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V regióne Zemplína zúri
žltačka

Mladí Humenčania nemohli
povedať mestu, čo ich trápi

Viac na str. 9

Viac na str. 3

Na Starinskej ulici chcú proti
cestným pirátom nasadiť retardéry

Rýchlo a bezohľadne. Takto podľa viacerých obyvateľov sídliska Dubník v Humennom jazdia nezodpovední
vodiči po Starinskej ulici. Od mesta požadujú zvýšený počet policajných kontrol alebo umiestnenie
spomaľovacích prahov – retardérov.

Milan Potocký, Humenné

Dopravná situácia na Starinskej ulici je podľa miestnych
obyvateľov kritická. Niektorí
vodiči si mýlia dlhý rovný
úsek cesty s pretekárskym
okruhom. „Je to hlavná cesta

na Dubník. Treba tu retardéry. Je pár ľudí, vodičov,
ktorí tu nechodia, ale lietajú.
Je to veľmi nebezpečné, aké
tu robia preteky,“ povedal
Štefan Burič. Mnohí vodiči tu jazdia bezohľadne aj
podľa názoru 62-ročnej Ľu-

bomíry Vatľákovej. Ocenila
by, ak by mesto osadilo pri
ceste dopravné značky, ktoré
by znížili najvyššiu povolenú
rýchlosť z 50 kilometrov za
hodinu na 40 km/h. „Alebo
keby sa tu viac ukázali policajti,“ povedala Vatľáková.

Retardéry všetkým
nevyhovujú

Monika Pastoráková z Odboru dopravy, životného
prostredia a mestskej zelene Mestského úradu v Humennom je presvedčená, že
pokračovanie na str. 2

2 | SPRAVODAJSTVO

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
26. SEPTEMBRA 2016

Na Starinskej ulici chcú proti cestným pirátom nasadiť retardéry
Pokračovanie zo strany 1

zníženie rýchlosti z 50 na
40 km/h by cestní piráti aj
tak nerešpektovali. Pastoráková dodala, že na základe
skúseností z umiestnenia
retardérov v iných lokalitách mesta predpokladá, že
niektorí obyvatelia Starinskej ulice nebudú z ich inštalovania nadšení. „Tam,
kde je ten spomaľovací prah
umiestnený, máme také
skúsenosti, že obyvatelia,
ktorí bezprostredne susedia
s miestom umiestnenia prahu, buď sa na ten prah sťažujú, buď tam vodič zastaví, pridá, keď nerešpektuje

rýchlosť, prejde rýchlejšie
a je to hlučné. Je to dvojsečné. Spokojný bude ten, ktorý
v úseku medzi prahmi býva,
ale nie ten, pred ktorého
domom je ten prah umiestnený,“ povedala Pastoráková. Viceprimátor Andrej Semanco uviedol, že retardéry
komplikujú aj údržbu a odhŕňanie snehu z komunikácií
v zimnom období.

Situáciou sa bude
zaoberať komisia aj
inšpektorát

Pastoráková uviedla, že
pripomienkami
obyvateľov sídliska Dubník sa bude
zaoberať komisia dopravy

Starinskú ulicu v Humennom si niektorí vodiči mýlia s pretekárskym okruhom.
Obyvatelia sídliska Dubník chcú na ceste spomaľovacie retardéry. | FOTO MIPO

a mestskej zelene mestského
zastupiteľstva a následne ich
posúdi aj Okresný dopravný
inšpektorát v Humennom.
Ak umiestnenie retardérov

komisia a inšpektorát schvália, ich inštaláciu zabezpečia
Technické služby mesta Humenné.

Kaderníčky a kozmetičky z Humenného ukázali svoje kvality
Žiačky z odborov kaderníčka a kozmetička opäť zabodovali na kadernícko-kozmetickej súťaži.

Monika Harvanová, Humenné

Dňa 21. septembra úspešne reprezentovali Strednú odbornú
školu v Humennom v kadernícko-kozmetickej súťaži, ktorá

sa konala v obchodnom centre
Galéria Shopping Košice. Súťaž
bola určená pre mladých módnych tvorcov, vizážistov, kaderníkov a návrhárov. Organizátorom bola agentúra Le Ren

– Renáta Lencéšová. V odbore
kaderník súťažila žiačka tretieho ročníka Nikola Taňkošová,
ktorá si svojou vzornou prípravou, estetickým cítením a kreativitou vybojovala prvé miesto.
V
odbore
kozmetička
a vizážistka
si svoju zručnosť vyskúšala žiačka štvrtého ročníka
Viktória Merčáková.
Aj
ona dosiahla
úspech
vo
svojej kategórii a umiestnila sa na druhom mieste.
Téma
bola
pre
obidve
súťažiace rovnaká, a to „Jesenná múza“.
Žiačky kládli dôraz na

harmóniu, súlad a prirodzenú
krásu. A oplatilo sa. Výsledky
sú viac než jasné. Na súťaž ich
pripravili majsterky odbornej
výchovy Bc. Miriam Bujačková
a Bc. Miroslava Kováčová.
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Mladí Humenčania nemohli povedať mestu, čo ich trápi

Uplynulý týždeň sa na vybraných uliciach a sídliskách v meste Humenné konali stretnutia zástupcov magistrátu a mestských organizácií s obyvateľmi mesta. Mladí Humenčania kritizujú samosprávu, že stretnutia zorganizovala v obedňajších a popoludňajších hodinách. Mestu nemohli povedať, čo ich trápi, pretože boli v práci.
Milan Potocký, Humenné

V stredu minulý týždeň absolvovali zástupcovia mesta stretnutia
s obyvateľmi Gaštanovej ulice,
Janka Kráľa, Domašanskej, Brestovskej, Záhradnej ulice a lokality
Dubník. Zástupcovia magistrátu
chcú na stretnutiach s občanmi
priamo v teréne spoznať ich návrhy, problémy, sťažnosti a potreby.
S Humenčanmi sa stretol zástupca primátorky Andrej Semanco,
riaditeľ technických služieb Milan Kuruc, Bibiána Regendová zo
Správy rekreačných a športových
zariadení a zástupcovia z odboru
výstavby, odboru dopravy, životného prostredia a z mestskej polície. Stretnutia sa konali od jednej
do piatej hodiny popoludní v čase,
keď väčšina mladých Humenčanov a ľudí v produktívnom veku

bola v práci. S úradníkmi tak prevažne diskutovali dôchodcovia.

Nemohli povedať, čo
ich trápi

Na stretnutiach s obyvateľmi Humenného, ktoré inicioval magistrát, chýbali mladí ľudia. „Je tu
veľa mladých ľudí, ktorí majú iné
problémy a chceli by sa vyjadriť.
Treba stanoviť iný čas stretnutí,“
povedal Ján Firda. Mladých sa
zastali aj seniori. „Máte záujem
sa stretnúť aj s nimi? To sa oni
pýtajú, nie ja. Keď máte záujem,
prečo ste k nám prišli o trinástej
hodine? My sme v práci, my musíme makať,“ adresoval výhrady
mladých obyvateľov Gaštanovej
ulice dôchodca Juraj Nosko. „Stále
tlmočím našich mladých. Príďte,
keď budeme doma, alebo v sobotu a v nedeľu. Odkázali to doslova

tak: Vy ste tu pre
nás a nie my pre
vás. Tlmočím, čo
mi bolo povedané,“ doplnil Nosko.
„Tie stretnutia by
sa mali naplánovať
tak, aby mohli prísť
aj mladé rodiny,“
dodal Stanislav
Braško.

Na stretnutiach so zástupcami mesta, ktoré sa konali od
13.00 do 17.00 hod., mladí Humenčania chýbali, pretože
boli v práci. Prišli prevažne dôchodcovia. | FOTO MIPO

Mesto sa
prispôsobí aj mladým

Hlavnou prioritou a témou
stretnutí mala byť podľa magistrátu hlavne rekonštrukcia chodníkov a ciest, ktoré najviac trápia obyvateľov jednotlivých ulíc
a sídlisk. Priamo v teréne a na
sídliskách chce mesto vybaviť aj
požiadavky Humenčanov, ktoré
by za iných okolností smerovali na

úrad počas jeho stránkových dní.
Viceprimátor Andrej Semanco na
stretnutiach potvrdil, že magistrát
bude musieť do budúcnosti naplánovať stretnutia s obyvateľmi tak,
aby sa ich mohli zúčastniť aj mladí
a zamestnaní Humenčania. „Máte
pravdu. Druhýkrát to tak urobíme,“ reagoval viceprimátor na výhrady nespokojných obyvateľov.

V Strážskom postavia fitcentrum pre seniorov

So zaujímavým nápadom prišla samospráva v susednom meste Strážske. Mesto vybuduje fitcentrum,
ktoré budú využívať hlavne seniori, mamičky na materskej dovolenke, ale aj obyvatelia, ktorí majú záujem o pravidelný pohyb a starostlivosť o svoje telo.
Milan Potocký, Strážske

Mesto pred časom podalo žiadosť
o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na financovanie projektu
s názvom „Fitcentrum pre seniorov v
Strážskom“. Na tento projekt mu boli
schválené finančné prostriedky vo
výške 6-tisíc eur. Samospráva bude
z vlastných zdrojov spolufinancovať
minimálne 20 percent výdavkov z
celkového rozpočtu projektu. Predmetom projektu je vybudovať fitcentrum hlavne pre seniorov, mamičky
na materskej dovolenke a pre občanov mesta, ktorí majú viac ako 15
rokov a záujem o pravidelný pohyb a
starostlivosť o svoje telo. Fitcentrum

sa bude nachádzať v areáli detského
ihriska. „Cieľom projektu je zlepšiť
kondíciu a pohybové zručnosti starších ľudí a zapojiť ich aj do diania vo
svojom okolí. Detské ihrisko, ktoré
máme vybudované, sa otvorí aktívnemu oddychu starších ľudí, ale aj
ľuďom so zdravotným či sociálnym
znevýhodnením a každému občanovi v meste, ktorý prejaví záujem
o nenáročné športovanie,“ informovala na webovej stránke mesta Anna
Zamborová. Dodala, že špecifickým
cieľom projektu je zvyšovanie kvality sociálnych vzťahov a zlepšenie
kvality života všetkých obyvateľov
mesta. V Strážskom vznikne fitcentrum priamo v mestskom detskom

ihrisku. Na veľkom detskom ihrisku statou projektu je uskutočňovať prebudú masážne a šliapacie zariadenia, venciu kriminality v zmysle primárelipsovité a surfovacie zariadenia nej prevencie zameranej na šport,“
a stroje na precvičovanie chôdze informovala Zamborová. Projekt fia rotoped. „V meste aktívne pôso- nančne podporí Ministerstvo vnútra
bí aj občianske združenie Tanečný Slovenskej republiky.
aerobik,
ktoré
združuje rôzne
generácie. Pri zahájení používania
fitcentra uskutočnia prednášku
na tému „Aktívny
pohyb v každom
veku“ a pomôžu
pri ukážkach, ako
správne cvičiť. Detské ihrisko v Strážskom. V jeho areáli vybuduje mesto
Zámerom a pod- aj fitcentrum pres seniorov. | Ilustračné foto: MIPO
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Modely Humenčanky Jany Jurčenko budú ťahákom Fashion Day
Rodáčka z Humenného, módna návrhárka a stylistka Jana Jurčenko bude jednou z hlavných hviezd
podujatia Fashion Day Show, ktoré sa uskutoční 16. októbra v Michalovciach.
Milan Potocký, Humenné

Predstavenie novej kolekcie návrhárky Jany Jurčenko bude patriť k jedným z vrcholov módneho podujatia Fashion Day Show
2016. Slovenskú módnu návrhárku, ktorá pochádza z Humenného,
len pred pár mesiacmi zaradil magazín topteny.com do zoznam 10
top stylistov sveta. Modely Jany
Jurčenko mohli priaznivci ženskej
módy a krásy obdivovať aj na Bratislavských módnych dňoch, ale aj
na Košice Fashion Week. Každá jej
kolekcia je prepojením aktuálnych
módnych trendov, kvalitných materiálov, precízne vypracovaných
strihov s vycibreným krajčírskym
umením, s vysokým podielom ruč-

nej práce. V októbri sa Jurčenko
predstaví aj v susedných Michalovciach. Okrem nej predstavia
svoje najnovšie kolekcie Jeseň
– zima 2016 aj módni návrhári
Fero Mikloško a Ida Sandor. Najnovšie módne trendy slovenských
návrhárov predvedú aj svetoznáme modelky Andrea Verešová a
moderátorka a bývalá riaditeľka
Miss Slovensko Lucia Hablovičová. Každý z návrhárov predstaví 15
až 20 najnovších modelov.

Vystúpi aj fenomenálny
tanečník

Svoju jedinečnú tanečnú šou medzi jednotlivými prehliadkami
predvedie Filip Jankovič. Fenomenálny tanečník známy po ce-

lom svete, ktorý sa
preslávil aj v show
Česko-slovensko
má talent.
Celý módny event
odštartuje 16. októbra v Mestskej
športovej hale v
Michalovciach,
ktorá sa v tento
deň premení na
jeden veľký módny dom. Samotné predvádzacie
mólo s pódiom bude dlhé 20 metrov, sprevádzané bude svetelnou
a zvukovou šou, efektmi a veľkou
LED obrazovkou. Počas dňa môžu
návštevníci podujatia absolvovať
líčenie s lektorkami, tvorbu módnych účesov, ale aj autogramiádu

so slávnymi návrhármi a modelkami. Brány Fashion Day sa otvoria
už od 15.00 hod.. Hlavnej módnej
prehliadke, ktorá sa začne o 19.00
hod., bude predchádzať jedna
menšia prehliadka od 16.00 hod.
patriaca mladým módnym talentom zo Strednej odbornej školy
obchodu a služieb Michalovce.

Morské oko prilákalo v lete viac ako 20-tisíc turistov

Sčítač poukázal, že Národná prírodná rezervácia Morské oko patrí vo Vihorlatských vrchoch k najnavštevovanejším lokalitám.
Zuzana Argalášová, Remetské Hámre

Správa CHKO Vihorlat nainštalovala v apríli 2016 automatický
sčítač cyklistov a chodcov, ktorý
zaznamenáva počty a smer pohybu peších a cyklistov s elimináciou
áut. Sčítač inštalovalo Združenie
Jantárová cesta, ktoré na Slovensku distribuuje francúzske sčítače
Eco-Counters. Realizácia sčítača
bola financovaná v rámci projektu
„Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ Švajčiarskym finančným mechanizmom, aktivity v rámci tohto
projektu pomáhajú zlepšiť drobnú
infraštruktúru a informovanosť
verejnosti v rámci CHKO Vihorlat.

Najviac ľudí prichádza na
Morské oko v nedeľu

Automatické sčítače chodcov a
cyklistov slúžia na sledovanie využívania pešieho alebo cyklistického
chodníka. Umožňujú počítať ľudí,
ktorí využili daný chodník a v závislosti od konfigurácie vedia rozlíšiť
chodcov od cyklistov a smer ich pohybu. Tieto údaje sú dôležité pri vyhodnocovaní investícií do turistických a cyklistických chodníkov, pri
ich marketingu a údržbe, ako aj pri
celkovom manažmente chráneného
územia. Presnosť takéhoto sčítania
osciluje okolo 95 – 100 percent najmä v závislosti od podmienok inštalácie a bežného pohybu prechádzajúcich osôb a smeru ich pohybu.
Už prvé týždne prevádzky sčítača –
v apríli a júni 2016, teda stále ešte
pred letnou sezónou 2016, poskytli niekoľko zaujímavých údajov.
Morské oko v mesiacoch apríl až

jún 2016 navštívilo viac ako 9 000
osôb, z nich 5 percent prišlo na bicykli. Počas letnej turistickej sezóny v mesiaci júl a august zavítalo
na Morské oko skoro 20 000 ľudí.
Najviac ľudí prichádza na Morské
oko v nedeľu, v poobedňajších hodinách (13.00 – 17.00), v nedeľu
7.8.2016 ščítač zaznamenal najväčší počet za skúmané obdobie až
1 382 návštevníkov.

k najnavštevovanejším lokalitám.
Dôvodom inštalovania ščítača je
zisťovanie nielen zmien v počtoch
návštevnosti, ale aj v zaťaženosti
lokality. Takto získané údaje sa využijú pri plánovaní údržby turistickej a informačnej siete a na zlepšenie služieb, ktoré sa v tomto chránenom území turistom poskytujú.

Údaje využijú na zlepšenie služieb

Sčítač poukázal,
že národná prírodná rezervácia Morské oko
patrí vo Vihorlatských vrchoch

Národnú prírodnú rezerváciu Morské oko navštívilo
v lete 20-tisíc turistov. Počty cyklistov a chodcov nasnímal
automatický sčítač. | FOTO MIPO
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INZERUJTE
U NÁS
UVÁDZACIE CENY INZERCIE!
tel. 0911 256 749, 057 772 2227
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Vandal poškodil
Neodchádzajte, ak ste
niekomu ťukli do auta v Humennom až 35 áut

V prípade, že vinník odíde preč a bude vypátraný políciou, hrozí
mu pokuta a dokonca až zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.
mpo, Humenné

Parkovanie pred nákupnými
centrami, na parkoviskách sídlisk a na odstavných plochách dá
niekedy zabrať aj tým skúsenejším vodičom. Často tu dochádza
k drobným škodám na vozidlách
spôsobených tým, že vodič so
svojím autom v dôsledku nepozornosti narazí do iného auta
a následne z miesta odíde preč.
Polícia upozorňuje vodičov, že
v takýchto situáciách by nemali panikáriť. „Preto apelujeme
na týchto vodičov, aby neodchádzali z miesta preč, zotrvali

na mieste, vyhľadali vlastníka
poškodeného vozidla, vymenili
si navzájom svoje údaje a vec
nahlásili do poisťovne. Takéto
drobné poškodenia je možné
riešiť bez účasti polície a bez uloženia pokuty, pokiaľ sa účastníci
dohodnú na mieste,“ upozornil
hovorca Krajského riaditeľstva
polície v Prešove Daniel Džobanik. Spresnil, že v prípade, ak
vinník odíde preč bez toho, aby
si splnil svoju povinnosť, vymenili si navzájom údaje medzi sebou, a bude vypátraný políciou,
hrozí mu pokuta, prípadne až
zákaz činnosti.

Neznámy páchateľ postriekal vozidlá sivou farbou.
mpo, Humenné

V dobe od 14. do 19. septembra
došlo v Humennom k poškodeniu 35 motorových vozidiel.
Stať sa tak malo na Ulici jasenovskej. Neznámy páchateľ
sivou farbou postriekal 35
motorových vozidiel, ktoré
boli zaparkované na tejto ulici. „Jednotlivým vlastníkom
vznikla finančná škoda, ktorá
aj vzhľadom na počet poško-

dených zatiaľ nebola vyčíslená.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom v tomto prípade začal trestné stíhanie pre
prečin poškodzovanie cudzej
veci, kde páchateľovi v prípade
, že sa mu vina preukáže, hrozí
ročné väzenie,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva
policajného zboru v Prešove
Jana Migaľová.

Jeleňovi odrezal hlavu

Pytliak bez povolenia odstrelil jeleňa. Hlavu si odniesol ako trofej a telo zvieraťa nechal na mieste.
mpo, Snina

K častým ťuknutiam dochádza na parkoviskách pred nákupnými
centrami. Ak ste nechtiac narazili do druhého auta, neodchádzajte,
lebo riskujete pokutu. | Ilustračné foto: POL

K prípadu pytliactva došlo
v katastrálnom území obce
Kalná Roztoka, v časti zv. Mačkovce. Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 31. augusta do
20. septembra 2016 neoprávnene zasiahol do výkonu práva
poľovníctva a bez povolenia
odstrelil jeleňa. „Hlavu oddelil

od tela a zobral ju na nezistené
miesto, telo zvieraťa nechal na
mieste. Príslušnému poľovníckemu združeniu bola spôsobená škoda vo výške najmenej
300 eur. Prípad vyšetruje Obvodné oddelenie Policajného
zboru v Snine,“ informovala
prešovská krajská policajná
hovorkyňa Jana Migaľová.

miesto požiaru sa dostavil požiarny technik, ktorý na základe
znaleckého skúmania stanoví
presnú príčinu požiaru. Pri tej-

to udalosti nedošlo k zraneniu
osôb,“ informovala prešovská
krajská policajná hovorkyňa
Jana Migaľová.

Požiar poškodil garáže aj auto
Obvodné oddelenie Policajného zboru v Koškovciach
sa zaoberá prípadom prečinu všeobecného ohrozenia.
mpo, Humenné

K požiaru došlo v pondelok uplynulý týždeň po 14-tej hodine na
pozemku jedného z rodinných
domov v obci Hankovce v okrese Humenné. Požiar vznikol na
streche murovanej garáže, odkiaľ sa rozšíril na priľahlú dre-

venú hospodársku budovu i na
ďalšie priľahlé garáže. Sálavé
teplo poškodilo strechu, okná,
satelit, koberec, kvety a pletivo.
Požiar poškodil aj motorové vozidlo Škoda Fabia, odstavené na
dvore susedného domu. „Celková škoda bola predbežne vyčíslená na viac ako 11-tisíc eur. Na

| Ilustračné foto: MIPO
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Mesto zrekonštruuje Domašanskú ulicu v Humennom

Obyvatelia Domašanskej ulice sa konečne po 50 rokoch dočkajú rekonštrukcie ulice. Technický stav miestnej
komunikácie je najhorší v meste Humenné nielen podľa názoru tunajších obyvateľov, ale aj podľa magistrátu.
Počas rekonštrukcie cesty im opravia aj kanalizáciu.
Milan Potocký, Humenné

Cesta na Domašanskej ulici v Humennom patrí medzi najstaršie
v meste. Komunikácia pozostáva
z tisícok kamenných kociek. Mnohé sa za viac ako pol storočie postupne uvoľnili. Podľa obyvateľov
ulice je situácia katastrofálna nielen pre chodcov, ale aj vodičov. Na
ceste je množstvo výtlkov. „Voda
tu stojí, cesta je rozbitá. Máme tu

starých ľudí, ktorí chodia s palicami, kocky vypadávajú, zapchá sa
im palica a môžu spadnúť. Starí
ľudia tu majú problém s chôdzou,
ale aj autá,“ povedala obyvateľka
ulice Margita Lovišková. Zástupca primátorky Andrej Semanco
potvrdil, že technický stav cesty
je najhorší zo všetkých v meste.
Cesta má viac ako 50 rokov a bola
postavená ešte počas výstavby rodinných domov. „Táto cesta, čo sa

Mesto potvrdilo, že v priebehu budúceho roka zrekonštruuje cestu. | FOTO
MIPO

týka kvality, je ešte z dlažobných
kociek,“ poznamenal Semanco.
Potvrdil, že mesto plánuje rekonštrukciu cesty na Domašanskej
ulici v priebehu budúceho roka.
Okrem komunikácie zrekonštruujú aj kanalizáciu. „Toto je priorita. kanalizácia sa urobí. Budete
to mať trošku také napäté, lebo
keď sa robí cesta a kanál, viete,
ako to vyzerá, ale keď človek vy-

drží, potom už je to urobené, ako
to má byť,“ povedal Semanco obyvateľom ulice. Humenčania z Domašanskej ulice žiadajú o opravu
komunikácie už niekoľko rokov.
Po minulotýždňovom stretnutí
so zástupcami magistrátu dúfajú,
že sa to konečne stane realitou.
„Dúfame, lebo už sa to sľubovalo
viackrát,“ dodala Helena Rosová
z Domašanskej ulice.

Cesta na Domašanskej ulici v Humennom má viac ako 50 rokov a pozostáva
z tisícok kamenných kociek. | FOTO MIPO

V Medzilaborciach plánujú vybudovať ľadovú plochu

Mesto Medzilaborce plánuje vybudovať ľadovú plochu, predbežná investícia bola vyčíslená na viac ako 400.000 eur.
TASR, Medzilaborce

Začať s výstavbou by samospráva
chcela už v tomto roku. „Uvidíme, ako sa bude vyvíjať rozpočet,“ uviedol pre TASR primátor
mesta Vladislav Višňovský. Ľadová plocha by mala mať rozmery 60 x 30 metrov. V tomto roku
má mesto v pláne zrealizovať železobetónovú základovú dosku,
na budúci rok by mohlo zabezpečiť chladenie alebo mantinely.
„Keďže ide o veľkú investíciu,
nedokážeme to urobiť za rok,
lebo by sme si na to museli zo-

brať úver, čo určite nechceme,
ale vieme takúto výstavbu rozdeliť do nejakých troch-štyroch
rokov,“ vysvetlil primátor. V súčasnosti je mesto vo fáze realizácie projektov. Zatiaľ ide o exteriérovú ľadovú plochu, ktorú sa
samospráva snaží lokalizovať na
takom mieste, aby v prípade, že
sa ju rozhodne zastrešiť, mala na
to priestory. Verejnosť by mohla
ľadovú plochu využívať päť až
šesť mesiacov v roku. Prevádzku,
ktorej predbežné náklady boli
vyčíslené na 10.000 až 15.000
eur za sezónu, by zabezpečovalo

| Ilustračné foto: MIPO

mesto. Ľadová plocha v Medzilaborciach sa mala stavať ešte
pred rokom 1989. „Tá potreba je

tu stále, deti sa chcú korčuľovať,“
dodal Višňovský.
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Majestátne dravce rozvírili vzdušný priestor nad hlavami Humenčanov
V našom kraji trochu nezvyčajnú prednášku absolvovali najmä deti a mládež v sobotu 17. septembra popoludní. Na námestí pred Domom
kultúry a priľahlom parku sa im totiž naskytol nádherný pohľad na dravých, aj keď v celku prítulných, vtákov. Členovia Sokoliarskej skupiny
Svätého Bavona zo Štiavnických Baní prezentovali v Humennom svoje umenie súzvuku človeka a dravca. A veru, bolo sa na čo dívať.

orol - výr skalný (bubo bubo).
Všetky prítomné dravce si vyslúžili obdiv pubTo všetko sa udialo pri príležitosti osláv 699. lika, keď za pomoci študentov prezentovali svoj
výročia prvej písomnej zmienky o meste Hu- talent. „Do Humenného sme prišli prezentovať
menné. Trojdňový program (16. – 18. 9.) vede- sokoliarsky výcvik a lov samotných dravcov.
nie mesta skĺbilo s Gurmánskym festivalom Všetko je o dôvere, dravec musí svojmu ma„Zemplín fest“, ktorého súčasťou bol bohatý jiteľovi dôverovať. Základom je kľudná povaha
popoludňajší program rozmanitých miestnych človeka a za každý prílet dostáva dravec odmenu
vo forme surového mäsa,“ ponoril nás do tajov
i pozvaných zoskupení.
Priamo zo srdca Štiavnických vrchov, spod sokoliarstva riaditeľ školy, Pavel Michal, ktorý
legendami ospievaným Sitnom (1 009 m n. m.) sa tomuto krásnemu remeslu venuje od svozavítala na východ krajiny družina študentov od jich desiatich rokov. „Pochytil som to od brata.
ZŠ s MŠ Maximiliána Hella. Je to prvá základná Zapáčilo sa mi to, prispôsobil som tomu aj svoje
škola na svete, ktorá vyučuje predmet „sokoli- štúdium, Strednú školu lesnícku som absolvoval
arstvo, poľovníctvo a lesníctvo“ a jej súčasťou je v Banskej Štiavnici a dravé vtáky ma sprevádzajú
dodnes. Je to aj súčasť nášho vzdelávacieho proaj sokoliarsky areál s pernatými dravcami.
V Humennom sa predstavili dva mexické cesu. Som zároveň riaditeľom ZŠ v Štiavnických
dravce – harris´s hawk (parabuteo unicinctus Baniach. Ideme ruka v ruke, pomáha to prez/ kaňúr okrúhlochvostý; známy svojím cho- entácii našej školy i štúdiu a prilákaniu prípadvaním, že loví v skupine), stredoázijský dravec ných záujemcov. Aj týmto spôsobom, takouto
– orol stepný (aquila nipalensis), pýcha dravcov prezentáciou, zvyšujeme povedomie výsledkov
Ameriky a symbol USA – orliak bielohlavý a úspechov našich žiakov, ktorí mali už možnosť
(haliaeetus leucocephalus), či druhý najrýchle- precestovať prostredníctvom sokoliarstva
jší stavovec našej planéty – sokol rároh (falco naprieč celé Slovensko a navštíviť viaceré
cherrug) a naša najväčšia európska sova či nočný krajiny – Taliansko, Belgicko, Veľká Británia,
Česká republika,
Poľsko, Maďarsko,
San Maríno či Vatikán,“ vyzdvihol
úspechy, nielen svojich troch študentov
- Tobiása, Natálie
a Gabiky, ktorí Pavla
Michala sprevádzali
aj v Humennom.
V škole sa venujú
aj canis-terapii a
svetovej novinke
aves-terapii (terapia
pomocou vtákov).
Pomocou vábidla
v rukách vedúceho
sokoliarskej skupiny
mohol druhý naSokoliarska skupina Svätého Bavona zo Štiavnických jrýchlejší stavovec –
Baní. | FOTO MJK
sokol rároh (na svoju
MJK, Humenné

Symbol Spojených štátov amerických, orliak bielohlavý, prelietaval
nad ležiacimi odvážnymi deťúrencami. | FOTO MJK

úlohu sa sústreďoval
po celý čas s čiapočkou na očiach)
rozvíriť vzduch, aby
si po splnení povinností zaslúžil svoju
odmenu v podobe
potravy. Aj keď
všetky dravce zanechali najmä u detí
nezabudnuteľné
spomienky, určite
najväčší obdiv zožal
orliak bielohlavý
(typický bielou hlavou a bielym chvostom, žije v oblasti
veľkých amerických
a kanadských jazier,
v ktorých loví najmä
ryby), ozaj majestátny dravec s rozpätím
krídel až 2,5 metrov.
No a so zreteľom na
nočný spôsob života
sa výr skalný v praktickom sokoliarstve
pri love nepoužíva.
Tichý a nehlučný let
tohto impozantného
vtáka tesne ponad
hlavami divákov je
efektnou atrakciou
takýchto ukážok
sokoliarov.
Spestrenie
pre
mládež i dospelých,
ktorí takto využili
jeden z posledných
letných dní tohto
roku v Humennom,
priniesli svojimi
dobovými divadelnými
scénkami
členovia skupiny
šermu – Vikomt zo
Sniny pod vedením
známeho šermiara
Dalibora Kazíka, nadšenci rachotu motorov mali možnosť
vyfotiť sa s historickými cestnými
vozidlami, no najmä
k mestským deťom
si našli cestu naše
slovenské zvieratká
(ovečka s jahniatkom, koza a cap,
moriak, hus a kačka,
i zajačiky), ktoré
si našli priestor na
trávnatej ploche pred
amfiteátrom v mestskom parku.

Prezentácie dravcov sa v plnom nasadení zúčastnili aj
dobrovoľníci z radov divákov. | FOTO MJK

Tichý a nehlučný let tohto impozantného vtáka – výra
skalného, tesne ponad hlavami divákov je efektnou
atrakciou takýchto ukážok sokoliarov. | FOTO MJK

Miestami až v nemom úžase zostávali hlavne tí
najmenší. | FOTO MJK

Z prehliadky historických vozidiel: (čierny) Ford – model T 1918
Runabout Roadster, 2 886 cm3, s riadením na ľavej strane; a
(červený) Aero 30 Roadster, r. 1936, 900 cm3. | FOTO MJK
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V regióne Zemplína zúri žltačka
Výrazný nárast hepatitídy typu A zaznamenali v Sobranciach, Michalovciach a v Trebišove. Hygienici a epidemiológovia informovali, že v Humenskom okrese je situácia pokojná. Žltačka sa objavuje len sporadicky.
Milan Potocký, Humenné

Začiatkom uplynulého týždňa evidovali hygienici v meste Sobrance až 104 prípadov
ochorení hepatitídy typu A.
V meste stále platí zákaz organizovať hromadné podujatia. V stredu vyhlásil primátor Sobraniec Pavol Džurina
na území mesta mimoriadnu situáciu. Informoval, že
najkritickejšia situácia je na
Michalovskej ulici, kde za
veľmi nízkych hygienických
podmienok žije približne
600 Rómov. Ďalšie ohniská
nákazy sú na Bernolákovej
a Gorkého ulici. Hepatitída
typu A je ale rozšírená po celom meste. Krízový stav by
mal v Sobranciach trvať minimálne dva mesiace. Podľa
nariadenia hygienikov sa detí
predškolského a školského
veku v meste Sobrance musia
bezodkladne podrobiť lekárskemu dohľadu, za účelom
zistenia ťažkostí a klinických

príznakov, ktoré môžu súvisieť s uvedeným ochorením.
Situáciu v meste bude monitorovať aj polícia. Policajti
budú kontrolovať hlavne pohyb ľudí z rizikových skupín
pri obchodoch s potravinami.

Infekčné v Michalovciach je plné

Za posledné tri dni prijalo infektologické oddelenie
michalovskej nemocnice 17
nových pacientov s hepatitídou typu A. „Na oddelení je
v tomto momente už 43 pacientov z Michaloviec, Sobraniec a najnovšie aj z okolia Trebišova. Toto vírusové
ochorenie trápi zemplínsky
región už druhý mesiac. Momentálne sú kapacity oddelenia plné a prípadne ďalší
noví pacienti budú musieť byť
smerovaní na infekčné oddelenia v Košiciach a v Prešove.
Priemerná dĺžka hospitalizácie pri tejto diagnóze je 8 až
10 dní,“ informoval hovorca

spoločnosti Svet zdravia, a.
s., Tomáš Kráľ.

V Humennom je pokoj

Epidemiologička Lenka Lesňáková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
(RÚVZ) v Humennom neočakáva, že by sa žltačka rozšírila aj v okrese Humenné.
Dodala, že zvýšený výskyt

bol v okrese minulý rok. „U
nás je, chvalabohu, pokoj.
Máme len sporadické prípady,“ uviedla epidemiologička.
Hygienici evidujú len jeden
prípad v Ubli a jeden v meste Humenné. Situácia je pokojná aj podľa regionálneho
hygienika a vedúceho služobného úradu RÚVZ v Humennom Miroslava Velikého.

V meste Sobrance je už 104 prípadov ochorení na hepatitídu typu A. Plné
je aj infekčné oddelenie michalovskej nemocnice. V Humennom je podľa
hygienikov situácia pokojná. | FOTO MIPO

UVÁDZACIE CENY INZERCIE!
tel. 0911 256 749, 057 772 2227
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Riadková inzercia
057/772 2227, 0911 256 749
PR E D A J

 Predám 7-ár. STAVEBNÝ POZEMOK v Topoľovke. Tel. 0905 349 027.
Demolácia tribúny v plnom prúde. (17. 9. 2016).| FOTO MJK

-MJK- Humenné
Geologické práce, zrejme, dopadli
s pozitívnym (alebo v tomto prípade
skôr s negatívnym) výsledkom, preto
mohli prísť na rad práce búracie. Na
stavbe bývalého futbalového štadióna
v Humennom poverení začali búrať
tribúnu.
Futbalový fanúšik upiera na stavenisko
svoj zrak už desiatky mesiacov, rátať by
sa dalo už aj na roky... Záplatou, možno pre mládež humenského futbalu,
bola výstavba multifunkčného ihriska
v areáli štadióna (keďže ten pôvodný za
zimným štadiónom už jemne nahlodal
zub času, no najmä okolie ihriska
neponúka vábivý pohľad). Futbalisti

FK Humenné prevzali žezlo po zaniknutom nasledovníkovi humenského
futbalu (ŠK Futura, pôsobí už ako svidnícka zložka), hrali oblastnú súťaž najprv v Brekove, momentálne majú svoj
„zelený stan“ domácich zápasov Štvrtej
ligy skupiny Sever krajskej súťaže VsFZ
na ihrisku Pri mlyne v Humennom.
Všetci Humenčania i fanúšikovia
z „okolice“, ktorí čo i len trochu žijú
futbalom preto tajne naďalej dúfajú, že
sľubovaná rekonštrukcia futbalového
štadióna spred niekoľkých rokov
nezostane len v štádiu riešenia a na
papieri, ale že po rokoch (vzhľadom na
históriu humenského futbalu) bude aj
na východnom cípe našej krajiny dôstojný stánok zeleného trávnika.

HE-R/0011

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

* Predám AUTO zn. Fiat Brava 1.2
(benzín, 16 ventil, r. v. 1999) + 4 zimné
pneumatiky (obuté). Cena 800 eur.
Tel. 0907 158 317 (volať po 17. hod.).
HE-R/0005

PRÁCA
 LUKRATÍVNA PRÁCA s nadpriemerným platom v Humennom. Info na tel. č.: 0919 314 919.
HE-R/0008

KÚPALISKO V HUMENNOM
Z dôvodu odstávky
technologických zariadení
bude prevádzka kúpaliska
v 39. týždni
(26. 9. - 2. 10. 2016)

Z A T V O R E N Á.

24. septembra 2016. Vľavo nové multifunkčné ihrisko v areáli bývalého štadióna.
| FOTO MJK

Odkryté torzo železobetónu tribúny. (24. 9. 2016) | FOTO MJK

Plánovaný termín otvorenia
prevádzky je 4. 10. 2016.
VIHORLATSKÁ HVEZDÁREŇ
V HUMENNOM
BESEDA PRI
ĎALEKOHĽADE
Teleskopické pozorovanie
planét Mars a Saturn,
astronomických objektov.
28. a 30. septembra
o 20:00 hod. LSEČ
(v prípade priaznivej
meteorologickej situácie)
vstupné 1,5 / 1 €

 Ponúkame PRÁCU PRE
OPATROVATEĽKY v Rakúsku
(Viedeň a okolie). Podmienkou
je prax v opatrovaní, rovnako
potrebná je znalosť NJ. Tel. 0902
087 243, 0915 333 579.
HE-R/0015

 Prijmem HARISTOV a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba.
Tel. 0905 256 038.
HE-R/0002

RÔZNE
 REKONŠTRUKCIE bytov a domov. Info na tel. č. 0915 949 949.
HE-R/0012

 Letný výpredaj - PASCE NA LÍŠKY a KUNY, KLIETKY, KŔMIDLÁ.
Viac info – www.123nakup.eu / tel.
0907 181 800.
HE-R/0010

INZERUJTE
U NÁS

tel. 0911 256 749,
057 772 2227

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie: Námestie
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Kobanová - tel. 0911 256 749 * Grafická úprava: Roman Vorreiter / www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia, infoservis: Michaela
Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227 * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod. Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia
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PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná. Registrované Ministerstvom kultúry SR EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.
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áobdobie hlavného
„Voľba hlavného
obcektorý
Dlhéjenad
Corochou
– NEOTVÁRAŤ“
kontrolóra kontrolóra
sa začína dňom,
určený
ako deň nástupu
do práce – 1. 11. 2014
hlavného kontrolóra obce sa vykonáva na úväzok 0,07
Predpoklady
výkon je
funkcie
náležitosti
prihlášky
končenia
podávania na
prihlášok
do 10. a10.
2014 do 15.30
hodín
1. Kvalifikačné
predpoklady:
je potrebné
odovzdať osobne
v kancelárii Obecného úradu v Dlhom nad Cirochou alebo poštou
UkončenéHlavná
minimálne
úplne
stredné
vzdelanie
ekonomického
u5 ObecPONDELOK
Dlhé nadlCirochou,
187/87,
067
82 Dlhé
nadEXPRES
Cirochou
v obálkesmeru
s označením
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hlavného kontrolóra obce Dlhé nad Corochou – NEOTVÁRAŤ“
26. 9. Edita (Európsky
jazykov) prílohu materiálu
patróna chorých)
MENINY
2.
Písomná prihláška
budedeňtvoriť
k voľbe hlavného kontrolóra a OPUSTILI
musí obsahovať:
NÁS
27. 9. Cyprián (Svetový deň cestovného ruchu / Deň 30. 9. Jarolím, Ráchel (Medzinárodný deň prekladateľov,
l
Meno
a
priezvisko,
titul,
dátum
narodenia,
trvalé
bydlisko
dy
na
výkon
funkcie
a
náležitosti
prihlášky
oslavujú:
železničiarov)
tlmočníkov)
Bačné predpoklady:
V HUMENNOM
l Výpis
z registra
/nie vstarší
mesiace/
28. 9. Václav,
Václava trestov
(Svetový deň mlieka
školách / ako
1. 10.tri
Arnold,
Arnolda (Medzinárodný deň hudby /
Mária Stracenská, nar. 1934
Svetový
deň
za
právo
vedieť
/
Svetový
deň
besnoty
/
MedzMedzinárodný
deň
starších
osôb
/
Svetový
deň
vegetariánov)
l
Overená
kópia
dokladu
o
najvyššom
dosiahnutom
vzdelaní
l Ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie ekonomického smeru
Jozef Jacko, nar. 1934
inárodný námorný deň - IMO)
2. 10. Levoslav, Levoslava (Svetový deň hospodárskych
l Profesijný
doterajších
zamestnaní
a funkčného zaradenia
Kamil Kovačič, nar. 1953
29. 9. Michal,životopis,
Michaela, Michalaprehľad
(Sviatok sv. Michala
– zvierat / Medzinárodný
deň nenásilia)
Písomný
súhlas
so spracovaním
podľaa zákona
č. 122/2013
Z.z. (60-ročná)
o ochrane
á prihláška budeltvoriť
prílohu
materiálu
k voľbeosobných
hlavnéhoúdajov
kontrolóra
musí obsahovať:
Mária Otavková,
osobných
údajov
platnomtrvalé
znení
za
účelom
kandidatúry
na
funkciu
hlavného
kontrolóra
opaBožena
Holubová,
nar. 1960
l Meno KULTÚRNE
a priezvisko,
titul,PODUJATIA,
dátum
narodenia,
bydlisko
VÝSTAVY, MÚZEÁ, KINÁ
trený
vlastnoručným
podpisom
l- Výpis z registra
trestov
/nie
starší
ako
tri
mesiace/
HUMENNÉ
SNINA
MICHALOVCE
V SNINE
l, Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Eliáš
Pitlanič,
nar. 1928
MsKS
MsKS
CHEMKOSTAV
ARÉNA
3. Ďalšie
predpoklady:
la Profesijný
životopis,
zaradenia
František Kováč, nar. 1948
ACH, JÚLIA! prehľad doterajších
MIRO JAROŠ:zamestnaní
KONCERT PRE DETIa funkčného
MICHALOVCE
MICHALOM A MICHAELÁM
lso
Prax
v ekonomickej
alebospeváka
kontrolnej
činnosti
minimálne
5 rokov
l Písomný
súhlas
spracovaním
osobných
údajov
zákona
č. 122/2013
Z.z.
Divadelné
predstavenie
(Ephraim
Kishon)
v réžii
Koncert
slovenského
M. Jaroša podľa
pre všetky
Hudobno-zábavný
program, v rámci
ktorého
sa o ochrane
Petra Oravca
a podaní
Hrčku,
A. Vargovej,
Cs.
(ne)poslušné
deti a rodičov.
– v pondelok 26. na
uskutoční pokus ohlavného
prekonanieobce,
rekordu vkontrolóra
počte
ľudí
lJ.Znalosť
právnych
predpisov
týkajúcich
sa hospodárenia
znalosť
zákona
o finančnej konosobných
údajov
platnom
znení
za
účelom
kandidatúry
funkciu
opaV JANKOVCIACH
á
Kassaia, Z. Mauréry, Pa.trole,
Plevčíka.
Najznámejší
septembra o
o 16.00
hod. v kinosáleobci
Domu kultúry.
s menom Michal a Michaela na jednom mieste.
Agnesa Nemčová, nar. 1924
o účtovníctve,
majetku
trený milenecký
vlastnoručným
podpisom
pár všetkých čias, Rómeo a Júlia nezomVstupné 8 eur.
Moderuje Michal Hudák. – v stredu 28. septembra
l Občianska
reli! Komédia z manželského
života plná zvratov,a morálna bezúhonnosť
Kaštieľ
o 18.00 hod. (Michalovia a Michaely majú po regisV KARNEJ
Ing. Ján Kníž,
starosta obce
prevlekov, vtipných situácií, príjemných piesní, ale
XXIII. MEDZINÁRODNÝ VÝTVARNÝ FESTItrácií vstup a tričko zdarma). Vstupné 13 a 15 eur.
redpoklady:
Mária Jurková, nar. 1948
aj
trpko-smutných
spomienok
na
slávnu
mladosť
VAL
SNINA
2016
MsKS
Prax v milencov.
ekonomickej
alebo
kontrolnej
činnosti
minimálne
5
rokov
– v utorok 11. októbra o 19.00 hod.
Výstava: Irina Kopeikina (Lotyšsko – pastely, Impre- RICHARD MÜLLER & BAND: TO NAJLEPŠIE
Znalosť právnych
saGimajev
hospodárenia
zákona
o finančnej kon-V MIKOVEJ
v divadelnej sále DK.predpisov
Vstupné 11 eur. týkajúcich
sie krajiny), Zufar
(Tatarstan – olejomaľby,obce, znalosťTOUR
2016
trole, o účtovníctve,
Mária Zavacká, nar. 1953
VÝSTAVA o majetku obci
Moje Slovensko), Vicky Vlachogianni a Nikos Rizos
Intimita, šansón, komorné prostredie a nádherné
Práce klientov
denných centier abezúhonnosť
denných sta(Grécko – olejomaľby, Dialóg), Srećko Zdravković
aranžmány... O dokonalú súhru na javisku sa postará
Občianska
a morálna
cionárov v meste Humenné. – v galérii MsKS do 30.
a Branko Maravić, Michailo Gliša a Zoran Zograf
kapela v zložení: Peter Markuljak (gitary), Matej
Ing.
Ján
obce V ZUBNOM
zamestnaným
živnostníkom
septembra
v čase 8.00 – 15.00 hod.
(Srbsko – olejomaľby, Srbské kvarteto). Výstava
Benko (klávesy),
Martin
GašparKníž,
(kontrabas),starosta
Michal

PÔŽIČKY
SV-Z/000175

SV-Z/000192

SV-Z/000176

SV-Z/000205

čistenie
Mária Bálintová, nar. 1942
Kaštieľ – Vihorlatské múzeum
potrvá do 30. 9. 2016.
Žáček (dychové nástroje) a Juraj Kuchárek (bicie). –
opravy
.
MICHAL ČABALA: VÝBER Z TVORBY
v sobotu 1. októbra o 19.00 hod. Vstupné 25 eur. dôchodcom
opatrovateľkám
v zahraničí Kino Centrum
POHOTOVOSŤ
Výstava k nedožitým 75. narodeninám akademKOMORNÁ: dráma, thriller (Južná Kórea) – 28.
Kino Centrum
ického maliara z Čabín - v979
galerijných priestoroch
9. o 19.30 hod.
MUSTANG:
dráma (FRA/GER/TUR) –0917
27. 9.
V
LEKÁRŇACH
PÔŽIČKY
340
344
0944
595
ŽIČKY
potrvá do 31. 10. 2016.
MORE V PLAMEŇOCH: thriller, akčný, dráma výmena
o 19.30 hod.
V HUMENNOM:
0
čistenie
Kino Fajn
(USA) – 29. a 30. 9. o 19.30 hod.
CAFÉ SOCIETY:
komédia, dráma (USA) – 28. 9.
zamestnaným
nostníkom
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / sob – ned: 8.00 –
MUSTANG: dráma
(FRA/GER/TUR)
28. 9.
DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY
o 19.30 hod.
Po
n ú k a– m
12.00, 13.00 – 20.00 hod.
o 19.30 hod.
PEREGRINOVEJ:opravy
fantasy (USA) – 30. 9. a 1. 10.
DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ DETI SLEČNY
dôchodcom
eľkám
v
zahraničí
V
LÚČOCH
SLNKA:
dokument
(CZE/RUS/GER/
o
17.00
hod.
PEREGRINOVEJ:
fantasy
(USA)
–
29.
9.
a
30.
9.
26.
9.
Dr.
Max
- Pharmstore, Ul. 1. mája 21
D. PREPIS
PRK/LAT) – 29. 9.VIDEOKAZIET
a 2. 10. o 19.30 hod.
PRÁZDNINY V PROVENCE: komédia (CZE) – 1.
(3D), 2. 10. o 17.45 hod.
27. 9. Avicena, Nemocničná ul. 41
0917
340
4 979
zMORE
VHS
na DVD
V595
PLAMEŇOCH:
thriller (USA) médium.
– 30. 9.
a 2.výmena
10.PLYNOVÝCH
o 19.30 hod.
MORE
V PLAMEŇOCH: thriller,
akčný, dráma 344
28. 9. Lúč, Ul. 1. mája 22
a 1. 10. o 19.30 hod.
BOCIANY: animovaná komédia / rodinný (USA) –
(USA) – 29. a 30. 9., 2. 10. o 20.00 hod.
SV-Z/000203

BOCIANY: animovaná komédia / rodinný (USA) –
2. 10. o 16.00 hod.

2. 10. o 17.00 hod.

Srdcervúca chvíľa zasiahla
25. septembra
naše 175
životy.
tel.smutné
0904
621
8r,288
458 piateho
Dvadsiateho
uplynú
Odvtedy uplynuli
štyriseptembra
roky,
kedydva
násroky
za

od smutnej
chvíle,
keď
tragicky
zahynuli
tragických
okolností
opustili
dvaja
mladí chlapci.

Spomienka
Matúš GOMBITA
SV-Z/000206

Matúš G O M B I T A
,eho piateho
a
			a
septembra uplynú dva roky

Ľuboš
GREC
mutnej chvíle, keď tragicky
zahynuli
Ľuboš GREC

a
ť

j

a

So zármutkom v srdci i láskou
spomínajú rodičia, súrodenci a starí rodičia.

So smútkom v srdci spomínajú
rodičia, súrodenci a starí rodičia.

Spomienka

Potichu ubolené srdce prestalo biť,
pokojne odišiel, hoci tak veľmi chcel žiť.
To, že čas rany zahojí, je prázdny klam,

Spomienka

SV-Z-R/0

v

z Pakostova.
Matúš GOMBITA z Pakostova
a
So
srdci spomínajú
boli smútkom
práve v v rozkvete
života,
rodičia,
súrodenci
avyhasli...
starí rodičia.
no
plamienky
ich
duší
Ľuboš GREC
z Pakostova.

Sv. Edita (26. 9.) usilovne zem podmieta.
Na sv. Cypriána (27. 9.) chladno už
V SNINE
zrána býva.
pon – pia: 16.30 – 20.00 / sob – ned 8.00 – 20.00 hod.
Okolo sv. Václava (28. 9.) nové leto
26. 9. – 2.. 10. Sv. Ján Nepomucký, Ul. SNP 2730
(babie) nastáva, no aj býva blata
záplava.
V MEDZILABORCIACH:
Ak je na Václava búrka, zvykne byť ešte
pon – pia: 16.00 – 20.00 / sob – ned: 8.00 – 20.00 hod.
dlho teplo.
pohotovosť zabezpečujú verejné lekárne v okresoch
Ak sa do Michala (29. 9.) hrozno
nedovarí, nebudeš mať z neho vína
Humenné a Snina
súdok starý.
V MICHALOVCIACH:
Keď na Michala padajú žalude, dlhé leto
trvať už nebude.
pon – ned: 8.00 – 20.00 hod.
Jasné nebo v noci pred Michalom
26. 9. Pharmacia, Nám. osloboditeľov 25
zvestuje, že po ňom treskúca zima
27. 9. Salus, Štefánikova ul. 76
nasleduje.
28. 9. Kamilka, Ul. J. Hollého 42
Koľko mrazov pred Michalom, toľko
29. 9. Amara, Masarykova ul. 90
studených dní bude po Jurajovi (24. 4.).
Mnoho rapavých guliek na dube na
30. 9. Farmácia, Nám. osloboditeľov 15
Michala znamená včasnú zimu.
1. 10. Dr. Max – Tesco, Sobranecká cesta 5910
Na židovské Michalské sviatky prosia
2. 10. Dr. Max – Kaufland, Hviezdoslavova ul. 1
židia o dážď.
Po Michalovi tráva, čo bys´ ju ajV HUMENNOM
Východ / Západ SLNKA
kliešťami ťahal, nepôjde von.
Bindas,
1929
pon
–
6:19nar.
/ 18:23
hod.
Po sv. Jarolímovi (30. 9.) pripravujDezider
sa
ut –
6:20 / 18:20 hod.
už na zimu.
V ČERNINE
str –
6:22 / 18:18 hod.
Ak fúka vietor v deň sv. Terézie z Lisieux
–
6:23 / 18:16
AlžbetaštvrŽakarovská,
nar.hod.
1928
(1. 10.) od východu, mohla by byť teplá
pia –
6:25 / 18:14 hod.
jeseň.
V
DLHOM
NAD
CIR.
VSvätých
HUMENNOM
sob –
6:26 / 18:12 hod.
V deň
anjelov strážcov (2. 10.)
–
6:28
Michalned
Kováč,
nar./ 18:10
1925hod.
prvé mrazíky očakávaj. (jac)

Opustili nás

Opustili nás
SV-Z-R/000449

e

SV-Z-R/000448

46

Pri Nemocnici HE, Ul. 1. mája 5558
Media, Družstevná ul. 7
Media, Družstevná ul. 7
Pri Nemocnici HE, Ul. 1. mája 5558

SV-Z-R/000448

S-C, Hi8/Video8.
Nebom sa plavia ich duše čisté,
h
valitný
VHS
prehrávač
v pokoji
dívajú sa z výšky.
a:
rekordér.
Lacno.
ť

PRANOSTIKA

HE-R/0014

VIDEOKAZIET
a40 DVD médium.
0908
SPOMIENKA
ám kazety
typu 288 458
čí

29. 9.
30. 9.
1. 10.
2. 10.

SV-Z/000151

KOTLOV
PLYNOVÝCH
tel. 0904 621 175
KOTLOV
Spomienka

Preberám
kazety
DOMOV
PRE NEOBYČAJNÉ
DETI SLEČNYtypu
o–n ú kVHS,
a m VHS-C,
PEREGRINOVEJ:
fantasy (USA)Hi8/Video8.
– 1. a 2. 10.
y:
o 17.30 hod. VHS prehrávač
Používam kvalitný
t.
a DVD rekordér. Lacno.

Dezider Bindas, nar. 1929
V ČERNINE V HRABOVCI NAD LAB.
Andrej
Alžbeta Žakarovská,
nar.Karoľ,
1928 nar. 1940
JASENOVE
V DLHOM NADVCIR.
Jozef
Horvát, nar. 1954
Michal Kováč, nar. 1925

SV-Z/000151

SV-Z/000203

41

SV-Z/000175

SV-Z/000192

SV-Z/000176

PÔŽIČKY
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VISEGRAD 4 NATIONS FUTSAL TOURNAMENT – XIII. ROČNÍK.
-MJK-, Humenné
Po štyroch rokoch sa futsalové
reprezentácie štyroch krajín Vyšegradskej štvorky medzinárodného turnaja VISEGRAD 4 NATIONS
FUTSAL TOURNAMENT opäť vrátil na slovenskú pôdu. A dokonca
až na východný cíp krajiny, do Humenného. Minuloročné víťazstvo
obhajovali reprezentanti Čiech
(A-tím) a Poľska (U-21).
Krásny súzvuk lopty a nôh reprezentačných výberov štyroch krajín – Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko – bolo možné vidieť v dňoch
23. – 25. septembra na palubovke
Mestskej športovej haly. Pre fanúšikov
to bol ďalší športový sviatok v našom
meste. Slováci mali svoje zápasy mužov
naplánované na večernú hodinu, výber
21-ky ako druhý popoludňajší. Zaujímavosťou by mohlo byť, že maďarské
reprezentácie U-21 či mužov ešte ani
raz nezaznamenali triumf v turnaji.
Tentokrát, práve v Humennom priniesol XIII. ročník maďarskému výberu mužov víťazstvo. „Aj keď v týchto
dňoch futsaloví priaznivci prioritne
upierali svoj zrak na zápasy prebiehajúcich Majstrovstiev sveta v Kolumbii,
verím, že o kráse futsalu sa presvedčili
aj v Humennom,“ uviedol Dušan Dobšovič, predseda Slovenského futsalu.

Szaghyiho kryl Oberman. Koniec 10.
min. však priniesol radosť do hľadiska
humenskej športovej haly i na slovenskú striedačku – po krásnej výmene na
jeden dotyk všetkých štyroch na ihrisku vymietol šibenicu maďarskej brány
Marko Hudaček – 1:0. O minútu ho
chcel kopírovať Cs. Varga, zblízka napol bočnú sieť. Po chybe Směřičku v 12.
min., ktorý zle odkopol, Varga trestuhodne nedorovnal skóre, keď nechal
vyniknúť slovenského brankára. V čase
13:00 min. videl A. Hosszu žltú kartu po
útoku zozadu na Drahovského a nariadený trestný kop mohol Maďarov veľmi
mrzieť. Slováci zapli naplno, no ani v defenzíve neustúpili. Osemnásta minúta
zaznamenala bravúrny zákrok brankára
Maďarov, G. Matkovicsa, oproti G. Rickovi. Bol to emočný, ale čistý zápas. Aspoň prvý polčas sa tak javil.
Trénerská dvojica maďarskej reprezentácie postavila do brány na II. polčas
Gyulu Totha a hneď čelil trom útokom
zo strany Slovákov. Jeho svätyňa však
zostala bez ujmy. V čase 23:35 min. sa
už však skóre menilo na 2:0, keď Tomáš Drahovský rozvlnil sieť. Pri pokusoch Ricka a Serbina chýbali iba milimetre. Na začiatku 30. min. sa presadil
aj slovenský kapitán Martin Směřička –
3:0, keď chvíľu predtým na slovenskej
bráne zazvonila žrď. Súper išiel do poľa
s piatimi hráčmi bez brankára vždy,
keď to bolo možné. Emócie sa stupňovali, horkokrvní Maďari mali v tíme
určite fyzicky najsympatickejších chalanov. Záver stretnutia patril výlučne
maďarskému výberu. V 37. min. zasadil prvý gól Adam Vas, keď si počkal

Slávnostné otvorenie turnaja Vyšegradskej štvorky (na snímke zástupcovia
jednotlivých krajín) sprevádzal aj kultúrny program. | FOTO MJK

Reprezentačný výber Slovenska U-21. | FOTO MJK

MUŽI A-TÍM
Poľsko – Maďarsko 1:3 (1:2)
Slovensko - Česko 1:4 (1:2)
góly: S. Marušinec – M. Seidler 2, M.
Holý 2.
Zostava SVK: Brndiar, Oberman - Drahovský, Rick, Směřička, Hudek - Hudáček, Krištofík, Marušinec, Serbin - Červený, Krempaský.
Česko - Poľsko 3:6 (1:3)
góly: M. Seidler, Z. Sláma, M. Kovács
–N. Zástavník 2, S. Wojciechowski, R.
Gladczak, M. Kubik, M. Foltýn.
Maďarsko - Slovensko 2:3 (0:1)
góly: A. Vas, R. David - M. Hudaček, T.
Drahovský, M. Směřička.
V sobotňajšom zápase nastupovalo slovenské družstvo mužov s negatívnou
bilanciou z piatkového stretnutia s Čechmi. Na rýchlu, ale ideálnu prihrávku
Hudeka pred bránu Maďarov v 7. min.
Drahovský v sklze nedosiahol. Hra bola
dynamická a rýchla z oboch strán, vynikali obaja golmani. V 10. min. úmysel

Slovenská reprezentácia futsalistov A-tímu mužov pred zápasom s Maďarskom. | FOTO MJK
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Štyri futsalové reprezentácie sa stretli na pôde humenskej palubovky
v trme-vrme pred slovenskou bránou
na loptu a štrbinku našiel o minútu
neskôr aj Richard David na kontaktný
gól. Slováci si aj napriek enormnému
tlaku Maďarov víťazné ťaženie poniesli
až za záverečný hvizd rozhodcu.

2007 - Poľsko
2006, 2005, 2004 – Česká republika
2003 - Poľsko (nultý ročník)

Česko - Maďarsko 3:4 (0:2)

Slovensko - Česko 0:0
SVK: Kušnír, Karpiak - Štrbák, Matejov, Pechy, Kofčák - Ostrák, Baláž,
Peniak, Gábor - Letko, Nestorík.

Poľsko - Slovensko 8:1 (4:0)
gól SVK: S. Marušinec.
Maďarsko
Poľsko
Česko
Slovensko

3
3
3
3

2
2
1
1

0
0
0
0

1 9:7
1 15:7
2 10:11
2 5:14

6
6
3
3

Doterajší víťazi
2015, 2014, 2013 – Česká republika
2012, 2011 – Slovenská republika
2010 – Česká republika
2009 – Slovenská republika
2008 – Česká republika

U-21
Poľsko - Maďarsko 2:0 (1:0)

Česko - Poľsko 4:4 (1:2)
góly: Sedláček 2, Řezníček, Mažári Pastierb 2, Czyszek, , Borowicz.
Maďarsko - Slovensko 3:2 (0:1)
góly SVK: Peniak, Nestorík.
SVK: Karpiak, Kavčák - Štrbák, Matejov, Pechy, Kofčák - Ostrák, Peniak,
Gábor, Nestorík – Letko.

Zápas U-21 – Maďarsko (biele dresy) vs. Slovensko (modré dresy). | FOTO MJK

Česko - Maďarsko 4:5 (1:3)
Poľsko - Slovensko 2:3 (1:1)
góly SVK: M. Péchy, P. Peniak, M.
Štrbák.
Maďarsko U-21
Slovensko U-21
Poľsko U-21
Česko U-21

Slovenský reprezentant v zovretí
maďarský futsalistov. | FOTO MJK

3
3
3
3

2
1
1
0

0
1
1
2

1
1
1
1

8:8
5:5
8:7
8:9

6
4
4
2

Doterajší víťazi
2015, 2014 - Poľsko
2013 – Slovenská republika
2012 – Česká republika
2011 – Slovenská republika
2010 – Česká republika
2009 - Poľsko
2008 – Slovenská republika
2007, 2006 – Česká republika
2005 - Poľsko
2004, 2003 – Česká republika
Zápas U-21 – Maďarsko vs. Slovensko. | FOTO MJK

Zo stretnutia repre mužov – Maďarsko vs. Slovensko. | FOTO MJK

Maďarsko – Slovensko 2:3 (0:1). | FOTO MJK
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Odhodlanie, snaha a tvrdá práca v boxerskom ringu

(dm), -MJK-; Dubnica n/V., Kamenica n/Cir.

Kvarteto „tvrdých“ chlapov
odolávajúcich tvrdým úderom
súperov vyšperkovala na štvrtom
turnaji I. slovenskej ligy v boxe
aj zástupkyňa nežného pohlavia
Športového
klubu
fit-box
z Kamenice nad Cirochou.
Počas dvoch dní boxu, 17. a 18. septembra, v Dubnici nad Váhom mal pod dohľadom tréner Marián Miko aj svojich
zverencov. V kategórii staršieho dorastu
vo váhe do 75 kg odovzdal Dávid Zajac
v dvoch zápasoch dobré výkony, no nestačilo to na obratnosť súperov z Nitry
a Devínskej novej Vsi. Celkovo obsadil
4. miesto. Samuel Hrivňák v hmotnostnej kategórii do 91 kg prehral vo finálovom boji so súperom z Nitry. Martin Zajac v kategórii mužov do 75 kg
obsadil 3. miesto, keď v prvom zápase
sa šťastie usmialo na súpera z Dubnice n/V. a do druhého súboja Martinov

súper zo Žiliny nenastúpil. Tomáš Zajac v kategórii mužov
s váhou do 81 kg podľahol v prvom zápase svojmu súperovi
z Levíc a v druhom
bojoval o bronzové
umiestnenie nakoniec s víťazstvom
na body nad súperom z Levíc. Nikola
Cenknerová získala
tentokrát body bez
boja, nakoľko súperka z Nitry na zápas
nenastúpila (zo zdravotných dôvodov).
Cez víkend 1. a 2.
októbra sa boxeri ŠK
Miko fit-box preukážu silou úderov v Galante na Majstrovstvách SR staršieho ŠK Miko fit-box - zľava: D. Zajac, N. Cenknerová, M. Zajac, tréner M. Miko, T. Zajac a S.
Hrivňák. | FOTO ARCHÍV MM
dorastu.

Mestská športová hala v Snine dostala nový „šat“

vlády SR vo výške 443 000 eur.
Tieto finančné
prostriedky boli
Sviatočný 15. september mal pre
prisľúbené na
obyvateľov mesta Snina, hlavne
výjazdovom zavšak pre jeho športovú časť, slávsadnutí vlády
nostnejší nádych. Uskutočnilo sa
ešte v novembri
totiž slávnostné otvorenie zre2014. Celková
konštruovanej mestskej športocena diela bola
vej haly.
540 000 eur a
Prestrihnutím pásky zrekonštruovaný
na základe výobjekt otvorili - primátor mesta Štefan
sledkov verejnej
Milovčík; poslankyňa PSK a starostka
obce Ubľa, Nadežda Sirková; zástupca Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej športovej haly súťaže bola zhododávateľskej firmy Róbert Mitter- v Snine – zľava: Š. Čus, primátor Š. Milovčík, S. Homzová, toviteľom stavby firma DAG
pach; vedúci oddelenia rekreačných N. Sirková a R. Mitterpach. | FOTO ARCHÍV MSÚ
SLOVAKIA, a. s.
a športových služieb MsÚ, Štefan Čus; Primátor mesta Štefan Milovčík pria sninská rodáčka, Slávka Fantaccini pomenul, že športová hala, ktorá bola Prešov,“ uviedol primátor Š. Milovčík,
Homzová, bývalá slovenská volejbalová postavená ešte na prelome 70-tych ktorý následne zdôraznil, že hala slúži
reprezentantka a najlepšia volejbalist- a 80-tych rokov minulého storočia a predovšetkým mládeži a počas roka
je dejiskom rôznych regionálnych, ceka SR v roku 1998.
bola jednou z mála posledných verejPo zaznení slovenskej štátnej hymny ných budov v meste, ktoré nutne po- loslovenských, ba aj medzinárodných
nastúpili na plochu športovci miestnych trebovali obnovu. „Keďže sa na jej re- podujatí, a práve preto si zaslúžila dôsklubov na čele s mažoretkami Maršál- konštrukciu nepodarilo získať finančné tojný objekt. „Šport pomáha pozitívne
kami z miestneho CVČ a slovo pre ofi- prostriedky z fondov EÚ, potešila nás formovať mladých ľudí a sninské šporciálny príhovor postupne dostali tak najmä informácia o dotácii z Úradu tové kluby vychovali už nejednu športovú osobnosť,“ dodal primátor Sniny.
pozvaní hostia ako aj sninskí športovci.
Prácu s mládežou v okrese Snina vyzdvihla aj starostka obce Ubľa, Nadežda Sirková. Vyjadrila presvedčenie, že
vynovená hala bude slúžiť svojmu účelu
ešte ďalšie desiatky rokov. Primátor
Sniny poďakoval kyticou kvetov pri
tejto príležitosti bývalej volejbalistke
Slávke Fantaccini Homzovej za šírenie
dobrého mena vo svete i reprezentáciu
mesta.
Prítomní vzhliadli aj ukážky športoMestská športová hala si zaslúžila po rokoch dôstojný priestor vého umenia zápasníkov, karatistov,
šermiarov, futbalistov, volejbalistiek
i zovňajšok. | FOTO ARCHÍV MSÚ
Mgr. Eva Mihaliková / MsÚ,
-MJK-; Snina

i taekwondistov zo sninských športových oddielov a klubov. Záverečnú bodku spevom urobila Stanka Vassová, keď
v jej podaní zaznela hymna všetkých
športovcov od skupiny Queen „We are
the champions“. Program pokračoval,
ako inak ako v športovom duchu, volejbalovým turnajom starších žiačok
MVK Snina a ich súperiek zo Slávie UK
Bratislava.

Staršie žiačky MVK Snina (za
sieťou) a ich súperky zo Slávie UK
Bratislava. | FOTO ARCHÍV MSÚ

Karate klub Snina. | FOTO ARCHÍV MSÚ

Mladí futbalisti MFK Snina. | FOTO
ARCHÍV MSÚ
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FUTBALOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

III. LIGA VÝCHOD – 10. kolo
Svit – Snina 2:2 (1:1)
G: 37. M. Jambor, 82. (11 m) L. Stanislav – 20. J.
Popovič, 77. (11 m) O. Vyshnevskyi.
 Vranov n/T. – Trebišov 1:0 (1:0), G: 26. Pe.
Kokočák * Prešov B – Svidník 5:1; Pušovce – V.
Horeš 0:2; Stropkov – Sabinov 4:0; V. Opátske –
Bard. N. Ves 0:0; Plavnica – V. Revištia 0:0.
IV. LIGA SEVER – 10. kolo
FK Humenné – Pakostov 2:0 (0:0)
G: 64. Z. Cigán, 82. J. Andrejko.
ŽK: Kovach, Sališ, Cigán – J. Ragan, Berdák, Hubcej. R: J. Mano - M. Šeršeň, M. Drabant.
FK: Y. Slavik – N. Sališ (88. V. Ščerba), J. Šaro, C.
Vasiľ, L. Krajník, Z. Cigán, Pe. Petričko, J. Andrejko,
I. Kovach, M. Babin, M. Zlacký (55. D. Šatník). FO
Ajax: M. Klamár – Berdák, Dubas, Rudý, Tkačin, Š.
Tomčák, Hubcej, P. Ragan, J. Ragan (73. S. Ragan),
Joz. Fedorko, Pe. Gombita (79. Karabin).
 Šariš. Michaľany – Medzilaborce 1:0 (0:0), G:
49. Pe. Jačišin; Radvaň n/L. – Raslavice 0:3 (0:2),
G: 6. a 47. Mi. Kamenčík, 35. Pa. Kozák; Zámutov
– Dlhé Klčovo 0:1; Záhradné – Fintice 4:1; V. Tatry
– Kračúnovce 0:1;
Záhradné
9 7 1 1 25:10 22
Šariš. Michaľany
9 6 2 1 26:7 20
Raslavice
10 5 4 1 21:8 19
Dlhé Klčovo
9 5 2 2 17:10 17
Kračúnovce
10 5 2 3 13:11 17
Spiš. Podhradie
10 4 3 3 13:9 15
Pakostov
10 5 0 5 19:16 15
Ľubotice
9 4 2 3 17:18 14
FK Humenné
9 3 3 3 16:11 12
Radvaň n/L.
9 3 2 4 15:13 11
Medzilaborce
10 2 5 3 15:15 11
Fintice
9 2 3 4 7:15 9
Zámutov
9 2 1 6 6:19 7
V. Tatry
9 0 3 6 4:30 3
Štrba
9 0 1 8 3:25 1
V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 8. kolo
Ulič – Stakčín 1:1 (0:0), G: 78. M. Hromadka – 69.
E. Kira; Seč. Polianka – Kamenica n/Cir. 2:0 (0:0),
G: 76. J. Bandoľa, 81. R. Turták; Ptičie – Kochanove/Brekov 3:1 (1:0), G: 18. Pe. Kolník, 61. T. Patarák, 76. T. Karas – 73. A. Mišenčík; Jasenov – N.
Hrušov 4:3 (1:1), G: 33. (11 m) Pe. Šamo, 48. M.
Slovenskyi, 58. R. Lazúr, 71. R. Harakaľ – 29. S. Janok, 49. M. Palko, 81. M. Horský.
 Sačurov – Bystré 5:1; Soľ – Hencovce 0:0.
Soľ
8 7 1 0 22:5 22
Jasenov
8 7 0 1 27:13 21
Hencovce
7 4 3 0 17:5 15
Ptičie
8 4 1 3 11:12 13
Kochanovce/Brekov 7 4 0 3 12:9 12
Kamenica n/Cir.
7 3 2 2 7:10 11
N. Hrušov
8 3 1 4 18:14 10
Stakčín
7 2 3 2 12:13 9
Seč. Polianka
7 2 1 4 7:14 7

Ulič
Bystré
Sedliská
Sačurov

8 1 2 5 10:23 5
7 1 1 5 7:14 4
7 1 1 5 8:21 4
8 1 0 7 11:17 3
I.TRIEDA HE – 8. kolo
Borov – Kr. Brod 0:0
Koškovce – N. Ladičkovce 1:1
V. Hrušov – Ubľa 4:1
Papín – Lukačovce 3:2
Udavské – Lieskovec 3:3
V. Sitnica – Belá n/Cir. 2:3
Lackovce – Dlhé n/Cir. 2:2
V. Hrušov
8 7 1 0 26:6 22
Borov
8 5 2 1 19:7 17
Belá n/Cir.
8 4 2 2 22:11 14
Udavské
8 4 2 2 22:17 14
V. Sitnica
8 3 2 3 16:14 11
Krásny Brod
8 3 2 3 15:19 11
Ubľa
8 3 1 4 18:17 10
Koškovce
8 3 1 4 10:13 10
Lackovce
8 3 1 4 17:21 10
Lukačovce
8 3 1 4 15:21 10
Papín
8 2 2 4 10:20 8
Dlhé n/Cir.
8 1 4 3 10:17 7
Lieskovec
8 1 3 4 15:22 6
N. Ladičkovce
8 1 2 5 14:24 4
II.TRIEDA HE – 8. kolo
Zubné – Ňagov 2:1
Turcovce – Kolonica 1:0
Z.. Hámre – Hrabovec n/L. 3:0
Rokytov pri HE – N. Sitnica 2:1
Brestov – Rovné 2:1
Hrubov – Ulič. Krivé 2:5
Ohradzany – Habura 2:1
Zemplín. Hámre
8 6 1 1 18:9 19
Ohradzany
8 6 0 2 22:9 18
Ňagov
8 5 1 2 18:8 16
Brestov
8 5 1 2 18:11 16
Zubné
8 4 2 2 20:11 14
Rovné
8 4 1 3 18:16 13
N. Sitnica
8 3 2 3 16:10 11
Habura
8 3 2 3 15:13 11
Kolonica
8 3 1 4 25:20 10
Turcovce
8 3 1 4 12:18 10
Rokytov pri HE
8 2 2 4 11:23 8
Ulič. Krivé
8 2 1 5 18:28 7
Hrabovec n/L.
8 1 2 5 6:16 5
Hrubov
8 0 1 7 8:33 1
III.TRIEDA HE – 6. kolo
Kochanovce/Brekov B – Klenová 1:3
Čertižné – Podskalka/HE 2:5
Klenová
5 4 1 0 17:6 13
Oľka
4 3 1 0 12:3 10
Čertižné
5 2 0 3 13:2 6
Kochanovce/Brekov B 5 1 0 4 6:13 3
Podskalka/HE
5 1 0 4 9:23 3
-MJK-

Yuriy Slavik v bráne FK Humenné súperovi z Pakostova odolával často,
niekedy však aj so šťastím. | FOTO MJK

Zdenko Cigán (žlto-modrý dres Humenného) v hlavičkovom súboji
s Jožkom Berdákom pred humenskou striedačkou. | FOTO MJK

Golman Pakostova – Martin Klamár v konečnom dôsledku inkasoval
dvakrát, aj keď do prestávky si udržal čistý štít. | FOTO MJK

Ján Andrejko si s Alexandrom Dubasom poradil a v 82. minúte poistil
vedenie Humenčanov. | FOTO MJK
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Hokejová sezóna, pravdepodobne, aj pre fanúšika v Humennom
-MJK-, archív, zdroj: humenne.
sk; Humenné
Tak predsa. Zdá sa, že nemožné sa
stáva skutočnosťou. Hokejový fanúšik
(i rekreační korčuliari) by si mali
konečne prísť na svoje aj v Humennom.
Hokejisti A-tímu mužov MHK Humenné zosadli opäť na druholigové posty
SHL a v skupine B už stihli odohrať (17.
a 24. 9. 2016) dva zápasy, oba na ľade
súpera a oba s pozitívnym skóre.
Pohliadnime do histórie
Všetko sa začalo kaziť 9. 1. 2016, keď podľa
slov niektorých korčuliarov na humenskom
klzisku, tí spozorovali neobvyklé kvapky
raziace si cestu zo strechy do priestorov
zimného štadióna. Vo vyhlásení MHK Bemaco Humenné na ich oficiálnej FB stránke
12. 1. 2016 (pár dní na to bolo odstránené)
sa uvádzalo, že strecha je v katastrofálnom
stave a situácia je naozaj vážna. Mesto preto pristúpilo na najbezpečnejšiemu kroku
a štadión zatvorilo. Hľadali sa náhradné
riešenia pre zápasy a tréningy A-družstva mužov i mládeže či krasokorčuliarov.
Podľa vyhlásenia humenskej radnice bolo
dôvodom uzatvorenia štadióna poškodenie strechy na jeho západnej strane, ktorú,
vraj, poškodil silný vietor a intenzívny dážď,

8. 8. 2016. | FOTO MJK

15. 8. 2016. | FOTO MJK

27. 8. 2016. | FOTO MJK

25. 9. 2016. | FOTO MJK

II. HOKEJOVÁ LIGA, skup. B
1.kolo * Liptov. Mikuláš –
MHK Humenné 3:5 (1:2, 0:1,
2:2), G: Matejka 2, Mravec – R.
Šechný 2, J. Kmiť, Ľ. Sabol, V.
Čopák.
2.kolo * Trebišov – MHK Humenné 3:5 (0:2, 1:0, 2:3), G: F.
Vaško, M. Tkáč, D. Komarnickis,
R. Šechný, I. Fedorko.
trhliny vznikli aj únavou materiálu dvadsaťročnej stavby. Poškodené bolo aj elektrické vedenie.
Keď 19. 1. 2016 vedenie klubu oznámilo
súperovi HC Nové Zámky, že zápas (20.
1. 2016) Humenčania odvolali z dôvodu
havarijného stavu zimného štadióna v Humennom, zostávalo už iba čakať na verdikt.
MHK Bemaco Humenné počnúc 20. 1. 2016
odstupuje zo súťaže. Navyše, predseda
združenia MHK Humenné, Ladislav Kovalský písomne oznámil svoju rezignáciu na
post predsedu združenia a výkonného výboru klubu (zo zdravotných dôvodov). O športovo-technických dôsledkoch sa rokovalo
25. 1. 2016 na mimoriadnom zasadnutí
Združenia oddielov a klubov 1. SHL.
Strecha je už opravená
Chvíľu bolo ticho,
istý čas sa nedialo
nič... potom prišlo k schváleniu
dotácie priamo
z Úradu vlády SR
na opravu strechy
zimného štadióna.
Humenská radnica ešte začiatkom
leta vyhlásila verejné obstarávanie
s odhadovanou
hodnotou takmer
pol milióna eur.
Spomedzi štyroch
oslovených firiem
ponúkla najvýhodnejšie podmienky michalovská
spoločnosť
UNIKO. Tá sa
zaviazala,
že
rekonštrukciu
zrealizuje
za
438-tisíc
eur,
pričom pôvodná
suma projektovej
dokumentácie
bola vyčíslená na
489-tisíc eur. Mesto teda opäť ušetrilo značnú sumu.
Víťazná firma 26.
7. 2016 prevzala
stavenisko a začala
rekonštrukciu.
Práce pozostávali

z postupného odstránenia poškodenej PVC Podľa rozpisu by svoj prvý domáci zápas mali
fólie zo strechy a plne priklincovaného deb- „chlapci“ ponúknuť na domácom ľade v rámnenia, ako aj z nahradenia poškodenej te- ci 3. kola už túto sobotu 1. októbra o 17.30
pelnej izolácie. Po odstránení poškodených hod., kedy privítajú HC Rebellion Gelnica.
vrstiev strechy, cez
ktorú prenikala dažďová
voda mali dostať nový
šat nielen hydroizolačný
systém, ale aj stropné
nosníkové debnenie,
elektroinštalácia a mantinely. Samotná oprava
strechy bola hotová už
v polovici septembra,
k čomu sa zaviazali
aj jej predstavitelia.
Ukončovacie práce na
rekonštrukcii
budú
prebiehať už za plnej
prevádzky zimného štadióna. Humenská radnica si na zvládnutie tejto mimoriadnej situácie
nemusela brať úver. Na
rekonštrukciu zimného
štadióna totiž pôjde časť
peňazí z minuloročného
rozpočtového prebytku,
ktorý dosiahol sumu
1,33 milióna eur.
24. 8. 2016. | FOTO MJK

Naša mladá tenisová nádej zbiera
skúsenosti i pódiové umiestnenia

-MJK-, (pet); Košice, Humenné

Neoficiálne Majstrovstvá východoslovenského regiónu hráčov do 10
rokov má na svedomí v dňoch 10. – 11
. septembra tenisový klub TK Mladosť
Košice. Podľa dosiahnutých výsledkov budú ako 11-roční hráči v roku
2017 nasadzovaní na Halové majstrovstvá východoslovenského regiónu.
Pätica mladých hráčok 1. Tenisového clubu
Humenné (Emma Sabína Hubová, Karin
Ďurianová, Annamária Hnatová, Karin
Ferjaková a Simona Straková) sa vtesnalo
do počtu 21 registrovaných na súťaž. Najúspešnejšou z nich bola Karin Ferjaková,
ktorá sa stala aj celkovou víťazkou turnaja,
navyše v kategórii štvorhry obsadila tretie
miesto.
Ako nasadená dvojka turnaja vstupovala
Ferjaková vo dvojhre do 2. kola s voľným
žrebom, porazila A. S. Herdickú (6:1), vo
štvrťfinále vyradila z ďalších bojov klubovú
spoluhráčku K. Ďurianovú (6:0), medailovú pozíciu už mala istú, no v semifinále
si poradila aj s E. Gonosovou (6:4) a v ceste za víťazstvom jej stála už iba nasadená
jednotka, D. Dienešová (TK Tatran 2007
Prešov), ktorej dovolila uhrať iba jednu
hru (6:1). V súťaži dvojíc (10 párov) s Ester Gonosovou (TA Prešov) mala rovnako
voľný žreb v 1. kole, vo štvrťfinále vyradili

dvojicu J. Kolesárová - V. Forgáčová (6:0),
semifinále L. Kolodžejová – Z. Maruščáková
(neskoršie celkové víťazky) zvládli lepšie
(1:6) a zostali tak na bronzovej pozícii.
Zvyšné dve dvojice humenských tenistiek
skončili vo štvrťfinále, keď prvé kolo mali
obe voľný žreb. Čo sa dvojhry týka, Hubová
vypadla v osemfinále (0:6 – D. Demečková),
Ďurianová skončila vo štvrťfinále (0:6) na
rakete Ferjakovej, Hnatová nepostúpila cez
prvé kolo (1:6 – L. Kolodžejová) a Straková
s voľným žrebom v prvom kole dostala stopku v osemfinále od P. Uličnej (0:6).

Karin Ferjaková (vľavo) z 1. TC Humenné si
podmanila košickú antuku vo dvojhre i štvorhre
s Ester Gonosovou. | FOTO ARCHÍV TCHE

