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Z chátrajúceho planetária v Humennom 
bude vodný svet a wellness

Rozostavaná budova na Lipovej ulici v Humennom chátra už viac ako 25 rokov. Objekt, ktorý mal pôvodne slúžiť 
ako hvezdáreň a planetárium, sa predsa len dočká dostavby. Nový vlastník objektu pre Humenský expres potvrdil, 
že  budova a areál budú po rekonštrukcii slúžiť ako vodný svet a wellness.

Humenné, Milan Potocký

Mnohí Humenčania už ani ne-
dúfali, že rozostavaný objekt na 
Lipovej ulici sa niekedy dočká 
rekonštrukcie a dostavby. Niet sa 

čo čudovať, veď budova je nedo-
končená a v rozostavanom stave 
už 25 rokov. S jej výstavbou sa 
začalo ešte v roku 1988. V objek-
te malo sídliť Centrum voľného 
času (CVČ), ktoré bolo v tom 

čase nástupníckou organizáciou 
po Okresnom dome pionierov 
a mládeže (ODPaM). Organizá-
cia pôvodne sídlila v kaštieli, ale 
neskôr dostala pre svoju činnosť 
práve spomínanú budovu a pri-

ľahlý areál so záhradou na Lipo-
vej ulici. Neskôr tieto priestory 
získala Vihorlatská hvezdáreň, 
ktorej zriaďovateľom je Prešov-
ský samosprávny kraj. Ten plá-
noval v objekte vybudovať hvez-

ANKETA: Spýtali sme  sa 
Humenčanov, ako vnímajú 
utečeneckú krízu  

Pred poliklinikou vodiči 
nemajú kde zaparkovať. 
Má sa to zmeniť

  Viac na str. 7  Viac na str. 3
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dáreň a planetárium. Na dokon-
čenie však PSK nemal dostatok 
financií, a preto sa v roku 2008 
rozhodol budovu s areálom pre-
dať. V roku 2009 kúpila nehnu-
teľnosť firma Chemkostav HSV, 
ktorá sa ako jediná prihlásila 
s ponukou do verejnej obchod-
nej súťaže. Kraj predal budovu 

s pozemkom za vyše 82-tisíc 
eur. Firma plánovala v objekte 
postaviť 41 bytových jednotiek, 
ale k samotnej realizácii tohto 
projektu nedošlo. Minulý rok sa 
novým vlastníkom objektu stala 
spoločnosť SV Reality, s. r. o., 
ktorej konateľ Stanislav Hudák 
prezradil, že firma má s objek-
tom iné plány.

Wellness, fitnescen-
trum aj reštaurácia
Na chátrajúci a nevyužívaný ob-
jekt sa sťažovali viacerí Humen-
čania aj počas verejného stretnu-
tia, ktoré koncom minulého roka 
zorganizovali poslanci z klubu Za 
demokratické Humenné. Posla-
nec Jozef Babják Humenčanom 
vysvetlil, že mesto zásadný vplyv 
na dostavbu objektu nemá a môže 

len apelovať na vlastníka, aby 
objekt dokončil. Nový vlastník 
spoločnosť SV Reality, s. r. o., po-
tvrdila, že budova a areál prejdú 
výraznou zmenou. Konateľ spo-
ločnosti Stanislav Hudák spresnil, 
že nehnuteľnosť bude po dokon-
čení slúžiť pre verejnosť ako vod-
ný svet a wellness. Jeho súčasťou 
budú aj vírivky, masážna miest-
nosť, reštaurácia a fitnescentrum.

pokračovanie zo strany 1

Z chátrajúceho planetária v Humennom bude vodný svet a wellness

Milan Potocký, Humenné  

Do spevňovania medzigará-
žových priestorov investu-
je samospráva v roku 2017 
približne 82-tisíc eur. Suma 
bude spresnená až po verej-
nom obstarávaní na dodáva-
teľa stavebných prác. Túto 
investičnú akciu schválili 
mestskí poslanci na posled-
nom minuloročnom rokova-
ní mestského zastupiteľstva. 
Stavebné práce medzi rado-
vými garážami na Laboreckej 
ulici prebiehali aj v závere 
uplynulého roka. Rekon-

štrukciou prešlo 1 355 metrov 
štvorcových medzigarážovej 
plochy. Nová spevnená plo-
cha je z polovegetačných tvár-
nic, ktoré sú uložené na pod-
klade zo zhutneného štrko-
piesku a štrkodrviny. Súčas-
ťou stavebných prác bolo aj 
osadenie nových betónových 
obrubníkov. Zhotoviteľom 
stavebných prác bola spoloč-
nosť Eurovia Sk, a. s.. Majite-
lia garáží si úpravu medziga-
rážových priestorov pochva-
ľujú. Pred rekonštrukciou sa 
po daždi vytvárali pred gará-
žami kaluže s vodou.   

Mesto bude pokračovať v rekonštrukcii medzigarážových priestorov 
Dobrá správa pre vodičov a majiteľov garáží na Sídlisku III v Humennom. Samospráva bude pokračovať 
v rekonštrukcii a spevňovaní medzigarážových priestorov na Laboreckej ulici aj v tomto roku.

Rozostavaná budova chátra už viac ako 25 rokov. Objekt mal pôvodne slúžiť ako 
hvezdáreň a planetárium.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Nový vlastník spoločnosť SV Reality, s. r. o., tu plánuje postaviť vodný svet a wellnes.| 
ILLUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mesto bude pokračovať v rekonštrukcii medzigarážových priestorov na Laboreckej 
ulici aj v tomto roku. Na stavebné práce vyčlení samospráva približne 82-tisíc eur.  
| FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Text a foto: Milan Potocký, Humenné

Marián, 61 rokov

Ja si myslím, že to, že máme 
v meste utečencov, nepociťujem 
negatívne. Videl som pred chvíľou 
jedného tadiaľ ísť. Ja si myslím, že 
to treba obmedziť. Nie je možné, 
aby tu prišlo milión, alebo dva mi-
lióny všelijakých utečencov, bo-
jovníkov, treba to selektovať. 

Jozef, 72 rokov

Treba pomôcť, ale poriadne zvá-
žiť komu. Nie tým, ktorí prichá-
dzajú zneužívať ekonomický sys-
tém, aby ho využili, ale tým, ktorí 
prišli s hrôzou, aby ich vo vlast-
nej krajine nezabili, či prišli zo 
Sýrie, alebo inej krajiny. To, že sú 
aj v Humennom, nejako výrazne 
nepociťujeme. 

Anna, 57 rokov
Ja bývam na Mierovej ulici a vi-
dím ich dennodenne. Oni sú tiež 
ľudia. Oni potrebujú tiež niekde 
byť. Ale myslím si, že tu v Hu-
mennom by ich bolo už aj dosť. 
Nepočula som, že by robili nejaké 
nepokoje. Určite by som  utečen-
cov delila podľa toho, či ich pri-
viedli do Európy ekonomické dô-
vody, alebo utekajú pred vojnou. 
To je rozdiel. Tým s rodinami z 
ľudského hľadiska treba pomôcť, 
ale do určitej miery.

Dušan, 62 rokov
Utečencov, ktorí sú v Záchytnom 
tábore, veľmi v uliciach nevídavam. 

Ale určite treba pomôcť ľuďom, 
ktorí utekajú z krajiny, kde je vojna.

Braňo, 16 rokov

Viem, kde majú utečenci sídlo 
v Humennom, aj sem-tam ich 
stretnem. Nemám s nimi žiaden 
problém. Myslím si, že treba im 
pomôcť, ak im nepomôžeme my, 
kto iný im pomôže? Treba ale urči-
te obmedziť prístup do krajiny ute-

čencom, ktorí boli trestaní, lebo si 
myslím, že by tu robili problémy.

Beáta, 40 rokov

Nemám s nimi zlú skúsenosť. 
Podľa mňa treba pomôcť ute-
čencom a ľuďom, ktorí ušli pred 
vojnou, ale nie špekulantom. Ur-
čite treba prednostne pomáhať 
rodinám s deťmi, lebo väčšinou, 
čo ukazujú utečencov v správach, 
tak sú to prevažne mladí chlapi, 
máločo ženy a deti. Samozrejme, 
mám aj obavy z teroristických 
útokov, ktoré sa v posledných 
mesiacoch stali v Európe. Len 
nevieme, či je to všetko pravda, 
že to urobili utečenci, alebo sú to 
skreslené informácie.

Tasr, Ubľa

„Vyučovanie prebiehalo nor-
málne, ale keď sme videli, že 
začal praskať múr v triedach, 
okamžite sme evakuovali deti 
zo školy. Nikomu sa nič nesta-
lo,“ priblížila starostka obce 
Nadežda Sirková. Dobrovoľní 
hasiči sa podľa jej slov snažili 
odstrániť sneh zo strechy. „Za-

chraňujeme už aj prvý pavilón, 
lebo aj tam sa bojíme, aby sa 
nám neprelomila strecha,“ 
uviedla. Ako TASR informoval 
operačný dôstojník Krajské-
ho riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru (HaZZ) v 
Prešove, na miesto boli vys-
laní príslušníci Záchrannej 
brigády HaZZ v Humennom 
a sninskí hasiči. Podľa Sirko-

vej bude musieť budovu prísť 
obhliadnuť aj statik, keďže v 
triedach sú popraskané steny. 
„Predpokladám, že strecha sa 
bude musieť urobiť celá nová,“ 
dodala s tým, že poškodený je 
aj obvodový múr. Ostatné bu-
dovy v obci majú rovné stre-
chy, dúfa, že to vydržia. V Ubli, 
ako dodala, husto sneží od 
štvrtku, je tam aj meter snehu.

ANKETA: Spýtali sme  sa Humenčanov, ako vnímajú utečeneckú krízu  

Pod váhou snehu sa prelomila časť strechy na škole 

Zmapovali sme v uliciach mesta, ako vnímajú utečeneckú krízu v Európe samotní Humenčania. Obyvatelia  nám zároveň 
prezradili, ako sa im žije v meste, v ktorom sa nachádza Záchytný utečenecký tábor, kde našli dočasný domov stovky mi-
grantov. Mnohí  Humenčania stretávajú utečencov priamo na ulici aj na sídliskách. Humenčania nám otvorene povedali, či 
majú z utečencov strach a obavy, alebo v nich prevláda snaha pomôcť ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a nás ilím. 

Pod váhou snehu sa v piatok v obci Ubľa v Sninskom okrese prelomila na jednom  
z pavilónov miestnej školy strecha. 
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ts, ilustračné foto: Milan Potocký

V roku 2016 sa stalo na Sloven-
sku 38 nehôd na priecestiach, pri 
ktorých zahynulo 6 ľudí a ťažko 
sa zranilo 10. Pre porovnanie, 
oproti roku 2015 bolo zazname-
naných o 17 nehôd menej, po-
čet usmrtených klesol zo 14 na 
6 osôb a počet ťažko zranených 
z 12 na 10 osôb. Je to najnižší 
počet nehôd za posledných 16 
rokov. V porovnaní s uplynulými 
rokmi klesol počet nehôd zhruba 
o 30 %, počet obetí klesol až o 57 
%. Medzi obeťami boli 2 vodiči, 2 
chodci, 1 cyklista, 1 rušňovodič. 

Riaditeľ ŽSR: Čísla sú 
potešujúce
„Uvedené čísla nás nesmierne te-
šia. Sú výsledkom systematickej 
práce ŽSR  v oblasti prevencie 
bezpečnosti, a to nielen z po-
hľadu samotných železničných 
priecestí, ale najmä výchovy 
a vzdelávania už od najmenších 
detí, a predovšetkým neustáleho 
prízvukovania verejnosti, ako 
správne prechádzať cez železnič-
né priecestia. Čísla sú veľmi 
potešujúce. Dôležité je ich však 
udržať na tejto, alebo aj nižšej 
úrovni aj do budúcnosti. Aj na-
priek zníženému počtu nehôd 
neustále apelujeme na všetkých 

účastníkov cestnej premávky, 
aby pri  prejazde cez železničné 
priecestia boli mimoriadne po-
zorní, ohľaduplní, nepodceňovali 
možné nebezpečenstvo a dôraz-
ne dodržiavali zákon o premávke 
na pozemných komunikáciách, 
pretože zrážky s mnohotonovým 
kolosom, ktorého brzdná drá-
ha môže byť niekoľko sto met-
rov, mávajú fatálne následky,“ 
uviedol generálny riaditeľ ŽSR 
Martin Erdössy. Obrovským 
paradoxom stále ostáva fakt, 
že na zabezpečených železnič-
ných priecestiach (tie, ktoré sú 
vybavené výstražnou svetelnou 
a zvukovou signalizáciou, alebo 
okrem svetelnej výstrahy aj závo-
rami) stále dochádza k väčšiemu 
počtu nehôd ako na nezabezpe-
čených  priecestiach (tie, ktoré 
sú označené výstražnými kríža-
mi, prípadne doplnené doprav-
nou značkou Stoj, daj prednosť 
v jazde!) Konkrétne na zabezpe-
čených priecestiach došlo k 28 
nehodám, čo je takmer 74 % zo 
všetkých nehôd. 

Ako postupovať v prípa-
de nehody na železnič-
nom priecestí
V prípade, že sa už stane na že-
lezničnom priecestí nehoda, ale-
bo je niekto svedkom akejkoľvek 

ohrozujúcej situácie v blízkosti či 
priamo na železničnom priecestí, 
stačí okamžite zavolať na linku 
integrovaného záchranného sys-
tému 112 a nadiktovať jedineč-
né identifikačné číslo priecestia 
(JIČ). Tak môžu záchranné zlož-
ky a železničiari okamžite zistiť 
miesto nehody, rýchlo zasiahnuť 
a v prípade bezprostredného 
ohrozenia až zastaviť železnič-
nú dopravu. JIČ sú pridelené 
ku každému železničnému prie-
cestiu (zabezpečenému aj neza-
bezpečenému), ktoré je v správe 
ŽSR. Ku každému priecestiu je 
priradená databáza údajov: tele-
fónne číslo kancelárie výpravcu 
a dispečera, názov traťového úse-
ku, železničná poloha priecestia 
v km, údaje o elektrifikácii, trie-

de a čísle pozemnej komuniká-
cie, cestná kilometrická poloha 
a cestné číslo križovania s traťou, 
miestny názov prejazdu, zeme-
pisná dĺžka a šírka, nadmorská 
výška, a iné poznámky. Tieto 
údaje sú poskytované Integro-
vanému záchrannému systému 
a polícii a týždenne aktualizova-
né. Jedinečné identifikačné číslo 
je vyhotovené zo samolepiacej 
fólie z retroreflexného materiálu, 
takže je dobre viditeľné aj v noci. 
Táto sa prednostne nalepuje na 
zadnú stranu (t.j. strana od že-
lezničnej trate) výstražného krí-
ža (t.j. dopravné značky A 30a, 
A 30b). V prípade poškodenej 
dopravnej značky je možné fóliu 
nalepiť na skriňu výstražníka zo 
strany od železničnej trate. 

mpo, Medzilaborce

V čase od 16-tej hodiny do 
24-tej hodiny dňa 11. januára 
došlo v ohradenom objekte 
firmy na Zámočníckej ulici  
v Medzilaborciach k požiaru 
strechy jednej budovy. Stre-
cha zhorela úplne, poškodená 

bola aj fasáda budovy. Maji-
teľovi vznikla škoda vo výške 
najmenej 40-tisíc eur. Polícia 
zisťuje presné okolnosti a prí-
činu požiaru, na mieste bol aj 
znalec z kriminalisticko-ex-
pertízneho ústavu z dôvodu 
vypracovania znaleckého 
posudku. Pre prípadného pá-

chateľa tohto trestné-
ho činu je zákonom 
stanovená trestná sa-
dzba odňatia slobody 
na tri až osem rokov. 
Informovala prešov-
ská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Mi-
gaľová.

Počet nehôd na železničných priecestiach klesol o tretinu 

Požiar strechy si vyžiadal škody vo výške najmenej 40-tisíc eur

Významný obrat v bilancii nehôd na železničných priecestiach priniesol rok 2016. Železnice Slovenskej republiky 
(ŽSR) zaznamenali historicky najnižšie číslo v počte nehôd, ako aj v počte obetí, ktoré si nehody vyžiadali.

Pre zločin poškodzovanie cudzej veci bolo začaté trestné stíhanie vyšetrovateľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom.

 SPRAVODAJSTVO  / KRIMI
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Tasr, red, Humenné, ilustračné foto: MIPO

V Humennom bol v piatok vyhlá-
sený I. kalamitný stupeň, keďže 
pre množstvo snehu bolo len veľmi 
obťažné dostať sa do mesta z viace-
rých smerov. Za 24 hodín napadlo 
30 centimetrov nového snehu. Zá-
stupcovia mesta kontrolovali v so-
botu viaceré strechy, ktoré patria 
inštitúciám v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta. Obávali sa, aby sa 
nestalo niečo podobné ako v Ubli v 
okrese Snina, kde sa v piatok pod 
ťarchou snehu zrútila strecha na 
miestnej základnej škole. Cesty 
v okresoch Snina, Medzilaborce 
a Humenné pre snehové zrážky 

upravovali cestári celý víkend. Ako 
pre TASR uviedol riaditeľ Správy 
a údržby ciest Prešovského samo-
správneho kraja (PSK) pre oblasť 
Humenné Ľubomír Galanda, v te-
réne boli všetky vozidlá. Kompliko-
vaná situácia bola na úseku medzi 
Čabalovcami a Výravou v Medzila-
boreckom okrese, ktorý zafúkaval 
sneh. Pri Kamenici nad Cirochou v 
Humenskom okrese sa vietor v so-
botu upokojil. Ako TASR informo-
val vedúci odboru Krízového riade-
nia Okresného úradu Snina Roman 
Gallik, v okrese okrem iného mo-
nitorovali  situáciu v oblasti zjazd-
nosti ciest a vodných tokov. Úsek 
cesty nad vodárenskou nádržou 

Starina v smere na Príslop bol pre-
jazdný len so snehovými reťazami. 
Tie na mieste kontrolovala aj poli-
cajná hliadka. Starosta Novej Sedli-
ce Vasiľ Dinič pre TASR povedal, že 

v obci sú na sneh zvyknutí. „Situá-
ciu stále monitorujeme,“ uviedol 
s tým, že obecné cesty priebežne 
upravujú. Podľa jeho slov problé-
my nastanú najmä pri odmäku.

Humenné zasiahla snehová kalamita 
V Humennom bol v piatok pre husté sneženie vyhlásený I. kalamitný stupeň. Situáciu na cestách komplikovalo nielen 
husté sneženie ale aj vietor.

Tasr, r, Humenné 

V sobotu bolo približne 14-tisíc 
odberných miest s prerušenou 
distribúciou elektriny. Medzi naj-
viac postihnuté regióny patrili 

Michalovce, Humenné a Snina. 
Príčinou bolo počasie, najmä husté 
sneženie. „Výpadky v distribúcii 
zapríčinili najmä stromy spadnuté 
na elektrické vedenie,“ uviedla pre 
TASR Andrea Vlková z Východo-

slovenskej distribučnej (VSD).  V 
teréne boli podľa jej slov všetky do-
stupné pohotovostné personálne aj 
technické zložky. Množstvo snehu 
sťažovalo dostupnosť niektorých 
lokalít. VSD však intenzívne a pa-

ralelne pracovala na odstránení 
všetkých porúch. Východosloven-
ská distribučná už v sobotu večer 
obnovila dodávku eletriny do via-
cerých domácností.

Text a foto: Mikuláš Dimun, Humenné 

Obyvatelia mesta Humenného sa 
ráno dňa 14.01.2017 (Rusnacký 
Nový rok) prebudili do rozprávko-
vého rána, kedy pohľadom z okna 

von uvideli rozprávkovo zasnežené 
okolie. Iste nejednému obyvateľovi 
pri pohľade na zasnežené stromy 
a okolie okolo nich pripomenul 
obrazy z Ruskej rozprávky Mrázik. 
Tento rozprávkovo nádherný po-

hľad na druhej strane zmrazil 
úsmev vodičom pri pohľade na ich 
tátoše, ktorý na streche mali okolo 
40 až 50 cm. Snehu. Ešte smutnej-
ší pohľad bol na sídliskové cesty 
a chodníky, ktoré vôbec neboli 
upravené. Pochvalou pre niekto-
rých domových dôverníkov bolo, že 
zorganizovali brigády a sneh spred 

vchodov a chodníkov popred byto-
vé domy plniac si svoje povinnosti 
odpratali. No na škodu poniekto-
rých obyvateľov, prístupové chod-
níky ku vchodom ostali neočistené, 
tu domovníci nejako zabudli na 
svoje povinnosti. Tu je otázka: Kto 
by platil regres za prípadné poško-
denie zdravia chodcov?

Pre problémy so snehom bolo množstvo domácností bez elektriny 

Rozprávkový pohľad

Výdatné sneženie spôsobilo problémy i Východoslovenskej distribučnej spoločnosti. Množstvo domácností na východnom Slovensku bolo bez elektrickej energie.
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Milan Potocký, Humenné

Situácia s parkovaním pred budovou 
Detskej polikliniky je komplikova-
ná už niekoľko rokov. Potvrdili to 
pacienti aj samotní lekári. V budove 
sídli 17 zdravotníckych zariadení, vý-
dajňa zdravotníckych potrieb aj leká-
reň. Objekt polikliniky prešiel v roku 
2011 výraznou rekonštrukciou, ktorú 
financovalo mesto zo svojho rozpočtu 
sumou viac ako 208-tisíc eur. V rámci 
rekonštrukčných prác bola zateplená 
budova, pribudla nová strešná kryti-
na, nová fasáda, okná a dvere. Rozší-
renie parkovacích miest príde na rad 
v tomto roku. Rozšírenie a prepoje-
nie parkoviska pri objektoch Detská 
poliklinika a Mestská polícia zaradili 
poslanci medzi plán investičných ak-
cií na rok 2017. 

Lekári: Je tu problém zapar-
kovať
Na detskej poliklinike sa denne 
premelú stovky pacientov. „Je tam 
problém, je tam obrovský problém 
s parkovaním,“ potvrdil lekár Peter 
Polakovský. Dodal, že v blízkosti po-
likliniky sú aj dve školy, preto je ná-
por áut v danej lokalite dosť značný. 

„Ráno sa tu všetko nahrnie a nie je 
kde zaparkovať. Rozšírenie parkovis-
ka uvítame,“ dodal Polakovský. Det-
ská lekárka Eva Miklošová dodala, 
že o rozšírení parkoviska sa hovorí 
už niekoľko rokov. Je rada, že sa to 
bude konečne realizovať. „Zlepší sa 
situácia s parkovaním,“ uviedla. Pred 
hlavným vchodom do budovy je v sú-
časnosti len približne 13 parkovacích 
miest. Mesto plánuje rekonštruovať a 
rozšíriť parkovisko, ktoré sa nachádza 
z južnej strany polikliniky, medzi po-
liklinikou a budovou mestskej polície. 
Kamenný múr, ktorý objekty rozdeľu-
je, samospráva odstráni. Kde sa celko-
vo vyrieši dopravná situácia, ktorá je 
dosť sťažená v tomto priestore,“ pove-
dal poverený vedúci Odboru územné-
ho plánovania a výstavby Mestského 
úradu v Humennom Marián Šalata.

Poslankyňa: Suma 100-tisíc 
eur je príliš 
Zástupca primátorky Andrej Semanco 
na rokovaní mestského zastupiteľstva 
potvrdil, že je potrebné situáciu s par-
kovaním riešiť. Samospráva sa podľa 
neho nemôže spoliehať na parkovis-
ko, ktoré sa nachádza oproti budove 
na Hviezdoslavovej ulici, pretože je 

to súkromný pozemok. Ďalej uviedol, 
že múr, ktorý rozdeľuje parkovaciu 
plochu medzi mestskou políciou, po-
liklinikou a školou bude treba zbúrať. 
Mestská poslankyňa Mária Cehelská 
rekonštrukciu víta, ale suma 100-ti-
síc eur sa jej zdá príliš veľká. „Je to 
tam potrebné, je tam kolízna situácia, 
ale suma 100-tisíc eur, kto odhadol 
túto sumu? Myslím si, že tam veľa 
priestoru nie je. Tá suma na rozšíre-
nie a prepojenie parkoviska sa mi vidí 
príliš,“ povedala Cehelská. Poverený 
vedúci Odboru územného plánovania 
a výstavby Mestského úradu v Hu-
mennom Marián 
Šalata uviedol, že 
táto suma nie je 
definitívna. „Je to 
iba odhad podľa 
tej plochy, ktorú 
treba riešiť a bude 
na to vypraco-
vaná projektová 
dokumentácia . 
Z tej projektovej 
dokumentácie vy-
plynie predpokla-
daná hodnota zákazky, maximálna, 
s ktorou sa pôjde do súťaže. Vlastne 
tá vysúťažená cena bude hovoriť o tej 

skutočnej hodnote a finančných ná-
kladoch na rozšírenie parkoviska,“ 
povedal Šalata.  

mpo, Vyšné Nemecké
 
Tieto palety si postupne prevzalo 
sedem subjektov. Použité budú ako 
palivo, v rámci pracovnej terapie 
pri práci s drevom alebo ako oplote-
nie, či nábytok. Hovorkyňa Colného 
úradu Michalovce Klára Baloghová 
vysvetlila, že v roku 2016 zaistili na 
hranici drevené palety, ktoré sa javi-
li ako falzifikáty tovaru. Podozrenia 
colníkov potvrdil aj majiteľ ochran-
nej známky. 2283 kusov drevených 
paliet, ktoré boli neoprávnene ozna-

čené registrovanou ochrannou znám-
kou, tak prepadlo v prospech štátu. 
Colný úrad ich v súlade s platnou le-
gislatívou namiesto likvidácie verejne 
ponúkol na humanitárne účely. Colný 
úrad vyhovel požiadavke 7 žiadateľov, 
s ktorými následne podpísal zmluvy o 
bezodplatnom prevode celkom 2283 
kusov drevených paliet určených na 
humanitárne účely. Drevené palety  
použijú na vykurovanie a na opravu 
obydlí pre komunitu sociálne slabých 
rodín, na vytvorenie hracích kútov a 
priestorov pre relaxáciu, na pracovnú 

terapiu, na vytvorenie hracích a od-
dychových priestorov a na výrobu zá-
hradného nábytku. „Na ďalšie dreve-
né palety, ktoré 
boli colníkmi 
zaistené neskôr, 
vo veci kto-
rých v danom 
čase ešte nie 
je rozhodnuté, 
pravdepodobne 
uplatní colný 
úrad rovnaký 
postup a budú 

zrejme tiež ponúknuté na humanitár-
ne účely,“ dodala hovorkyňa colného 
úradu.

Pred poliklinikou vodiči nemajú kde zaparkovať. Má sa to zmeniť

Colníci darovali zadržané drevené palety na humanitárne účely

Pred budovou Detskej polikliniky na Hviezdoslavovej ulici v Humennom je nedostatok parkovacích miest. Problém zaparkovať majú nielen pacienti, ale aj lekári, 
ktorí majú v objekte svoje ambulancie. Malo by sa to čoskoro zmeniť. Mesto pripravuje rozšírenie parkoviska. Predbežné náklady odhaduje na 100-tisíc eur. 

Colný úrad Michalovce odovzdal na humanitárne účely drevené palety, ktoré boli zaistené na slovensko-ukrajinskej hranici pre porušenie ochrany práv duševného 
vlastníctva. Celkovo odovzdali vo Vyšnom Nemeckom 2283 kusov, ktoré boli po prepadnutí v prospech štátu verejne ponúknuté na humanitárne účely.

Múr, ktorý oddeľuje detskú polikliniku od mestskej polície, dá sa-
mospráva zbúrať, aby zabezpečila rozšírenie a prepojenie parko-
vísk. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Drevené palety, ktoré boli zadržané na slovensko-ukrajinskej hrani-
ci, darovali colníci na humanitárne účely.  | FOTO: MCÚ

Marián Šalata z Odboru územného pláno-
vania a výstavby MsÚ v Humennom uvie-
dol, že konečná suma potrebná na rekonš-
trukciu vyplynie z projektovej dokumentá-
cie a súťaže.. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Mgr. Jana Fedičová, Humenné 
ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Súťaž AMFO je najstaršia 
a najprestížnejšia postupová 
súťaž v oblasti amatérskej fo-
tografickej tvorby na Sloven-
sku. Nadviazala a pokračuje 
v tradícii postupovej súťaže, 
ktorá sa konala v šesťdesia-
tych až osemdesiatych rokoch 
minulého storočia spoločne 
s českou súťažou. Regionál-
na postupová súťaž a vý-
stava amatérskej fotografie 
je určená deťom, mládeži a 
dospelým v okresoch Snina, 
Medzilaborce a Humenné v 
troch vekových skupinách 
(autori do 16 rokov, do 21 ro-
kov a  nad 21 rokov, okrem 
poslucháčov a absolventov 
študijného odboru fotografia) 
a v troch základných súťaž-
ných kategóriách – čierno-
biela a  farebná fotografia a 
multimediálna prezentácia. 
Uzávierka prijímania súťaž-
ných prác je 31. 1. 2017 na 
adrese Vihorlatského múzea 
v Humennom, Námestie slo-
body č. 1, 066 01 Humenné. 
Potrebné informácie, súťaž-
né propozície a prihlášku 
do súťaže získajú záujemco-
via na múzejnej w-stránke  
www.muzeumhumenne.sk

Prezentácia súťažných 
prác a vernisáž
Súčasťou jubilejného ročníka 
prehliadky amatérskej foto-
grafie  v galerijných priesto-
roch Vihorlatského múzea 
v Humennom bude dňa 1. 
februára 2017 vyhodnote-
nie fotografií odbornou po-
rotou a odborný rozborový 
seminár s členmi poroty. 
Slávnostné odovzdávanie 
ocenení, prezentácia súťaž-
ných prác a vernisáž výstavy 
z tvorby fotografa Róberta 

Tapperta sa uskutočnia dňa 
9. 2. 2017 v Galerijnej sieni 
Oresta Dubaya Vihorlatské-
ho múzea (výstava potrvá do 
9. marca 2017). Vihorlatské 
múzeum verí, že aj v jubilej-
nom ročníku sa do súťaže za-
pojí široké spektrum súťažia-
cich a nadviažu na doterajšie 
úspechy regionálnych foto-
grafov, ktorí sa v rámci súťa-
že pravidelne umiestňujú na 
popredných krajských a ce-
loslovenských súťažiach. Iba 
v uplynulom ročníku postúpi-

li z nášho regiónu do krajské-
ho kola dve desiatky úspeš-
ných fotografov, z ktorých 
sedem vystavovalo v rámci 
celoštátnej súťaže a výstavy 
amatérskej fotografie AMFO 
2016. Vihorlatské múzeum 
zároveň ďakuje všetkým au-
torom, pedagógom, vedúcim 
fotoklubov a podporovateľom 
umenia, ktorých pričinením 
sa amatérskym fotografom 
vytvára priestor k činnosti a k 
celkovému rozvoju umeleckej 
tvorivosti v spoločnosti.

Tasr, Humenné

Medzi najčastejšie mená, 
ktoré rodičia vlani vyberali 
pre svoje deti v Humennom, 
patrili u dievčat Kristína, 
Michaela, Barbora, Ema 
alebo Emma, Anna Mária 
alebo Annamária, Diana, 
Hana, Mia, Eliška či Adela, 

obľúbenými chlapčenskými 
menami boli Jakub, Lukáš, 
Oliver, Michal alebo Micha-
el, Dávid, Marek alebo Mar-
ko, Leo, Tobias, Tomáš a 
Martin. Informovala o tom 
Michaela Dochánová z tlačo-
vého referátu mesta. Rodičia 
novorodencov sa pri výbere 
rozhodli aj pre nezvyčajné 

dievčenské mená ako Mia 
Elis, Charlotte Constance, 
Katy, Phuong Anh, Rober-
ta, Larisa, Shanaia, Kaytlin 
a Mary. Medzi netypickými 
chlapčenskými menami boli 
Justin, Kvído, Benjamín, 
Liam, Ryan, Fabricio, Hugo, 
Brayen, Enrique, Damián 
či Dárius. V humenskej ne-

mocnici sa v minulom roku 
narodilo spolu 620 detí, z 
toho 245 s trvalým pobytom 
v meste. „Čo sa týka úmrtí, 
tak v roku 2016 zomrelo 228 
osôb, naopak prisťahovalo sa 
324 obyvateľov,“ priblížila 
Dochánová s tým, že v meste 
Humenné evidujú aktuálne 
33.058 občanov.

V Humennom odštartovala najprestížnejšia súťaž v oblasti amatérskej fotografie

Najčastejšími menami novorodencov v roku 2016 boli Kristína a Jakub  

Vihorlatské múzeum v Humennom ako odborný garant a organizátor regionálnej prehliadky amatérskej fotografie vyhlasuje 45. ročník 
regionálneho kola postupovej súťaže amatérskej fotografie H/AMFO Roberta Spielmanna 2017. 
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mpo, Osadné,  FOTO: archív PS

Piesne nahrali v pravosláv-
nom chráme Vzniesenia Hos-
podinovho v Osadnom a svätú 
liturgiu na ňom slúži duchov-
ný správca tohto chrámu prot. 
Peter Soroka. CD vyšlo pri prí-
ležitosti 90. výročia od obno-
venia Pravoslávnej cirkevnej 
obce v Osadnom, a preto sa na 
liturgii modlí za 1025 vojakov 
z I. svetovej vojny pochova-
ných v krypte pod pravosláv-
nym chrámom v Osadnom, 
vďaka ktorým bola umožnená 
stavba tohto chrámu. „By-
zantské nápevy sú cirkevnou 
hudbou východnej pravosláv-
nej cirkvi a dodržiavajú cir-
kevné pravidlá súvisiace so 
spevom v chráme. Nepouží-

vajú západnú notovú osnovu, 
ako ju poznáme u nás, ale tzv. 
neumy, teda znaky, ktoré uka-
zujú, o koľko vyššie alebo niž-
šie sa má daná slabika spievať 
oproti prvému tónu nazýva-
nému ison, ktorý je okrem 
melódie zároveň druhým hla-
som znejúcim na podfarbenie 
základného hlasu,“ vysvetlil 
pravoslávny kňaz Peter Soro-
ka. Doplnil, že tento starobylý 
spôsob spevu sa na východe 
vyvíja od prvých kresťan-
ských storočí a okrem toho, 
že zachováva cirkevné kánony 
o chrámovom speve, je nosite-
ľom aj východnej pravosláv-
nej teológie rovnako ako na-
príklad bohoslužobné texty, 
ikony, architektúra a ďalšie 
odvetvia umenia, ktoré sa vo 

východnej pravoslávnej cirkvi 
používajú. 

Rovnaké piesne zneli 
aj v časoch svätcov 
Cyrila a Metoda
„Do nášho regiónu tieto nápe-
vy z Byzancie ako prví priniesli 
na Veľkú Moravu vierozvest-
covia sv. bratia Cyril a Metod. 
Po vyhnaní ich žiakov z nášho 
územia sa s prijatím západnej 
viery zaviedol u nás aj západný 
spev. Aj keď je takýto spôsob 
spevu veľmi zložitý, dodnes 
sa takto spieva v mnohých 
pravoslávnych krajinách, a to 
predovšetkým v Grécku a na 
Svätej Hore Athos, kde sú tí 
najlepší byzantskí speváci, ale 
aj v Bulharsku, Rumunsku či 
Srbsku,“ uviedol Soroka. CD 

je vydané aj pri príležitos-
ti 1100. výročia od zosnutia 
sv. Klimenta Ochridského, 
žiaka sv. Cyrila a Metoda, kto-
rý po vyhnaní z Veľkej Mora-
vy odišiel najprv do Bulharska 
a potom k Ochridskému jaze-
ru (dnešné Macedónsko), kde 
ďalej rozvíjal cyrilo-metodskú 
tradíciu. „Symbolická hodno-
ta CD je vysoká aj preto, lebo 
sa na ňom nachádza spev, kto-
rý sa v čase vyslania sv. Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu 
používal v Byzancii, odkiaľ sv. 
bratia prišli, a zároveň staro-
slovanský jazyk, ktorý na naše 
územie priniesli,“ uzavrel Pe-
ter Soroka. CD si môžete za-
kúpiť v pravoslávnom chráme 
v Osadnom a na: http://www.
duchovne-knihy.sk/.

V Osadnom nahrali prvé CD na Slovensku s pravoslávnou liturgiou
Občianske združenie Krypta z Osadného vydalo ako prvé na Slovensku CD s pravoslávnou liturgiou, ktorú byzantskými nápevmi v cirkevnos-
lovanskom jazyku spievajú mníšky z pravoslávneho monastiera Pokrova Presvätej Bohorodičky v Turkowiciach v Poľsku. 
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P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 786.

HE-R/0001

P R Á C A

 � LUKRATÍVNA PRÁCA 
s nadpriemerným príjmom v 
Humennom. Viac info na tel. 
č.: 0907 525 298.

HE-R/0008

 � Prijmeme do pracov-
ného pomeru MECHANI-
KA pre nákladné vozidlá 
- len vážni záujemci. In-
formácie na tel. č.: 0911 
297 122.

HE-R/0044

 � Prijmem HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA GÁ-
TER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

 � Ponúkame PRÁCU 
PRE OPATROVATEĽKY 
v Rakúsku (Viedeň a oko-
lie). Podmienkou je prax 
v opatrovaní, rovnako po-
trebná je znalosť NJ. Tel. 
0902 087 243, 0915 333 579.

HE-R/0015

INFOSERVIS / INZERCIA

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 
20.00 hod.

16. 01.  Dr. Max – Pharmstore, 
 Ul. 1. mája 23
17. 01.  Fialka, 
	 Nemocničná	ul.	41/A
18. 01.  Mária, 
	 Krátka	ul.	3
19. 01.  Harmónia, 
	 Ul.	1.	mája	2045
20. 01.  Dr. Max – Pharmstore, 
 Ul. 1. mája 23
21. 01.  Avicena, 
	 Nemocničná	ul.	41
22. 01.  Lúč, 
 Ul. 1. mája 22

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

PRANOSTIKA

Na svätého Marcela (16. 1., 
pápež) zima lezie do tela.

Fiabiánskej zimy (20. 1., 
pápež a mučeník) obávajú sa 

cigáni. 

Keď sa na Vincenta (21. 1.) 
vtáčik vody na koľaji napije, 

rok mnoho vína sľubuje.

Na Vincenta keď si komár 
poletuje, statok aj slamenú 

strechu spotrebuje.

Aké počasie na Vincenta, 
také by mohlo byť počas 

celého leta.

Ak je v januári jasno, budeme 
zberať veľa ovocia.

V januári keď sneží alebo 
prší, gazda nech nečaká  

hojnú úrodu.

Dážď keď prinesie január, 
neteší sa hospodár.

Málo vody v apríli a máji 
odplatí sa za mnoho snehu 

v januári. (jac)

Východ / Západ SLNKA
pon   7:12 / 16:08 hod.
ut		 7:11	/	16:09	hod.
str  7:10 / 16:11 hod.
štvr  7:09 / 16:12 hod.
pia		 7:08	/	16:14	hod.
sob  7:07 / 16:15 hod.
ned  7:06 / 16:17 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový bazén
pon zatvorené	–	sanitárny	deň
ut 08.15 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia 09.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 09.00 – 13.00 hod.
	 14.00	–	16.00	hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned  09.00 – 20.00 hod.

SAUNA	–	muži
ut – sob 13.00 – 19.00 hod.
ned 10.00 – 19.00 hod.
 SAUNA – ženy 
ut – sob 14.00	–	18.00	hod.
ned 10.00 – 19.00 hod.

H
E

-R
/0030

H
E
/0034

www.facebook.com/humenskyexpres
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P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 786.

HE-R/0001

P R Á C A

 � Ponúkame PRÁCU 
PRE OPATROVATEĽKY 
v Rakúsku (Viedeň a oko-
lie). Podmienkou je prax 
v opatrovaní, rovnako po-
trebná je znalosť NJ. Tel. 
0902 087 243, 0915 333 579.

HE-R/0015

 � DREVOP, Dlhé nad 
Cirochou prijme do pra-
covného pomeru AUTO-
MECHANIKA do dielne 
a PRACOVNÍKOV na gá-
ter – za výhodných plato-
vých podmienok. Info na 
tel. č.: 0903 624 426.

HE-R/0035

 � Prijmem HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA GÁ-
TER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

Riadková 
inzercia
0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...
„Príčina, ktorá mnohých 

zdržiava, že nenapredujú 
dosť horlivo v náprave 

seba samého je strach pred 
ťažkosťami alebo námaha 

spojená s prekážkami.“
(Tomáš Kempenský – nemecký kňaz,   

rehoľník u Augustiniánov a mystik)

H
E

/0029Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33  Humenné

v y p i s u j e
výberové konanie na pozíciu

PREVÁDZKOVÝ ZÁMOČNÍK 

– V O D Á R,  K Ú R E N Á R
miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné

pracovný pomer:
na dobu určitú

nástup možný:  asap
požadované vzdelanie:
stredoškolské odborné
podmienky kladené 

na uchádzača: 
-prax vo vodárenských prácach

-vodičský preukaz skup. B
predpokladaný termín

ukončenia výberového konania: 
15. 1. 2017

Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou alebo e-mailom:

g.zeliznakova@chemes.sk

a.s.

PRANOSTIKA
Biele Vianoce - zelená Veľká noc.

Ak sa hus na Vianoce blatom brodí,  
na Jozefa kĺzať sa bude na ľade.

Na Štedrý deň (24. 12.) na nebíčku  
veľa hviezdičiek, budúci rok  

urodí sa veľa kureniec.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, 
za štyri týždne počasie bude mračné.

Koľko sa prvý sneh ukáže pred  
Vianocami, toľko bude trvať  

po Vianociach.
Jasný Štedrý večer každému je milý. 

A dá, vraj, pán Boh vína,  
požehná i v obilí.

Keď v prvý sviatok vianočný (25. 12.) 
slnko toľko intenzity dodá, kým gazda 
koňa zapriahnuť stihne, snáď dobrá 

úroda zemiakov bude.
Pekná chvíľa na Štefana (prvý mučeník 
cirkvi, 26. 12.) sľubuje hojnú oberačku.

Keď vietor duje na Štefana, nebude 
víno na budúci rok chutné.

Keď sa vetry sv. Štefana bijú, obrovské 
záveje narobia. 

Šedivý svätý Ján (apoštol, 27. 12.)  
veští dobrý rok.

O Mláďatkách (28. 12. – sviatok 
svätých Neviniatok, mučeníkov)  

aj deň sa omladzuje.
Keď je na starý rok (31. 12.) jasno, 
bude, zrejme, v maštaliach prázdno.

(jac)

INZERCIA/INFOSERVIS

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný BAZÉN 25-metrový
19. 12.	 	zatvorené	–	sanitárny	deň
20. 12.  08.15 – 16.00 hod.
  18.00 – 20.00 hod.
21. a 23. 12.  09.00 – 20.00 hod.
22. 12.  09.00 – 14.00 hod.
  15.00 – 20.00 hod.
24. a 25. 12.  zatvorené
26. 12.	 	zatvorené	–	sanitárny	deň
27. 12.  08.15 – 20.00 hod.
28. a 30. 12.  09.00 – 20.00 hod.
29. 12.  09.00 – 14.00 hod.
  15.00 – 20.00 hod.
31. 12.  09.00 – 14.00 hod.
1. 1. 2017  zatvorené 

SAUNA	–	muži
ut – pia 13.00 – 19.00 hod.
 SAUNA – ženy 
ut – pia 14.00 – 18.00 hod.

H
E

/0028

Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33  Humenné

v y p i s u j e
výberové konanie

na pozíciu

PREVÁDZKOVÝ 
ZÁMOČNÍK – Z V Á R A Č

miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné
nástup možný:  asap

pracovný pomer:
na dobu určitú

požadované vzdelanie:
stredoškolské odborné
podmienky kladené 

na uchádzača: 
-platné preukazy na zváranie

kyslíkovo-acetylénovým 
plameňom a na ručné oblúkové
zváranie obalenou elektródou

-vodičský preukaz skup. B

predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 

15. 1. 2017

Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou  
alebo e-mailom:

g.zeliznakova@chemes.sk

a.s.
Vianoce lásky a pokoja nech každú 
vašu bolesť zahoja. 
V kruhu najbližších tešte sa spolu, 
až budete si sadať k štedrému stolu. 
Nech nový rok splní vaše priania, 
anjeli nech vaše cesty chránia. 

Šťastné a veselé Vianoce.  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom 
aj touto cestou vyjadruje všetkým spoluobčanom 
poďakovanie za spoluprácu a prejavenú dôveru v 
uplynulom roku a do nového roka 2017 praje všetkým 

ľuďom dobrej vôle zdravia i šťastia, 
veľa osobných a pracovných úspechov v 
očakávaní ďalšej vzájomnej spolupráce. 
Ďakujeme!  

pplk. Mgr. Marek Lukacko,  
riaditeľ	OR	PZ	Humenné

Východ / Západ SLNKA
19.12.   7:15 / 15:39 hod.
20.12.  7:15 / 15:40 hod.
21.12.  7:16 / 15:40 hod.
22.12.  7:16 / 15:41 hod.
23.12.  7:17 / 15:42 hod.
24.12.  7:17 / 15:42 hod.
25.12.  7:17 / 15:43 hod.
26.12.  7:18 / 15:44 hod.
27.12.   7:18 / 15:44 hod.
28.12.  7:18 / 15:45 hod.
29.12.  7:18 / 15:46 hod.
30.12.  7:18 / 15:47 hod.
31.12.  7:18 / 15:48 hod.
01.01.  7:18 / 15:49 hod.

Nájdete nás aj na facebooku:

Kompletný archív článkov 
nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk
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MsKS – DOM KULTÚRY
VREŠŤADLO

Bábkové divadlo spod Spišského 
hradu.	Rodinný	chi-chi	príbeh	

o	jednom	zavadzajúcom	bábätku.	
Viky je dlho stredobodom pozor-
nosti	svojich	rodičov.	Jedného	dňa	
do	ich	rodiny	pribudne	Vrešťadlo,	

sestrička,	s	príchodom	ktorej	sa	musí	
vyrovnať,	svojrázne,	neočakávanie,	
vtipne	s	logikou	odpovedajúcou	
jej	veku...	–	v	nedeľu	22.	januára	

o 15.00 hod. v divadelnej sále DK.
MAREK TUŠAN:  

JA TU ŠANUJEM VÁS
Autorská	výstava	fotografií.	Potrvá	
do	10.	februára	vo	výstavnej	sieni	

DK.
JANA BAKIČOVÁ:  

FARBY JESENE
Certifikovaná	lektorka	výtvarnej	
techniky	miluje	maľbu	horúcim	

voskom.	Pomáha	ľuďom	kreatívne	
tvoriť,	objavovať	svet	farieb	

a	pozitívne	ovplyvňovať	naše	emó-
cie.	Výstava	potrvá	do	16.	januára.

KAŠTIEĽ
 – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

IKONY
Unikátna	výstava	ikon	ako	fareb-
ných	modlitieb	z	obdobia	17.	–	19.	
storočia,	väčšina	vyhotovených	
v	Rusku	a	Grécku.	Súbor	šesťde- 

siatich ikon pochádza zo súkromnej 
zbierky	Milana	Urbaníka.	Výstava	

potrvá do 31. 1. 2017.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...

Komorná	výstava	grafický	diel	
autora	a	národného	umelca	Oresta	

Dubaya	st.
KINO Fajn

VŠETKO ALEBO NIČ
Príbeh	o	vzťahoch,	ktoré	nás	valcujú,	
o	ženskom	priateľstve,	ktoré	nás	

chráni,	o	mužoch,	na	ktorých	sa	ne-
zabúda...	aj	keď	vlastne	toho	nie	sú	
hodní.	Kniha	Evity	Urbaníkovej	je	
príbehom	nerozlučnej	trojici	-	Lindy	
(Táňa	Pauhofová),	Vandy	(Klára	 
Issová)	a	Eda	(Ľuboš	Kostelný).	
Každý	z	nich	je	iný,	každý	z	nich	
má	svoj	príbeh,	no	spája	ich	vrúcne,	
oddané	priateľstvo.	Ich	bláznivo	
plynúci	život	naruší	Jakub	(Mi-

chał	Żebrowski),	ktorý	vnesie	
do	Lindiných	dní	plno	vášne	a	

prísľubov	na	nový	vzťah,	no	rozdiel-
nosť	pováh	a	náhľadu	na	svet	robí	
ich	vzťah	komplikovanejším,	ako	by	

sa zdalo....
romantická komédia (CZE/SVK), 
originálna verzia – 16. januára 

o 19.30 hod.
SMRŤ V SARAJEVE  

(SMRT U SARAJEVU)
Politický	thriller,	provokatívna	drá-
ma,	inovatívna	divadelná	adaptácia	
– myšlienkovo podnetná sonda do 

princípov	nestálej		„balkánskej	duše“	
a		výbušného	európskeho	storočia.	

dráma (FRA/BOSNA A HER-
CEGOVINA), české titulky – 17. 

januára o 19.30 hod.
JE TO LEN KONIEC SVETA 
(JUSTE LA FIN DU MONDE)
Louis	je	spisovateľ	a	je	smrteľne	

chorý.	Po	rokoch	sa	preto	rozhodne,	
že	navštívi	svoju	rodinu,	aby	im	

oznámil,	že	zomiera.	Rodinné	stret-
nutie	je	plné	napätia	a	hádok.	Celý	
film	sa	odohráva	počas	jedného	dňa	
a	je	adaptáciou	divadelnej	hry.

dráma (CAN/FRA), české titulky – 
18. januára o 19.30 hod.

ZAKLADATEĽ  
(THE FOUNDER)

Príbeh	o	Rayovi	Krocovi,	zak-
ladateľovi	svetoznámej	siete	

reštaurácií	McDonald.	V	hlavnej	
úlohe	biografie	režiséra	Johna	Lee	
Hancocka	sa	predstaví	Michael	

Keaton. 
životopisná dráma (USA), české 

titulky – 19. januára o 19.30 hod.
ROZPOLTENÝ (SPLIT)

Čo	môže	spôsobiť	mnohopočetná	
porucha	osobnosti?	Napríklad	to,	
že	máte	v	hlave	trochu	plno.	Kevin	
(James	McAvoy)	v	sebe	skrýva	23	
rôznych	osobností,	ktoré	postupne	
odhaľuje	jeho	psychiatrička.	Ale	
niekde	v	hlave	sa	asi	skrýva	ešte	
niekto	ďalší...	niekto,	kto	stojí	za	

únosom	troch	dievčat...
thriller, horor (USA), slovenské ti- 

tulky – 20. a 21. januára o 19.30 hod. 
xXx: NÁVRAT XANDERA  

CAGEA (THE RETURN OF XC)

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

INFOSERVIS 

V HUMENNOM 
Ing.	Anton	Pavlík,	nar.	1924 

Ján	Parada,	nar.	1926 
Michal	Toma,	nar.	1926 
Teodor	Sasarák,	nar.	1928 
Ján	Čemsák,	nar.	1947

V BELEJ NAD CIROCHOU 
Anna	Kovaľová,	nar.	1933

V KAMENICI NAD CIROCHOU 
Ján	Kornucik,	nar.	1922 
Štefan	Mesaroš,	nar.	1938 
Božena	Rošáková,	nar.	1949
V MEDZILABORCIACH 
Mária	Drozdová,	nar.	1932
V NIŽNEJ JABLONKE  
Zuzana	Kucerová,	nar.	1935

V NOVEJ SEDLICI 
Helena	Dodová,	nar.	1939

V RUSKEJ PORUBE 
Vlastimil	Ferko,	nar.	1989

V SNINE 
Tomáš	Bohuš,	nar.	1940 
Juraj	Guzej,	nar.	1942 

Ladislav	Jankaj,	nar.	1962 
Štefan	Aľušík,	nar.	1965

V STAKČÍNE 
Zuzana	Apjarová,	nar.	1940

V STAKČÍNSKEJ ROZTOKE 
Mária	Piteľová,	nar.	1924

V UDAVSKOM 
Jozef	Jakica,	nar.	1938

VO VYŠNEJ JABLONKE 
Zuzana	Danková,	nar.	1928

V ZBOJNOM 
Anna	Ihnatková,	nar.	1939

V ZUBNOM 
Michal	Pažur,	nar.	1932

OPUSTILI 
NÁS

16. 1.   
KRISTÍNA
17. 1.   
NATAŠA, ANTAL
18. 1.   
BOHDANA
19. 1.   
DRAHOMÍRA, 
MÁRIO, SÁRA  

20. 1.   
DALIBOR,  
SEBASTIÁN
21. 1.   
VINCENT,  
VINCENCIA
22. 1.   
ZORA

MENINY 
oslavujú: 

Myšlienka týždňa...

„Múdry človek nehľadá 
pocty, nepoukazuje  

na seba, zostáva radšej 
v úzadí, napriek všetkej 

múdrosti je skromný. 
Múdry človek vie, 

 že pokora je dôstojnosť, 
človeku tak zvláštna.“

(Gertrud von Le Fort (1876 – 1971) – 
nemecká spisovateľka)

Kompletný archív článkov 
nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk

Veľký	návrat	agenta	a	kaskadéra	v	
jednej osobe – Xander Cage (Vin 
Diesel)	bude	opäť	neprekonateľne	
silný	a	zábavný.	A	pomáhať	mu	

pri	tom	budú	aj	niektorí	prekvapiví	
borci	–	napríklad	futbalista	Neymar,	
či	Samuel	L.	Jackson.	Tentokrát	sú	
na	rade	„záporáci“,	ktorí	sa	zmocnili	
tajného	zariadenia	„Pandorina	skrin-
ka“,	pomocou	ktorej	sú	schopní	nám	
až	z	obežnej	dráhy	hodiť	vybraný	
vojenský	satelit	priamo	na	hlavu.	
akčný,	thriller (USA), slovenské 

titulky – 21. januára o 17.00 hod., 
22. 1. o 19.30 hod.

H/AMFO ROBERTA
SPIELMANNA 2017

Vihorlatské	múzeum	
v	Humennom	ako	odbor-
ný	garant	a	organizátor	
regionálnej prehliadky 
amatérskej	fotografickej	
tvorby	na	Slovensku	 

vyhlasuje	
45. ročník regionálneho kola najstaršej 

a najprestížnejšej postupovej súťaže  
v tejto oblasti

H/AMFO ROBERTA 
SPIELMANNA 2017. 

Je	určená	deťom,	mládeži	a	dospelým	
okresov	Humenné,	Snina	a	Medzilaborce	
v	troch	vekových	skupinách	(autori	do	
16	rokov,	do	21	rokov	a		nad	21	rokov	
–	okrem	poslucháčov		a	absolventov	

študijného	odboru		fotografia)	a	v	troch	
základných	súťažných	kategóriách

–	čiernobiela	fotografia,
–	farebná	fotografia,	 

–	multimediálna	prezentácia.	
Uzávierka prijímania  

súťažných prác je 31. 1. 2017 
na adrese: 

Vihorlatské	múzeum	v	Humennom,	
Námestie	slobody	č.	1,	066	01	
Humenné.	Informácie,	súťažné	

propozície	a	prihlášku		do	súťaže	získajú	
záujemcovia	na	múzejnej	webstránke	

-	www.muzeumhumenne.sk
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-MJK-, Humenné

Š p o r t o v ý 
život ne-
d o k á z a l a 
narušiť ani 
s n e h o v á 
k a l a m i t a 
na Sloven-

sku počas uplynulého víkendu. 
Skalný fanúšik druholigového 
futsalu v Humennom si ces-
tičku do Mestskej športovej 
haly „vyšliapal“ sám. Iba od-
vážlivci na štyroch kolesách, 
ktorí sa potrebovali dostať do 
haly služobným vchodom (hrá-
či oboch tímov) zozadu to po 
pár metroch vzdali a tí, ktorí 
sa štyrmi kolesami predsa len 
„prešmykli“ až na miesto ur-
čenia, zapadli v snehovej spleti 
vločiek na ceste a na opätovný 
rozjazd potrebovali dostatok 
trpezlivosti. Druhá najvyššia 
súťaž sálového futbalu na Slo-
vensku skupiny Východ sa nám 
„prevalila“ do druhej odvetnej 
fázy. Vranovský výber Lukáša 
Vagaského – BNP team túto 
sezónu zdieľa svoj domovský 
zápasový stánok na palubovke 
humenskej MŠH. Aj preto boli 
Vranovčania písaní v sobotu 14. 
januára na rozpise ako domáci 
celok, ktorý hostil humenských 
„anjelov“. Herne vyspelé regio-
nálne derby ponúklo množstvo 
pekných futbalových momen-
tov z oboch strán. Po polčaso-
vom rozdiele 3:4 v prospech 
humenského výberu súper 

z Vranova prevzal iniciatívu 
a v 30. minúte viedol 5:4. Od 
36. minúty však lavička „anje-
lov“ pod vedením Laca Vasilen-
ka hrala vabank, keď vsadila 
na power-play a jednobodové 
manko premenila na víťazstvo 
5:6 po dvoch zlepencoch z po-
slednej minúty zápasu. 

Sedem družstiev tohto ročníka 
odohrá zápasy systémom každý 
s každým dvojkolovo, víťaz postúpi 
do baráže, v ktorej sa ocitnú víťazi 
jednotlivých regiónov (Bratislava, 
Západ, Stred, Východ) a družstvá, 
ktoré skončia v základnej skupine 1. 
Slovenskej ligy na 9. a 10. mieste. 
Humenčania majú želiezko v ohni 
v podobe tímu Angels Humenné, no 
a ambície (zatiaľ) na barážovú fázu 
sú hlavne po posledných dvoch zá-
pasoch na domácej pôde viditeľné, aj 
keď na košických „medveďov“ stále 
strácajú štyri body. Dravosť našich 
chalanov v dueli s Vranovom, keď 
v poslednej päťminútovke zvrátili 

skóre z 5:4 na 5:6 (hralo sa v Humen-
nom s tým, že domácim celkom boli 
Vranovčania) aj vďaka power-play 
s rozumným kapitánom Mamajom 
(piaty hráč v poli) a presnej muške 
D. Popika a I. Komjatýho. Na svoj 
najbližší zápas by Angels Humenné 
mal nastúpiť v piatok 20. januára, 
kedy privítajú na svojej palubovke 
„zlatníkov“ Lux z Košíc.

BNP TEAM VRANOV N/T.  
– ANGELS HUMENNÉ 

5:6 (3:4)
Góly: 3. a 13. J. Andrejko, 10. Pa. 
Samsely, 27. R. Čintala, 30. J. Straka 
- 8. a 40. I. Komjatý, 13. a 18. M. 
Porvazník, 4. C. Vasiľ, 40. D. Popik. 
R: Pa. Havrila – J. Pálfi. D: 235.
BNP team: F. Piroščák – Ch. Pet-
ro, T. Jakub, R. Čintala, D. Jakub, 
K. Kuták, J. Straka, J. Andrejko, Pe. 
Turčík, J. Petričko, Pa. Samsely. 
Angels: M. Klamár (Pe. Vaško) – C. 
Vasiľ, M. Mamaj, J. Skvašík, I. Kom-
jatý, J. Kuzma, D. Popik, M. Zlacký, 
R. Mižík, M. Porvazník, R. Chalupka.

Vcelku zaujímavý duel začal opatr-
ne z oboch strán, no aj tak sa fauly 
hromadili na humenskej strane (0-4 
v priebehu siedmich minút). Mižík 
na strane „anjelov“ sa cítil na zásah 

Regionálne derby nechalo futsalového fanúšika v napätí až do konca. 

Igor Komjatý si proti Vranovčanom neo-
dpustil dva góly. | FOTO MJK

Aj vďaka precíznemu „čítaniu“ hry Ró-
berta Mižíka v sobotu Angels Humenné 
zvíťazili.  | FOTO MJK

Strelci - Ján Andrejko (vľavo) a Dárius Popik.  | FOTO MJK

Cyril Vasiľ (vpravo) skóre zápasu otváral. Pre Vranov zabezpe-
čil Richard Čintala (žlto-modrý dres) vyrovnanie na 4:4.  | FOTO 
MJK

Autor dvoch gólov „anjelov“ – Miro Porvazník v zovretí vranovských 
hráčov a pod drobnohľadom Filipa Piroščáka (v bráne). | FOTO MJK

Kormidelník humenských futsalistov tímu Angels – Ladislav Va-
silenko (vľavo v čiernom) počas oddychového času so svojimi 
zverencami.  | FOTO MJK
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(dk), -MJK-; Krosno, Snina

Úvodné dni kalendárneho nového 
roku 2017 začali sninskí šermiari zo-
stra. V poľskom mestečku Krosno or-
ganizovali v sobotu 7. januára turnaj 
„Pohár primátora Krosna“ v šerme  
kordom žiackej kategórie. Medzi pre-
tekármi z poľských klubov nechýbala 
ani štvorica mladých šermiarov zo 
slovenského Klubu šermu Snina. 

MINI ŽIACI (ročn. 2007-2008) * Bez 
jedinej	prehry	vo	svojej	kategórii	sa	na	
najvyšší	pódiový	stupeň	postavil	Lukáš	
Sentivan,	bronzovú	medailu	získal	Mar-
tin	Koškovský	(obaja	Snina).
MLADŠÍ ŽIACI (ročn. 2005-2006) * 
Vo	 finále	 ťahal	 Adrián	 Kruľ	 za	 kratší	

koniec,	 so	 ziskom	 striebornej	 medaily.	
Víťazom	kategórie	sa	stal	Poliak	Szyrek	
z Mielca. 

STARŠÍ ŽIACI (ročn. 2003-2004) * 
Sninský	 zástupca	 šermiarov	 Ľubomír	
Hunčár	 si	vo	 svojej	kategórii	vyšermo-
val	 bronzovú	 medailu,	 zvíťazil	 poľský	
zástupca	 Frydrych	 z	 usporiadateľského	
Krosna.

Štyri medaile na úvod roka je pre zve-
rencov trénera a šermiara Dalibora Ka-
zíka		pekný	výsledok.	„Chlapci	ma	pre-
svedčili,	 že	 počas	 sviatkov	 na	 prelome	
rokov	 nelenili.	 Prekvapil	 hlavne	 Senti-
van,	ktorý	si	v	priebehu	dvoch	týždňov	
vyšermoval dve zlaté medaily (po jednej 
z	Užhorodu	i	Krosna).“

Štyri medailové pózy v úvode roka pre šermiarsku mládež 

Andrejko vyvinul úsilie aj proti dvojici „anjelov“ Komjatý - Porvazník 

Futsalový tanec v podaní dvojice súpe-
rov – Paľo Samsely (vľavo) a Robo Cha-
lupka.  | FOTO MJK

Jožko Skvašík bráni K. Kutákovi pred fi-
nálnou strelou. Vzadu autor posledného, 
piateho vranovského gólu, Jakub Straka. 
| FOTO MJK

Sninská šermiarska mládež na turnaji v Krosne – zľava: A. Kruľ, M. Koškovský, L. 
Sentivan a Ľ. Hunčár. | FOTO DK

už v prvých sekundách. Tým, čím 
sa u nás prezentuje Igor Komjatý, 
vo vranovskom tíme podobnú pozí-
ciu zastáva Ján Andrejko (v jeseni 
hráč štvrtoligového FK Humenné) 
a to dokázal hlavne v prvom polča-
se. Otváral účet zápasu v 3. min., 
na ktorý už o minútu odpovedala 
dvojica Porvazník – Cyril Vasiľ, keď 
druhý menovaný dotiahol akciu do 
konca. Agilný Miro Porvazník po 
chvíli hral proti žrdi a lopta nebola 
schopná prejsť bránkovou čiarou. 
V čase 7:28 min. opäť videl gólovo 
situáciu Porvazník, loptu ponúkol 
lepšie postavenému Komjatýmu 
a ten do vzdialenejšieho rohu oto-
čil skóre na 1:2. Niemenej skúsený 
Paľo Samsely kontroval „anjelom“ 
jedovkou z 10. minúty. Dvojica 
Robo Mižík a Miro Porvazník hra-

li priam ukážkovo. A Porvazníkovi 
sa podarilo konečne presadiť v 13. 
min., čím Humenčania opäť odsko-
čili Vranovčanom v gólovom ťažení 
na rozdiel jedného – 2:3. Nie nadl-
ho, ešte v tej istej minúte prekvapil 
brankára Klamára opäť J. Andrejko 
– 3:3. Ani Porvazník sa neuspokojil 
s remízovým stavom a v čase 17:06 
min. posunul „anjelov“ na polčasovú 
prestávku svojím druhým gólom vo 
vedení 3:4, pričom v čase 19:51 min. 
ešte potiahol loptu Popik a Skvašík 
opečiatkoval žrď. 
Počas prestávky mohli štyria vyžre-
bovaní v tombole skúsiť šťastie trafiť 
priestor prázdnej brány z opačnej 
strany ihriska, samozrejme za fi-
nančnú odmenu. Do útoku sa oprel 
vranovský celok hneď z úvodu 
druhého polčasu. Humenský ka-

pitán Matúš Mamaj avizoval v 25. 
min. striedanie, keď musel na jednej 
nohe po ataku súpera a zlom dopade 
opustiť ihrisko, ale po pár minútach 
sa na striedačku vrátil. V čase 26:58 
min. dorovnal na 4:4 vranovský 
hráč Rišo Čintala, keď z 10 m na 
jeden dotyk napol sieť. Nohy hrá-
čov a lopta sa preplietali precíznym 
spôsobom a tlak Vranova korunoval 
v čase 29:10 min. Jakub Straka – 
5:4. Humenskí „anjeli“ museli hrať 
vabank, ak chceli zo zápasu vyťa-
žiť maximum. Preto od 36. minúty 
stiahli brankára a piatym hráčom na 
ihrisku bol Mamaj. Všetko sa začalo 
rysovať v ich prospech v poslednej 

minúte – v čase 39:14 min. pokoril 
vranovskú svätyňu i Piroščáka cha-
rizmatický Darius Popik a v čase 
39:34 min. zasadil Vranovčanom 
konečný úder Igor Komjatý – 5:6. 
Nebyť šťasteny na humenskej stra-
ne, všetko sa mohlo zvrtnúť v sa-
mom závere, kedy K. Kuták mieril 
z otvoreného tupého uhla tesne ved-
ľa humenskej brány. 
Grizzly Košice 8 6 1 1 47:25 19
Angels Humenné 8 5 0 3 36:27 15
St. Ľubovňa 6 4 0 2 30:24 12
Lux Košice 7 3 2 2 26:24 11
Prešov 7 3 1 3 33:33 10
BNP team Vranov 8 1 1 6 32:50 4
Bardejov 8 1 1 6 32:53 4

Keď D. Popik vyhlavičkoval loptu pred blížiacim sa nebezpečenstvom J. Andrejka. 
V bráne kapitán Matúš Mamaj počas power-play Humenčanov. | FOTO MJK
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-MJK-, Humenné

Jedni sa radovali, iní lamento-
vali. S prírodou sa ale nehod-
no naťahovať a dohovárať. 
Pre oblasť Horného Zemplína 
bol na víkend vyhlásený prvý 
stupeň mimoriadnej situácie. 
Arktický január prekvapil 
našu krajinu naposledy pred 
tridsiatimi rokmi (1987). No 
a pred viac ako týždňom za-
siahli tuhé mrazy Slovensko 
zase. Od sviatku Troch krá-
ľov 6. januára permanentne 
nás trápili nízke teploty na 
celom území V našej oblasti sa 
pohybovali na úrovni cca -19 
°C. Následne už vo štvrtok 12. 
januára sa príroda začala in-
tenzívnejšie prejavovať v po-
dobe snehových zrážok, kto-
ré postupne v ďalších dňoch 
naberali na intenzite. Teplota 
vzduchu okamžite vystúpila 
blížiac sa až k -5 °C až pluso-
vým hodnotám. 

Čo	je	 to	za	zimu	bez	snehu?!...	
počúvali	 sme	 asi	 dva	 roky.	
A	 tentokrát	 ukázala	 svoju	 silu.	
V	 sobotu	 ráno	 14.	 januára	 sme	
sa,	nielen	na	území	nášho	mes-
ta,	prebudili	do	panensky	čistej	
bielej	 prírody.	 Všade	 aspoň	 na	
chvíľu	 zavládlo	 božské	 ticho.	
Kde-tu	sa	zásobovacie	nákladné	
autá	 snažili	 prebrodiť	 snehom	
zapadnutou	 cestou,	 vo	 väčši-
ne	 prípadoch	 snaženie	 vodičov	
vyšlo	navnivoč,	a	 tak	svoje	vo-
zidlá	 museli	 navigovať	 ďalej	
bez	možnosti	 vyloženia	 tovaru,	
ak	nechceli	 zostať	uviaznutí	 na	
niekoľko	hodín.	

Niekto musel, niekto 
chcel
Chodníky	 mnohých	 úsekov	
mesta	Humenné	vymizli,	mnohé	

prístupové	cesty	zostali	„zabari-
kádované“	 haldami	 snehu.	 Peší	
chodci sa tak brázdili snehom po 
kolená	(našťastie	len	po	kolená)	
a	 boli	 nútení	 si	 vytvárať	 úzke	
žľaby.	Technika	 proste	 nestíha-
la	 vyhovieť	 všetkým	 oblastiam	
v	 meste.	 Súkromné	 spoločnos-
ti si vypomáhali svojpomocne 
malou	technikou	na	sneh.	Ďalší	
problém	 v	 takýchto	 situáciách	
je	 –	 čo	 s	 nakopeným	 odpra-
taným	 snehom	 v	 obrovskom	
objeme?	 Parkoviská	 zostali	 ne-
hybne	 ležať,	 na	 nich	 aj	 zopár	
zaparkovaných	 či	 zabudnutých	
áut,	s	ktorými	zatiaľ	nie	je	mož-
né	pohnúť.	To	 isté	 postihlo	 ga-
rážové	 dvory	 na	 ploche	 celého	
mesta,	 „frajeri“	 sú	 azda	 len	 tí	
z	prvých	garáží,	inak	nie	je	mož-
né	 sa	 dostať	 autom	 z	 garáže,	
keď	má	človek	pod	nohami	také	
množstvo	 snehu.	 Ľudia	 z	 obyt-
ných	 či	 rodinných	 domov	 boli	
nútení	vziať	lopaty	do	rúk	a	pri-
ložiť	 ruku	 k	 dielu	 na	 vyčistení	
chodníkov.	Kto	našiel	svoje	auto	
pod	snehom,	mohol	začať	s	vy-
hrabávaním.	 Zvyšná	 intenzívna	
práca,	v	týchto	dňoch	sledovaná	
obyvateľmi	doslova	drobnohľa-
dom,	zostala	na	cestároch	a	pra-
covníkoch	 technických	 služieb	
s	 ťažkými	 mechanizmami.	 Tí	
sa	snažili	sprejazdniť	aspoň	nie	

najfrekventova-
nejšie	 chodníky	
a	 cesty,	 príjaz-
dové cesty boli 
doslova pohro-
mou.	A	na	svoje	
si	 určite	 prišli	
aj	 obchodníci	
s	 najvyhľadá-
vanejším	 arti-
klom	 (lopata)	
týchto	dní.	

Asi sa na nich zabudlo
Cestička	okolo	mestskej	športo-
vej	haly	neviedla,	resp.	vytvori-
la	ju	hŕstka	odvážlivcov,	ktorí	sa	
potrebovali	 dostať	 k	 zadnému	
služobnému	 vchodu,	 aby	 odo-
hrali	 svoj	 zápas	 druhej	 sloven-
skej	 futsalovej	 ligy.	 A	 už	 keď	
sa	 tam	 dostali,	 zostali	 „visieť“	
v	 snehovej	 kaši	 Jediným	 svet-
lým	 momentom	 azda	 bolo,	 že	
tento	 víkend	 naši	 druholigoví	
hokejisti na programe zápas ne-
mali a tak parkovisko pri zim-
nom	štadióne	zostalo	bez	dotyku	
človeka	pokryté	snehom.	

Až	niekedy	popoludní	k	večeru	
sa	život	dostával	do	pomyslené-
ho	normálu	aspoň	v	niektorých	
oblastiach	 života	 v	 očakávaní,	
že	 snežiť	 už	 nebude.	 Nestalo	
sa	 tak,	 na	 pár	 hodín	 ešte	 „pe-

rinbabka“	 vysypala	 zo	 sneho-
vej	periny,	 čo	 jej	pre	Humenné	
zostalo. Následne v noci zo so-
boty	na	nedeľu	všetko	utíchlo...	
k	večeru	začala	obloha	v	istých	
miestach	 vyjavovať	 hviezdy,	 aj	
jemne	 prituhlo,	 lákali	 večerné	
prechádzky vo dvojici. Cesty 
i	chodníky	zostali	bielučké,	po-
vrch	 bol	 utrasený	 iba	 kolesami	
dopravných	 prostriedkov,	 resp.	
chodcov,	 bez	 posypu	 kamien-
kami	či	 technickou	soľou	(to	si	
vydobyli	iba	hlavné	ťahy).	

Potrápi aj poteší
Keďže	 išlo	 o	 víkend,	 väčšina	
ľudí	 si	 zo	 snehovej	 nádielky	
veľkú	 hlavu	 nerobila.	 Ľudia,	
ktorí	nie	sú	pracovne	či	osobne	
denne	 odkázaní	 na	 akýkoľvek	
dopravný	 prostriedok	 (uve-
domme	 si,	 že	 v	 našom	 meste	
nemáme	 trolejbusovú	 prepravu	

NAJPRV TUHÉ MRAZY, POTOM VÝDATNÁ SNEHOVÁ NÁDIELKA 

...a snehu bolo až po kolená, po kolenááá... 
v Humennom, no v odľahlých oblastiach nášho 
východného regiónu napadlo miestami až 
deväťdesiat centimetrov snehu (napríklad v obci 
Ulič). | FOTO TK

Bielučkou cestou necestou... (Třebíčska ulica).  
| FOTO MJK

Nielen deťom sa snehová nádielka pozdávala. 
Aj zvieratká si prišli na svoje, ale hlavne tie z 
„domácich“ chovov. Čierny kocúrik O. K. z oblasti 
Dubníka si takto šantil v snehu.  | FOTO  JH

Táto dvojica dievčat na Sídlisku III v Humennom si 
užívala „opozdené“ vianočné prázdniny stavaním 
snehuliaka. | FOTO  MJK

Táto jedlička už svoje využitie nená-
jde. Je po sviatkoch. A ona tiež pad-
la za obeť snehovej kalamity. Stráži 
ju už iba snehuliak.  | FOTO MJK

NA AKTUÁLNU TÉMU
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osôb	či	električky),	 takúto	 situ-
áciu	s	prebytočným	množstvom	
snehu	nikdy	nepochopia.	Viazne	
zásobovanie	potravinami,	v	prí-
pade	núdze	aj	urgentnej	pomoci	
záchranárskych	 zložiek	 (najmä	
v	odľahlých	oblastiach	regiónu).	
Môže	nás	zradiť	elektrické	vede-
nie	pod	ťarchou	snehu	či	mrazu,	
narúšajú	 sa	 strešné	 konštrukcie	
(v	 obci	 Ubľa	 sa	 prepadla	 stre-
cha	miestnej	školy).	Stretávame	
sa	 ešte	 stále	 s	názormi	 ľudí,	 že	
sneh	 k	 zime	 patrí.	 Áno.	 Biela	
perina	 je	 nádherná,	 ale	 poteší	
hlavne	v	horských	oblastiach	či	
lyžiarskych	 strediskách.	 Samo-

zrejme,	ak	zimných	turistov	ne-
prekvapí	utrhnutá	lavína,	potom	
už	sneh	nie	je	tak	prívetivý,	ani	
na	tele.	Bežného	smrteľníka	do-
káže	 niekoľkodňové	 intenzívne	
sneženie	riadne	potrápiť.	V	me-
nej	 zaľudnených	 oblastiach	 sú	
ľudia	 (obce)	 často	 odrezané	 od	
sveta. 

Zima ešte „nepovedala“  
všetko...
Cestárom	 v	 Humennom	 po-
mohlo	 v	 nedeľu	 popoludní	
na	 chvíľu	 aj	 slniečko,	 ktoré	

sa	 usmialo	 po	 niekoľkých	 za-
chmúrených	 dňoch.	 Radlice	 na	
nose	 traktorov	 vybehli	 do	 ulíc	
a	„hasili“,	čo	sa	dalo.	Uvidíme,	
čo	 nám	 prinesie	 aktuálne	 po-
časie	 v	 najbližších	 dňoch,	 ale	
po	 chvíľke	 plusových	 hodnôt	
na	 teplomeroch	 nás	 má	 príro-
da	 „počastovať“	 opäť	 mínuso-
vými	 teplotami	 podobnej	 sily,	
ako	sme	si	užili	pred	týždňom...	
Môžeme	 teda	 očakávať	 aj	 po-
ľadovicu,	 dvihnuté	 korytá	 riek,	
lámajúcich	sa	ľadov	a	mnohých	
škôd	na	majetkoch	či	životoch...

Ani riaditeľ ZŠ s MŠ v Kamenici nad Cirochou, 
Slavo Tokár, nepohrdol lopatou a musel si svoje 
auto pri bytovom dome svojich rodičov na Sídlisku 
III v Humennom vyhrabať sám. Pomohol mu aj otec 
(vľavo).  | FOTO MJK

Pred železničným priecestím (malá zastávka) uviazla 
v sobotu predpoludním táto cisterna. Polícia musela 
uzatvoriť cestu, až za pomoci posypového materiálu 
opustilo asi po dvoch hodinách nútenej pauzy toto 
nákladné vozidlo svoje stanovište. | FOTO MJK

Malebný pohľad zo záhradkárskej osady Drienovec 
nad Kudlovcami.  | FOTO JH

Parkoviská pri dvoch funkčných humenských 
športoviskách (zimný štadión a mestská športová 
hala) na pár dní zmizli z dohľadu. Na sobotňajšie 
stretnutie sálového futbalu sme sa dostali iba 
úzkymi vyšliapanými žľabmi.   | FOTO   MJK

Nábrežie rieky Laborec... kde?  
 | FOTO MJK

Aj náš popredný slovenský výškový horolezec Peter 
Hámor (štrnásťkrát úspešne vystúpil na vrchol trinástich 
osemtisícoviek – dvakrát na Annapurnu v nepálskych 
Himalájach)  si nemohol vybrať lepší termín na svoj televízny 
portrét a dokument v jednej zo súkromných TV staníc ako ten 
víkendový.   | FOTO ARCHÍV MJK

Symbolika? Snehový účes á la Elvis 
Presley na streche nášho autíčka v deň, 
kedy na druhej strane našej zemegule, 
v Austrálii (New South Wales), 14. 
januára mali priaznivci festival kráľa 
rock and rollu. A na Hrebienku vo 
Vysokých Tatrách umelci tvorili ľadové 
sochy.   | FOTO MJK

Bez ujmy nezostala ani naša zeleň... Konáre stromov 
sa lámali pod ťarchou mokrého snehu (pri Laborci).  
| FOTO MJK

A SNEHULIACI POVSTALI. ANI NÁŠ REGIÓN NEOBIŠLA KALAMITNÁ SITUÁCIA 

Čerstvá dvojica snehuliakov. Takýchto 
„mrkváčikov“ v rôznom prevedení bolo 
vidieť uplynulý víkend najmä vďaka 
deťom takmer všade.  | FOTO MJK

Aj takýto „borec“ sa predieral svojou 
vytýčenou trasou.  | FOTO MJK

Sýkorka bielolíca (lat. parus major), kto-
rá zvyčajne zimuje na našom území, si 
našla svoj úkryt a krmivo v tejto búdke.   
| FOTO JH

NA AKTUÁLNU TÉMU
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(ľsel), -MJK-; Poprad, Humenné

Úvodný dvojzápas nového roku a sied-
meho kola súťaže M-SR Oblasť východ 
kadetom ŠK Gymnázium z Humenného 
nevyšiel podľa predstáv. Ešte pri odcho-
de z Humenného sa museli vysporiadať 
s absenciou kapitána Tomáša Comu, 
ktorému sa zdravotne noc predtým pri-
ťažilo a fyzicky bol vyčerpaný. Ako sa 
nakoniec ukázalo, bola to citeľná strata 
pre družstvo trénera Ľubora Seleckého.

VK Junior 2012 Poprad  
- ŠK Gymnázium Humenné 

3:0 (25,	25,	19) 
a 3:1 (21,	-19,	21,	23)

ŠK:	 M.	 Roháč,	 P.	 Bobaľa,	 O.	 Blicha,	 Š.	
Krajník,	M.	Faltin,	B.	Hobľák,	S.	Dudič,	F.	
Marton,	M.	Matuch.	

Dva	náročné	zápasy	čakali	na	Humenča-
nov	pod	Tatrami	v	Poprade.	„Chalani	si	
siahli	 na	dno	 svojich	 síl.	 Proti	 nám	 stál	
húževnatý	 súper	 a	 okrem	 neho	 aj	 jasné	
slnečné	počasie,	lúče	slnka	cez	okná	zne-
príjemňovali	 všetkým	 hráčom	 pohyb	 v	
ihrisku.	V	prvom	sete	nám	trvalo,	pokiaľ	
sme sa ako-tak vyrovnali s podmienka-

mi.	 Na	 ukazovateli	
bolo	 hrozivých	 19:10.	
Podarilo	 sa	 nám	 však	
vrátiť	 do	 zápasu,	 pri-
čom	 nám	 chýbala	 iba	
jedna	 šťastná	 lopta,	
aby	 sme	 set	 získali	
pre seba. Nestalo sa. 
Do	 druhého	 setu	 sme	
nastúpili zodpoved-
nejšie	 a	 hlavne	 útočne	
naladení.	 Vypracovali	
sme	 si	 štvorbodový	
náskok	 (18:14),	 no	
nepodarilo sa nám set 
doklepnúť	 do	 úspeš-
ného	 konca.	 Opäť	 sa	
tešili	 domáci.	 Už	 spo-
mínané	 počasie	 dáva-
lo	 obom	 družstvám	
poriadne	 zabrať.	 Tretí	
set sme dobre rozbehli 
(3:0),	no	vzápätí	prišla	
kontra	 Popradu	 (3:7).	
Naše chyby v prihráv-
ke,	 poľavenie	 v	 útoku	 len	 liali	 vodu	na	
popradský	mlyn.	Záver	sme	ešte	mierne	
zdramatizovali,	 no	 domáci	 si	 pripísali	
víťazstvo,“	uviedol	na	margo	prvého	zá-
pasu	tréner	Selecký.	

V	 podobnom	 duchu	 sa	 niesol	 aj	 druhý	
duel.	 „Diváci	 sledovali	 pekné	momenty	
na oboch stranách ihriska. Nevzdávali 
sme	sa	a	bojovali	o	každú	loptu.	Odme-
nou	 nám	 bol	 druhý	 set,	 no	 to	 v	 koneč-
nom	účtovaní	bolo	málo.	O	vyrovnanosti	

zápasu	 hovorí	 aj	 konečný	 pomer	 lôpt	
(90:94).	 Výsledok	 nás	 mrzí,	 ale	 ideme	
ďalej,“	dodal	Ľubor	Selecký.	
Nasledujúcim	 zápasom	v	Košiciach	 29.	
januára	vstúpia	volejbaloví	kadeti	do	od-
vetnej	časti	súťaže.		

-MJK-, Michal Kohut; Dlhé nad Cirochou

Priaznivci obecného nohejbalového 
turnaja v Dlhom nad Cirochou sa na 
sklonku každého roku stretávajú v sú-
ťaži trojíc o Pohár starostu obce. Inak 
tomu nebolo ani 26. decembra 2016. 

Telocvičňa	 miestnej	 ZŠ	 s	 MŠ	 bola	 de-
jiskom	 už	 XIII.	 ročníka	 Nohejbalové-
ho	 turnaja	 s	 puncom	 –	O	 pohár	 starostu	
obce,	o	ktorý	malo	záujem	šesť	družstiev:	
Pocahontas,	Gumkáči,	CNC	Zátoky,	Na-
ničhodníci,	 Trdelníky	 a	 Mladňaci.	 Vzá-

jomné	duely	nad	nízkou	sieťou	rozohrali	
trojice	v	skupinách,	neskôr	krížovo	vstú-
pili	do	štvrťfinálových	bojov.	Z	finálového	
súboja,	v	ktorom	sa	stretli	družstvá	Poca-
hontas	a	Mladňaci,	vzišla	víťazne	domáca	
trojica	M.	Burda,	J.	Burda	a	J.	Krivjanský.	

semifinále *	Pocahontas	–	CNC	2:0;	
Mladňaci	–	Gumkáči	2:0
o 3. miesto *	CNC	Zátoky	–	Gumkáči	
2:1 
finále *	Pocahontas	–	Mladňaci	2:0
poradie *	 1.	 Pocahontas	 (Matúš	 Bur-
da,	 Jozef	 Burda,	 Jozef	 Krivjanský);	 2.	
Mladňaci	(Adam	Ondika,	Ľuboš	Mesaroš	
a	Simeon	Kohút);	3.	CNC	Zátoky	(Jozef	

Kováč,	Michal	Kováč	
a	Roman	Krivjanský).

Poďakovanie	za	skve-
le	 zorganizovaný	 turnaj	 patrí	 starostovi	
obce	Dlhé	nad	Cirochou,	Jánovi	Knížovi,	

i	všetkým,	ktorí	sa	na	príprave	i	priebehu	
tohto	trinásteho	ročníka	podieľali. 

Pri absencii kapitána družstva kadetov si hráči siahli na dno svojich síl

Dlžania z tímu Pocahontas si pohár z nohejbalového turnaja nechali doma 

Húževnatý súper v Poprade i slnečné lúče hrali proti kadetom ŠK Gymnázium z Humenného.  | FOTO ARCHÍV SEL

Kvarteto najlepších účastníkov trinásteho ročníka dlžanského nohejbalového turnaja 
s organizátormi. | FOTO ARCHÍV KOH

Nie každému sa naskytne takýto pohľad. Takto sa kochal náš spevavý vták 
– kavka tmavá (lat. corvus monedula), keď pozoroval snehovú nádielku 
v Humennom na Sídlisku III z balkóna jedného z našich čitateľov.  | FOTO JH

Víťazi nohejbalového turnaja v Dlhom nad Cirochou – družstvo 
Pocahontas (Matúš Burda, Jozef Burda, Jozef Krivjanský – bez 
poradia).  | FOTO ARCHÍV KOH
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Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E  v Humennom

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel.	0948	505	525

PRÍSPEVOK OD ČITATEĽA...


