a 10. septembra o 19.30 hod.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(PANNA * 23. 8. – 21. 9.)

02. 09. LINDA, MELINDA, REBEKA
03. 09. BELO
04. 09. ROZÁLIA
05. 09. REGÍNA, LARISA
06. 09. ALICA
07. 09. MARIANNA, MARIANA
 (Svätí košickí mučeníci – sv. 

Melichar Grodziecki SJ, sv. 
Štefan Pongrác SJ, sv. Marek 
Križin kanonik)

08. 09. MIRIAMA, MIRIANA
 (Medzinárodný deň gramotnosti 

– UNESCO / Svetový deň 
fyzikálnej terapie)

09. 09. MARTINA
 - Deň obetí holokaustu 

a rasového násilia 
 (pamätný deň)

Prvý slovenský motorkársky Road Movie 
o ceste piatich Slovákov naprieč africkým 
kontinentom. Všetko to začalo nevinným 
výletom. Každým rokom sme toho chceli 

vidieť viac. Po deviatich rokoch sa nám na 
pionieroch podarilo prejsť naprieč celým 

africkým kontinentom a z našej doposiaľ naj-
náročnejšej cesty natočiť celovečerný film. 
Zažite s nami nekonečný pocit slobody, ale 
aj náročné a nebezpečné situácie, v ktorých 

sme sa častokrát ocitli. Zamrznutou Európou 
vás prenesieme až do Afriky, kde na nás 

čakalo 45-stupňové peklo v Sudáne, neko-
nečné púšte s prázdnymi nádržami, tlačenie 
motoriek do vysokých hôr v Etiópii, nádher-
né pláže Mozambiku, ale aj nebezpečný boj 
so zákernou maláriou. Päť cestovateľov, päť 
mesiacov na cestách, 15-tisíc kilometrov na 
jedných z najhorších jednostopových moto-

rových dopravných prostriedkoch.

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
02. 09. MORGIANA / PLUTO
03. 09. PENELOPA / IZABELA
04. 09. BUDDY / RUBY
05. 09. JUDY / ATTILA
06. 09. HERKULES / RUŽENKA
07. 09. MAGGIE / DON
08. 09. FRANCES / ANDY
09. 09. PANDORA / PERRY
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H
E

/0221PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

0907 444 186 * RAMI PLUS, s.r.o.
Nemocničná ul. 6, Humenné

K V A L I T A    
Z A   S U P E R   C E N U

	PARAPETY, ŽALÚZIE, SIEŤKY
	ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
 (predaj a montáž)

Ak sa osy v septembri tlačia do 
príbytkov, prorokujú tuhú zimu.

V septembri je v sade ako 
v máji, naviac ako v raji.

Keď Rozália (4. 9., panna  
a pustovníčka) kvety slnkom 
páli, Lucia (13. 12.) kvetmi 

mrazivými obloky pomaľuje.

Panny Márie narodenie (8. 9.) – 
lastovičiek rozlúčenie.

Ak neprší v deň Narodenia 
Panny Márie, suchá jeseň bude.

Koniec obdobia letných horúčav 
suché hmly ak nosí, tuhú zimu  

z neba na Vianoce prosí.

Septembrový dážď - poliam 
potrava, no vinohradom otrava.

PRANOSTIKA

 (jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (02.09.) 5:44 / 19:15 hod.
ut 5:45 / 19:13 hod.
str 5:47 / 19:11 hod.
štvr 5:48 / 19:08 hod.
pia  5:50 / 19:06 hod.
sob 5:51 / 19:04 hod.
ned 5:52 / 19:02 hod.
pon (09.09.) 5:54 / 19:00 hod.

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 22.30 hod. / 
sob – ned: 7.00 – 22.30 hod.

 02. 09.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 2045/21
03. 09.   DR. MAX - Poliklinika, 
 Ul. 1. mája 23
04. 09.   AVICENA,
 Nemocničná 41
05. 09.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
06. 09.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
07. 09.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
08. 09 .  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
09. 09.   PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28/26

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  
NEDOSTAL NÁŠ   

TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ 
EXPRES,

NÁJDETE NÁS  
V PRIEBEHU  TÝŽDŇA   
AJ NA PULTE PREDAJNE 
ALTHAN  NA LABORECKEJ 

ULICI (ZEKON)  
V HUMENNOM.

P R E D A J

 � Predám osobné AUTO 
zn. Škoda Fabia combi 
HTP 1.2 - r. v. 2003, 
najazdených 152.000 
km, sivá metalíza, platná 
TK/EK. Cena 1.500 eur. 
Tel. 0907 633 880, 0908 
100 123.  

HE-R/0169

 � Predám SUCHÉ 
PALIVOVÉ DREVO. Tel. 
0915 900 006.  

HE-R/0167

 � Predám BUKOVÉ 
ODREZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

S L U Ž B Y

 � OPATRÍM DIEŤA 
akéhokoľvek veku 
– celodenne, resp. 
čiastočne pri nutnosti 
odprevadiť do / zo škôlky; 
resp. pri potrebe vyplniť 
čas v neprítomnosti 
rodičov.  Tel. 0905 284 
912.

HE-R/0137

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

HE-S/0253
HE-PR/0248

KÚPALISKO V HUMENNOM
 

OD 2. DO 16. 
SEPTEMBRA 2019 

SA USKUTOČNÍ 
PLÁNOVANÁ 

ODSTÁVKA KRYTEJ 
PLAVÁRNE.

ĎAKUJEME ZA 
POROZUMENIE.
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MJK-, (MK, TSHE); Humenné

Komentovať a hodnotiť vedia naši 
občania väčšinou všetky sféry živo-
ta nášho mesta. Ale čo všetko sa za 
„nedostatkami“ ukrýva, to ich už 
zvyčajne nezaujíma. Hlavne, že za-
nechajú na správnom mieste (zväč-
ša) neodôvodnené a nepodložené 
informácie, o ktorých sú si istí, že 
sú oprávnené. Výnimkou nie je ani 
začatá rekonštrukcia detského ih-
riska na ulici Dargovských hrdinov 

(vedľa „čínskeho múru“ zo severnej 
strany). 

Hrali sme sa. Hojdali sa. Piekli pies-
kové koláčiky. Preliezali preliezačky. 
Hrali futbal. Snažili sme sa trafiť otvor 
loptou v murovanej časti trojbloku na 
detskom ihrisku pri „čínskom múre“ 
na Sídlisku III. 
Ešte koncom mesiaca júl sa začalo 
s búraním prístupovej asfaltovej plo-
chy o rozlohe asi 320 m2 na tomto ih-
risku. Vyrástlo na ňom množstvo detí, 

dnes už dospelákov. Tak aj vyzeralo. 
Nikto na ňom nič nevylepšil (okrem 
maľby na betónovej stavbe), betón sa 
rozpadal, škáry boli zdobené bujne-
júcou zeleňou, burinou. Nevyhnutné 
návštevy materských škôl už nezatie-
nili neestetický dojem tohto priestoru. 
 „V zmysle požiadaviek obyvate-
ľov sme sa rozhodli, že túto oblasť 
opravíme a skrášlime. Naša činnosť 
pozostáva z vybúrania pôvodnej be-
tónovej podkladovej vrstvy, jej od-

vozu na skládku odpadov a založenie 
nového živého siateho trávnika,“ 
uviedol riaditeľ TS HE, Milan Kuruc. 
 
Pracovníci Technických služieb HE 
budú ešte tohto roku realizovať aj osa-
denie kvetinového záhonu. Zároveň sa 
zvažuje spolupráca Správou rekreač-
ných a športových zariadení v Humen-
nom, aby sa zabezpečilo aj o osadenie 
nových hojdačiek a preliezačiek pre 
deti.

Jedno detské ihrisko na Sídlisku III odoláva sile prírody. Niektorí 

Nostalgické spomienky na detské ihrisko z čias socializmu na Sídlisku III na ulici 
Dargovských hrdinov. Už ho nahlodal zub času. Popraskaný asfalt, zdevastované 
preliezačky a hojdačky, pieskovisko už roky neplnilo svoj účel. Betónová atrakcia 
rokov sedemdesiatych minulý rok nadobudla novú podobu. | FOTO MJK

Odstraňovanie starého asfaltu z priestorov detského ihriska. Následne bola na 
miesto dovezená hlina, ktorá má vytvoriť základný podklad pre neskoršie finálne 
úpravy. | FOTO MJK

V posledný júlový deň sa začalo s búraním asfaltovej zdevastovanej plochy. | FOTO MJK
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občania očakávajú okamžité riešenie, hoc ľudský faktor nezmôže nič

Keď už poveternostné podmienky boli prívetivé aj plánovaným úpravám Technických 
služieb mesta Humenné, v nedeľu 25. augusta spadli nad územím nášho mesta 
ďalšie hojné dažďové zrážky. O deň neskôr, v pondelok popoludní sa pokúšali vedúci 
pracovníci TS mesta HE a stavebného vozidla súkromnej humenskej firmy o ďalšie 
úpravy v danom priestore. | FOTO MJK

...neúspešne... Ílovité podložie časti detského ihriska pod odstráneným asfaltom si 
vyžiadalo svoju daň. Dažďová voda nedokáže presiaknuť touto hmotou. Ide asi o dve 
tretiny danej plochy.| FOTO MJK

V stredu 7. augusta sa aj mestom Humenné prehnala letná búrka. Aj na tomto mieste 
zanechala svoje stopy, v podobe kaluží vody. Tie však dlhší čas neubúdali... Vlastne aj preto 
sa v týchto priestoroch dlhšie nič nedialo.| FOTO MJK

Malý bager, napriek dokonalým schopnostiam vodiča, nezvládol v náročnom premočenom 
teréne základné úpravy.  | FOTO MJK

Na odtiahnutie bagra z mokrého zablateného terénu bola povolaná ďalšia technika 
z vozového parku TS mesta HE. | FOTO MJK

Východná časť detského ihriska sa tvári inak. Podklad je suchý a upravený. Zvyšok však 
musí počkať na lepšie podmienky, ktoré určí iba príroda a počasie. V tomto prípade je 
ľudský faktor zanedbateľný. Súčasný stav v nedeľu 1. septembra.  | FOTO MJK
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(dk), -MJK-; Rzepedzi, Snina

Pre niektorých vybraných šer-
miarov Klubu šermu Snina sa 
už od 13. augusta začala prí-
prava na novú šermiarsku se-
zónu. Bola zameraná z väčšej 
časti na kondičnú a technickú 
stránku tréningového proce-
su. Sninčania prijali pozvanie 
od šermiarskeho klubu UKS 
Sokolik Krosno na medziná-
rodné sústredenie do oblasti 
poľských Bieščad do strediska 
v Rzepedzi. 

Sústredenie sa konalo od 13. do 
23. augusta za účasti poľských 
klubov Gryf Mielec, PTG So-
kol Mielec a Sokolik Krosno. 
Sninskí šermiari tu mali kadetov, 
starších a mladších žiakov. 
Celý tábor bol pod taktovkou 
skúsených poľských trénerov. 
Deň sa začínal spoločnou roz-
cvičkou a pokračoval v jednot-
livých vekových skupinách po-
hybovými cvičeniami (kroky), 
nácvikom šermiarskej techniky, 
samotným šermom vo dvoji-
ciach a po skončení vo večer-
ných hodinách zostal čas aj na 
iné športové hry. Naplánovaná 
bola aj turistika do okolitých 
Bieščadských lesov a výlet 

Bieščadskou lesnou železničkou 
s návštevou Solinských jazier. 
Pre jednotlivé vekové kategórie 
usporiadali organizátori samo-
statné turnaje.  Sústredenia sa 
zúčastnili hlavne pretekári, ktorí 
úspešne skončili minulú sezónu, 
hlavne s medailovým umiestne-
ním na republikových majstrov-
stvách. 
Keďže poľskí šermiari sú cel-
kom úspešní na medzinárod-
ných podujatiach a ich kvalita 
je na vyššej úrovni, bol to pre 
našich mladých pretekárov jed-
noznačný prínos. Neoceniteľné 
boli časté šermiarske zápasy 
s poľskými rovesníkmi a tréner 
po večeroch už len dolaďoval 
techniku pri lekciách šermu jed-
notlivcom. 

ŠPORT / INZERCIA

Sninskí šermiari začali prípravu na sústredení v Poľsku

DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE VEDIEŤ
Inzerujte v našich novinách a ste stále na očiach.
Oslovíte viac ako 10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

H
E

/0250

o t v á r a 
ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ 

VÝCVIK
pre deti od roku narodenia 

2013 a staršie.
Výber sa uskutoční 

12. a 13. septembra 2019 
vo výukovom (malom) 

bazéne na krytom kúpalisku 
so začiatkom o 16.00 hod.

Informácie na tel. č.:
0944 324 369, 
0944 236 140
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FORTUNA LIGA – 7. kolo

•	 TRNAVA - ZEMPLÍN MI-
CHALOVCE 2:1 (0:1), góly: 
60. (11m) Bogdan Alexandru 
Mitrea, 76. Emir Halilović 
– 30. Matej Trusa. * Žilina 
– Senica 5:0, Zlaté Moravce 
/ Vráble – Ružomberok 4:2, 
Sereď – Žiar nad Hronom / 
Dolná Ždaňa 3:3, Dunajská 
Streda – Slovan Bratislava 
5:2.

Žilina 7 6 1 0 21:6 19
Slovan Bratislava 7 5 1 1 20:7 16
Dunajská Streda 7 4 1 2 17:11 13
Trnava 7 4 1 2 12:9 13
Zlaté Moravce 7 4 1 2 10:9 13
Trenčín 6 3 1 2 11:8 10
Sereď 7 2 2 3 11:15 8
Žiar n/Hronom 7 1 3 3 8:17 6
Ružomberok 7 1 2 4 8:12 5
Michalovce 7 1 2 4 6:11 5
Senica 7 1 1 5 7:19 4
Nitra 6 1 0 5 4:11 3

II. LIGA – 7. kolo

•	 TREBIŠOV – PÚCHOV 
0:1 * Bardejov – Ružom-
berok B 2:0, Liptovský Mi-
kuláš – FC Košice 1:0, Ko-
márno – Skalica 1:1, Banská 
Bystrica – Poprad 2:0, Dub-
nica nad Váhom – Podbrezo-
vá 3:1, Petržalka BA – Slo-
van Bratislava B 3:0, Žilina 
– Šamorín 3:1.

IV. LIGA SEVER – 7. kolo

•	 SPIŠSKÉ PODHRADIE 
- MEDZILABORCE 6:1 * 
Svit – Spišská Belá 4:2, Ľu-
botice – Župčany 2:2, Ger-
lachov – Soľ 1:1, Sabinov 
– Demjata 2:2, Záhradné – 
Fintice 4:1, Stará Ľubovňa – 
Nižný Hrušov 2:1.

Spiš. Podhradie 7 5 2 0 17:6 17
Medzilaborce 7 4 1 2 14:15 13
Župčany 7 3 3 1 13:10 12
Sabinov 7 3 2 2 13:8 11
Gerlachov 7 3 2 2 14:10 11
Svit  7 2 4 1 14:11 10
Ľubotice 7 3 1 3 11:9 10
Demjata 7 2 3 2 10:9 9
Spišská Belá 7 3 0 4 10:12 9
Nižný Hrušov 6 2 2 2 9:7 8
Raslavice 7 2 2 3 12:11 8
Soľ  7 2 2 3 7:8 8

Záhradné 7 2 1 4 13:16 7
St. Ľubovňa 7 2 1 4 7:14 7
Kračúnovce 6 1 3 2 5:7 6
Fintice 7 1 1 5 6:22 4

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ 
– 5. kolo

•	Borov – Ptičie 3:1, Belá 
nad Cirochou – Zámutov 
0:2, Hencovce – Jasenov 1:3, 
Sačurov – Kamenica nad Ci-
rochou 0:2, Stakčín – Lac-
kovce 1:0, Bystré – Čierne 
nad Topľou 5:2. Sečovská 
Polianka mala voľno. Bre-
kov zo súťaže odstúpil.

Borov 5 4 0 1 15:6 12
Jasenov 5 3 2 0 13:5 11
Stakčín  4 3 1 0 8:2 10
Kamenica n/C. 5 3 1 1 10:5 10
Lackovce 5 3 0 2 15:8 9
Belá n/C. 5 2 1 2 10:7 7
Zámutov 5 2 0 3 9:9 6
Bystré 4 2 0 2 10:13 6
Čierne n/T. 5 2 0 3 7:14 6
Ptičie 5 1 1 3 7:8 4
Sačurov 4 1 0 3 3:7 3
Hencovce 4 1 0 3 5:14 3
Seč. Polianka 4 0 0 4 1:15 0

I.TRIEDA OBFZ HE 
DOUBLESTAR BET – 5. kolo

•	NIŽNÁ SITNICA – KO-
CHANOVCE 2:2, NIŽNÉ 
LADIČKOVCE – ULIČ 2:0, 
KRÁSNY BROD – PAKOS-
TOV 0:1, UBĽA – VYŠNÁ 
SITNICA 2:0, KOŠKOVCE 
– PAPÍN 1:1, DLHÉ NAD 
CIROCHOU – LIESKO-
VEC 1:0, RADVAŇ NAD 
LABORCOM – ZEMPLÍN-
SKE HÁMRE 6:0. 

Kochanovce 5 3 2 0 11:7 11
N. Ladičkovce 5 3 1 1 14:4 10
Pakostov 5 3 1 1 10:6 10
Dlhé n/C. 5 3 1 1 6:6 10
Ubľa 5 3 0 2 14:5 9
V. Sitnica 5 3 0 2 8:5 9
N. Sitnica 5 2 2 1 9:7 8
Krásny Brod 5 2 1 2 8:9 7
Radvaň n/L. 5 2 0 3 15:10 6
Koškovce 5 1 1 3 10:11 4
Lieskovec 5 1 1 3 4:7 4
Ulič 5 1 1 3 4:11 4
Papín 5 1 1 3 5:15 4
Zemplín. Hámre 5 0 2 3 5:20 2

II. TRIEDA OBFZ HE
DOUBLESTAR BET – 4. kolo

•	 ZBUDSKÉ DLHÉ – RO-
KYTOV PRI HUMENNOM 
1:1, ŇAGOV – OĽKA 2:5, 
TURCOVCE – LUKAČOV-
CE 2:1. Ohradzany mali voľ-
no. Hrabovec nad Laborcom 
zo súťaže odstúpil.

Turcovce 3 2 1 0 5:3 7
Oľka 4 2 1 1 6:5 7
Lukačovce 4 2 0 2 9:9 6
Zbudské Dlhé 3 1 2 0 4:1 5
Rokytov pri HE 4 1 2 1 7:5 5
Ohradzany 3 1 0 2 4:6 3
Ňagov 3 0 0 3 3:9 0

ŠPORT / INZERCIA

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E-R/0118

FUTBALOVÝ SERVIS

V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  
NEDOSTAL NÁŠ   

TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,
NÁJDETE NÁS  

V PRIEBEHU  TÝŽDŇA   
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  
NA LABORECKEJ ULICI (ZEKON)  

V HUMENNOM.

H
E

-S
/0042

Myšlienka týždňa...

"MÁVAL SOM SEN, 
ŽE CHODÍM PO LÚČKE 

PLNUČKEJ, PLNEJ HRÍBOV. 
VEĎ VŠETKO BÝVA 

CELKOM PROSTUČKÉ, 
KDE ZÁZRAK NIE JE 

CHYBOU, VŠETKO SA DÁ 
NA BOŽOM VÝSLNÍ 

A NEBU POD MALÍČKOM.
PREŠLI ROKY, 

MÔJ ČAS SA NAPLNIL. 
A SNÍČEK OSTAL SNÍČKOM.

AŽ SA MI UKÁZALA 
PO ČASE, KDE ZÁZRAK 

NIE JE CHYBOU. 
ZAS JE TO PROSTÉ, 

CHODÍM V ÚŽASE PO LÚČKE 
PLNEJ HRÍBOV.
AŽ TEBOU SA MI 

SNÍČEK VYPLNIL. 
TY SAMA SI MI SNÍČKOM. 

A HREJEM SA NA JEHO 
VÝSLNÍ NAD TVOJÍM 

PAMÄTNÍČKOM."

(MILAN RÚFUS) 
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-MJK-, Humenné

Posledná letná prázdninová so-
bota tradične patrí humenské-
mu streetballu. Tento, dnes už 

uplynulý, ročník potešila hojná 
účasť družstiev. Toto v Humen-
nom ešte nebolo... Výsledky 
a fotoreportáž dodáme našim 
čitateľom v najbližšom vydaní 
nášho týždenníka.

HUMENSKÝ STREETBALL NA PUGAČEVKE

H
E

-S/0252


