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Radnica chystá
záchytný koterec
pre stratené psy

Viac na str. 3

Múzeum si pre žiakov
pripravilo zážitkové
vyučovanie predmetu
biológia
Viac na str. 9

Mestské noviny kritizuje
mimovládna organizácia aj poslanci
Z mestských novín, ktorých vydávanie platí miestna samospráva z daní Humenčanov, sa stal podľa viacerých poslancov
propagandistický leták. Noviny kritizuje vo svojom hodnotení aj mimovládna organizácia Transparency International
Slovensko (TIS). Primátorka Jana Vaľová považuje toto hodnotenie za nedôveryhodné, tendenčné a politicky motivované.
Milan Potocký, tasr, Humenné

Humenské noviny, ktorých vydávanie financuje mesto, patria v rámci
Slovenska medzi najmenej užitočné
radničné noviny pre verejnú kontrolu. Vyplýva to z hodnotenia, ktoré
vypracovala mimovládna organizácia
Transparency International Slovensko. TIS sa zamerala na hodnotenie
užitočnosti, objektívnosti a verej-

noprávneho charakteru novín v 100
najväčších mestách na Slovensku.
Do porovnania napokon zaradili 83
samospráv, ktoré vydali alebo financovali za posledné dva roky aspoň päť
čísel radničných novín. „V hodnotení
sme sa zamerali na viacero pozitívnych i negatívnych faktorov, ako sú
podiel samosprávnych tém v novinách, poskytnutie priestoru pre kritické a polemické názory, zapájanie

verejnosti do budúcich rozhodnutí,
anonymita článkov, nadmerná propagácia primátora a vedenia mesta
či podiel zmienok poškodzujúcich
oponentov,“ informovala mimovládna organizácia. „Výsledky potvrdzujú
upozornenia, ktorými aktivisti, ale
i nezávislí novinári dlhodobo poukazujú na to, že radničné noviny,
platené z daní obyvateľov, sú často
zneužívané na glorifikovanie vedenia

samosprávy a zároveň na poškodzovanie oponentov,“ uviedol projektový
koordinátor TIS Michal Piško. Viaceré radničné noviny vraj deformujú
skutočnosť a slúžia hlavne ako hlásne
trúby primátorov a starostov.

TIS: Primátorka využíva
noviny na napádanie
svojich oponentov

Najmenej užitočné pre verejnú

2 | SPRAVODAJSTVO

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
27. FEBRUÁRA 2017

Mestské noviny kritizuje mimovládna organizácia aj poslanci
pokračovanie zo strany 1

kontrolu spomedzi celej vzorky sa
ukázali rimavskosobotské Gemerské zvesti a Humenské noviny, ktoré skončili hlboko podpriemerne
takmer vo všetkých ukazovateľoch.
Výnimkou je podiel samosprávnych
tém v Humennom, ktorý patril naopak medzi najvyššie. „Problémom
však je, že tamojšia primátorka a
poslankyňa NRSR za Smer Jana
Vaľová tento priestor využívala do
veľkej miery aj na napádanie svojich oponentov a to bez toho, aby im
noviny poskytli akýkoľvek priestor
na reakciu,“ uviedla TIS vo svojom
hodnotení. Podľa mimovládnej organizácie Humenské noviny, ktoré
vydáva mesto, patria medzi najmenej prínosné radničné noviny.

Vaľová: Hodnotenie je
tendenčné

Primátorka Jana Vaľová pre TASR
uviedla, že nesúhlasí s tým, že
mestské Humenské noviny sú hlboko podpriemerné a neobjektívne.
„Hodnotenie mestských novín vydávaných samosprávami na Slovensku
zo strany TIS považujeme za nedôveryhodné, tendenčné a politicky
motivované,“ uvádza v reakcii Vaľová. Humenské noviny podľa nej
prezentujú predovšetkým to, čo sa
samosprávne podarilo uskutočniť,
resp. aké sú plány mesta pre rozvoj
a zlepšenie kvality života v meste. „V
novinách sa napr. píše aj o tom, aké
investície v meste sa zrealizovali a čo
je v pláne,“ konštatuje Vaľová. Občania sa v nich podľa nej tiež dozvedia o prijatých všeobecne záväzných
nariadeniach (VZN) a ich dopade
na život obyvateľov, zverejnené sú
tiež pozvánky na kultúrne podujatia
či dotácie schválené pre športové
kluby. Za klamstvo označuje tvrdenie TIS, že v periodiku nedostávajú
priestor politickí oponenti vedenia
mesta. Poukazuje pritom na články z
rokovania mestského zastupiteľstva

o schvaľovaní investičných akcií na
rok 2017, keď boli odprezentované aj názory a návrhy opozičných
poslancov. „Humenské noviny však
nie sú bulvárny klebetník, aby v ňom
boli prezentované hádky a urážky
niektorých poslancov,“ dopĺňa Vaľová s tým, že nezostrihanú podobu
zasadnutí zastupiteľstiev si môžu
občania pozrieť v mestskej televízii
alebo na internete.

samotní komunálni politici a ich voliči. Začať môžu napríklad požiadavkou na zriadenie nestrannej redakčnej rady bez účasti primátora (ktorý
by bol v konflikte záujmov) a so zastúpením opozície. Prospešné môže
byť aj prijatie dokumentu, ktoré

bude stanovovať jasné pravidlá pre
tvorbu obsahu. Redakcia by mala
byť pri tvorbe novín samostatná a
mimo priamej podriadenosti primátorovi, osvojiť by si mala aj zásadu
rovnakého prístupu k prezentovaniu
názorov o činnosti samosprávy.

Poslanci: Z mestských novín je propaganda

Okrem mimovládnej organizácie
kritizujú vedenie mesta a Humenské
noviny aj viacerí mestskí poslanci. „Neviem, kto schválil vydávanie
Humenských novín, také uznesenie
neexistuje. Neexistuje v rozpočte
vyčlenená čiastka nato, aby sme takéto noviny financovali. O ich transparentnosti vieme svoje, pretože
keď som sa domáhal, že tam chcem
dať príspevok, tak mi to nebolo
umožnené,“ povedal poslanec Jozef Babják. Poslanec Miloš Meričko
vysvetlil, že zneužívanie mestských
novín na propagáciu vedenia mesta si už všimli aj viacerí obyvatelia
Humenného. „Vyhadzujete finančné prostriedky na také hlúposti,
ako sú propagandistické Humenské
noviny, kde radi očierňujete svojich
oponentov. Kde sa neobvykle snažíte, staráte o svoj imidž. Všimol si
to dokonca aj Transparency International Slovensko. Asi nie som len
sám a ľudia v tomto meste, ktorí si
to všimli,“ povedal Meričko a dodal:
„Dávate peniaze na miesta, kde sa
šíri propaganda, tlačové referáty,
alebo neviem čo, čo tu nikdy v meste
nebolo. Ale chápem, že to potrebujete, pretože ináč by ľudia veľmi rýchlo objavili vašu nečinnosť,“ upozornil poslanec Miloš Meričko.

Poslanec Miloš Meričko upozornil, že z mestských novín, ktoré sú platené z daní
Humenčanov, sa stal propagandistický plátok. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenské noviny. Podľa TIS primátorka Jana Vaľová využívala noviny do veľkej
miery aj na napádanie svojich oponentov a to bez toho, aby im noviny poskytli
akýkoľvek priestor na reakciu. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Noviny by mala
kontrolovať aj opozícia

Transparency International Slovensko uviedla, že veľa majú v rukách aj

Primátorka. Hodnotenie zo strany TIS považuje za nedôveryhodné, tendenčné a
politicky motivované.| FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Radnica chystá záchytný koterec pre stratené psy

Humenská radnica chystá vytvorenie záchytného koterca pre stratené psy. Strateným zvieratám tam poskytnú
krmivo a vodu. Technické služby ho budú prevádzkovať od konca februára.

Tasr, Humenné

Prípady s výskytom túlavých
psov sú v Humennom podľa
radnice ojedinelým problémom. „Starosti však robia
najčastejšie psy, ktoré majiteľom vybehnú z dvora, pretože
ich niekto alebo niečo vyplašilo z obydlia. Známe sú takéto prípady počas silvestrovských ohňostrojov,“ uviedla
Michaela Dochánová z tlačového referátu Mestského
úradu v Humennom. Zvieratá budú v koterci umiestnené
48-hodín. „V rámci tejto čakacej doby mestskí policajti
psa odfotografujú a následne
tieto fotografie uverejnia na
webových stránkach mesta

či sociálnych sieťach, aby sa
informácia o nájdenom psovi
dostala medzi širokú verejnosť. V areáli Technických
služieb sa navyše po pracovnej dobe nachádza strážna
služba, takže pes v koterci
bude neustále pod dozorom,“
vysvetlila Dochánová. Takýmto postupom chcú podľa
jej slov najskôr nájsť majiteľa
a predchádzať prípadom ako
v ostatných okolitých mestách, keď si odchytová služba
automaticky odvezie psa do
svojho útulku, najčastejšie
niekoľko kilometrov do iného
mesta a majiteľ potom musí
za prevzatie psa platiť správne poplatky vo výške niekedy aj 50 eur. „Ak sa majiteľ

Zvieratá budú v záchytnom koterci umiestnené 48-hodín. Keď sa dovtedy majiteľ psa
nenájde, prevádzkovateľ bude kontaktovať odchytovú službu. | ILUSTRAČNÉ FOTO:
MILAN POTOCKÝ

psa ohlási, po overení príslušných dokumentov, ktoré
potvrdia vlastníctvo psa, mu
mestská polícia nájdené zviera odovzdá,“ dodala Dochánová. V opačnom prípade, ak

sa do 48-hodín nenájde majiteľ psa, bude kontaktovaná
odchytová služba vo Veľkých
Kapušanoch, s ktorou mesto
začiatkom februára uzavrelo
zmluvu, a tá si psa prevezme.

Výstava 12 Patrónov – ochrancov vedy, techniky a remesiel

Námetom netradičnej výstavy je poukázať na význam patrónov pre jednotlivé múzejné technické odbory.
Viktória Capová, Snina

Zaužívanou a zaujímavou
tradíciou bolo v rôznych sférach života utiekať sa pod
ochranu či pomoc k patrónom z radov svätcov. Tradícia patrónov vedy, techniky
a najmä remesiel bola rozšírená už v časoch antiky a svoje začiatky má v Rímskej ríši.
Dôvod na prijatie za patróna
určitého remesla poskytli legendy zo života významných
osobností kresťanskej histórie, ich osobné vlastnosti alebo vynikajúce remeselnícke
výrobky, či pracovné nástroje. Svojich patrónov si volili
remeselnícke cechy, spolky,
zobrazovali ich na cechových
erboch, zástavách, pečatiach
a zvolávacích tabuľkách. Pô-

sobenie patrónov sa prispôsobuje časom. V modernej
dobe nastal posun od stredovekých remesiel k moderným povolaniam a odborom.
Námetom tejto netradičnej
výstavy je poukázať na význam patrónov pre jednotlivé
múzejné technické odbory.

Medard je patrónom
meteorológov

Výstava formou stredovekých oltárnych triptychov
v súčasnej grafickej úprave
návštevníkovi sprostredkúva 12 patrónov – Archanjel
Gabriel (patrón telekomunikácií), sv. Izidor (patrón
internetu a užívateľov PC),
sv. Vavrinec Rímsky (patrón
tlačiarov, knihovníkov, archivárov), sv. Eligius (patrón

zlatníkov, kováčov, kovolejárov, numizmatikov), sv.
Dominik de Guzmán (patrón
astronómov), sv. Medard
(patrón meteorológov), sv.
Tomáš (patrón zememeračov, geometrov, stavebníkov, architektov), sv. Albert
Veľký (patrón fyzikov a chemikov), sv. Peter (patrón
hodinárov), sv. Veronika
(patrónka fotografov), sv.
Ján Krstiteľ (patrón krajčírov) a sv. Barbora (patrónka
baníkov, stavbárov, hasičov). Oblasti ich patrónstva
sú prezentované kolekciou
artefaktov z vybraných zbierok technických a vedných
odborov (astronómia¸ fyzika, chémia, baníctvo, oznamovacia technika, geodézia,
fotografická technika, ho-

dinárstvo, kníhtlač, kováčstvo, hutníctvo, strojárstvo,
stavebníctvo), ktorých vývoj
dokumentuje práve Slovenské technické múzeum. Súčasťou výstavy je i kolekcia
fotografií Miloša Greisela
z regiónu východného Slovenska s tematikou a motívom zasvätenia patrónov,
ktorí sú na výstave zastúpení
v sakrálnej architektúre, vo
výtvarných a sochárskych
artefaktoch. Táto zaujímavá výstava je zorganizovaná
v spolupráci so Slovenským
technickým múzeom v Košiciach a jej otvorenie sa bude
konať 7. marca 2017 o 16:00
hod v priestoroch kaštieľa.
Sprístupnená bude v galerijných priestoroch až do 30.
apríla 2017.
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Prešov plánuje centrum kreatívneho priemyslu

Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov budú spolupracovať pri príprave regionálneho Kreatívneho centra. Podpisom Memoranda o spolupráci
to potvrdili predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík a primátorka Andrea Turčanová.
ts, Prešov

„Ide o spoločný záujem spolupracovať na príprave štúdie uskutočniteľnosti Kreatívneho centra,
v ktorej budú uvedené možnosti
služieb, infraštruktúry, ako aj organizačné, technické, personálne
a finančné náležitosti budúceho
Kreatívneho centra,“ skonštatovala primátorka Andrea Turčanová po podpise Memoranda o spolupráci. Obe strany sa pritom
budú tiež podieľať na príprave
projektového zámeru a následne
na príprave a predložení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
v zmysle podmienok stanovených

riadiacou dokumentáciou PO3
IROP. „Vyjadrili sme vôľu spoločného postupu vo vzájomnej symbióze, čím dosiahneme naše ciele
v rámci budovania kreatívneho
priemyslu rýchlejšie. Predpokladám, že sa nám podarí zladiť naše
predstavy a prezentovať náš zámer aktivít tak, aby peniaze boli
zmysluplne využité,“ konštatoval
Peter Chudík.
Podľa predsedu je v rámci Integrovaného operačného programu
na rozvoj kreatívneho priemyslu vyčlenených cca 22 miliónov
eur, z toho polovica na potrebnú
infraštruktúru, v ktorej je zahrnutá aj rekonštrukcia priestorov,

či na ich vybavenie. Konkrétne
náklady na vznik prešovského
Kreatívneho centra budú známe
až po spracovaní projektu, ktorý
vznikne na základe štúdie uskutočniteľnosti. Partneri chcú predstaviť celý projekt na Ministerstve
kultúry SR do konca júna. V rámci zámeru by prešovské Kreatívne centrum malo vyvíjať svoju
činnosť vo viacerých priestoroch.
Zrekonštruované by tak mohli
byť budovy bývalého dopravného učilišťa. „Mesto Prešov chce
okrem toho zahrnúť do projektu
aj rekonštrukciu kina Scala,“ doplnila primátorka Andrea Turčanová. Kreatívne centrum vytvorí

podmienky na podporu profesií
v oblasti kultúry a kreatívneho
priemyslu (hudba, vizuálne a scénické umenie, architektúra, dizajn...) a dá priestor aj pre vznik
tzv. inkubátorov a akcelerátorov
zameraných na tieto profesie, čím
podporí vytváranie pracovných
miest v daných a príbuzných oblastiach. „Chceme využiť to, čím je
mesto Prešov známe. A to napríklad vytvoriť nahrávacie štúdiá,
pomôcť začínajúcim interpretom
populárnej hudby i iným umelcom a aktívne ich podporovať. Je
to skvelá predstava,“ dodal predseda PSK Peter Chudík.

Počas jarných prázdnin bude na cestách viac policajtov

Jarné prázdniny budú tento rok na východnom Slovensku od 6. do 10. marca. Polícia počas prázdnin očakáva zvýšenú intenzitu cestnej premávky,
preto posilní dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na hlavných cestných ťahoch a ostatných cestách.

mpo, Humenné

Cieľom opatrení je pozitívne
ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a najmä
eliminovať počet dopravných nehôd s následkami na životoch a
zdraví. „Policajti sa zamerajú na
kontrolu dodržiavania predpisov
všetkými účastníkmi cestnej premávky. Zámerom opatrení je aj
ochrana účastníkov cestnej premávky, ktorí na cestách dodržiavajú pravidlá cestnej premávky,“
vysvetlila hovorkyňa Prezídia
Policajného zboru SR Denisa Ba-

loghová. Dodala, že prax ukazuje,
že aj takéto kontroly a viac policajtov na cestách majú vplyv na
vodičov. „Je všeobecne známe, že
keď vodič vidí na ceste policajta,
zníži rýchlosť. Treba si však uvedomiť veľmi dôležitú vec, že nie
len polícia je zodpovedná za znižovanie nehodovosti, ale dôležitý
je aj prístup samotných účastníkov, ich zodpovedné správanie a
dodržiavanie zákonov,“ dodala
policajná hovorkyňa. Baloghová
priblížila, že na cestách je pohyb
veľkého počtu osôb, a to predovšetkým takej vekovej kategó-

rie, ktorá absolvovala povinnú
školskú dochádzku v čase, keď
už dopravná výchova nebola
súčasťou
učebnej
osnovy.
„Taktiež je
potrebné
zlepšovať
stav ciest a
v neposlednom rade
na premávku vplývajú

aj poveternostné podmienky,“
uzavrela policajná hovorkyňa.

Zomrel v pohostinstve pri barovom boxe
mpo, Medzilaborce

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Medzilaborciach začal trestné stíhanie pre

prečin usmrtenia, nakoľko k takémuto skutku došlo v utorok 21.februára o desiatej hodine dopoludnia,
v jednom z miestnych pohostinstiev, na Ul. A. Warhola. „Čašníčka

našla v barovom boxe bez známok
života 49-ročného Mikuláša. Privolaná ohliadajúca lekárka ohliadkou nebohého predbežne vylúčila
cudzie zavinenie. Z dôvodu, že na

mieste nebolo možné stanoviť presnú príčinu smrti, nariadila vykonať
zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová.
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STRÁŽSKE: Anjel pútnikov má chrániť všetkých ľudí, ktorí prechádzajú mestom

Okolie autobusovej stanice v Strážskom v Michalovskom okrese zdobí socha anjela, ktorú vyrezali zo 100-ročného javora.
Ľuďom má dodávať energiu a chuť do života.
Tasr, Strážske

Pre TASR to uviedol Patrik
Magdoško z Občianskej iniciatívy Zemplína. Anjel pútnikov, ako sochu nazvali, má
tiež chrániť všetkých, ktorí
mestom prechádzajú. Občiansky aktivista totiž tvrdí,
že v Strážskom sa nachádza
jedna z najnebezpečnejších
križovatiek na Slovensku.
Strom tu vysadili v roku
1906. Podľa Magdoška bol
určený na výrub, keďže bol
v horných častiach poškodený a zasahoval do autobusovej zastávky. „Oslovili sme
všetky dotknuté orgány, aby
ho nechali aspoň do nejakej
výšky, a my z neho skúsime
vytvoriť niečo, čo bude robiť

potechu pre občanov,“ priblížil myšlienku projektu.
Rozhodli sa pre sochu anjela
s výškou približne dva metre.
Jej realizácia trvala päť dní.
Hlavným rezbárom anjela
bol Peter Lukčo. Koníčku sa
venuje dva roky. „Bol to zhruba 2,5 metra vysoký peň, ktorý sme orezali na výšku dvoch
metrov. Je to robené priamo
na kmeni,“ vysvetlil. Na výrobu potrebovali motorové píly,
brúsky a lešenie. Strom podľa
jeho ďalších slov najprv nahrubo orezali, potom dokončovali detaily. Sochu, na ktorej je potrebné vykonať ešte
ochranný náter, vyrezával
bez predlohy. Pozorovateľov,
ako tvrdí, mali veľa, boli aj
zvedaví. Magdoško hovorí, že

anjel v Strážskom, na ktorom
pracoval ako asistent rezbára, nie je posledným. V mestách a dedinách ich chcú tvoriť aj naďalej. „Chceme, aby
ľudia mali lepšie myšlienky,
aby sa ich to duchovno trošku
dotklo,“ vysvetlil s tým, že
ich už oslovilo približne 15
samospráv s požiadavkou
výroby podobnej sochy. „Záujem nás vcelku prekvapil,“
skonštatoval. Ďalšieho anjela vytvoria napríklad v areáli
Základnej školy Pavla Horova v Michalovciach. „Myslím
si, že to bude pekné aj pre
decká. Splní to zároveň účel
bezpečnosti, pretože stromy,
ktoré máme v areáli školy, už
ohrozujú žiakov,“ uviedol pre
TASR riaditeľ školy Slavko

Pavolko s tým, že majú už aj
schválený výrub.
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Mesto plánuje zrekonštruovať dve materské školy

Na rekonštrukciu škôlok na Třebíčskej ulici a Dargovských hrdinov chce samospráva získať z eurofondov viac ako 730-tisíc eur.
Milan Potocký, Humenné; Ilustračné foto: Milan Potocký

Humenskí poslanci schválili podanie
žiadostí o získanie nenávratných finančných príspevkov z eurofondov,
vďaka ktorým, ak mesto bude úspešné, zrekonštruuje škôlky na Třebíčskej
ulici a Dargovských hrdinov. Samospráva chce rozšíriť kapacity existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou a
zmenou dispozície objektov. Cieľom je
aj zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.
„Obidva projekty riešia modernizáciu
a v podstate zníženie technickej náročnosti obidvoch vybraných materských
škôl s podmienkou, aby bola zvýšená kapacita detí minimálne o desať
detí oproti súčasnému stavu,“ povedal Miroslav Turčan, vedúci Odboru
mestského rozvoja, cestovného ruchu
a fondov EÚ Mestského úradu v Humennom.

V pláne je aj úprava areálu
s detským ihriskom

V materskej škole na Třebíčskej ulici
chce mesto realizovať stavebné úpra-

vy existujúcej budovy materskej školy,
upraviť areál detským ihriskom, dovybaviť školu interiérovým vybavením s
cieľom uplatňovať tiež prvky inkluzívneho vzdelávania a zvýšiť energetickú
hospodárnosť budovy. Celkový rozpočet projektu predstavuje hodnotu
viac ako 630-tisíc eur. Z toho celkové
opravené výdavky sú vo výške 458-tisíc eur. Nenávratný finančný príspevok vo výške 95 percent z oprávnených
výdavkov predstavuje 435-tisíc. Spolufinancovanie mesta vo výške piatich percent z oprávnených výdavkov
predstavuje 22 910 eur. Na projekte
vznikajú aj neoprávnené výdavky minimálne vo výške 172 118,66 Eur, ktoré vznikajú v súvislosti s prekročením
stanoveného limitu – benchmarku pri
stavebných prácach na objekte MŠ za
účelom zvyšovania energetickej hospodárnosti budovy. Tie bude mesto financovať zo svojho rozpočtu. V Materskej škole na ul. Dargovských hrdinov
chce mesto okrem zvýšenia kapacity
budovy upraviť areál a detské ihrisko, zabezpečiť dodávku interiérového
a materiálno-technického vybavenia.
Stavebné úpravy MŠ, samozrejme,

zvýšia energetickú
hospodárnosť budovy. Celkový rozpočet
projektu predstavuje v tomto prípade hodnotu vyše
315-tisíc eur. Z toho
celkové opravené
výdavky sú vo výške
312-tisíc eur. Nenávratný finančný príspevok vo výške
95 percent z oprávnených výdavkov
predstavuje 296 400 eur a spolufinancovanie mesta vo výške 5 percent
predstavuje 15 600 eur. Na projekte
vznikajú taktiež neoprávnené výdavky
minimálne vo výške 3 053,89 Eur, ktoré mesto uhradí zo svojho rozpočtu.

Výber škôlok ovplyvnil počet
detí

Poslankyňa Mária Cehelská vysvetlia,
že ide o škôlky, ktoré sa nachádzajú
relatívne blízko pri sebe na jednom
sídlisku. Mesto mohlo podľa nej zaradiť do rekonštrukcie aj škôlku z inej lokality. „Ja súhlasím, potrebujú rekonštrukciu jedna aj druhá škôlka, lebo
predtým sa opravovali základné školy,

nie materské, takže to je v poriadku.
Ale v pláne investičných akcií na rok
2017 som nenašla nikde ani Třebíčsku, ani Dargovských, ale našla som
projektovú dokumentáciu Materská
škola Kudlovská. Prečo sme nešli do
Kudlovskej a napríklad jednej z tých
dvoch,“ pýtala sa poslankyňa. Turčan
vysvetlil, že v škôlke na Kudlovskej ulici je málo detí a mesto by na jej rekonštrukciu v rámci výšky oprávnenosti
výdavkov podľa počtu detí nezískalo
dostatočný finančný príspevok, z ktorého by mesto vyriešilo komplexnú
rekonštrukciu budovy. Za podanie žiadostí na rekonštrukciu spomínaných
škôlok bolo 19 prítomných poslancov.
Nikto nebol proti.

MEDZILABORCE: V múzeu si pripomenuli 30 rokov od úmrtia Andyho Warhola

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach si dnes symbolicky pripomenulo 30 rokov od úmrtia zakladateľa pop-artu.
Tasr, Medzilaborce; Ilustračné foto: Milan Potocký

„Zapálili sme sviečku k soche Andyho Warhola a položili mu tam
dve biele ruže,“ vysvetlila riaditeľka
múzea Ľudmila Štecová. Podľa jej
slov sa celý rok nesie v tomto znamení. Pri rôznych príležitostiach,
ako sú výstavy či workshopy, si pripomínajú, že od smrti významného
umelca uplynulo 30 rokov. „Všetky
aktivity múzea sú podfarbované
touto skutočnosťou,“ uviedla. Aj
napriek tomu, že v múzeu neupriamili pozornosť len na jeden dátum,
dnešných návštevníkov informovali o tom, že sviečka pri soche Andyho Warhola nehorí každý deň. Me-

dzilaborecké múzeum je historicky
prvé svojho druhu na svete a stále
jediné v Európe. Vlani oslávilo 25.
výročie od svojho založenia. Pri
tejto príležitosti navštívili múzeum
aj príbuzní Andyho Warhola, konkrétne jeho synovec Donald, ktorý
je viceprezidentom newyorskej
nadácie The Andy Warhol Foundation for Visual Arts, s manželkou
a synom Andym. Donald oceňuje,
že sa múzeum nachádza v kraji, odkiaľ pochádzajú rodičia zakladateľa
pop-artu. Z tejto skutočnosti môžu
podľa jeho slov čerpať nielen umelci zo Slovenska. Andy Warhol sa
narodil 6. augusta 1928 v americkom Pittsburghu. Bol najmladším

synom rodičov Andreja a Júlie Varcholovcov, ktorí emigrovali z obce
Miková v okrese Stropkov. Preslávil sa maľbami slávnych amerických produktov, napr. plechoviek

Campbellovej polievky. Portréty
slávnych ľudí ako Marilyn Monroe
či Elvis Presley, z jeho dielne pozná
celý svet. Okrem toho vytvoril niekoľko desiatok filmov.
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Štvrtý mládežnícky ples sa so 180 hosťami zaraďuje k najväčším plesom v meste
Ples mal aj charitatívny charakter. Mladí ľudia pomohli finančnou zbierkou malej Emke.
Martin Ruščanský, Humenné; FOTO: FreeMar

Brány tohtoročného mládežníckeho plesu v Humennom
prekročilo 180 ľudí z mesta
a jeho okolia. Lístky na tohtoročný ples boli vypredané
do 15-tich dní. Mladých ľudí
v programe bavili tanečníčky
z Via Arto, bratia Švecovci
so speváčkou Timeou Lacovou a čerešničkou na torte
bolo vystúpenie rómskej kapely z Podskalky Gypsy Angels Band, ktorú vedú bratia
Kudráčovci. Na plese sme
prvýkrát predstavili nové
logo mládežníckeho parlamentu FreeMar, s ktorým sa
budú prezentovať činnosti
mládežníckeho parlamentu FreeMar v našom meste.
Logo je vo farbách mesta
Humenné a obsahuje nápis Freemar a logo v tvare
knihy, ktoré má znamenať
vzdelávanie, keďže práve to
je typické najmä pre mladých
ľudí. Mládežnícky parlament
FreeMar svojich členov vzdeláva najmä neformálne.
Po polnoci sa žrebovala už
tradičná tombola, ktorá obsahovala 50 cien, medzi nimi
aj výlet do Strasburgu pre dve
osoby, truhlicu s pokladom,
malú elektroniku, knihy či
spoločenské hry. Tradičným
sa na plese stalo aj krájanie
torty, ktorá má charitatívny
účel. Tohto roku mladí ľudia
pomôžu sumou 104 eur malej
Emke, ktorá trpí epilepsiou
a detskou mozgovou obrnou.
Peniaze jej majú zabezpečiť
cvičenia v Košiciach, po ktorých sa cíti lepšie. Emka nechodí a ani nerozpráva, no jej
mamička napísala mladým
z Freemaru list, ktorý píše

v mene Emky, kde opisuje
neľahkú situáciu malej hrdinky, ktorá bohužiaľ nemá
také možnosti ako zdraví
ľudia, no napriek tomu nestráca úsmev na tvári. Tento
rok upiekli tortu v Hotelovej
akadémii v Humennom a zaplatil ju poslanec mestského
zastupiteľstva Miloš Meričko, ktorého sme oboznámili
so situáciou v rodine malej
Emky.
Mládežnícky ples sa ani
tohto roku nezaobišiel bez

súťaží. Dve z nich pripravili
mladí ľudia z mládežníckeho
parlamentu a jednu zorganizovali tvorcovia Harry Potter
Escape Room z Vranova nad
Topľou. Túto hru si mohli zahrať všetci zúčastnení na plese, ktorí hádali kód do trezora, ktorý ukrýval vstupenku
práve do Escape Room s tematikou Harryho Pottera.
Novinkou na tohtoročnom
plese bolo premietacie plátno, na ktorom boli premietnuté fotografie z aktivít
mládežníckeho parlamentu,

ako aj logá sponzorov, ktorí
prispeli do tomboly. K dispozícii bola aj schránka na
odkazy, ktoré mohli plesajúci napísať mladým organizátorom. Celý večer robil
hudobný sprievod Dj Mimo.
Ples mal naozaj priateľskú
atmosféru, vznikli nové priateľstvá a zábavné fotografie
pri fotostene, pri ktorej boli
vtipné makety. Ďakujeme
všetkým, ktorí k dobrej atmosfére na plese prispeli,
a tešíme sa na ďalší, v poradí
už piaty ročník.

PONDELOK
27. FEBRUÁRA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

SPRAVODAJSTVO | 9

Múzeum si pre žiakov pripravilo zážitkové vyučovanie predmetu biológia

Vihorlatské múzeum (VM) v Humennom sa stalo miestom, kde môže prebiehať neformálne vzdelávanie, ktoré doplní školský vyučovací proces.
Tasr, Humenné

„Prostredníctvom kontaktu
so zbierkovými predmetmi
umožňujeme vzdelávanie o
konkrétnych javoch v prírode a v spoločnosti, o ich
súvislostiach a vzťahoch navzájom,“ informovala TASR
Zuzana Andrejčáková z VM.
Múzeum, ako inštitúcia spravujúca cenné zbierky, ponúka
podľa jej slov priestor, v ktorom môže prebiehať edukačný proces zameraný na spoznávanie kultúrneho, historického a prírodného bohatstva. „Spolupráca múzeí so
školami prebieha v rôznej
intenzite už mnoho rokov,“
uviedla s tým, že najrozšírenejšou formou partnerstva je
exkurzia múzejných expozícií
alebo výstav. „V súčasnosti
však už takáto ‚jednoduchá‘
forma nepostačuje, preto
pripravujeme a ponúkame

pre školy aj ďalšie produkty,“
doplnila. Zážitkové vyučovanie, ako tvrdí Andrejčáková,
podnecuje predstavivosť, a
tak rozvíja zmyslové povedomie žiakov a študentov.
„Odborníci z oblasti múzejnej pedagogiky, a nielen oni,
považujú za vhodný práve
netradičný prístup spojenia
výučby s hrou, výklad so samostatnou prácou žiakov, či
prácou v skupinách. Aj VM
v Humennom sa stotožňuje
s týmto trendom a pre školy
ponúka edukačné programy
a aktivity,“ skonštatovala.
V rámci histórie, kultúry či
prírodných vied je v centre záujmu región horného
Zemplína. Ako prvú spracovali v múzeu oblasť prírodných vied. „Súčasná podoba
prírodovednej expozície na
ploche vyše 300 štvorcových
metrov predstavuje charakteristických zástupcov fauny

severovýchodného Slovenska. Obsahom i štruktúrou
zodpovedá
požiadavkám
učebných plánov predmetu
biológie a vhodne ich dopĺňa,“ spomenula s tým, že žiaci pracujú a riešia úlohy priamo v expozícii. Ponuku hodín
biológie v múzeu využili už
žiaci piateho ročníka, zaujímavé aktivity sú pripravené

aj pre žiakov prvého stupňa
základných škôl. Podrobné
informácie o ponúkaných
edukačných aktivitách nájdu
pedagógovia na internetovej
stránke
www.muzeumhumenne.sk. V budúcom školskom roku bude podľa slov
Andrejčákovej rozšírená aj
o oblasť histórie a záujmovo-umeleckej činnosti.

gramotnosť žiakov, napr. čitateľské schopnosti pri čítaní
a interpretácii citátov o priateľstve, finančnú gramotnosť
pri spočítavaní masiek, znalosti o správnom stravovaní
a význame pravidelnej športovej činnosti pri „jabĺčkovom
tanci“. Prínosom celej akcie
bolo zvýšenie pozitívnej klímy

v rámci žiackeho i učiteľského kolektívu, zmenšenie psychických a sociálnych bariér
žiakov a v rámci zážitkového
učenia vytvorenie pozitívnych
emocionálnych zážitkov a nových skúseností, ktoré vďaka
vnútornému prežitiu prispejú
k osobnostnému rastu zúčastnených žiakov.

Karneval plný priateľstva a lásky

Tradičný februárový karneval v Špeciálnej základnej škole na
Třebíčskej ulici, ktorý sa konal 17. februára, sa niesol v znamení
priateľstva a lásky.
ha, Humenné, FOTO: AH

Jeho názov „Daruj srdce“
vystihoval hlavnú ideu akcie, a to uvedomiť si potrebu
nadväzovania,
udržiavania
a upevňovania vzájomných
priateľských kontaktov s ľuďmi v blízkom i širšom okolí.
Pripomínali to aj symboly lásky – srdiečka, ktoré zhotovili
žiaci na hodinách výtvarnej
a pracovnej výchovy a ktoré
boli súčasťou výzdoby cvičebne školy. Organizátorky
karnevalu p. učiteľky Daňová, Hajníková a Hvězdová pre

žiakov pripravili súťažné aktivity realizované
v prestávkach tanečnej
zábavy v duchu hesla
„Priatelia si majú pomáhať“. Bystrejší pomáhali
pomalšie mysliacim pri
skladaní srdiečkového puzzle,
kamaráti sa navzájom povzbudzovali pri spúšťaní ceruziek
do fliaš, dvojice sa museli navzájom prispôsobiť a zladiť pri
„jabĺčkovom“ tanci. Niektoré
aktivity okrem upevňovania
kladných morálnych vlastností a rozvíjania fyzických
daností zvyšovali aj celkovú
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ale každodenného správania.“

turgického roku. Pohliadnime do
Šťastné a veselé Vianoce.

Pascal; 1623-1662
–
svojej duševnej
do svojOkresné (Blaise
riaditeľstvo
Policajného
zboru vschránky,
Humennom
francúzsky
náboženskývyjadruje
filozof,
hovšetkým
vnútra. Nasledujúce
dni štyaj touto
cestou
spoluobčanom
prozaik,za
matematik,
fyzik)
poďakovanie
spoluprácu
a prejavenú
v
ridsaťdňového
pôstudôveru
nás privedú
uplynulom roku a do novéhok roka
2017
praje
všetkým
Veľkej
noci
pamiatke
na
umuľuďom dobrej vôle zdravia i šťastia,
PRANOSTIKA
čenie,
smrť a zmŕtvychvstanie
veľa osobných
a pracovných
úspechov v
očakávaní ďalšej
spolupráce.
Ježišavzájomnej
Krista. Pripomína
nám poAk je mráz na sv. Romana
Ďakujeme! minuteľnosť pozemského života.
(28. 2. - opát), žatva bude veselá.
pplk. Mgr. Marek Lukacko,
riaditeľ OR PZ Humenné
Aký bude posledný deň

HE/0029

(jac)

– V O D Á R, K Ú R E N Á R

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné
pracovný pomer:
VnaHdobu
U M Eurčitú
NNOM
nástup
možný:
asap
pon - pia: 16.00
– 20.00
hod. /
vzdelanie:
sob –požadované
ned:
8.00
–
12.00,
13.00
– 20.00 hod.
stredoškolské odborné
podmienky kladené
na fontáne,
uchádzača:
27. 02. Pri
-prax vo
vodárenských
Nám.
slobody 28prácach
-vodičský
preukaz
skup. B
28. 02.
Na Detskej
poliklinike,
predpokladaný termín
Hviezdoslavova
ul. 29
ukončenia
výberového konania:
01. 03. Laborecká,
15. 1. 2017

Končia sa Fašiangy - obdobie plesov, zábavy, hojnosti v jedálničku. V dedinách
mládenci
na Popolcovú stredu obradne
PRANOSTIKA
„pochovávajú“
basu,
symbol
Biele Vianoce
- zelená
Veľkáobecných
noc.
tancovačiek.
Veriaci
zakryjú
nabrodí,
toto obAk sa hus na
Vianoce
blatom
dobienavšetky
Jozefa kríže
kĺzať ssaukrižovaným
bude na ľade.JežišomNapurpurovým
(fialovým)
„rúchom“.
Štedrý deň (24.
12.) na nebíčku
veľa hviezdičiek,
budúci rok
Začíname
štyridsaťdňové
pokánie,
urodí sa veľa kureniec.
máme
príležitosť
„reštartovať“
svoj duKeď na Narodenie Krista pršať začne,
chovný
život
a vykročiť
cestu
osobnej
za štyri
týždne
počasiena
bude
mračné.
obnovy.
Štyridsať
symbolizuje
Koľko
sa prvýdní
sneh
ukáže pred a odbude trvať pôst
kazujeVianocami,
na Ježišovtoľko
štyridsaťdňový
Vianociach.
v púšti a na poputovanie
Izraelčanov cez
Jasný
Štedrý
večer
každému
je milý.
púšť,
ktoré
trvalo
štyridsať
rokov.
Podľa
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.

Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
vypisuje
výberové
konanie
najdôležitejších
sviatkov
– Veľkú noc.
na pozíciu
V rímskokatolíckom
liturgickom ka-

lendári PREVÁDZKOVÝ
pripadne tohto roku prvý deň
pôstneho
obdobia –naZstredu
ZÁMOČNÍK
V Á R1. Amarca.
Č
Tradične termín Popolcovej stredy
miesto
výkonu
práce:
pripadáChemes,
na 40. deň
pred Veľkou nocou
a.s. Humenné
(do týchto
40 dnímožný:
sa nepočítajú
nástup
asap nedele,
preto v praxi
pripadápomer:
tento deň na 46.
pracovný
na dobu určitú
deň pred Veľkonočnou
nedeľou). Pôst
požadované vzdelanie:
končí na
Bielu
veľkonočnú
sobotu po
stredoškolské
odborné
Vzkriesení
Krista, podľa
tradícií večer
podmienky
kladené
naauchádzača:
po vzkriesení
západe Slnka sa už môže
-platné preukazy
zváranie je to
konzumovať
aj
mäso, na
najčastejšie
kyslíkovo-acetylénovým
údená
veľkonočná
šunka.
plameňom a na ručné oblúkové
zváranie obalenou
Na Popolcovú
stredu jeelektródou
vo zvyku páliť
preukaz
skup. B Kvetpalmy -vodičský
či bahniatka
z minuloročnej
nej nedele.
Takto získanýtermín
popol sa použipredpokladaný
je ukončenia
pri bohoslužbe
v tento deň,konania:
kedy sú vevýberového
1. 2017z tohto popolu
riaci poznačení15.krížikom
na čelo.Žiadosť
Fyzickýopôst,
zriekanie sa jedla
zamestnanie
či mäsitýchzasielajte
pokrmov,poštou
sa netýka starších
a chorých alebo
ľudí. Ae-mailom:
práve túto skutočnosť
mnohíg.zeliznakova@chemes.sk
podceňujú, čo sa zvykne prejaviť
ajKÚPALISKO
na ich podlomenom
zdraví.
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.

HE/0041

fašiangový,
Myšlienka
týždňa...
taký
bude celé pôstne
obdobie.
„Príčina,
ktorá
mnohých
Keď
máš v marci lúku vytopenú,
zdržiava, že nenapredujú
nič sihorlivo
z toho nerob,
dosť
v náprave
seba samého
je senu.
strach pred
potešíš sa
ťažkosťami alebo námaha
spojená
s prekážkami.“
Marcový
sneh
nie je dobrý,
(Tomáš
Kempenský
nemecký kňaz,
ani keby
ho vo–vreci
rehoľník u Augustiniánov a mystik)
na chotár vyniesli.
Jedna marcová brázda lepšia je,
a.s.
hoc drahšia,
aprílových.
Chemes,ako
a.s.desať
Humenné
Chemlonská
1, 066marec
33 Humenné
Daždivý
vypisuje
je
roľníkovo
nešťastie.
výberové konanie na pozíciu
No suchý apríl ZÁMOČNÍK
ešte väčšie.
PREVÁDZKOVÝ

HE/0028

Riadková
a.s.
KRESŤANIA VSTUPUJÚ NA CESTU DUCHOVNEJ OBNOVY
kresťanských tradícií sa má vtedy čloinzercia
vek pripraviť najmä duševne na jeden z

Vianoce lásky a pokoja nech každú
Myšlienka
týždňa...
vašu
bolesť zahoja.
V kruhu
najbližších
tešte sa spolu,
„Cnosť človeka
nesmieme
až budete
sadať
stolu.
hodnotiťsi podľa
jehok štedrému -MJKNech nový rok splní vaše priania,
výnimočného,
anjeli nech vaše cesty chránia.
Prijmime pozvanie do nového li-

0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

P PRREEDDA
A JJ
 Predám BUKOVÉ OD Predám
Tel.
0918
REZKY.
Tel.OREŠEC.
0908 102
786.

279 885.

HE-R/0001

P R Á C A HE-R/0049

 KLIETKY pre chov prepelíc;
 Ponúkame
PRÁCU
PASCE OPATROVATEĽKY
na líšky a kuny;
LIAHPRE
na vajíčka.(Viedeň
Viac informácií
na
vNE
Rakúsku
a okolie).
Podmienkou
- www.123nakup.eu
- tel.je č.prax
0907
v opatrovaní, rovnako po181 800. je znalosť NJ. Tel.
trebná

0902 087 243, 0915 333
579.
HE-R/0045

 Predám BUKOVÉHE-R/0015
ODREZKY.
Tel.
0908
102
786.
 DREVOP, Dlhé nad

Cirochou prijme do
praHE-R/0001
covného pomeru AUTOMECHANIKA
P R Á Cdo
A dielne
a PRACOVNÍKOV na gáter – za výhodných plato Ponúkam
prácu preInfo
PILČÍKA,
vých
podmienok.
na
tel.
č.: 0903
624komplet
426. PARSTROJNÍKA
alebo

TIU do rubných ťažiebHE-R/0035
k stroju zn.
timberjack. Informácie na tel. č.
 Prijmem
HARISTOV
879 497.
a0915
PRACOVNÍKOV
NA GÁ-

TER – drevovýroba.
Tel.
HE-R/0051
0905 256 038.

 Chceš urobiť KARIÉRU a ešte
stále hľadáš SUPER HE-R/0002
PLAT? Informácie
v pobočke
v Humennom
Východ
/ Západ
SLNKA –
19.12.
7:15
tel.
0907 525
298./ 15:39 hod.

20.12.
7:15 / 15:40 hod.
HE-R/0050
21.12.
7:16 / 15:40 hod.
7:16
/ 15:41 hod.
22.12.
 Prijmem
HARISTOV
a PRA23.12.
7:17
/ 15:42–hod.
COVNÍKOV
NA GÁTER
drevový24.12.
7:17 / 15:42 hod.
roba.
Tel. 0905
038. hod.
25.12.
7:17256
/ 15:43
26.12.
7:18 / 15:44 HE-R/0002
hod.
27.12.
7:18 / 15:44 hod.
KÚPALISKO
28.12.
7:18V/ HUMENNOM
15:45 hod.
29.12.
/ 15:46 bazén
hod.
vnútorný7:18
25-metrový
30.12.
7:18 / 15:47
hod. deň
pon
zatvorené
– sanitárny
31.12.
7:18 / 15:48 hod.
ut
08.15
–
10.00
hod.
01.01.
7:18 / 15:49 hod.

Laborecká
ul. 58
Žiadosť
o zamestnanie
Keď je na starý rok (31. 12.) jasno,
02.
03. Centrum,
zasielajte
poštou alebo e-mailom:
bude, zrejme, v maštaliach prázdno.
Nám. slobody 67
(jac)
g.zeliznakova@chemes.sk
12.00 – 16.00 hod.
03. 03. Dr. Max - Kaufland,
17.30*– Adresa
20.00 hod.
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MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES
27. 2.
28. 2.
1. 3.
2. 3.

ALEXANDER
ZLATA, ZLATICA
ALBÍN – Popolcová streda
ANEŽKA

INFOSERVIS / INZERCIA | 11

BOHUMIL, BOHUMILA
(Svetový deň modlitieb žien)
4. 3. KAZIMÍR, KAZIMÍRA
5. 3. FRIDRICH, FRIDERIKA
3. 3.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
PAT A MAT S KAMARÁTMI
Rozprávkový divadelný muzikál v réžii, hudbe a
scenári Róberta Mankoveckého. Maťko a Kubko,
Slimák Maťo a škriatok Klinček, Traja chrobáci, Majka z Gurunu, Deduško večerníček. Po
predstavení je možnosť stretnúť sa s účinkujúcimi
postavičkami. – v nedeľu 5. marca o 16.00 hod. v
divadelnej sále DK. Vstupné 7 eur.
MARIÁN KOPKO: PRIEREZ TVORBOU
Autorská výstava vo výstavnej sieni DK potrvá
do 6. marca.
HUMENNÉ CEZ FOTOOBJEKTÍV
Fotografická súťaž MsKS a Turisticko-informačného centra. Vekové kategórie: deti + mládež
do 18 rokov / dospelí. Záujmové kategórie:
fotopamiatky / fotomesto / fotoregión. – prihlásiť
sa môžete do 30. apríla poštou alebo e-mailom
na adrese MsKS. Prihlasovacie formuláre - www.
visithumenne.sk / www.mskshe.sk / www.facebook.com/visithumenne.sk
KAŠTIEĽ – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
KONCERT RODINY
Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy na
Mierovej ul. 81 v Humennom pozývajú rodičov
a svojich priaznivcov na „posedenie s hudbou“.
– v utorok 28. februára o 16.30 hod. v koncertnej
sieni kaštieľa.
Výstava H/AMFO Roberta Spielmanna 2017
Pre milovníkov fotografického umenia predstavuje vybrané fotografické práce 45. ročníka regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže
amatérskej fotografickej tvorby v Humennom, do
ktorého sa tohto roku zapojila takmer štyridsiatka
autorov. Výstava vybraných fotografických diel
potrvá do 9. marca.
ROBERT TAPPERT: NE-MIESTA
Autorská výstava humenského fotografa Roberta
Tapperta, absolventa divadelnej réžie VŠMU
v Bratislave a DAMU v Prahe. Vystavovaný súbor vyše dvadsiatich veľkorozmerných farebných
fotografií pochádza z rovnomenného fotografického cyklu, v ktorom sa autor zaoberá podstatou
hraníc v súčasnej globálnej situácii. Vystavované
fotografie pochádzajú z územia srbsko-maďarských hraníc a prinášajú zriedkavý pohľad na
miesta a časový úsek počas a po prechode skupín
utečencov. Odrazu sa malebné miesta menia na

ne-miesta, ku ktorým akoby ľudská podstata
nepriľnula... Potrvá do 9. marca.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických
čiernobielych grafík) autora a národného umelca
Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
ZNIČENÍ LÁSKOU
(ÉPERDUMENT)
Príbeh zakázanej lásky z dvoch svetov oddelených hlbokou priepasťou je inšpirovaný skutočnými udalosťami a vyložený z dvoch uhlov pohľadu
– podľa záznamov zo súdnych procesov a optikou
verejnosti. Žena - väzenkyňa, čakajúca na verdikt
o svojej budúcnosti, objaví v sebe schopnosť
úprimného citu voči mužovi - riaditeľovi väznice.
Ten sa zmieta medzi pocitom moci a neočakávanými ľudskými emóciami k nesprávnej žene. Vedená túhou po láske, naivitou a silnými ambíciami
využíva žena jedinú účinnú zbraň... ženskosť.
romantická dráma (FRA/BEL), české titulky – 28.
februára o 19.30 hod.
MOONLIGHT
Tri životné etapy mladého chlapca Chirona,
vyrastajúceho za neľahkých podmienok, v
príbehu o hľadaní samého seba. Nekonvenčný
spôsob rozprávania, vynaliezavá vizuálna
zložka aj mimoriadne herecké výkony
vyniesli snímke Zlatý glóbus za najlepší
film (drámu). Chiron bojuje o svoje miesto
v prostredí, v ktorom často rozhoduje právo
silnejšieho, zatiaľ čo jeho vnútorný svet sa
plní láskou, bolesťou aj túžbou. Príbeh zachytáva univerzálnu tému priateľstva a sexuálnej
identity v drsných kulisách okrajových štvrtí
Miami.
dráma (USA), české titulky – 1. marca o 19.30 hod.
ÚNOS

Dozvedieť sa pravdu, znamená navždy stratiť ilúzie.
Politický thriller inšpirovaný

skutočnými udalosťami, únosom prezidentovho
syna a podozrivým prepojením medzi zločinom,
mafiou, tajnou políciou a mocou v polovici
deväťdesiatych rokov minulého storočia. Príbeh
sa začína v momente, keď novinárka Marta nájde
pred domom v igelitke zakrvavenú hlavu svojho
brata. V tej chvíli ešte netuší, že tento zločin
je iba kúskom roztrieštenej skladačky, ktorej
súčasťou sú aj najvyšší predstavitelia štátnej
moci. Rozhodne sa hľadať pravdu na vlastnú päsť
a nechtiac sa ocitne uprostred obludného kruhu
násilia. Mafiánske praktiky, tajné služby a politika
vedú k smrti nevinných. Na nakrúcaní jednej z
mimoriadne náročných scén, počas ktorej horel
dvadsaťpäťročný chlapec v BMW na Karloveskej
ceste pri reštaurácii Riviéra, sa zúčastnila aj Anna
Remiášová...
thriller (SVK), originálna verzia – 2. marca
o 19.30 hod.
LOGAN: WOLVERINE
Wolverine (Hugh Jackman) sa vracia. Jeho
schopnosť uzdravovania sa však pomaly stráca
a elánom taktiež neoplýva. Z X-menov prežil
ešte Ch. Xavier „Profesor X“, ktorý stráca pamäť
a trpí nebezpečnými záchvatmi ohrozujúcimi jeho
okolie. Ukrývajú sa v opustenej továrni na americko-mexickej hranici len do chvíle, kedy sa objaví
Laura, ktorá má rovnaké schopnosti ako Wolverine, naviac jej prenasledovatelia snažia zmocniť...
Prichádza čas, aby Wolverine v sebe našiel zvyšok
vôle a silu nielen k boju, ale aby Laure odovzdal
svoje skúsenosti.
akčný, fantasy (USA), slovenské titulky –
3. marca o 17.00 hod., o 19.30 hod. (3D verzia),
4. marca o 19.30 hod.
BALERÍNA
(BALLERINA)
Zábavný a predsa dojemný film o priateľstve,
sebadôvere a rodinných putách. Príbeh Félicie,
mladej osirelej dievčiny, ktorej najväčšou vášňou
je tanec. Za pomoci svojho najlepšieho priateľa
Victora sa jej podarí utiecť zo sirotinca a vydať sa
na dlhú cestu do Paríže, kde na ňu čaká množstvo
neľahkých úloh a zaujímavých stretnutí.

OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Marta Kmecová, nar. 1932
Ing. Miloslav Kútnik, nar. 1947
V DLHOM NAD CIROCHOU
Michal Krivjančin, nar. 1956
V HRABOVCI
NAD LABORCOM
Pavlína Albičuková, nar. 1934
V KOCHANOVCIACH
Jozef Porvažník, nar. 1947
V PAPÍNE
Ján Farbanec, nar. 1954
Magdaléna Findriková, nar. 1963
V SNINE
Juraj Kriška, nar. 1930
Jozef Štofira, nar. 1935
V UBLI
Mária Petruňová, nar. 1925
V ULIČI
Magdaléna Chochrunová, nar. 1948
rodinný, animovaný, dobrodružný (FRA/CAN),
slovenský dabing – 4. marca o 15.30 a 17.30 hod.
MIESTO PRI MORI
(MANCHESTER BY THE SEA)
Držiteľ ceny Zlatý glóbus v kategórii najlepší herec
– Casey Affleck, film so šiestimi nomináciami na
Oscara, film získal dve ceny Bafta... Osamelý bostonský údržbár Lee Chandler (C. Affleck) po smrti
svojho staršieho brata Joea s prekvapením zisťuje,
že sa stal poručníkom svojho šestnásťročného synovca Patricka. Plný obáv sa tak vracia do mestečka
Manchester-by-the-Sea, v ktorom vyrastal. Tam je
nútený sa vyrovnať so svojou minulosťou, ktorá
ho odlúčila ako od exmanželky Randi (Michelle
Williams), tak od komunity, v ktorej vyrastal.
dráma (USA), české titulky –
5. marca o 19.30 hod.

HE-R/0030

VIHORLATSKÉ MÚZEUM
a OO ÚNIA ŽIEN Slovenska
v Humennom
pozývajú verejnosť k aktívnej
účasti na jubilejnom
XXV. ročníku autorskej výstavy
KARPATSKÁ KRASLICA 2017.
Kolekcie kraslíc na výstavu (max. 10
kusov) môžete doručiť osobne alebo
poštou na adresu: Vihorlatské múzeum
v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01
Humenné, v termíne do 9. marca 2017.
Výstava kraslíc potrvá v múzeu
od 16. marca do 23. apríla 2017.
Informácie – tel.: 057 775 2240;
e-mail: etnograf@muzeumhumenne.sk
Ďakujeme za podporu pri uchovávaní
a prezentovaní kultúrneho dedičstva.
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Za hrdinov duelu O. Čech a Ľ. Boršč. „Orly“ odlietali do Levoče s prehrou z predĺženia
-MJK-, Humenné
Nevídané veci sa diali v sobotu 25. februára
popoludní na humenskej palubovke Mestskej
športovej haly pod deravými basketbalovými
košmi. Rozlúčku s fanúšikmi 1. Basketbalového klubu Humenné a sezónou 2016/17 zverenci trénera M. Buriča poňali dramaticky.
Priechodný súper II. basketbalovej ligy skupiny Východ spod Spiša prezentoval v prvom
polčase dosť „nezáživný“ basketbal, v poslednom kole už nemal čo stratiť ani získať.
Vysokú presnosť v trestných hodoch „orly“
z Levoče nepreukazovali, čo bolo „vodou na
mlyn“ pre humenskú striedačku. V poslednej
fáze stretnutia museli oba tímy dbať na prípadné
osobné kontakty, aby sa nevyfaulovali, keďže
žiaden z trénerov nemohol vsadiť, vzhľadom na
oklieštené zostavy, na početné striedanie. Len
poltucet hráčov, s ktorými disponoval vedúci
družstva BK Slovenský orol Levoča, karty riadne
zamiešalo v tretej desaťminútovke. Opäť sa pre
humenské družstvo mužov ukázala kritickou tretia štvrtina. Potom, čo v závere poslednej štvrtiny
Boršč dvoma presnými hodmi vyrovnal skóre na
71:71, sa duel predlžoval o päť minút navyše a za
nepriaznivého stavu 77:78 si necelé tri sekundy
pred záverečným hvizdom rozhodcu vychutnal
trojbodový kôš Oliver Čech, ktorý tak zabezpečil
cenné víťazstvo 1. BK. Za najproduktívnejšieho
strelca Humenčanov sa pasoval s 27 bodmi na
konte Ľubo Boršč, v ktorého závese sa vytiahli
do koša „orlov“ z Levoče aj Ivo Kusko so 16
bodmi a kapitán Peťo Lošák s pätnástimi bodmi.
II. BASKETBALOVÁ LIGA – MUŽI
skupina Východ
1.BK HUMENNÉ
– SLOVENSKÝ OROL LEVOČA
80:78 PP (26:17, 20:16, 13:22, 12:16 – 9:7)
1.BK: Ľuboš Boršč 27, Ivan Kusko 16, Peter
Lošák 15, Vladimír Tkáč 12, Michal Babjak 5 (Oliver Čech 5, Dávid Kulik, Martin
Havriľák). Tréner: M. Burič.
BK Slovenský orol: M. Kamenický, R.
Pavľák, S. Kolečanyi, M. Mertinko, Š. Petrovič (A. Seman). Tréner: M. Mertinko.

Peťo Lošák (vpravo s loptou) sa v poslednom dueli sezóny zachoval aj Bez rýchlonohého Miša Babjaka (s loptou v bielom drese) by hlavne
protiútoky utŕžili na kráse. Vľavo Dávid Kulik. | FOTO MJK
bodovo ako kapitán tímu humenských basketbalistov. | FOTO MJK

z Levoče. Humenčania v prvej fáze zápasu
so súperom problém odporu nemuseli riešiť
(13:5 ... 23:13). Kusko si do prestávky zasadil
do koša súpera svoje dve trojky, Boršč sa presadil šiestimi presnými dvojbodovými košmi.
„Orly“ z Levoče si postupne začali veriť najmä
v doskokoch. Rýchle prieniky Miša Babjaka
do zóny súpera nestíhali hostia vždy stopnúť
včas. Už v 14. min. sa po oddychovom čase
hostí za stavu 31:20 dostal na ihrisko aj najmladší člen humenského tímu mužov, M.
Havriľák. Levočania nedokázali vyťažiť z ponuky trestného strieľania (33:27). Ani z jednej
strany v II. štvrtine sme akrobatické zákroky
nevideli. Kusko si pred druhou sirénou písal do
štatistiky svoju štvrtú trojku v zápase – 46:33.
Zverenci trénera M. Buriča sa ako-keby uspokojili s trinásťbodovým vedením, s ktorým
vstupovali do druhého polčasu. Už tradične
kritická III. štvrtina sa podpísala pod psychiku
a následne pod roztržitú hru humenských basketbalistov. Výnimkou bola dvojica Mi. Babjak – Ľ. Boršč, ktorá stavila na plodnú bodovú
spoluprácu. Nebezpečenstvo tušil tréner Burič
už za stavu 55:47, keď si žiadal oddychový čas.
Ten však potom produktívnejšie využili hostia,
keď stiahli manko na 59:55. Lopta si s obručou
koša súpera prestala rozumieť, v poslednej
štvrtine sa presadil V. Tkáč 61:55, no sedem
minút pred koncom súper prvýkrát v zápase

ženie v tretej štvrtine. Na snímke s Oliverom Čechom, ktorého tri body v závere zápasu pokorili
súpera. | FOTO MJK

Pohodlné vedenie 6:0 domácej trojice (Tkáč,
Lošák, Boršč) narušil až v 3. min. Petrovič

Najužitočnejší humenský basketbalista sobotňajšieho duelu Ľubo Boršč. | FOTO MJK

vyrovnal skóre a neskôr sa aj ujal vedenia – 63:65, osmelil
sa, hral s ľahkosťou,
naopak domáci hrali príliš kŕčovito.
Ako správny kapitán
družstva Pe. Lošák
dvakrát dorovnával Fanúšikovia z družstva mladších žiakov s trénerom Pe. Adamcom
(65:65, 67:67). Do- v hľadisku MŠH. | FOTO MJK
hovory na ihrisku
Aj naši najmladší basketbalisti majú v rozpise
u humenských hráčov viazli a Kolečanyiho tro- túto nedeľu 5. marca o 10.30 a 12.15 hod. svoj
jka (67:70) zodvihla trénera Buriča z lavičky posledný dvojzápas v skupine o 5. – 9. miesto
dve minúty pred štvrtou sirénou. Za stavu súťaže I. ligy mladších žiakov, skupiny Východ.
67:71 a 34 sekúnd pred koncom dvakrát v rade Na domácej pôde MŠH v Humennom budú
„zahviezdil“ Ľ. Boršč – 71:71 a súperovi hostiť rovesníkov BK ŠPD Rožňava.
prekazil plány. Domáci mali v samom závere
šťastie v nešťastí – zostávalo 25 sekúnd do
konca, 24 sekúnd na zasiahnutie koša súpera,
čo sa im nepodarilo, navyše Boršč nešťastne
fauloval Pavľáka... ten však nepremenil ani
jeden trestný hod.
Päťminútové predĺženie po skončení riadneho
hracieho času si obe družstvá vychutnali, ale aj
príliš kontaktne... 71:73, 73:73 (Lošák), 73:75,
75:75 (Čech), 75:76, 77:76 (Tkáč)... nervozita
bola v rukách i v zakončení... Petrovič opäť
zvrátil vedenie v prospech Levoče (77:78)
a 2,8 sekundy pred koncom predĺženia zasadil trojbodový kôš Oliver Čech – 80:78. Na tú
chvíľu už Humenčania vytvorili pevnú hradbu Družstvo mužov trénerovi 1. BK Humenné, Maa nedovolili súperovi vystreliť na domáci kôš. rekovi Buričovi, zvyčajne pripraví emočné vyťa-

Ivo Kusko (vľavo) a kapitán levočských „orlov“
Marcel Mertinko v úvodnom boji o prvú loptu. |
FOTO MJK

„Superman“ Vlado Tkáč v zovretí M. Kamenického a S. Kolečanyiho pod dohľadom levočskej
striedačky. | FOTO MJK

Maťo Havriľák s úmyslom prieniku pod kôš súpera cez M. Semana. | FOTO MJK
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Dlhé plavecké trate v srdci Spiša priali aj humenským „žralokom“
(mtgh), -MJK-; Spišská Nová Ves, Humenné
Najlepších stotridsať vytrvalcov
(67 chlapcov a 63 dievčat) z Košíc, Prešova, Popradu, Spišskej
Novej Vsi a Humenného plávali
18. februára disciplínu voľný spôsob predpísanej dĺžky ako kvalifikáciu na Letné majstrovstvá SR.
V srdci Spiša sa na štartové bloky
krátkeho 25-metrového bazéna
postavili plavci z východu republiky, aby súťažili na dlhých tratiach podľa vekových kategórií
pretekov.
V hodnotení klubov na pretekoch
Jarných majstrovstiev Východoslovenskej oblasti obsadili v medailovej bilancii ziskom desiatich
medailí (dve zlaté, štyri strieborné
a štyri bronzové) humenskí plavci
PK Chemes tretie miesto, keď plávali v závese za plavcami z Popradu
a Košíc. Všetci splnili očakávania

Medailová osemstovka aj pre Z. Pavlikovú (vľavo) a A. S. Buhajovú (vpravo). | FOTO ARCHÍV
PKCH

L. Melničáková (vľavo) a S. Čajbiková si vylovili
striebro a bronz v disciplíne 1 500 m voľný spôsob. | FOTO ARCHÍV PKCH

trénerov M. Tomahogha, J. Pencáka, Z. Kirschnera a J. Láncoša,
mladšie kategórie do 12 rokov plávali nad očakávanie a získali plný
počet medailí.
Naši najmladší desaťroční borci
bodovali naplno v štvorstovke voľným spôsobom a súperom nedovolili vystúpiť na stupeň víťazov.
Olivera Verbu dekorovali zlatom

Humenčania obsadili v kat. 12-ročných na 800
m celý stupeň víťazov – zľava M. Pandoš, M. J.
Vaceľ a B. Barica. | FOTO ARCHÍV PKCH

(6:15.23 min.),
Matúša Adamca
striebrom a bronzovú
medailu
získal Rastislav
Fecenko. Jedenásťročná Zuzana
Pavliková
si
vyplávala
striebro a Anna-Stephanie
Buhajová bronz
v disciplíne 800
metrov
voľný
spôsob. Timotej
Leško
doplával na smolnej
štvrtej pozícii. V
osemstovke sa
humenskí dvanásťroční plavci „pochlapili“
a taktiež obsadili
celý stupeň víťazov v poradí - Tréner Ján Pencák s triom najmladších humenských medailistov – zľava: R.
zlatý Martin Ján Fecenko, O. Verba, M. Adamec. | FOTO ARCHÍV PKCH
Vaceľ (11:14.94
Chlapci v rovnakej disciplíne i dĺžmin.), strieborný Michal Pandoš ke nesiahli po medailových prieča bronzový Boris Barica. Piate kach. Samuel Onderišin dohmatol
miesto obsadila Nina Trebišovská ako piaty najlepší a Matej Kislan
a Viktória Čvirková šieste.
na siedmej pozícii.
Štrnásťročné dievčatá plávali 1 500 Juniorskú tisíc-päťstovku zaplámetrov voľným spôsobom. Lenka val najlepšie Denys Breznyak, na
Melničáková doplávala na strie- ôsmom mieste. Leo Al Ahdal sa
bornej pozícii a Sarah Čajbiková svojím časom klasifikoval na dvabola bronzová. Petra Frivaldská nástom, Alexander Mastik na štrskončila na desiatom a Dominika nástom a Vladimír Babinčák na
Kopčová na jedenástom mieste. pätnástom mieste v poradí.

Dvojica sninských kordistov na britských ostrovoch nezaháľala

(dk), -MJK-; Liverpool, Snina
Prvým súťažným podujatím
v roku 2017 pre vekovo dospelú

Turnaj
patrí
medzi tie konkurenčne náročnejšie, preto
ich vybojované
umiestnenia
stoja za zmienku. Táto dvojica
Slovenskí šermiari na súťaži v anglickom Liverpoole - zľava Tomáš Kazík sninských šer(Snina), Gabera z Košíc a Ján Gerboc (Snina). | FOTO ARCHÍV TK
miarov to mala

s prípravou opäť nie najjednoduchšie, obaja totiž trénujú len popri
zamestnaní v Anglicku a preto aj
tréner D. Kazík bol s ich výkonmi
na šermiarskom poli spokojný.
V kategórii seniorov nastúpilo 83
pretekárov zo 6 krajín. Z prvého
základného kola sa T. Kazík prebojoval s 3 víťazstvami z 5 zápasov
vyššie, J. Gerboc vyhral 4 súboje
s postupom do druhého základného
kola, v ktorom si obaja polepšili,
keď z 5 zápasov vyťažili naplno.
Do
vyraďovacej fázy bol
Gerboc nasadený ako štvrtý
a T. Kazík ako
s e d e m n á s t y,
obaja s voľným
žrebom v prvom kole. Gerboc v 2. kole
pavúka porazil
15:11 Willsona

(GBR), no v zápase o postup medzi
šestnástich najlepších prehral tesným rozdielom 14:15 s Pollockom
(GBR) 14:1 a skončil celkovo na
18. mieste. T. Kazík v 2. kole eliminácie porazil 15:9 Van Gemerena,
15:14 Gibsona aj Haznesa rozdielom 15:9 (všetci GBR). Prebojoval
sa tak medzi osmičku najlepších, tu
však podľahol neskoršiemu víťazovi turnaja, Gazeletovi z Francúzska.
V konečnom hodnotení obsadil T.
Kazík 6. miesto.
HE-S/0042

kategóriu Klubu šermu Snina bol
12. februára medzinárodný turnaj seniorov v korde - Merseyside
Open, ktorý sa uskutočnil v britskom Liverpoole (metropolitný
okres v Spojenom kráľovstve regiónu
Nort West England). Sninský šerm tu
reprezentovali
dvaja seniori,
Tomáš Kazík
a Ján Gerboc.
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Pod Tatrami triumfovali Vranovčania. Krešilová si skompletizovala medailovú zbierku
tenista z našich radov, ani víťazi svojich kategórií – Maroš Gajdoš (OŠK Udavské) či
Janka Mihaľovová (ŠKST Humenné). Zrejme
Len deň po stolnotenisových majstrovských bolo jasné, že triumfovať v konkurencii 42 reoblastných „preboroch“ jednotlivcov do- gistrovaných hráčov na popredných priečkach
spelých pre rok 2017 regiónu Humenné, budú hlavne vranovskí odchovanci, svoje urSnina, Medzilaborce sa o stupeň vyššie pre- čite zohrala aj ďaleká cesta. A tak sa aj stalo,
dierali pingpongisti širšieho plošného zábe- keď v nedeľu 5. februára za zelenými stolmi
ru. Už niekoľko rokov sú tieto Majstrovstvá klubu 1. PPC Fortuna v MŠH v Kežmarku
Východného Slovenska „otvorené“, to zna- obsadili prvé štyri priečky na stupni víťazov
mená, že nie je nutné sa na turnaj špeciálne v kategórii jednotlivcov (1. Peter Tušim, 2.
kvalifikovať.
Lukáš Kostelník, 3.-4. Samuel Fečo a Martin
Hruška) a podobne si rozdelili aj prvé dve najMužskú kategóriu neobohatil žiaden stolný vyššie miesta v súťaži dvojíc.
Ženský pingpong v našej zemepisnej šírke
i dĺžke má už mnoho
rokov klesajúcu tendenciu. Určite to nie je
z dôvodu, že by o tento
šport nebol záujem. Po
páde „železnej opony“ chýbali sponzori,
opadlo zázemie. Preto
aj tri hráčky ŠK Orion
Belá nad Cirochou
vsadili na možnosť,
že sa pri počte ôsmich
štartujúcich na týchto
majstrovstvách istým
spôsobom môžu zasiahnuť do boja o medailové pozície. Čo sa
dvojhry týka, Andrea
Krešilová si podelila
tretie miesto s A. Sokolovskou (Spišské
Kvarteto najlepších stolných tenistov Východného Slovenska pre rok Vlachy), vo štvorhre
2017 v kategórii jednotlivcov – zľava: L. Kostelník (2.), majster VS žien získala s víťazkou
Peter Tušim, bronzoví S. Fečo a M. Hruška. | FOTO ARCHÍV PIT
jednotlivcov, Danielou
-MJK-, (ehaj); Kežmarok

To p o r c e r o v o u
(Sedlice) zlatú
medailu, zmiešaná štvorhra s Lukášom Kostelníkom (Vranov) jej
vyniesla striebornú priečku.
Poradie
najlepších
MUŽI
dvojhra (42) * 1.
Peter Tušim, 2.
Lukáš Kostelník,
3.-4. Samuel Fečo
a Martin Hruška Zástupkyne nežného pohlavia na M-VS v Kežmarku. A. Krešilová
(všetci MŠK VSTK (druhá zľava), T. Ficková (štvrtá zľava) a R. Országhová (vpravo).
Vranov n/Top.), 5.- | FOTO ARCHÍV PIT
8. Jaroslav Pavlík
(STK Stará Ľubovňa), Milan Just (STO Valali- Belá nad Cir.) a Alexandra Sokolovská (ŠKST
ky), Július Bacsó (STO Mokrance) a Peter Hu- Spišské Vlachy), 5.-6. Timea Ficková (Belá
baľ (MŠK Vranov n/T.), 9.-16. D. Gašparovič n/Cir.) a Andrea Bogačíková-Šebestová (Du(STK Košice/Čaňa), M. Maliňák (ŠK Veterán najec Spišská Stará Ves), 7.-8. Nikola RegecoPoprad), D. Kušnír (STO Sedlice), J. Baran vá (ŠK Veterán Poprad) a Romana Országho(MŠK Vranov n/T.), M. Harabin (Fortuna vá (Belá n/Cir.).
Kežmarok), R. Takáč (Valaliky), I. Turanský štvorhra (4 páry) * 1. D. Toporcerová a A.
(MŠK Vranov n/T.), F. Bohunčák (OŠK Spiš- Krešilová (Belá n/Cir.), 2. A. Bogačíková-Šebestová a A. Sokolovská, 3.-4. T. Žilková a R.
ský Štvrtok), ...
štvorhra (20 párov) * 1. Pe. Tušim a S. Fečo Országhová (Belá n/Cir.), T. Ficková (Belá n/
(obaja Vranov), 2. M. Hruška a L. Kostelník Cir.) a N. Regecová.
(obaja Vranov), 3.-4. T. Hovanec (ŠKP PŠ zmiešaná štvorhra (8 párov) * 1. M. Hruška
Košice) a R. Takáč (STO Valaliky), M. Ha- a D. Toporcerová, 2. L. Koscelník a A. Krerabin a K. Kovalčík (obaja 1. PPC Fortuna šilová (Belá n/Cir.), 3.-4. M. Harabin a N.
Regecová, D. Gašparovič a A. BogačíkoKežmarok), ...
vá-Šebestová, 5.-8. R. Takáč a R. Országhová
ŽENY
dvojhra (8) * 1. Daniela Toporcerová (STO (Belá n/Cir.), M. Medvec a A. Sokolovská, J.
Sedlice), 2. Tatiana Žilková (Športklub MSS Lipták a T. Žilková, Pe. Hubaľ a T. Ficková
Prešov), 3.-4. Andrea Krešilová (ŠK Orion (Belá n/Cir.).

„Čierne tigre“ dominujú slovenskému taekwondu aj naďalej
-MJK-, (tp); Rimavská Sobota, Snina
Medzinárodný turnaj Falcon Cup 2017 na
tatami Rimavskej Soboty bol 11. februára
zároveň prvým kolom súťaže Slovenského
pohára pre slovenské kluby Slovenskej Asociácie Taekwondo WTF. Nielen na toto podujatie bola zameraná zimná príprava sninského
klubu Black Tiger pod vedením trénera klubu Tomáša Potockého, jeho asistenta Karola
Legemzu a asociačnej lekárky N. Sidorovej.

Zástupca sninských taekwondistov Dušan
Lopata (vľavo modrý chránič) v akcii kop na
hlavu proti svojmu súperovi. | FOTO ARCHÍV TP

Sninčania vyslali na tento turnaj, tradične,
početnú skupinu 45 pretekárov a 4 rozhodcov,
čo je skvelá vizitka pre taekwondo v našom regióne. Medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo 191
pretekárov z 13 klubov Slovenska (tentokrát
bez zahraničnej účasti). Aj keď začiatok turnaja nevyznel zo strany Sninčanov najlepšie,
podarilo sa im postupne vybojovať 43 medailových umiestnení - 18 x zlato, 14 x striebro a
11 x bronz; čo im s počtom 190 bodov vynieslo
1. miesto v hodnotení klubov. Prvý tohtoročný turnaj ukázal, čo treba v sezóne zlepšovať.
Trénera Potockého milo prekvapili výsledky
nežného pohlavia v športovom zápase.
Najhodnotnejšie medailové kovy získali: L.
Švábova, P. Telvák, A. Varchol, O. Bromberger, A. Chimčak, J. Haburaj a T. Haburaj, M.
Kandalík, M. Kepič, J. Kohút, B. Krupjaková, S. Kukura, M. Matiko, L. Onderčinova,
P. Petro, G. Poldruhák, D. Považancová a N.
Semjonová. Strieborné medaily sa ušli J. Surinčakovi, J. Legemzovi a K. Legemzovi, J.
Michalcovi, M. Mikulovi, M. Suchomu, M.
Matikovi, S. Britanovi, S. Fraterovi, T. Kamencovi a J. Kamencovej, J. Surinčakovi i A.
Krupjakovej. Bronzové priečky obsadili: Š.

Andrejčík, M. Bartuš, T. Kamenca, J. Kotus,
D. Lopata a B. Lopata, J. Penkert, R. Rohač, A.
Semjon, M. Štofik a S. Surmaj. Nepopulárne 5.
miesto obsadil J. Špitalik.
Poďakovanie patrí všetkým pretekárom za
skvelú reprezentáciu klubu i mesta Snina,
sponzorom i dvom rodinám ako priateľom
klubu za pomoc s dopravou. Klub sa predstavil
uplynulý víkend na Svetovom pohári Slovenia
Open 2017 v Maribore.

Daniela Považancová sa spolu s trénerom
Tomášom Potockým teší zo zisku zlatej
medaily. | FOTO ARCHÍV TP

Juraj Kohut (hore) a Karol Legemza
s víťaznou trofejou pre klub z prvého kola
Slovenského pohára. | FOTO ARCHÍV TP
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Do semifinálového duelu vykorčuľovali adepti na postup pozitívne naladení
-MJK-, Bratislava
Postupové ambície humenského
druholigového hokeja A-družstva
mužov stále žijú. Najmä po poslednom zápase v Bratislave. Jednoznačným výsledkom sa zapísali
obe semifinálové stretnutia playoff II. SHL v sobotu 25. februára
podvečer (Dubnica n/V. vyhrala
vysoko 6:1 na ľade Brezna). Na
zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Bratislave sledovalo duel iba
538 divákov a to na sociálnej sieti
pozýval klub svojich fanúšikov
na tento zápas, aby ukázali „vychodňarom“, ako sa povzbudzuje
v hlavnom meste Slovenska. Nepomohlo. Už túto sobotu 4. marca
ukážu fanúšikovia humenského
hokeja, aká podpora je pri postupových ambíciách za mantinelmi
domáceho ľadu Mládežníckeho
hokejového klubu v hľadisku.

HC BRATISLAVA
– MHK HUMENNÉ
1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
Góly: 15. M. Filo (Veber, Gouth) –
30. J. Dancsák (Faith, Klouda), 37. J.
Faith (Šechný, Kmiť), 39. V. Čopák
(Tkáč, Faith), 44. R. Ficko (Tkáč),
56. (oslab. -1) Pe. Klouda (Faith,
Ficko).
Strely: 40-46. Vylúčenia: 4-7;
z toho Ma. Horský (Bratislava) 10
minút osobný trest za napadnutie.
Presilovky: 0-0. Oslabenia: 0-1. R:
M. Mĺkvy – R. Frimmel, R. Michna.
D: 538.
OAHL: V. Neumann – S. Gron,
R. Vintr, J. Haring, M. Simon, M.
Horský – T. Jaško, A. Hruška, S. Krajč, M. Gouth, M. Lisoň – R. Veber,
M. Čech, E. Ernst, Š. Furdek, M. Filo
– D. Javorek, A. Klein, J. Kovačič, D.
Rusnák, A. Bednarič. Tréner: Roman
Mega.
MHK: T. Petro – R. Šechný, M.
Tkáč, J. Kmiť, O. Briják, F. Vaško –
Pe. Klouda, Ľ. Buraľ, J. Dancsák, T.
Tartaľ, J. Faith – Mi. Mach, R. Ficko,
V. Čopák, F. Podsedlý – E. Dzoba,
A. Suvák, D. Komarnickis. Tréner:
Richard Šechný.
Aj napriek tomu, že účet stretnutia
otvárali bratislavskí hokejisti HC
v 15. min. gólom Martina Fila, ktorý
sa v konečnom účtovaní ukázal ako
jediný zo strany súpera Humenčanov,

Hokejová sezóna pre MHK Humenné nekončí. V sobotu (dúfajme, že v nedeľu už nie)
uvidíme na humenskom zimnom štadióne bratislavských hokejistov. | FOTO ARCHÍV MJK

z prvého semifinálového boja vyťažili zverenci R. Šechného. V druhej
a tretej tretine sa k slovu dostali už
iba hokejisti MHK Humenné – postupne v 30. min. vyrovnal stav na 1:1
J. Dancsák, na 1:3 zvýšila dvojica
J. Faith v 37. min. a V. Čopák v 38.
min., posledná dvadsaťminútovka sa
niesla v réžii R. Ficka v 44. min. a na
1:5 upravila vo vlastnom oslabení
trojica Ficko – Faith s konečným
dotykom Pe. Kloudu.
Už túto sobotu 4. marca o 18.00 hod. (resp.
o 17.30 hod., v priebehu týždňa zrejme dôjde
k upresneniu) sa na humenskom ľade zimného
štadióna odohrá druhý semifinálový duel.
Humenčania hostia bratislavský celok HC.
V prípade, že by sa séria vyrovnala, odohrajú
„humenské levy“ rozhodujúce stretnutie o postup do finále play-off II. ligy v nedeľu 5. marca
v rovnakom čase.

• play-off semifinále, 1. zápas *
HK Brezno – MHK Dubnica nad
Váhom 1:6 (0:0, 0:2, 1:4) – stav
série 0:1.
HE-S/0022

Druhým (atraktívnym) súperom pre
humenského fanúšika sú hokejisti
HC Bratislava, ktorí vzišli (rovnako
ako Partizánske pre štvrťfinále) zo
západnej skupiny druhej hokejovej
ligy. Keďže hráči MHK Humenné na
ľade súper nezaváhali a z Bratislavy
si priniesli víťazstvo 5:1, bude sa
im odvetu ľahšie korčuľovať. Na
svoj ľad si tak Humenčania prinesú
výhodu stavu série (vedenie 1:0 na
zápasy) aj domáceho prostredia,
preto by sa, čisto teoreticky, mohlo
A-družstvo mužov posunúť do najdôležitejšej zápasovej série tejto
sezóny už po dueli z tejto soboty.

II. HOKEJOVÁ LIGA
– semifinále play-off (1. zápas)
stav série 0:1

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E v Humennom
Ul. Dargovských hrdinov 9

tel. 0948 505 525

Mladí šermiari napísali dvadsiaty druhý ročník Ceny Vihorlatu

(dk), -MJK-; Snina
Už XXII. ročník medzinárodného
turnaja v šerme kordom mladších
a mini žiakov majú za sebou organizátori v Snine. Šermiarske planše sa
pre podujatie „Cena Vihorlatu“ rozprestreli 28. januára v telocvični ZŠ
ul. Študentskej. Turnaja sa zúčastnilo celkom 44 šermiarov z Poľska,
Ukrajiny a Slovenska.
Turnaj bol pre mladších žiakov zaradený aj do bodovania súťaže Slovenského pohára a kategória mini žiakov
zbierala body do Východoslovenského
pohára v šerme. Podľa slov trénera
Dalibora Kazíka, najúspešnejším z početného radu sninského Klubu šermu
bol Lukáš Sentivan so ziskom zlatej
a bronzovej medaily. Všetci Sninčania
si bodovo polepšili v poradí oboch pohárov.
MLADŠÍ ŽIACI (nar. 2005 a mladší) *
Cenné víťazstvo si vyšermoval sninský

pretekár Lukáš Sentivan. Umiestnenie
ďalších sninských šermiarov: ...7. Martin Koškovský, 12. Marek Miško, 14.
Adam Piškanin, 15. Adrián Kruľ, 16.
Martin Hrustič, 17. Dávid Gerboc, 18.
Peter Dubjak.
MLADŠIE ŽIAČKY * Snina v tejto kategórii nemala zastúpenie. Víťazkou sa
stala Zuzanna Sroda z Krosna (POL).
MINI ŽIACI (nar. 2007 a mladší) * Aj
túto kategóriu ovládol sninský zástupca, Martin Koškovský... 3. L. Sentivan,
5. Ján Harmaňoš, 6. Jakub Grossrubatscher, 8. Jozef Gerboc, 9. Viliam Regec, 10. Dušan Cére, 11. Jakub Kazík,
12. Alex Gaľa (všetci KŠ Snina).
MINI ŽIAČKY * Jediná sninská šermiarka v tejto vekovej kategórii, Ella
Ducková, obsadila 5. miesto. Víťazkou
sa stala Alicja Goczal z Kalwarie Zebrzydowskej (POL).
Za bezproblémový priebeh turnaja
organizátori ďakujú aj touto cestou
sninským rozhodcom, rodičom našich
mladých šermiarov za občerstvenie

Medailisti sninského klubu šermu – zľava: L. Sentivan (víťaz kat. mladších žiakov a 3.
miesto v kat. mini žiakov) a M. Koškovský (víťaz kategórie mini žiakov). | FOTO ARCHÍV DK

pre pretekárov, vedeniu ZŠ na Študentskej ul. za poskytnutie telocvične

a historickým šermiarom za spestrenie
turnaja.
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Nie každý môže písať príbeh so šťastným koncom. Dokážeme však zmierniť nepriazeň osudu iných

MJK-, Daša Jeleňová - hovorkyňa PSK; Prešov
Benefičný bowlingový turnaj o Putovný pohár
predsedu Prešovského samosprávneho kraja má po
21. februári za sebou svoj jubilejný desiaty ročník.
S týmto podujatím sa tradične spája charitatívne poslanie. Tentokrát pomohlo totiž vyzbierať 9-tísíc eur
medzi deväť mladých ľudí, ktorí bojujú s nepriazňou
osudu. No a doteraz, v priebehu desiatich rokov, sa na
ňom prerozdelilo spolu 48-tisíc eur pre 42 príjemcov.
Hlavným motívom benefičného bowlingového turnaja je
nezištná pomoc jednotlivcom i rodinám, ktorí sa ocitli
v zložitých životných situáciách. „Cieľom tohto podujatia je pomôcť tým, ktorí sú na pomoc druhých odkázaní.
Žiaľ, je ich z roka na rok viac. Nie vždy je v našich
silách písať príbehy so šťastným koncom, no určite je v
našich možnostiach uľahčiť každodenný životom ťažko
skúšaným ľuďom a zmierniť tak nepriazeň ich osudu,“
podotkol predseda PSK Peter Chudík.
Desiatky známych osobností verejného i spoločenského
života, podnikateľskej verejnosti nielen z Prešova, ale z
celého kraja sa zúčastnili tohto podujatia s charitatívnym
podtextom. V prešovskom centre „Bowling Pri trati“
pre dobrú vec dovedna členovia 24 družstiev preukázali
sústredenosť a presnosť v hode bowlingovou guľou na
kužele. Okrem Prešovského samosprávneho kraj sa predviedli tímy za mestá Prešov, Stará Ľubovňa, Humenné,
Svidník, ale i Prešovskú univerzitu či novinársku obec,
viaceré súkromné spoločnosti i minuloročný víťaz turnaja, Tampex.
Na štartovnom sa vyzbieralo 9 000 eur, ktoré sa prerozdelili medzi deviatich konkrétnych príjemcov, najmä
deti a mladých ľudí z rôznych kútov nášho regiónu. Prijímatelia, všetci s ťažkými zdravotnými komplikáciami,
si prevzali po 1 000 eur.
Darované peniaze pomôžu súrodencom Adamkovi a
Miškovi Šutajovým z Vranova nad Topľou, ktorí potrebujú senzor na snímanie glykémie a úhradu nákladov
na dopravu do špeciálnej škôlky. Kamilke Ungradyovej
zo Záborského, ktorá trpí nevyliečiteľným a vo svete
zriedkavým Dravetovej syndrómom, navyše aj fotosenzitivitou, prospejú špeciálne dioptrické slnečné okuliare.
Súrodenci Imko a Ellka Marcinovi zo Sabinova, ktorí
majú detskú mozgovú obrnu, sú odkázaní na schodolez a
kyslíkový koncentrátor. Špeciálny polohovateľný kočiar
veľmi pomôže Matúškovi a Lukáškovi Burdovým zo
Šarišských Michalian, ktorým genetická porucha neumožňuje vyvíjať sa ako zdravé deti. Liečebné procedúry
si bude môcť zaplatiť Tánička Pavelčáková z Lukova,
špeciálny pobyt v Adeli Medical Centre v Piešťanoch
Nellka Gavaľová z Jasenova a rehabilitačný pobyt
v Neuro-rehabilitačnom centre v maďarskom Šoproni
bude môcť absolvovať Samko Gacik z Ľubotíc. Sponzorský príspevok využije rodina Vanessky Matejovej z
Prešova, ktorá od narodenia žije s protézami končatín,
na kúpu auta. Tisíc eur pôjde aj na úhradu nákladov na
súťaže doma i v zahraničí pre talentovaného imobilného
športovca Janíka Hašuľa zo Sniny.
Príjemcovia finančného výťažku X. ročníka
benefičného bowlingového turnaja:
NELLKA GAVAĽOVÁ
- Jasenov pri Humennom
účel: Liečebný pobyt v Adeli Medical Centre (Piešťany)
Nellka, spolu so svojou sestričkou, dvojičkou Emkou,
sa narodila svojej mamičke predčasne. Diagnostikovali jej detskú mozgovú obrnu (dôsledkom je spravidla
okrem telesného postihnutia aj narušenie komunikačnej

Deväťtisíc eur z desiateho ročníka charitatívneho bowlingového turnaja v Prešove sa prerozdelilo medzi deväť mladých rodín, veľmi ťažko
skúšaných osudom. Nellka Gavaľová z Jasenova (na vozíčku s ružovým šálom – uprostred) s mamičkou (za dcérou, pred županom Petrom
Chudíkom) použijú príspevok 1 000 eur na špeciálny liečebný pobyt v Piešťanoch. | FOTO ARCHÍV PSK

schopnosti, zmyslové postihnutie, mnohokrát aj mentálne postihnutie a poruchy správania). Nedokáže sama
chodiť, stáť ani sedieť. Jej rodičia sa aj napriek ťažkému
osudu nevzdávajú a pre svoju dcérku robia maximum.
Liečba, ako aj kompletná starostlivosť o Nellku, je nesmierne náročná.
JÁN HAŠUĽ - Snina
účel: Úhrada nákladov na súťaže doma a v zahraničí
Dvadsaťdvaročný Janík sa narodil s rázštepom chrbtice
a hydrocefalom (vodnatieľka mozgu – hromadenie neobvykle veľkého množstva mozgovomiechového moku,
likvoru, v komorách alebo dutinách mozgu. spôsobuje
abnormálny rast hlavy, kŕče a mentálne postihnutie,
spôsobené vysokým vnútro-lebečným tlakom). Lekári
odpísali chlapca ako stratený prípad. Rodina sa však
nevzdala, vďaka odhodlaniu je dnes Janík úspešným
športovcom, majstrom Slovenska, ktorý reprezentuje
krajinu vo vrhu guľou. Jeho najväčším snom je dostať sa
na paralympiádu. Prekonal štrnásť náročných operácií
chrbtice, hlavy či nôh, a aj napriek tomu externe študuje
na Strojníckej fakulte TU v Košiciach.
ADAMKO a MIŠKO ŠUTEJOVI
– Vranov nad Topľou
účel: Zakúpenie senzorov na snímanie glykémie a úhrada
nákladov na dopravu do špeciálnej škôlky
Už vo svojom mladom veku má osemročný Adamko
ťažkú formu cukrovky, inzulín si pichá päťkrát denne.
Aj napriek tomu je výborným žiakom športovej triedy
zameranej na futbal. Malý talentovaný futbalista má
mladšieho štvorročného brata Miška s nevyliečiteľným
Downovým syndrómom (najčastejšie genetické ochorenie. dieťa má jeden nadbytočný chromozóm č. 21, teda
nemá ich 46, ale 47. u postihnutých detí je prítomná
mentálna retardácia rôzneho stupňa, narušený je imunitný systém, vyskytnúť sa môžu vrodené chyby srdca,
tráviaceho ústrojenstva, poruchy štítnej žľazy a iné
metabolické poruchy), ktorý tiež potrebuje špeciálnu
starostlivosť a lieky.

TATIANA PAVELČÁKOVÁ - Lukov
účel: Úhrada nákladov na liečebné procedúry
Osemnásťročná Tánička má detskú mozgovú obrnu a je
odkázaná na vozíček. Musí postúpiť závažnú operáciu na
stimuláciu blúdivého nervu na zníženie počtu a zmiernenie epileptických záchvatov. Jej otec zomrel v roku 2011,
mamička je invalidná dôchodkyňa, ktorá vlani prekonala mozgovú príhodu. Tatiana má ešte mladšieho brata,
stredoškoláka Stanka. Po rodinných zdravotných komplikáciách deťom hrozilo umiestnenie v detskom domove.

celoživotné a nevyliečiteľné. Medicína na Slovensku
eviduje len 10 detí s touto diagnózou a Kamilka je jedinou
na východnom Slovensku. Trpí navyše ataxiou chôdze
(porušená koordinácia telesných pohybov), ďalšími diagnózami sú hypotonus (znížené napätie svalstva. je príznakom iného ochorenia alebo oneskoreného vyzrievania
mozgu) a nechutenstvom. Spúšťačom Kamilkiných záchvatov je teplo - akékoľvek, telesné aj vonkajšie. No najväčšou prekážkou, ktorú musia riešiť vždy a všade, je fotosenzitivita (citlivosť kože na svetlo a slnečné žiarenie).

SAMUEL GECIK - Ľubotice
účel: Rehabilitačný pobyt v Neuro-rehabilitačnom centre
v Šoproni (Maďarsko)
Pred štyrmi rokmi utrpel, dnes dvadsaťročný, Samuel na
vodnej nádrži Domaša vážny úraz a poškodil si miechu.
Ostal paralyzovaný od hrudníka dole, vrátane rúk. Aj
napriek rýchlej pomoci a niekoľkonásobným operáciám
(napr. aj v čínskom Pekingu) je Samko na invalidnom
vozíku, neschopný pohybu a odkázaný na neustálu
pomoc. Rehabilitácie pre Samka sú veľmi dôležité pre
udržanie svalovej hmoty a pohyblivosti kĺbov.

MATÚŠKO a LUKÁŠKO BURDOVI
- Šarišské Michaľany
účel: Zakúpenie špeciálneho polohovateľného kočiara
Deväťročný Matúško trpí vážnou genetickou poruchou.
Prvé epileptické záchvaty prežil už vo veku štyroch mesiacov. Matúško sedí, nechodí, nerozpráva a má poškodený zrak. Mladší dvojročný brat Lukáško je taktiež
chorý. Jeho diagnóza mu neumožňuje vyvíjať sa ako
zdravé deti a podobne, ako jeho starší brat, si vyžaduje
špeciálnu starostlivosť.

KAMILKA UNGRADYOVÁ
- Záborské
účel: Zakúpenie špeciálnych dioptrických slnečných
okuliarov
Takmer trojročná Kamilka od svojich štyroch mesiacov
trpí veľkými bolesťami. Diagnostikovali jej Dravetovej
syndróm (zriedkavá forma detskej epilepsie dvojčiat.
ťažká myoklonická epilepsia dvojčiat, podmienená
mutáciou génu pre nátriový kanál SCN1A, popisovaná
aj ako katastrofická epilepsia. má nepriaznivý priebeh
so závažnou mentálnou retardáciou a psychickými
zmenami. priebeh ochorenia je nepriaznivý, charakterizovaný častými dennými epileptickými záchvatmi a
progresívnym poklesom kognitívnych funkcií do obrazu
ťažkej mentálnej retardácie s výraznými poruchami
správania, črtami autizmu, agresivitou a výraznou psychomotorickou nestabilitou). Ochorenie je závažné,

IMKO a ELLKA MARCINOVI - Sabinov
účel: Zakúpenie schodolezu a kyslíkového koncentrátora
Trinásťročný Imko a jeho štvorročná sestrička Ellka
majú detskú mozgovú obrnu. Imko sa narodil v 33.
týždni tehotenstva, Ellka v 29. týždni tehotenstva matky.
V tej chvíli merala Ellka len 39 centimetrov a vážila ani
nie tisíc gramov. Imko počúva veľmi rád ľudovky, túži
zaspievať si s Kandráčovcami. Obaja súrodenci potrebujú denne špeciálne rehabilitácie.
VANESSKA MATEJOVÁ - Prešov
účel: Príspevok na kúpu auta
Dnes už deväťročná Vanesska sa narodila bez jednej
rúčky a oboch nožičiek. Dievčatko rástlo a muselo sa
naučiť žiť s protézami na nohách a na jednej ruke. Dnes
navštevuje tretí ročník základnej školy a aj napriek svojmu ochoreniu dokáže krásne a rýchlo písať, maľovať a
chce sa stať učiteľkou.

