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V Humennom vystavujú
najkrajšie kraslice z rôznych
kútov strednej Európy

Viac na str. 9

Bratia Kudráčovci dávajú
mladým Rómom nielen
radosť z hudby a spevu,
ale aj nádej
Viac na str. 7

Humenčania spoznávali tajomstvá žien,
ktoré ovplyvnili život mesta
Boli krásne, bohaté, mali moc a vplyv. Ich životy a osudy boli späté s mestom Humenné. Reč je o dámach a manželkách
slávnych šľachticov a panovníkov, ktoré pred stáročiami žili v humenskom kaštieli. Tajuplné životy slávnych žien
spoznávali Humenčania v múzeu.
Milan Potocký, Humenné

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s neformálnym zoskupením Príď a poznaj
pripravili uplynulý týždeň pre
širokú verejnosť zaujímavú a
netradičnú prehliadku historickej expozície s názvom Ženy humenského kaštieľa. Spoznávanie

životných príbehov grófok, ich
rodín a histórie mesta prilákalo
do múzea viac ako 80 milovníkov
histórie. Z úst Ivany Strakošovej, zástupkyne riaditeľa Vihorlatského múzea, si návštevníci
vypočuli zaujímavé fakty, ale
aj kuriozity zo života slávnych
šľachtických rodov, ale hlavne
panovníčok. Súčasťou programu

bol aj kultúrny program žiakov
základných umeleckých škôl.

Portréty slávnych žien
sú ozdobou kaštieľa

Počas prehliadky sa návštevníci
oboznámili so životnými osudmi
troch významných dám, ktoré
kedysi patrili do Andrássyov-

skej rodiny. Ich portréty visia na
stenách renesančného kaštieľa.
Napríklad Gabriela, rodená Pálffyová, bola manželkou Emanuela Andrássyho. Druhá, zámocká
pani Leontína pochádzala z rodu
Wenckheim a bola manželkou
Aladára Andrássyho. Tretia Katarína Kendéffy bola manželkou
Júliusa, najznámejšej postavy ro-
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Humenčania spoznávali tajomstvá žien, ktoré ovplyvnili život mesta
pokračovanie zo strany 1

diny Andrássyovcov, ktorej patril Trebišov. „Všetky tri švagriné
boli zároveň dvornými dámami
cisárovnej Alžbety,“ vysvetlila
archeologička Ivana Strakošová.
Dodala, že tieto dámy zachytáva aj obraz, ktorý je umiestnený
v Betliari, ako počas korunovácie
cisárovnej za uhorskú kráľovnú
stoja za Júliusom Andrássym.
Pozornosť návštevníkov pútal
najmä obraz už spomínanej Leontíny Wenckheimovej, ktorá
zaujala Humenčanov svojou
krásou. „Leontína bola nádherná žena. My sa smejeme, že je
to naša misska, pretože všetkým
návštevníkom, väčšine návštevníkov, sa najviac páči práve Leontína. Ale súdobé pramene o nej
hovoria, že bola vysoká na svoju
dobu a bola to pokojná dáma,
ktorá vo svojich salónoch prijímala významných ľudí, nielen
v Bratislave, vo Viedni, ale dokonca aj tu v Humennom,“ prezradila Strakošová. Andrássyovci
mali vo svojom rode aj blahoslavenú ženu Osannu Andrassyovú,
ktorá sa narodila na prelome 15.
– 16. storočia. Svoj život zasvätila Bohu a prežila ho za múrmi
kláštora. Osanna mala mať aj dar
prorockého ducha.

Ženy z rodu Drugethovcov mali významné
postavenie

Strakošová vysvetlila, že postavenie žien z rodu Drugethovcov
bolo v stredoveku veľmi významné a rešpektovali ich nielen
šľachtici, ale aj pomazané hlavy.
Dôkazom tohto tvrdenia je aj
list poľskej a švédskej kráľovnej
Constancie, ktorá ho v roku 1620
napísala Kataríne Drugethovej.
V liste jej sľubuje podporu a
keby mala problémy, že sa na ňu
môže kedykoľvek obrátiť. Kata-

rína bola manželkou Juraja III.
Drugetha, ktorý bol v roku 1614
menovaný cisárom za rytiera
Zlatého rúna. Strakošová potvrdila, že aj známym a bohatým
rodinám sa nevyhýbali tragické
osudy a udalosti. Napríklad panovníčke Márii, ktorá pochádzala z manželstva Juraja III.
Drugetha a Kataríny. Jej manžela Juraja Séčiho v roku 1625 zavraždili vlastní sluhovia na hrade
Brekov. „Aj také veci sa tu diali,“
poznamenala archeologička.

Moc a postavenie si zabezpečovali sobášmi

V 16. storočí politická moc Drugethovcov slabla. Významné
postavenia a vplyv si naďalej
zabezpečili sobášmi. „To bola
politika sama o sebe a umenie.
Drugethovci vlastne uzatvárali
manželstvá hlavne v tom čase
s najvýznamnejšími rodinami
v Uhorsku,“ priblížila Strakošová. Prezradila, že napríklad Anton I. Drugeth sa oženil s Annou
Báthoryovou, hoci ona bola silnou protestantkou a Drugethovci boli v tom čase kalvíni. Dcéra
Františka III. Drugetha, ktorá sa
volala Efrozína, sa zasa vydala za
Štefana Báthoryho, brata Alžbety známej ako Čachtická pani.

Panovníčka svoje vzácne
šperky rozdala

Významnou ženou bola aj Juliana Terézia Althanova. Bola
to najstaršia dcéra posledného
Drugetha. Narodila sa v roku
1680 v Užhorode. Po smrti svojej
matky zdedila polovicu humenského kaštieľa, druhú časť dostala jej sestra Klára. Obraz Juliany
visí v knižnici kaštieľa. „Je až
neuveriteľné, že nemala na sebe
žiadne šperky, aj keď bola veľmi
bohatá. Grófka rozdala veľa cenností, ktoré zdedila, svojim príbuzným,“ ozrejmila Strakošová.

Na portréte Juliany Terézie Althanovej, ktorý visí v knižnici kaštieľa, nenájdete žiadne
šperky. Briliantové prstene a šperky, ktoré obsahovali diamanty a smaragdy, rozdala.
| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Vďaka Ivane Strakošovej z Vihorlatského múzea v Humennom spoznali návštevníci
zaujímavé životné osudy a príbehy slávnych žien. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Boli medzi nimi aj
briliantové prstene,
šperky, ktoré obsahovali diamanty,
smaragdy a ďalšie drahé kamene.
Rozdala dokonca aj
súpravy zlatých príborov. „V podstate
rozdala všetko, čo
vlastnila,“ povedala
Strakošová. Dobré
srdce mala aj panovníčka
Mária,
rodená Esterházy,
manželka
Juraja Leontína Wenckheimová zaujala Humenčanov svojou
IV., ktorá bola veľmi krásou. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
štedrá najmä k humenským františkánom. Po roku „Čo bola dosť vysoká suma,“
1642 im darovala 4770 florenov. uzavrela archeologička.
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RUSKÝ POTOK: Drevený Chrám sv. Michala Archanjela je najmenším v okolí

Drevený Chrám sv. Michala Archanjela v Ruskom Potoku v Sninskom okrese je najmenším v okolí. Oficiálne záznamy
hovoria, že bol postavený v 40. rokoch 18. storočia. Najnovšie nájdené zápisy však poukazujú, že to bolo skôr.
Ruský Potok, Tasr; FOTO: TASR

„Boli tu dve vizitácie gréckokatolíckych biskupov mukačevských.
Jedna bola okolo roku 1752 a druhá
okolo roku 1756, keď bolo povedané, že tento chrám je starý,“ uviedol
pre TASR správca pravoslávnej cirkevnej obce v Snine Igor Kerekanič.
Objekt bol podľa jeho slov postavený možno na prelome 17. a 18. storočia. Ide o hrubú zrubovú stavbu,
ktorú ľudia postavili z toho, čo rástlo v okolí. „Všetko drevo bolo ručne rezané, tesané a tu dopravené,“
priblížil s tým, že objekt je kónického tvaru. To znamená, že zospodu
je širší a smerom nahor sa zužuje.
„Keď sa robila rekonštrukcia drevenej podlahy, našla sa pod ňou asi
20-centimetrová vrstva dreveného
uhlia, ktorá plnila funkciu akoby
odvlhčovača,“ vysvetlil. Pri stavbe

sa klince podľa Kerekaniča nepoužívali. Pri reštaurovaní našli iba
tie, ktorými boli pripevnené ikony.
Zaujímavosťou sú nižšie vstupné
dvere. „Ľudia boli kedysi nižší, ale
hlavným dôvodom je to, aby človek,
keď vchádza do chrámu, trošku
sklonil tú svoju hlavu, aby si uvedomil pred koho ide,“ doplnil. Chrám
nebol nikdy prenášaný. Nachádza
sa v ňom starý kamenný oltár, ktorý
je umiestnený pod súčasným. Pravdepodobne sa na ňom slúžilo ešte
pred výstavbou. „Ľudia, keď tu bola
osada, sa pravdepodobne na tomto
mieste schádzali a modlili,“ skonštatoval. Chrám plní svoj účel aj
dnes. Slúži sa v ňom pri rozlúčke so
zosnulým či na sviatok sv. Michala
Archanjela. Keďže je chrám veľmi
malý, ikonostas sa na stenu, ktorá
je medzi oltárom a chrámovou loďou, nevmestil. Postranné ikony

museli umiestniť na
bočné steny chrámu. Ikonostas nie je
jednodruhový a nebol robený na mieru, keďže sa skladá
z rozdielnych častí,
čo je vidieť v odlišných stĺpikoch pri
ikonách. Pri jeho
reštaurovaní, ktoré
stále prebieha, odhalili viaceré unikáty. Jedným z nich
je ikona Abraháma
pri obetovaní Izáka. V pravoslávnej
cirkvi je bohoslužobným jazykom
cirkevná slovančina. „My doteraz
používame knihy, ktoré vydávali
v 17. storočí, a takým príkladom je
aj evanjelium z tohto chrámu,“ vysvetlil Kerekanič s tým, že bolo vy-

tlačené v roku 1646 pravoslávnym
bratstvom v Ľvove. Zaujímavosťou
sú v ňom podľa jeho slov napísané
odkazy, ktoré hovoria napríklad
o tom, kto túto knihu kúpil a za
koľko.

V Parihuzovciach zaregistrovali počas lyžiarskej sezóny vyše 4-tisíc ľudí

Lyžiarska sezóna v stredisku pri obci Parihuzovce v Sninskom okrese je ukončená. Prevádzkových dní tu mali 28,
počas celej sezóny zaregistrovali spolu viac ako 4000 ľudí.
Tasr, Parihuzovce

Stredisko prevádzkovalo od 10.
decembra minulého roka počas
víkendov, voľných dní a sviatkov
osem dobrovoľníkov. Najviac návštevníkov evidovali práve počas
sviatkov a v období od Nového
roka do Troch kráľov. „Vtedy sa
pohybovala návštevnosť v priemere 200 ľudí za deň,“ uviedol pre
TASR Ján Špitalik, štatutárny zástupca Telovýchovnej jednoty (TJ)
Spartak Vihorlat Snina, ktorá stredisko prevádzkuje. V Parihuzovciach sú dva funkčné vleky. Jeden
má dĺžku 800 metrov, druhý 550
metrov. Častejšie bol v prevádzke
vlek na kratšom svahu. To odrádzalo od využívania strediska
najmä zdatnejších lyžiarov, ktorí

si chcú podľa Špitalika zalyžovať
na náročnejšom svahu. „Fungovali sme v obmedzenom režime,“
vysvetlil. Lyžiari aj napriek tomu
vnímali otvorenie strediska pozitívne. „Boli sme veľmi potešení,
pretože lyžovať chodili najmä rodičia s deťmi,“ skonštatoval. Po
ukončení sezóny sa pripravujú na
bežnú údržbu. „Musíme dať všetky
závesy dole, ošetriť ich, počas leta
chceme natrieť všetky stĺpy a vymeniť podľa možností pokazené
veci,“ uviedol. S prípravou na ďalšiu zimnú sezónu začnú v októbri.
Podľa Špitalika by sa stredisku
darilo viac s pomocou blízkeho
okresného mesta Snina. „Požiadali sme mesto o dotáciu na opravu
zariadení počas leta, uvidíme, ako
sa k tomu postavia,“ spomenul.

Sninská samospráva odklepla TJ
z tohtoročného rozpočtu dotáciu
vo výške 1000 eur. Tá je podľa
štatutárneho zástupcu nepostačujúca. Okrem prevádzkových nákladov totiž platia aj nájom, revízie
a následné opravy. „Sú to vyhradené technické zariadenia. Je to
preprava osôb a my si nemôžeme
dovoliť ísť do rizika, aby sa niekomu niečo stalo,“ doplnil s tým, že
v tejto sezóne žiadne úrazy neevidovali. Téme lyžiarskeho strediska
v Parihuzovciach sa na februárovom zasadnutí sninských poslancov, konkrétne pri schvaľovaní
rozpočtu mesta Snina na rok 2017,
venoval okrajovo aj primátor Štefan Milovčík. „Neviem, či by sme
sa nemali vrátiť k tomu a toto stredisko podporovať,“ uviedol s tým,

že je to určite príspevok k cestovnému ruchu i športovému vyžitiu obyvateľov v období, keď sú
vhodné snehové podmienky. Tie
podľa jeho slov boli v tomto roku
perfektné, „len je to tam cítiť, že tí
prevádzkovatelia to jednoducho
sami nezvládnu“. Dodal, že veľmi
pravdepodobne navrhne v priebehu roka, možno polroka, nejaké
možnosti podpory v tejto súvislosti. Tvrdí totiž, že nie každý si môže
dovoliť ísť s deťmi do Tatier a Parihuzovce túto službu, hlavne pre
rodiny, plnia absolútne. Stredisko
v Parihuzovciach je jediné funkčné
na Zemplíne, keďže Skipark Chlmec v minulom roku ukončil po
12 rokoch prevádzku, Danová pri
meste Medzilaborce je mimo prevádzky už niekoľko rokov.
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Colníci našli pašované cigarety v pracom prášku aj v špeciálnych úkrytoch

Minulý týždeň odhalili colníci na slovensko-ukrajinskej hranici pašované cigarety v podlahe nákladného auta, v špeciálnych
úkrytoch osobných áut a dokonca aj v prášku na pranie.
Milan Potocký, Snina

Začiatkom uplynulého týždňa
odhalili colníci na hraničnom
priechode Vyšné Nemecké kontraband pašovaných cigariet,
ktorý bol ukrytý v podlahe nákladného auta. Prázdny kamión
smeroval z Ukrajiny do Nemecka. V priebehu colnej kontroly
vodič nemeckého kamiónu, pôvodom z Kazachstanu, ústnym
vyhlásením deklaroval, že dováža
iba povolené množstvo cigariet –
40 kusov. „U službu konajúceho
colníka vykonávajúceho colnú
kontrolu však vzhľadom na správanie vodiča vzniklo podozrenie,
že vo vozidle sa môže nachádzať
väčšie množstvo cigariet. Vozidlo
bolo následne podrobené kon-

trole inšpekčným skenovacím
zariadením aj služobným psom
vycvičeným na detekciu pachových stôp tabakových výrobkov.
Oboma spôsobmi špeciálnej kontroly bolo ako podozrivé miesto
označená podlaha návesu kamióna, kde medzi dvoma dielmi posuvnej voľne nastaviteľnej podlahy návesu určeného na prepravu
zvierat a dobytka boli odhalené
ukryté cigarety,“ informovala
hovorkyňa Colného úradu v Michalovciach Klára Baloghová.
V kamióne našli celkovo 704 kartónov cigariet označené ukrajinskými kontrolnými známkami.
Finančný únik bol vyčíslený na
viac ako 19-tisíc eur. Prípadom sa
zaoberá Kriminálny úrad finančnej správy.

Pašované cigarety
zadržali aj v Ubli

V uplynulých dňoch odhalili colníci niekoľko prípadov pašovania cigariet aj v Ubli. Inšpekčný
skenovací systém na batožinu
odhalil v balení prášku na pranie
10 krabičiek cigariet. V sobotu 11.
marca ukrajinský vodič prevážal
v osobnom aute v špeciálne vybudovaných úkrytoch pod palubnou doskou, v zadnej náprave a
v konštrukčných
dutinách
auta
45 kartónov cigariet. V pondelok 13. marca sa
Ukrajinec pokúšal prepašovať v
osobnom aute 14
kartónov cigariet.

„Tentokrát boli cigarety ukryté v
priestore za prístrojovou doskou
vozidla. Colníci sa nenechali
oklamať a obe vozidla podrobili podrobnej colnej kontrole v
kontrolnej hale. Oba prípady boli
vzhľadom na podozrenie zo spáchania trestného činu postúpené
miestnemu príslušnému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu
finančnej správy,“ uzavrela hovorkyňa Klára Baloghová.

Vodiči neboli pripútaní pásmi. Doplatili na to životom

Dve dopravné nehody, ktoré sa stali pred pár dňami v Prešovskom kraji, sa skončili tragicky. V oboch prípadoch prišli o život vodiči, ktorí počas
jazdy neboli pripútaní bezpečnostným pásom.
mpo, Prešov

Byť počas jazdy pripútaný bezpečnostným pásom je jedným
zo základných prvkov pasívnej
bezpečnosti na ochranu života a zdravia účastníkov cestnej
premávky. Žiaľ, nie všetci vodiči
si to uvedomujú, jazdia nepripútaní bezpečnostným pásom,
čo pri dopravnej nehode môže
viesť k fatálnym následkom.
Potvrdzujú to aj dve nedávne
nehody. 47-ročný vodič z obce
Trhovište smeroval s osobným
autom Peugeot 206 s prívesným
vozíkom po ceste I/18 v smere od Prešova do Vranova nad
Topľou. „V katastri obce Lipníky, na konci kopca Petič, pri prechádzaní pravotočivou zákrutou
prešiel do protismeru, dostal sa
mimo cesty, kde ľavou prednou

časťou vozidla narazil do betónového obelisku. Náraz nepripútaný vodič neprežil,“ uviedol
prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. Doplnil,
že o 3 a pol hodiny neskôr v katastri obce Ostrovany v Sabinovskom okrese havaroval 16-ročný
nevodič z tejto obce. „Z doposiaľ
presne nezistených príčin zišiel
z cesty a pravou prednou časťou
narazil do stromu. V aute, nepripútaná bezpečnostným pásom,
sedela aj 16-ročná spolujazdkyňa. Mladý nevodič, ktorý taktiež
nebol pripútaný, náraz neprežil.
Spolujazdkyňa utrpela ľahšie
zranenia. Išlo o prvé smrteľné
dopravné nehody na cestách
Prešovského kraja od začiatku
tohto roka,“ zdôraznil policajný
hovorca.

Pás dokáže chrániť
životy

Podľa Zákona o cestnej premávke osoba, ktorá sedí na
sedadle povinne vybavenom
bezpečnostným pásom, alebo
iným zadržiavacím zariadením,
je povinná toto zariadenie použiť. Túto povinnosť nemajú iba
určité osoby, napríklad vodiči
vozidla ozbrojených síl a zborov, obecnej polície ani hasiči a
ich spolujazdci, ak si to vyžaduje
plnenie úloh. Taktiež inštruktor autoškoly, ktorý vykonáva
výcvik na vedenie motorového
vozidlá alebo skúšku z odbornej spôsobilosti, taxikári pri
zmluvnej preprave osôb v obci,
osoby s telesnou výškou menšou
ako 150 cm s výnimkou osoby,
ktorá je povinná používať zadržiavace zariadenie. Bezpečnost-

né pásy nemusia používať ani
osoby, ktoré tak nemôžu urobiť
zo zdravotných dôvodov. Musia
však mať pri sebe osvedčenie
o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.
„Ako ukázali mnohé testy, byť
pripútaný bezpečnostným pásom je v záujme ochrany života
a zdravia osádky motorových
vozidiel. Bezpečnostný pás dokáže účinne chrániť život v prípade dopravnej nehody. Treba
si uvedomiť, že pri náraze vozidla do pevnej prekážky aj pri
relatívne veľmi nízkej rýchlosti
50 km/h je nepripútaná osoba
doslova vymrštená dopredu silou, ktorá je 60-krát vyššia, než
je hmotnosť jej tela. Dôsledky si
určite vie predstaviť každý sám,“
uzavrel Daniel Džobanik.
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Pohotovostná služba v každom okresnom meste

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker absolvoval vo štvrtok pracovný výjazd v Prešove. O situácii v zdravotníctve
i pripravovaných reformách diskutoval s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Petrom Chudíkom.
Daša Jeleňová, ilustračné foto: Milan Potocký

lekárov, ktoré pociťuje aj Prešovský
kraj. „Veková štruktúra u lekárov
pre dospelých naznačuje, že v kraji
máme 44 % starších ako 60 rokov,
u lekárov pre deti a dorast je to dokonca 53 %. Je to problém, ktorý
už dnes sťažuje zdravotnú starostlivosť najmä v takom ľudnatom
regióne, ako je ten náš,“ uviedol
predseda PSK Peter Chudík. Ten
ocenil aj pracovné výjazdy ministra
zdravotníctva a snahu hovoriť o situácii v zdravotníctve priamo v regiónoch. „Som rád, že sme s ministrom mohli prediskutovať viaceré
témy. Systém riešenia niektorých
sporných bodov, o ktorých sa veľa
rozpráva najmä vo vzťahu k lekárskej službe prvej pomoci, je dostatočne vysvetlený a môže fungovať.
Takisto veľmi pozitívne vnímam

vzťah k regionálnym nemocniciam.
Predpokladám, že veci sa pohnú
dopredu a pocítime výsledky aj
v našom kraji,“ dodal P. Chudík.
Minister Tomáš Drucker počas výjazdu v Prešove navštívil aj Strednú
zdravotnícku školu, kde diskutoval
so študentmi a počúval ich názory,
vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana sa stretol so
zdravotníkmi a s vedením nemocnice. Naznačil, že toto zdravotnícke
zariadenie by sa čoskoro malo stať
modernejším aj vďaka investíciám, ktoré rezort plánuje. O svojich
zámeroch, ako aj pripravovaných
zmenách v zdravotníctve napokon
diskutoval v tento deň aj so zástupcami z radov lekárov, kde vysvetľoval pripravované kroky a reflektoval ich argumenty.

INZERCIA
HE/0036

Minister zdravotníctva informoval
prešovského župana o viacerých
avizovaných zámeroch rezortu
a dopade na zdravotnú starostlivosť v regióne. Jednou z nosných
tém stretnutia bola otázka budúcich ambulantných pohotovostí,
kde minister deklaroval zámer zabezpečiť ambulantnú pohotovostnú službu v okresných mestách na
celom Slovensku. „Znamená to,
že aj v každom jednom okresnom
meste Prešovského kraja bude zachovaná pohotovostná služba, čím
zabezpečíme dobrú dostupnosť
zdravotnej starostlivosti,“ vyhlásil
Tomáš Drucker, ktorý sa tiež vyjadril k plánom budúcich urgentných príjmov a vytvorenia traumatologických centier. „Definovali
sme novú sieť, ktorá pozostáva
z 32 bodov urgentných príjmov
alebo nemocníc, ktoré budú mať
urgentný príjem typu jeden a šesť
urgentných príjmov typu dva. Ide
o najsilnejšie spádové body, kde
budú zvážané najťažšie úrazové
stavy a kde budú vybudované tvz.
traumacentrá, ktoré na Slovensku
v súčasnosti chýbajú. Jeden z týchto bodov plánujeme vytvoriť v Nemocnici Poprad, čím by Prešovský
kraj získal aj tento typ urgentného
príjmu,“ povedal minister.

Osobitnou témou boli regionálne nemocnice. Samosprávny kraj
nemá vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti žiadnu polikliniku či
zdravotnícke zariadenie, má len
majetkový podiel v nemocniciach
vo Vranove nad Topľou, Svidníku, Humennom a Starej Ľubovni.
Problematika kvality poskytovania
zdravotnej starostlivosti a zachovania jej dostupnosti je ale prioritou
župy. „Pozitívne vnímam a oceňujem práve takéto typy regionálnych nemocníc, ktoré majú záujem
o zlepšovanie svojho prostredia
i postavenia v regióne. V kraji tak
môžeme hovoriť napríklad o Starej Ľubovni, Bardejove, Snine, kde
vidieť snahu manažmentov nemocníc, ktoré dokážu veľmi dobre
a kvalitne zabezpečovať obnovu
svojho vybavenia a zázemia. Navyše majú záujem, aby zdravotná
starostlivosť dobre fungovala,“
uviedol Tomáš Drucker.
V súvislosti s rezidentským programom, ktorý má priniesť do zdravotníctva nových a hlavne mladých
medikov, akcentoval dôležitosť
primárneho kontaktu s pacientom
s cieľom rozširovať počet a typy
výkonov priamo v ambulanciách
všeobecných praktických lekárov ako prvých záchytných bodov
starostlivosti o pacienta. Ďalším
problémom je aj zvyšovanie veku
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Bratia Kudráčovci dávajú mladým Rómom nielen radosť z hudby a spevu, ale aj nádej

Peter a Alex Kudráčovci sa venujú práci s rómskou mládežou, ktorá žije a vyrastá v osade Podskalka v Humennom. Bratia
sa snažia podchytiť a podporovať talentované deti. Ich prácu si vážia pedagógovia, odborníci, ale aj politici, ktorí sa venujú
pomoci marginalizovaným skupinám. Kudráčovci nadchli svojimi aktivitami aj prezidenta Andreja Kisku.
Milan Potocký, Humenné

V osade na Podskalke žije vyše 1800
ľudí. Z tohto počtu je približne 300
detí. Mnohé z nich často trávili svoj
voľný čas len potulovaním sa po ulici. Bratia Peter a Alex Kudráčovci
sa pred štyrmi rokmi rozhodli tento stav zmeniť a založili Občianske
združenie Róm Podskalky, ktoré sa
venuje mládeži. Priamo v osade vytvorili aj tanečný klub Gipsy Angels,
v ktorom sa pravidelne stretávajú
mladí ľudia.

Aktivista: Mladí potrebujú
hudbu, majú ju v sebe

V klube sa pravidelne stretáva približne 50 detí. Peter a Alex ich učia
hrať na hudobné nástroje, nacvičujú spolu rôzne tance, choreografie a pripravujú sa na vystúpenia.
Najmladšia tanečníčka má trinásť
rokov. Peter hovorí, že členstvo
v klube nie je obmedzené vekovou
hranicou. „Každá môže u nás tancovať, dokedy chce, kým sama neodíde,“ povedal Peter s úsmevom. Dodal, že tanec a hudba sú jedinečnou
príležitosť, ako sa venovať mladým
ľuďom v osadách a prebudiť v nich
nielen zmysel pre kultúru a umenie,
ale naučiť ich aj zmysluplne využívať
voľný čas. „Hudba je prirodzený nástroj, ktorý funguje. Mladí to majú
v sebe. Toto oni potrebujú a chcú,“
vysvetlil Peter Kudráč. Dodal, že
okrem tanca, hudby a spevu sa snažia mladých aj vychovávať a vzdelávať. „Nebránime sa ani vzdelávacím
aktivitám. Nie je to len o tanci. Je to
o tom, že chceme mladých ľudí vymaniť, dostať z osady niekam von.
Ukázať pravý svet, ako vyzerá mimo
osady,“ povedal 40-ročný aktivista
a pokračoval: „Cez zimu skôr nacvičujeme, ale v letnom čase, keď už sú
festivaly, snažíme sa ukázať aj na
festivaloch v zahraničí.“ Peter dodal,

že pri výchove mladých sa s bratom
vhodne dopĺňajú. „Spievam a hrám
na tri hudobné nástroje. Na bicie,
trochu klávesy a gitaru. Ja ich učím
hudbu a brat Alex zase choreografie
a tance. Ale spolu sa dopĺňame navzájom.“ Bratia sa snažia pomôcť aj
mladým futbalistom, ktorí trénujú
a hrávajú na ihrisku pri osade.

Aj v osadách sa robia dobré
veci

Kudráčovci pripustili, že venovať
sa mladým ľuďom nie je jednoduché. Klub funguje hlavne vďaka ich
nadšeniu. „Všetko si zháňame od
ľudí, ktorí nám vedia prispieť. Sú
to sponzori, alebo nám niekto niečo
kúpi, ale väčšinou je to tak, že máme
dobrých priateľov v zahraničí, v Poľsku, a tí nám darovali nejaké gitary
a ďalšie nástroje. Požiadali sme aj
Karpatskú nadáciu o malý grant,
kde sa nám podarilo úspešne získať,
zrealizovať nákup techniky,“ ozrejmil Peter. Vysvetlil, že svojimi aktivitami zároveň aj menia pohľad majority na ľudí v osadách. „Chcem im
ukázať aj to pozitívne, čo v osadách
je. Vo väčšine prípadov prezentujú
našu komunitu negatívne veci. Keď
niekto príde, my sa snažíme ukázať
to, čo je pozitívne a dobré. Aj v osadách sa robia dobré veci,“ priblížil
predseda OZ Róm Podskalky. Peter
doplnil, že hudba ich spojila s mladými ľuďmi. Ich životy im nie sú ľa-

hostajné ani po skončení tanečných
nácvikov. Zaujímajú sa o ich školskú
dochádzku, ale aj o rodinné vzťahy
a podmienky, v akých žijú. „Spolupracujeme aj so školami, aktuálne
so školou na Kudlovskej ulici. Tejto
škole záleží na rómskej komunite
a chce, aby sa deti vzdelávali. Škola nás oslovila, či im s tým vieme
pomôcť, aby sme boli ten stred komunikácie škola, rodičia a my. Aby
sme deti a rodičov povzbudzovali, že
študovanie má do budúcnosti zmysel.“ Peter hovorí, že v osade je veľa
talentovaných detí, ale mnohé svoj
talent udusia. Niektorí mladí ľudia
jednoducho nespolupracujú a nepracujú na sebe. „Sú talentovaní, ale
nebaví ich to a tam už nemôžeme
urobiť nič, ak niekto úplne nechce.“

Ich prácu oceňujú poslanci
aj prezident

OZ Róm Podskalky prispieva k rozvoju všeobecnej rómskej kultúry a
organizuje a podporuje rôzne aktivity na pôde Podskalky. Rómsky tanec a hudbu prezentujú na rôznych
vystúpeniach na Slovensku i v zahraničí. „Sú to ľudia, ktorí sa venujú
rómskej komunite v Humennom,
dvaja odhodlaní rómski aktivisti,
ktorí bez akejkoľvek pomoci mesta
a štátu doslova zdvíhajú a vychovávajú rómsku mládež. Ich výsledky
sú len vďaka ich odhodlaniu doslova
motivujúce a práve takéto príkla-

Peter a Alex Kudráčovci sa v osade
venujú mladým ľuďom. | FOTO: MILAN
POTOCKÝ

dy sú jasným dôkazom, že riešenie
tohto problému nie je nič nereálne.
Niekedy sa len stačí na veci pozrieť
aj z tej druhej strany. Bohužiaľ,
predsudky mnohým ľuďom zaslepujú zrak do takej miery, že nechcú
nič vidieť. Určite budeme hľadať
spôsoby, ako takýchto ľudí v ich
aktivite podporiť,“ uviedol poslanec
NR SR a člen parlamentného školského výboru Miroslav Sopko. Prácu bratov Kudráčovcov oceňuje aj
folklorista a bývalý člen FS Zemplín
a Lúčnica Dušan Plichta. „Klobúk
dole, títo charizmatickí rómski aktivisti sa nevyhovárajú na nepriazeň
osudu. Jednoducho robia to, čo im
srdce káže - mobilizujú mládež a
dávajú jej nádej a vieru vo vlastné
sily,“ povedal Plichta. O práci bratov
Kudráčovcov sa vyjadril pochvalne aj prezident Andrej Kiska, ktorý
vlani v novembri navštívil Humenné
a zavítal aj na Podskalku, kde ho privítali tancom a spevom.

Na snímke hudobná skupina Gipsy Angels Band. | FOTO: MILAN Tanečníčky z Podskalky vystupujú na rôznych festivaloch
a podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
POTOCKÝ
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Na Kyjovskom potoku pri Nižnom Hrušove zaznamenali znečistenie vody
Tasr, Nižný Hrušov

Na Kyjovskom potoku pri obci Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese zaznamenali
znečistenie vody. Ako pre TASR uviedol
starosta Ján Fenčák, o tejto skutočnosti
ho informovali občania ešte vo štvrtok 9.
marca. Po obhliadke miesta zistili, že rieka je spenená. „Nedalo sa povedať, že nejakým spôsobom zapácha, ale to penenie
bolo veľmi výrazné,“ vysvetlil. Inšpektorát
životného prostredia (IŽP) Košice TASR informoval, že po nahlásení tohto znečistenia
vykonal šetrenie mimoriadneho zhoršenia
vôd. Zároveň ustanovil pracovnú skupinu, s
ktorou vykonal ohliadku okolia zasiahnutej
lokality, a to od premostenia potoka pred
obcou Nižný Hrušov približne 300 metrov
v smere proti prúdu vodného toku. „Výskyt
peny na hladine bol pozorovaný pod cestným mostom pred obcou Nižný Hrušov. V

smere proti prúdu nad cestným mostom
boli vody mierne mútne, bez sfarbenia,
zápachu, nebol pozorovaný úhyn rýb, ani
iných vodných živočíchov,“ priblížil IŽP
Košice. Pri ohliadke vodného toku boli zástupcom Slovenského vodohospodárskeho
podniku vykonané odbery vzoriek vody.
„Vzhľadom na to, že predmetné riešenie mimoriadneho zhoršenia vôd je v štádiu šetrenia, ďalšie informácie môžu byť poskytnuté
až po jeho ukončení,“ skonštatoval inšpektorát. Situáciu na potoku preverila aj spoločnosť Energochemica, pod ktorú patria
spoločnosti Chemko Slovakia a Ekologické
služby prevádzkujúce čističku odpadových
vôd - obe sídliace v neďalekom priemyselnom parku v Strážskom. „V inkriminovanom čase nebola zaznamenaná žiadna
prevádzková porucha ani únik látok, ktoré
by spôsobili znečistenie vôd nad stanovené
limity,“ uviedla pre TASR manažérka pre

komunikáciu Anna Vojteková. Podľa jej slov
boli vo štvrtok (9.3.) odobrané vzorky vody
z Kyjovského potoka, ktoré boli zaslané na
analýzu do akreditovaného laboratória.
„Odpadové vody z priemyselného areálu
Chemko v Strážskom sú v zmysle platných
právnych predpisov čistené v mechanic-

ko-chemicko-biologickej čistiarni odpadových vôd,“ vysvetlila s tým, že spĺňajú na
základe pravidelných analýz odoberaných
vzoriek vôd stanovené limitné hodnoty znečistenia. „Situáciu budeme naďalej monitorovať,“ dodala.

Mesto Snina rokovalo s urbárnikmi o situácii v rekreačnej oblasti rybníky

Situácia v rekreačnej oblasti (RO) Sninské rybníky nie je jasná ani po rokovaní mesta so zástupcami urbárnikov. Tí predložili svoj návrh riešenia
formou spoločného podniku oboch strán. Mesto je skôr za odpredaj majetku pre Lesopoľnohospodársku urbársku spoločnosť (LPUS).
Snina, Tasr

Tá ešte minulý týždeň ako vlastník pozemkov v RO podala žalobu a návrh na neodkladné opatrenie, aby súd zakázal mestu ako
nájomníkovi nakladať s RO. Mesto vlastní
a prevádzkuje tamojšie bazény. Nájom, ktorý platí LPUS, predstavuje sumu približne
10.000 eur ročne. Členom spoločenstva je
približne 2200 obyvateľov Sniny a okolia,
ktorí majú v urbári vložený svoj majetok.
„Výnosy z neho sú však vzhľadom na nerentabilnú zmluvu s mestom Snina mizivé,“ uviedla pre TASR právna zástupkyňa
urbárnikov Martina Tekeliová. Na stretnutí
oboch strán, ktoré sa uskutočnilo v tomto
týždni, urbár predložil návrh riešenia vytvorením spoločného podniku. Ten zabezpečuje podľa Tekeliovej samospráve spoluvlastníctvo k rekreačnej oblasti, jej prevádzkovanie cenovou politikou mesta bez povinnosti
platiť urbáru nájom. „V zmysle návrhu urbár vloží do spoločného podniku pozemky
rekreačnej oblasti v hodnote približne 2,2
milióna eur,“ priblížila s tým, že súčasťou
návrhu je aj ponuka zo strany urbára znášať polovicu nákladov na výstavbu krytej

plavárne. „Mesto nepodalo jednoznačné
stanovisko k nášmu návrhu na vytvorenie
spoločného podniku. My sa protinávrhom
mesta nemôžeme zaoberať skôr, ako bude
jasný postoj mesta k ukončeniu nájomnej
zmluvy dohodou. Mesto tak naďalej komplikuje riešenie vzniknutej situácie,“ povedal podpredseda LPUS Radoslav Ďuďák.
Ako pre TASR uviedla sninská radnica, sezónu na biokúpalisku ohrozuje LPUS podaním žaloby na súde. Mesto dalo začiatkom
februára vypracovať znalecké posudky na
svoj majetok nachádzajúci sa v RO. Jeho
hodnota bola vyčíslená na sumu 1,23 milióna eur. Mestská rada jednomyseľne schválila uznesenie, ktorým odporučila primátorovi rokovať s LPUS o odpredaji majetku
za znaleckú cenu, čo je v súlade s dvoma
alternatívami na usporiadanie vlastníckych
vzťahov v rekreačnej oblasti, ktoré boli prezentované zo strany urbára ešte vo februári
tohto roka. „Máme za to, že LPUS nemení
svoje predchádzajúce stanoviská a bude akceptovať znaleckú cenu,“ vysvetlila s tým, že
mesto je pripravené zvolať v čo najkratších
termínoch aj mimoriadne rokovania mestského zastupiteľstva, aby schválilo prevod

tohto majetku. Predložený návrh spoločného
podniku podľa mesta neobsahoval konkrétne podrobnosti o jeho fungovaní. „Na otázky
členov mestskej rady a poslancov, ktorí sa na
tomto rokovaní zúčastnili a ktoré sa týkali
predloženého návrhu, zástupca LPUS nevedel odpovedať,“ uviedla radnica s tým, že vyzvala urbár na späťvzatie žalôb. „Vychádzajúc z predloženého materiálu o spoločnom
podniku, LPUS uzavrie dohodu o urovnaní,
ktorého súčasťou bude späťvzatie podaní,
len za predpokladu, že obe strany smerujú
k vytvoreniu spoločného podniku. Týmto je
vlastne narušená deklarácia vyššie uvedených

dvoch alternatív k vyriešeniu vlastníckych
vzťahov,“ doplnila. Z diskusie podľa radnice
vyplynulo, že okrem samotného biokúpaliska
by Snina mala vložiť do spoločného podniku
aj fungujúce tepelné hospodárstvo. „Mesto
zastáva názor, že vzhľadom na to, že LPUS
ide prioritne o zisk a mestu Snina o verejnoprospešný účel, vznikali by v spoločnom
podniku názorové rozdiely,“ doplnila radnica.
Mesto tiež navrhovalo prenájom biokúpaliska
urbáru alebo odkúpenie pozemkov od LPUS
v oplotenom areáli, čím by boli vyriešené
vlastnícke vzťahy, ktoré by neprekážali rozvojovým aktivitám oboch strán.
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V Humennom vystavujú najkrajšie kraslice z rôznych kútov strednej Európy

Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom môžete v týchto dňoch obdivovať viac ako tisíc kraslíc. Medzi vystavenými exponátmi je aj kópia kraslice,
ktorá pochádza až z 15. storočia a objavili ju počas archeologického výskumu.
Milan Potocký, Humenné

V kaštieli uplynulý týždeň slávnostne otvorili jubilejný 25. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy s názvom Karpatská kraslica
2017. Riaditeľ múzea Vasiľ Fedič
vysvetlil, že táto výstava v priebehu štvrťstoročia spojila autorov
kraslíc na oboch stranách Karpát.
Súťažnej prehliadky sa pravidelne
zúčastňujú nielen autori zo Slovenska, ale aj z Ukrajiny, Poľska,
Maďarska a Česka. Fedič spresnil,
že za 25 rokov existencie výstavy
vystavili v múzeu 20-tisíc kraslíc
od viac ako 300 autorov. Riaditeľ múzea potvrdil, že zo začiatku
vystavovali kraslice len na chodbe. Dnes je o výstavu obrovský
záujem nielen zo strany autorov
kraslíc, ale aj širokej verejnosti, čo
potvrdilo aj slávnostné otvorenie
výstavy, ktorú si nenechalo ujsť
vyše 100 návštevníkov.

Prezentujú rôzne techniky

Vystavované vajíčka sú zdobené
rôznymi technikami. Najstaršou
je farebné batikovanie. Jeho základom je spojenie voskovania
a farbenia škrupín. Ďalšie kusy sú
zhotovené technikou vyškrabávania, pri ktorej ako podklad slúži

zafarbené vajíčko, do povrchu
ktorého sa vyškrabávajú rôzne
vzory. Zaujímavá je aj technika
umeleckého odrôtovania vajíčka
rôznymi vzormi prepletania a uzlenia, ale aj technika ozdobného
olepovania, pri ktorej sa nalepujú
kúsky papiera, textilu, fólie, koráliky a ďalšie materiály, z ktorých
sa vytvárajú farebné a reliéfne
vzory. Obľúbené medzi autormi
sú aj kraslice tvorené háčkovaním, ozdobené paličkovanou čipkou, sklenené, drevené a okované kraslice. Medzi vystavenými
exponátmi je aj kópia najstaršej
ukrajinskej kraslice, ktorá pochádza až z 15. storočia a objavili ju
počas archeologického výskumu
v Ľvove.

Vojčíc, Helena Murgová z Rokytova pri Humennom, Katarína Sivá
z Humenného a Stojanová Margita z Udavského. V rámci výstavy
pripravuje múzeum od 20. marca

do 20. apríla ukážky jednotlivých
techník zdobenia kraslíc aj pre
žiakov základných a stredných
škôl. Výstava potrvá do 21. apríla.

Je čo obdivovať. V kaštieli vystavujú vyše 1000 kraslíc. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Udelili cenu Zlatý fond

Súčasťou slávnostného otvorenia výstavy bolo aj odovzdávanie
ocenení v jednotlivých súťažných
kategóriách. Tohto roku udelila
porota aj špeciálnu cenu Zlatý
fond. Toto ocenenie mohli získať
len autori, ktorí v histórii súťaže
získali minimálne tri ocenenia.
Do Zlatého fondu postúpil Michal
Pasternák z Humenného, Alena
Pelechová z Rakovca nad Ondavou, Ľudmila Fecurová zo Slovenskej Kajne, Jana Lišivková z

Za 25 rokov vystavili v múzeu 20-tisíc kraslíc od viac ako 300 autorov. Slávnostné
otvorenie výstavy si nenechalo ujsť vyše 100 návštevníkov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Z kraslíc sa dajú vytvoriť aj takéto nádherné obrazy. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Autorkou týchto kraslíc je Marta Smolková z Humenného. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Dážď na Matku Božiu dobrú
úrodu raže by mal zabezpečiť.

Aký „čas“ bude na jarnú rovnodennosť (20. 3.), dlhý deň s nocou, taká bude chvíľa nasledujúcich štyridsať týždňov.

Koľko dní pred slávnosťou
Zvestovania Pána žaby sa ukážu,
toľko dní po nej budú schované.

Na Benedikta (22. 3.) pohoda,
zemiakov úroda.

Keď chceš mať zemiaky skoro
v hrnci, zasaď ich v marci.

Jar zvestuje aj Zvestovanie Pána
(25. 3.), no zimu ešte nevyháňa.

Kto nenasial hrachu v marci,
nebude ho variť v hrnci.

Aké počasie v deň Božej Matky,
také veľkonočné sviatky.

(jac)

Riadková
inzercia
0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

pri HE. Cena 35 € / m2. Info na tel. č.
0907 562 701.

PREDAJ
 Predám TUJE smaragd - výška s
črepníkom 70 cm; cena 2,80 € / kus.
Tel. 0915 748 518.
HE-R/0058

 Predám STAVEBNÝ 2-POZEMOK
s rozlohou 1 260 m2 v obci Lackovce

HE-R/0059

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

PRÁCA

HE/0046

HE/0045

 Hľadáme KUCHÁRA/KUCHÁRKU, ČAŠNÍKA/ČAŠNÍČKU do penziónu Solaris v rekreačnej oblasti Domaša
– Eva. Pre viac informácií volajte tel. č.
0907 946 804.
HE-R/0052

 Ponúkam prácu pre PILČÍKA,
STROJNÍKA alebo komplet PARTIU
do rubných ťažieb k stroju zn. timberjack. Informácie na tel. č. 0915
879 497.
HE-R/0051

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

 Ponúkame prácu pre skúsené partie ZATEPĽOVAČOV, OBKLADAČOV. Nástup možný ihneď, práca minimálne do konca
kalendárneho roka. Informácie
– e-mail: praca@reinter.sk , tel.
0902 998 823.

Nájdete nás aj na facebooku:

www.facebook.com/humenskyexpres

INZERUJTE
U NÁS

tel. 0911 256 749

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén
pon
zatvorené – sanitárny deň
ut, str 11.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
pia
13.00 – 16.00 hod.
sob
Plavecké preteky –
Cena mesta Humenné
ned
16.00 – 20.00 hod.
SAUNA – muži
ut – pia 12.00 – 19.00 hod.
ned
16.00 – 19.00 hod.
SAUNA – ženy
ut – pia 13.00 – 18.00 hod.
ned
16.00 – 19.00 hod.

HE-R/0055

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
20. 03. Pri kaštieli,
Mierová ul. 33
21. 03. Don Bosco,
Nám. slobody 52 (za SLSP)
22. 03. Pri fontáne,
Nám. slobody 28
23. 03. Na Detskej poliklinike,
Hviezdoslavova ul. 29
24. 03. Laborecká,
Laborecká ul. 58
25. 03. Na Detskej poliklinike,
Hviezdoslavova ul. 29
26. 03. Laborecká,
Laborecká ul. 58

 Stavebná firma Reinter Humenné hľadá do TPP alebo formou živnosti OBKLADAČOV,
OMIETKÁROV,
ELEKTRIKÁROV, VODÁROV, ZATEPĽOVAČOV. Nástup možný ihneď, práca
v Humennom, Košiciach, Prešove
a okolí. Viac informácií – e-mail: praca@reinter.sk , tel. 0902
998 866.
HE-R/0057

 Hľadáme skúseného pracovníka na pozíciu STROJNÍK. Požadujeme: prax v oblasti stavebníctva, strojnícky preukaz, vodičský
preukaz skupiny C, E. Ponúkame:
stabilnú prácu na TPP v serióznej
firme. Žiadosti so životopisom
zasielajte na e-mailovú adresu:
praca@reinter.sk alebo volajte na
tel. č. 0902 998 866.
HE-R/0053

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756
264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia,
infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod.
Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia
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VÍŤAZOSLAVA, 		
MENINY 20. 3. VÍŤAZOSLAV,
KLAUDIUS
oslavujú: (Jarná rovnodennosť) (Svetový deň divadla pre deti a

mládež / Medzinárodný deň šťastia)
21. 3.
BLAHOSLAV
(Svetový deň Downovho syndrómu / Svetový deň
poézie / Svetový deň zdravého spánku / SD sociálnej
práce / Medzinárodný deň lesov / MD boja proti
rasovej diskriminácii / MD invalidov / MD bábkarstva)
22. 3.
BEŇADIK, BENEDIKT, BENEDIKTA
(Svetový deň vody / Medzinárodný deň tuleňov)
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23. 3.
ADRIÁN, VIKTORIÁN
(Svetový deň meteorológie – WMO)
24. 3.
GABRIEL
(Svetový deň tuberkulózy – WHO)
25. 3.
MARIÁN (Zvestovanie Pána)
(Deň zápasu za ľudské práva – pamätný deň /
Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva
a transatlantický obchod s otrokmi)
26. 3.
EMANUEL, EMANUELA
(Svetový deň epilepsie)

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
výskume, majú nimi uplatňované metódy

MsKS – DOM KULTÚRY
DARUJTE PREDMETY NA CHARITU
Podujatie v rámci charitatívnej akcie.
Občania môžu darovať predmety od 27.
do 31. marca v čase 7.30 – 15.00 hod.
v priestoroch dolného vestibulu DK, č.
dverí 1. Následný predaj týchto darovaných
predmetov za symbolickú cenu sa uskutoční 7. apríla v DK od 9.00 do 19.00 hod.
Výťažok z predaja bude venovaný charitatívnej zbierke.
TRZY KOBIETY
Výstava autoriek: Malgorzata Kruk, Dorota
Laz a Žofia Paterek. Potrvá do 30. apríla vo
výstavnej sieni DK.
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
SVETOVÝ DEŇ VODY
V týždni od 20. do 24. marca pripravilo VM
program pre žiakov a študentov základných
a stredných škôl. Očakávať môžu: videoprojekciu filmu, prednášku s diskusiou,
praktické aktivity, prehliadku prírodovednej
expozície.
KARPATSKÁ KRASLICA 2017
XXV. ročník medzinárodnej súťažnej
výstavy. Viac než dve desiatky autorov
prezentuje takmer tisícku vystavovaných

VIHORLATSKÉ
MÚZEUM
v Humennom
organizuje
okresné kolá
63. ročníka
postupovej súťaže

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017

v umeleckom prednese poézie
a prózy detí, mládeže a dospelých.
Termíny súťaže:
Medzilaborce (CVČ)
– 24. marec
Snina (ZŠ Budovateľská)
– 27. marec
Humenné (koncertná sieň VM)
– 30. marec

kraslíc, kolekcie tradičných i novších
techník zdobenia veľkonočných kraslíc.
Výstava potrvá do 21. apríla.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických čiernobielych grafík) autora a národného umelca Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
EXPEDIČNÁ KAMERA 2017
Celovečerné premietanie najlepších
cestovateľských a expedičných filmov o
dobrodružstve, divokej prírode, extrémnych
zážitkoch, poznávaní nového, o extrémnych
zážitkoch a športoch. Festival sa koná vo
viac ako 200 slovenských a českých mestách. * Divočinou Aljašky (CZE) / Návrat
do Zanskaru (GBR) / Pura Vida (SUI) /
Projekt Moffat (GBR)
outdoor – 20. marca od 18.00 hod.
OBCHÁDZKA NA CESTE
K DOKONALEJ ILÚZII
Film netypickým spôsobom zobrazuje
mieru slobody jednotlivca v súčasnej
spoločnosti. Jadrom príbehu je Simone,
ktorá na základe svojich skúseností opatrne
zhodnocuje možnosti, s ktorými v dnešnej
spoločnosti disponuje. Na svojej ceste
stretáva Victora, o ktorom si myslí, že s ňou
dokáže zdieľať jej postoje a práve s jeho
pomocou chce využiť príležitosť na urovnanie vzťahu s bývalým priateľom, ktorý sa
ocitol na druhej strane.
dráma (USA), originálna verzia – 21. marca
o 19.30 hod.
JACKIE
Keď je John Fitzgerald Kennedy zvolený za prezidenta USA, stáva sa Jackie
Kennedy (Natalie Portman) jednou z
najmladších prvých dám v histórii. Pre
jej vrelosť, eleganciu a vyberaný vkus ju
rýchlo začínajú obdivovať milióny ľudí
po celom svete. Potom prichádza okamih,
ktorý všetko zmení. Jackie sa vyrovnáva
s osobnou stratou, ako matka a prvá dáma
však musí zostať oporou deťom aj celému
národu. Filmový portrét jednej zo ženských
ikon 20. storočia je príbehom hrdosti, lásky
a noblesy, je fascinujúcim nahliadnutím do
zákulisia Bieleho domu a zachytením dní,
ktoré zmenili tok dejín.
dráma (USA), české titulky – 22. marca
o 19.30 hod.
ŽIVOT (LIFE)
Príbeh šesťčlennej posádky Medzinárodnej
vesmírnej stanice, ktorá sa ocitla na samotnom pokraji jedného z najdôležitejších objavov ľudských dejín: prvého dôkazu o existencii mimozemského života na Marse.
Ako členovia posádky pokračujú vo svojom

nezamýšľané následky, forma života, ktorú
skúmajú, sa ukazuje byť inteligentnejšia,
než ktokoľvek očakával.
sci-fi thriller (USA), slovenské titulky – 23.
a 25. marca o 19.30 hod.
MASARYK

OPUSTILI
NÁS

V HUMENNOM
Michal Kuruc, nar. 1928
Anastázia Silaničová, nar. 1932
Ing. Andrej Rajňák, nar. 1944
Mária Kocanová, nar. 1949
Jozef Pulko, nar. 1951
Viera Makulová, nar. 1952
Ján Kanaláš, nar. 1954
Jozef Haladej, nar. 1957
V DÚBRAVE
Alžbeta Júnová, nar. 1934

V HAŽÍNE NAD CIROCHOU
Oľga Feriaková, nar. 1941
V KAMENICI NAD CIROCHOU
Jolana Kapuscinská, nar. 1953
V MEDZILABORCIACH
Mária Čechová, nar. 1950

Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu,
veľké gestá. V jeho srdci bojovala nespútanosť extravagantného umelca s povinnosťou
a morálkou úradníka a diplomata. Veľkú
časť života precestoval, ale nikdy nezabudol
na rodnú krajinu, na republiku, ktorú založil
jeho otec Tomáš Garrigue. Smrť Jana
Masaryka je dodnes zahalená tajomstvom.
Mnohé tajomstvá však ukrýva aj jeho život.
Dramatický príbeh, venovaný osudom
veľvyslanca a neskôr československého ministra zahraničia, Jana Masaryka, sa vracia
do doby tesne pred druhou svetovou vojnou.
V 30-tych rokoch vrcholí Masarykova diplomatická kariéra, ktorú trávi prevažne vo
Veľkej Británii, kde sa snaží dostať svetové
mocnosti na stranu Československa.
historická dráma (CZE/SVK), originálna
verzia – 24. marca o 19.30 hod., 26. 3.
o 17.30 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.
rodinný, animovaný, dobrodružný (FRA/
CAN), slovenský dabing – 25. a 26. marca
o 15.30 hod.
CHIPS
Jon a Frank práve nastúpili do californskej
motorizovanej diaľničnej hliadky - California Highway Patrol (CHP), každý však
z iných dôvodov. Jon sa snaží dať znova
do poriadku svoj život i manželstvo, Frank
je zase tajný federálny agent, vyšetrujúci
mimoriadnu lúpež, v ktorej môže mať prsty
niekto zvnútra CHP. Na prvý pohľad „nerovná“ dvojica chce dokázať spolu veľké
veci, čo sa ľahko povie, ale ťažšie vykoná...
akčná komédia (USA), slovenské titulky –
25. marca o 17.30 hod., 26. 3. o 19.30 hod.

V MYSLINE
Mária Miľová, nar. 1951
V SNINE
Anna Ferková, nar. 1946

Myšlienka týždňa...
„Šperky a klenoty nie sú dary,
len ich úbohá náhrada.
Jediným darom je časť Teba.“
(Ralph Waldo Emerson; 1803-1882 –
americký filozof a spisovateľ)
NASTÁVA LETNÝ ČAS

V noci zo soboty 25. marca
na nedeľu 26. marca si pospíme
o hodinu kratšie. Stmievať
sa už bude neskôr a ráno
sa mnohí budeme zobúdzať,
zase, ešte za tmy. Mení sa
totiž zimný čas na letný –
o 2.00 hodine v nedeľu ráno
si ručičky hodín posunieme
o hodinu vpred, na 3.00 hodinu.

VÝCHOD / ZÁPAD SLNKA

pon
ut
str
štvr
pia
sob
ned

5:27 / 17:47 hod.
5:25 / 17:49 hod.
5:23 / 17:50 hod.
5:20 / 17:52 hod.
5:18 / 17:53 hod.
5:16 / 17:55 hod.
6:14 / 18:56 hod.
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Tri tretiny, no každá v inom prevedení. O absolútnom
-MJK-, Humenné
Opäť domáce podmienky
rozhodli.
Rozlúčka s hokejovou sezónou pred
domácim publikom
na ľade humenského
zimného štadióna vyšla (zatiaľ
stále) druholigovému A-družstvu mužov Mládežníckeho hokejového klubu Humenné podľa
želania fanúšikov. Druhý zápas,
Východ vs. Západ, vyrovnal stav
finálovej série play-off druhej
hokejovej ligy. V sobotu 18. marca
Humenčania „prekvapili“ Dubničanov a vynútili si rozhodujúce
stretnutie na neutrálnej pôde. To
sa odohrá na ľade Dolného Kubína túto sobotu.
Tri tretiny. Každá v inom prevedení.
Finále spočiatku bez emočného
hokejového náboja. V prvej fáze
určite. Nebyť až príliš jednoduchých
štyroch gólov Humenčanov z prvej
tretiny, fanúšik by sa riadne nudil.
Hostia boli „umelo“ slabí vo všetkých herných činnostiach. Kým tú
prvú ovládli štyrmi gólmi humenskí
hokejisti, súper dokázal v pohodlí
kontrovať a znížiť na rozdiel jedného gólu. To však bolo z ich strany
všetko, nepomohla ani power-play,
keď v poslednej tretine sa domáci
vyšvihli pred humenským publikom
ešte dvoma presnými zásahmi.
Čo sa prvého polčasu týka, hostia
korčuľovali naoko trochu ležérne.
Nato, že víťaz západnej skupiny si
na svojom ľade úplne jednoducho
poradil s „humenskými levmi“,
pôsobil v Humennom zakríknuto. Finálne strely nemali silu ani
razanciu, či chuť zakončiť gólom.
Do súbojov sa vôbec nepúšťali,
až príliš laxne ponechávali puk
na hokejkách domácich hráčov
a väčšinu času „nehybne“ trávili na
vlastnej polovici herného poľa, do
útokov sa vždy odvážila iba dvojica z piatich hráčov formácie. Dubničania nechávali často bez náznaku
defenzívy prenikať humenských

hráčov, niekedy až bez povšimnutia,
cez celé ihrisko.
Puk sa ocitol v hľadáčiku humenskej opory, brankára Tomáša Petra,
v druhej dvadsaťminútovke. Súper
si, zrejme, spočítal „dve a dve“
a v druhej tretine sa odvážil k činu.
Hra konečne dostala „šťavu“.
Vzájomné emócie medzi hráčmi
(negatívneho charakteru) bujneli
už počas druhej tretiny a vyvrcholili v záverečnej. Počas poslednej
tretiny si humenský a dubnický
fanklub vzájomne vymenili na chvíľu vlajky, čo bolo, určite, pekným
znamením i gestom priateľstva.
Po zápase nechýbalo poďakovanie
humenských hokejistov verným
fanúšikom za podporu v úspešnej
sezóne, dúfajúc v postup do prvoligových vôd. Novinkou bol „domino
efekt“, ktorý spustil brankár Petro.
II. HOKEJOVÁ LIGA
– finále play-off (2. zápas)
stav série 1:1
MHK HUMENNÉ –
MHK DUBNICA N/V.
6:3 (4:0, 0:3, 2:0)
Góly: 1. J. Kmiť (Vaško, Šechný),
5. F. Vaško (Tkáč, Šechný), 11. J.
Dancsák (Klouda, Tartaľ), 16. (pres.
+1) M. Tkáč (Šechný, Kmiť), 56.
(pres. +1) R. Šechný (Kmiť, Vaško),
60. J. Faith (Šechný, Vaško) - 22.
M. Mikuš (Brandis), 27. (pres. +1)
J. Jánoš (Brandis, Baron), 29. (osl.
-1) D. Kanaet (Pozník).
Strely: 22-29. Vylúčenia: 5-8;
z toho 10. minút B. Jánoš (Dubnica) osobný trest. Presilovky: 2-1.
Oslabenia: 0-1. R: M. Mihaľov,
M. Žák – O. Homola, Pe. Hric. D:
2 480.
MHK HE: T. Petro – R. Šechný, M.
Tkáč, J. Kmiť, O. Briják, F. Vaško
– Pe. Klouda, Ľ. Buraľ, J. Dancsák,
T. Tartaľ, J. Faith – V. Čopák, R.
Ficko, Mi. Mach, Ma. Schnelly – A.
Suvák, E. Dzoba. Tréner: Richard
Šechný.
MHK: M. Dovina (11. J. Krajča)
– T. Melichárek, A. Pozník, D.

Striedačka MHK Dubnica n/V. počas oddychového
času po druhom inkasovanom góle. | FOTO MJK

Trenčan, M. Mikuš, D. Kanaet – J.
Kuric, M. Baron,
B. Jánoš, V. Satina,
R. Brandis – Pe.
Kotlárik, J. Tichý,
Pe. Trokan, T. Hrehuš, M. Kazda – M.
Mihula, E. Švec, T.
Hanták. Tréner: Ján
Pardavý.
Utešeným gólom už
po 42 sekundách hry
potešil humenské
publikum i domá- Iba 42 sekúnd potreboval J. Kmiť, aby otvoril účet
cu striedačku Jaro stretnutia. | FOTO MJK
Kmiť, v ktorého
závese sa viezli Vaško aj Šechný na ľade... Kmiť – Šechný a Martin
– 1:0, a golman Dubnice Michal Tkáč – 4:0.
Dobina nedokázal zasiahnuť ani Z pohľadu humenských fanúšikov
v predvedenej roznožke. Vo 4. min. sa zaujímavé veci začali diať pred
zanechal humenského brankára T. ich očami v priebehu druhej tretPetra s pukom v lapačke a pokľaku iny. Puk sa zrazu ocitol v hľadáčihosťujúci Brandis. Súper z Dubnice ku humenského golmana Tomáša
korčuľoval trochu ležérne. Preto sa Petra. Súper si zrazu spočítal „dve
Filip Vaško odvážil sám z polovice a dve“ a začal hrať hokej. V čase
ihriska prekvapiť brankára hostí, 21:02 min. náhodne z červeného
ani na chrbát mu dýchajúci Hrehuš kruhu vystrelil Marian Mikuš a puk
neprekazil plány, keď poza betón oblúčikom tečovaný betónom hunapol sieť – 2:0. Lavička Dubnice menského brankára putoval za
si okamžite pýtala oddychový čas. jeho chrbát – 4:1. Petro v 15. min.
Finálne strely súpera nemali silu na dvakrát vyrážal nápor hostí
ani razanciu, či chuť zakončiť gó- v oslabení 4/5. Začala 27. minúta
lom. Do súbojov sa vôbec nepúšťa- a Petro na kolenách kapituloval aj
li, až príliš laxne ponechávali puk pred Braňom Jánošom – 4:2. Navna hokejkách domácich hráčov a las rovnaký gól, keď puk kopíroval
väčšinu času „nehybne“ trávili na Petrovu lapačku a skončil tackajúc
vlastnej polovici herného poľa. sa v humenskej svätyni si vychutPo dlhšom čase, aby sa nepoveda- nal v čase 28:05 min. Dominik
lo, mieril v 11. min. presnejšie D. Kanaet vo vlastnom oslabení – 4:3.
Kanaet. Následne však v čase 10:47 Trenčan mohol v 30. min. vyrovnať
min. Dubničania pozabudli na agil- skóre, ale nebol dôrazný. Podobne
ného kapitána Dancsáka, ktorý sa sa zachoval J. Dancsák v 36. min.,
už v bránkovisku pohral na obe ale sám v spleti štyroch hráčov pred
strany s brankárom a zvýšil vedenie bránou súpera sa ťažko orientoval.
domácich – 3:0. Hostia boli „ume- Gól Vaška zo 43. minúty neplatil,
lo“ slabí vo všetkých herných čin- rozhodca avizoval posunutie brány.
nostiach. Lavice hanby sa postupne Zdalo sa, že Dubničania tiež zacítiplnili, aj keď až od 13. minúty, li chuť po víťazstve, v sérii viedli
keď najmä domáci hráči padali 1:0, stačilo iba vyhrať v Humenako hrušky. Naskytla sa aj presilovka 4/3. Tá zostala ešte nepremenená, ale v čase 15:56 min. využila
početnú výhodu humenská trojica

Golman T. Petro kapituloval až v druhej tretine. | FOTO
MJK

Nenápadný, ale agilný J. Faith.
Bránu bez brankára nemohol minúť.
| FOTO MJK
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víťazovi druhej hokejovej ligy rozhodne neutrálna pôda

Keď je aj pomoc troch rozhodcov málo... | FOTO MJK
Brankár M. Dovina bol „prikrátky“ aj pred atakom F. Vaška. | FOTO MJK

Tréner R. Šechný zakliesnený medzi brankárom
a M. Baronom. | FOTO MJK

nom. Aj z toho dôvodu sa možno
„horúce hlavy“ nechladili ľadom,
ale päsťami a potýčkami. Osobný
trest v trvaní desiatich minút si musel odpykať B. Jánoš od 50. minúty.
Reflexívna lapačka brankára Petra
sa vysunula v 54. min. po jedovke
J. Tichého od stredovej čiary. Kto
iný ako samotný hrajúci tréner Rišo
Šechný položil „čerešničku na tortu“, keď v čase 55:22 min. sa do-

Ako správny kapitán tímu J.
Dancsák povzbudil zroneného
brankára po druhom góle do
humenskej siete. | FOTO MJK

M. Tkáč (vľavo) a V. Satina. | FOTO MJK

sah kontaktného gólu zmenil už na
dvojgólové vedenie jeho tímu – 5:3.
V samom závere dôležitej série sa
Petro ukázal ako veľká opora svojho tímu. Navyše poslednú minútu
a pol vsadili hostia na vabank.
Power-play však nevyšiel podľa
ich predstáv a v čase 59:23 min. si
Juraj Faith v pokoji dokorčuľoval
s pukom do prázdnej brány hostí
– 6:3.

Humenská hokejová mládež spestrila dve prestávky, aby ukázala, čo sa
na tréningoch naučila. | FOTO MJK

Rozlúčka s humenskými fanúšikmi i sezónou na domácom ľade...
| FOTO MJK

Rozhodujúci tretí zápas finále play-off II. SHL sa odohrá túto sobotu 25. marca o 17.30 hod. na neutrálnej pôde. Kompetentní ZSĽH
rozhodli, že to bude zimný štadión v Dolnom Kubíne. Nechajme sa
teda prekvapiť, komu vyjde „šťastná karta“ vo vzájomnom druholigovom zúčtovaní... kto bude tým šťastným s prvoligovou miestenkou pre
budúcu sezónu 2017/2018.

14 | ŠPORT
ŠPORT / INZERCIA

PONDELOK
20. MARCA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

Na dolnom Považí aj s exhibičným
nádychom pre borcov od Cirochy
-MJK-, (dm); Galanta, Kamenica n/Cir.
Na svoj tretí turnaj súťaže II.
slovenskej ligy v boxe vycestoval
poltucet členov ŠK Miko fit-box
z Kamenice nad Cirochou až na
juhozápad krajiny. V sobotu 11.
marca sa v Galante za slušnej
a kvalitnej účasti zástupcov slovenských klubov v boxerskom ringu takmer štyridsať zápasov. Do
piatich bojov zasiahlo aj mužské
kvarteto a jedna zástupkyňa
nežného pohlavia od Cirochy.
V jednom z exhibičných zápasov
úvodu turnaja sa v ringu predstavil
aj jeden z kamenických boxerov.
Adrián Rak nastúpil (vekom
z kategórie starších žiakov) proti
súperovi z Levíc, nižšej kategórie,
ktorý neskrýval svoj talent, avšak
na zverenca trénera Mariána Mika

nestačil. Nováčik klubu, Štefan
Vrábeľ, mal v kategórii starších
žiakov svoju súťažnú premiéru.
Zoči-voči sa postavil súperovi z Trnavy. „Musím svojho zverenca ozaj
pochváliť. Nakoľko to bol jeho prvý
zápas, zvládol ho bravúrne. Tvrdo
a zodpovedne trénoval, poctivo na
svojej kondícii pracoval. Verím, že
jeho tvrdá práca sa prejaví i v jeho
úspechoch,“ nevyhol sa pochvale
na adresu svojho nováčika v ringu
tréner Miko. Nikola Cenknerová
reprezentovala klub v kategórii žien
vo váhe do 57 kg. Žreb jej priradil
súperku z bratislavského Ružinova.
Obe „zohrali“ bojovný a vyrovnaný
zápas a Nikole sa podarilo vyhrať
na body. Aj Humenčan Samuel
Hrivňák mal svoju premiéru, ale
v mužskej kategórii. „Konkrétne
v hmotnostnej disciplíne do 81 kg
nastúpil proti skúsenému súperovi
z Levíc, ktorý má za sebou dvo6. KARNEVAL

Druholigový turnaj aj v podaní boxerov ŠK Miko fit-box - zľava: Štefan Vrábeľ, Adrián Rak, tréner
Marián Miko, Samuel Hrivňák, Nikola Cenknerová a Lukáš Jalč. | FOTO ARCHÍV MM

jnásobný počet zápasov v porovnaní
so Samuelom. Pre neho to bola
výzva, postavil sa pred ňu odvážne
a s nasadením. Aj keď zanechal
v boji všetko, zatiaľ to na súpera
nestačilo a prehral na body. S jeho
výkonom v ringu som bol spokojný,“ takto slovne uviedol Hrivňá-

STOLNOTENISOVÝ SERVIS
Vranov
10:8, Bardejovako
– Lužany
T. 11:7.
Deťúrence z Nižných
Ladičkoviec
akčníprihrdiII. LIGA VÝCHOD / (1. – 6. miesto) * 6.
kolo: Valaliky A – ŠKST Humenné 10:4, Valaliky B – ŠKST Humenné 10:4, Valaliky B
– Vojčice 14:0 WO, Valaliky A – Vojčice 14:0
WO / (7. – 14. miesto) * 6. kolo: ŠKP Košice
– Michalovce B 7:7, Vranov C – Michalovce
B 5:9, Vranov C – V. Kapušany 9:5, Levoča
B – Svidník 3:11, Margecany – Svidník 8:6,
Levoča B – Šariš. Michaľany 1:13, ŠKP Košice – V. Kapušany 6:8.

rcia
/ Spravodajstvo

Valaliky A
Mokrance
Zbereko KE
Valaliky B
Humenné
Vojčice

21
19
19
21
21
21

16
17
12
12
10
7

Vranov E – Lemešany 5:13, Prešov – Tecák

Sedlice princeznami,
18 16 1 1 vílami
235:89 a 51
romantickými
3novia
2 spolu
196:98 s 56
Humenné
B 18 15 1 2 222:102 49
bytosťami.
0inými
2 rozprávkovými
191:75 53
Vranov D 18 9 2 7 169:155 38
3 4 154:112 46
Belá n/Cir. 18 9 2 7 170:154 38
0 9 160:134 45
Kamenica n/C.18 9 0 9 165:159 36
3 8 165:129 44
Snina A
18 8 1 9 130:194 35
2 10 116:178 35

III. LIGA SEVEROVÝCHOD / (1. – 6.
miesto) * 7. kolo: Vranov D – ŠKST Humenné
B 8:10, Kamenica n/Cir. – Snina 15:3, Belá n/
Cir. – Sedlice 8:10 / (7. – 12. miesto) * 7. kolo:

IV. LIGA VIHORLATSKÁ / (1. – 6. miesto)
* 7. kolo: Dlhé n/Cir. – Hrabovec n/L. 6:12,
Čierne n/T. – Brestov 14:4, Košarovce – Kamienka 13:5 / (7. – 12. miesto): Kamenica n/
Cir. B – Snina B 13:5, Belá n/Cir. B – Hen-

ka do vyššej súťažnej kategórie
jeho tréner. V rovnakej kategórii
mužov, ale s váhou do 91 kg boxoval Lukáš Jalč, tiež so súperom
z bratislavského Ružinova. „Svojím
nasadením Lukáš premohol súpera
a zvíťazil v druhom kole RSC
(TKO),“ dodal Marián Miko.
covce 5:13, Vranov F – Zemplín. Hámre 7:11.
Hrabovec n/L.18 14 1 3 206:118 47
Čierne n/T. 18 14 1 3 203:121 47
Košarovce 18 11 2 5 188:136 42
Brestov
18 9 2 7 166:158 38
Kamienka 18 8 2 8 158:166 36
Dlhé n/Cir. 18 5 4 9 161:163 32
Hencovce 18 9 3 6 182:142 39
Kamenica n/C.18 10 1 7 168:156 39
Z. Hámre 18 8 4 6 172:152 38
Snina B
18 4 5 9 150:174 31
Vranov F 18 2 1 15 120:204 23
Belá n/C. B 18 1 0 17 70:254 20

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

s Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového
strovstiev.

SIETE
pevné
plissé
rolovacie
ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY
Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

roku. Dievčatá aj ich mentorky
určite budú mať aj v tomto prípade tie najvyššie ambície.
text: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)

prehliadka prác SOČ

prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej
79 v Humennom prezentovali svoje práce, sa
6 a zúčastnilo sa na nej 18 žiakov študijných
evárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička
cami v 5 súťažných odboroch.

e zastúpe-

Na treťom mieste sa umiestnili tiež

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ,
Laborecká 17, 066 34 Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191
Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom
vyhlasuje V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii
HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK
služobný úrad:
druh štátnej služby:
odbor štátnej služby:

Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné,
stála štátna služba,
2.06 – Justícia
Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta:
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných

SV-Z/000427

NÉ. Posledsa mohli na
iciach prezoskupenia
e Adriana
fová v HuNaše kočali v druhý
é rytmy na
iér“ sa pámisii, ktorá
io v zložePirochová
etancovalo
do finálov SR, ktoré
a 1. 5. tohto

SV-Z/000418
HE-/0047

vlnenie humenských mladých tanečníčok

ROLETY
textilné
plastové
LAMELOVÉ DVERE
www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

WW

STABILNÁ PRÁCA NA

V AUTOMOBILOVOM
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Posledné možné zaváhanie pod vysokou sieťou už majú za sebou
(ľsel), -MJK-; Humenné
Súboj prvého s druhým sľuboval
zaujímavý a vyrovnaný zápas. Jedenáste kolo volejbalovej súťaže M-SR
Oblasti Východ postavilo uplynulý víkend za vysokú sieť náročného súpera
Slávie Svidník humenských kadetov
klubu ŠK Gymnázium. Avšak hra
zverencov trénera Ľubora Seleckého
sa ani zďaleka nepodobala tej z posledného turnajového obdobia.
TJ SLÁVIA SVIDNÍK
- ŠK GYMNÁZIUM HUMENNÉ
3:0 (13, 15, 19) a 3:0 (20, 23, 21)
ŠK Gymnázium: Š. Krajník, P. Bobaľa, O. Blicha, T. Coma, M. Faltin, B.
Hobľák, S. Dudič, M. Roháč, F. Marton.

Kapitán humenských volejbalových kadetov, Tomáš Coma (uprostred) so spoluhráčmi. | FOTO
ARCHÍV MIRANO

HE-S/0042

Humenčania diktovali tempo v úvode
prvého setu prvého zápasu. „Nátlakovou
hrou sme donútili domácich vziať si za
stavu 5:8 oddychový čas. Akoby „šibnutím čarovného prútika“
sme prestali
hrať, chybovali sme v
prihrávke, na
podaní, náš
útok bol málo
razantný.
Zisk len piatich bodov po
spomínanom
oddychovom

čase, je zrkadlom všetkého. V útlme a kŕčoch sme hrali aj druhý set. Naša hra sa
ani zďaleka nepodobala tej z posledného
obdobia (či už v súťaži amatérskej volejbalovej lige, resp. turnaja v Poľsku). Do
tretieho setu sme urobili zmeny v zostave,
herný prejav sa zlepšil, no na rozbehnutého a hlavne veľmi dobre hrajúceho súpera
to bolo málo,“ uviedol tréner Ľ. Selecký
na margo prvého zápasu vo Svidníku.
„Druhý zápas sme chceli odohrať lepšie,
pobiť sa o body. V prvom a treťom sete
sme viedli, mali sme lepšie vstupy na setov (2:7 či 1:7), no Svidníčania sa vždy,
prakticky po oddychovom čase, dokázal
vrátiť úspešne do zápasu. Výsledok nás
mrzí, druhý zápas bol z našej strany lepší,
no domáci šli rázne za svojím. Boli lepším
družstvom pod sieťou a zaslúžene vyhrali,“ konštatoval tréner.
V nasledujúcom kole privítajú zverenci
trénera Ľubora Seleckého na domácej palubovke telocvične ZŠ Laborecká kadetov
z Prešova. „Z našej strany si už nemôžme
dovoliť žiadne zaváhanie,“ dodal Selecký.

Kadeti ŠK Gymnázium Humenné nenalomili volejbalový odpor zdatného súpera. | FOTO ARCHÍV
MIRANO

Futbaloví „vysídlenci“ sa o body spravodlivo podelili
-MJK-, Poprad
Ani jeden z dvojice dotknutého
stretnutia 24. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy
momentálne nehrá svoje domáce zápasy na svojom štadióne. Kluby ich
musia zrekonštruovať, hlavne zelené
hracie plochy podľa nových pravidiel
SFZ. Aj Tatran Prešov, aj Zemplín
Michalovce hrajú jarnú časť súťaže
na náhradných štadiónoch.
TATRAN PREŠOV
– ZEMPLÍN MICHALOVCE
2:2 (1:1)
Góly: 5. L. Kubus, 78. M. Trebuňák –
21. M. Koscelník, 71. I. Žofčák.
ŽK: 79. D. Leško, 87. Pe. Leško – 51.
S. Danko. R: R. Sedlár – J. Lieskovský,
M. Galo. D: 405.
1.FC Tatran: M. Ferenc – M. Petko,
Pe. Katona, D. Leško, J. Dzurík, D. Keresteš, Pe. Leško, L. Micherda, M. Trebuňák (90. M. Štefančík), L. Kubus (88.
E. Haladej), J. Hovančík (71. T. Mikluš).

Tréner: Miroslav Jantek.
MFK Zemplín: P. Macej – M. Šimčák,
J. Grič, I. Žofčák, M. Sipľak, S. Danko
(88. F. Serečin), M. Koscelník (88. J.-Š.
Turik), Pe. Kavka, K. Qose, K. Kushta,
A. Dimitriadis. Tréner: Anton Šoltis.

Keďže túto sezónu, po odstúpení Spartaka Myjava, nikto z posledných v tabuľke
sa nemusí obávať zostupu do nižšej súťaže, tak hlavne tí na dolných priečkach
už hrajú pohodovým tempom bez toho,
aby im niekto dýchal na chrbát. Prešovčania i Michalovčania precestujú v jarnej časti stovky kilometrov, odzrkadlilo
sa to aj na samotnej návštevnosti týchto
zápasov, keďže len tí skalní fanúšikovia
sú ochotní cestovať na každý zápas za
svojim „vysťahovaným“ klubom.
Tatran Prešov má svoj zapožičaný
trávnik na futbalovom štadióne NTC
v Poprade. Papierového favorita s náskokom deviatich bodov v tabuľke prekvapil hneď v 5. minúte Lukáš Kubus,
ktorý otváral účet stretnutia. Humenský
odchovanec v žlto-modrom drese Zemplínčanov, Maťo Koscelník, v 21. min.
manko hostí dorovnal na 1:1. Remízo-

vým stavom sa išlo aj
na polčasovú prestávku
a určite aspoň jedným
bodom z tohto zápasu
by „Jantekovci“ nepohrdli. Ani po zmene
strán sa obraz hry nemenil. Kapitán Zemplínčanov, Igor Žofčák,
síce poslal v 71. min.
gólovú vizitku do siete
Ferenca, ale s týmto sa
neuspokojil „tatranec“
Mojmír
Trebuňák,
ktorý v 78. min. skóre
vyrovnal na 2:2. Záver
derby vychodňarov sa
niesol hlavne v „kartičkovaní“ a réžii možných striedaní.

24. kolo: Trenčín –
Senica 1:1 (0:0), Žilina – Ružomberok 3:1
(0:0), Slovan Bratislava – Zlaté Moravce 1:1
(0:1), Dunajská Streda Jedným gólom do siete Prešovčanov sa zapísal aj Humenčan Martin
– Trnava 0:0.
Koscelník. | FOTO ARCHÍV MJK
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Humenskí „žraloci“ nie dostatočne naplnili Pohár priateľstva v plávaní

(mtgh), -MJK-; Rimavská Sobota, Humenné
Päť chlapcov a štyri dievčatá
z Plaveckého klubu Chemes Humenné zviditeľňovali humenskú
plaveckú „liaheň“ na pretekoch
– Pohár priateľstva, v regióne
Malohont v južnej časti Banskobystrického samosprávneho
kraja. Cez víkend 4. a 5. marca
sa v krytom bazéne plavárne Rimavskej Soboty registrovalo na
štartové bloky 292 plavcov - 139
mužov a 153 žien z 37 plaveckých klubov.
Pódiové umiestnenia tentokrát
obsadili len tí najskúsenejší, aj
to si nikto z nich nesiahol na ten
najcennejší kov. Martin Ján Vaceľ
zaplával strieborného motýlika na
100-m dĺžke. V tej istej disciplíne
dohmatla Zuzana Pavliková rovnako na druhej najlepšej pozícii meraného času jej kategórie a Michal

Pandoš si vylovil bronzovú
medailu. Dominik Luksaj
stál dvakrát na
stupni víťazov,
keď v prsiarskej disciplíne
na 50 i 100
metrov ho dekorovali bronzovými medailami.
Všetci
títo menovaní
si vylepšili aj
osobné rekordy.
Ostatní z humenskej výpravy sa nedostali
medzi trojice
n a j r ý c h l e j - Mladá humenská výprava plavcov s dvojicou trénerov na pretekoch v Rimavskej Sobote. | FOTO ARCHÍV PKCH
ších, ale všetci si minimálne v piatich disciplí- ria Vrábľová a Viktória Čvirková nerov M. Tomahogha a J. Luksaja
nach zlepšili osobné maximá. Aj prispeli ku kvalitnému hodnoteniu skončil v konečnom hodnotení v
Leo Al Ahdal, Timotej Leško, klubu na týchto pretokoch. Náš poradí na ôsmom mieste týchto
Anna Stephanie Buhajová, Viktó- plavecký klub pod vedením tré- pretekov.

„Kúpeľný“ tenisový turnaj bol štedrý
v prospech jednej z dvojice humenských nádejí

Balneologické a klimatické kúpeľné
mesto na severe Slovenska prijalo
vo svojich krytých priestoroch tenisovej antuky v dňoch 11. – 13. marca
súťažnú kategóriu mladších žiačok
(rok narodenia 2005-2006) triedy C.
Miestny Tenisový klub Slovan Bardejovské Kúpele bol organizátorom turnaja s názvom „Bardcom Cup 2017“.

ktorú potrebovala tri sety 6:7 (4), 6:3
a 10:7. Vo štvrťfinále vyradila Nikolu
Kužilovú (6:2, 6:0) a zastavil ju semifinálový zápas s druhou nasadenou Emou
Kolesárovou, ktorej podľahla po setoch
3:6 a 1:6. Ferjaková sa tešila zo zisku
tretieho miesta. Víťazkou turnaja sa stala nasadená turnajová jednotka, Lenka
Stolárová (Tenis Komplex Košice), vo
finále zdolala ľahko po setoch 6:1 a 6:2
nasadenú dvojku, Emu Kolesárovú (TK
Dargov).

Malebná príroda okolia Bardejovských
Kúpeľov (sú časťou mesta Bardejov,
vzdialené 5 km), situovaných v blízkosti masívu Magury, ktorý chráni mesto
pred nepriaznivými poveternostnými
vplyvmi, sa na chvíľu stala prechodným
domovom aj pre dve hráčky 1. Tenisové
club-u Humenné. V kategórii dievčat sa
na turnaj registrovalo 26 mladých tenistiek, medzi nimi aj Karin Ferjaková
(nar. 2006) a Michaela Mňahončáková
(nar. 2005).
Voľný žreb prvého kola 32-členného
pavúka posunul turnajovo šiestu nasadenú Mňahončákovú k súperke druhého
kola, Nikole Kužilovej (TK Mladosť
Košice), ktorej však hneď podľahla po
setoch2:6 a 5:7, a tak z ďalších bojov
vypadla. Nenasadená Ferjaková porazila súperku Zuzanu Maruščákovú (TK
Mladosť Košice) z prvého kola ľahko
6:2 a 6:0, neumožnila ďalej sa zaradiť do
zápasov ani nasadenej štvorke Michaele
Martinkovej (TK Mladosť Košice), na

Bronzová pozícia pre humenskú
tenistku Karin Ferjakovú. | FOTO
ARCHÍV TCHE

-MJK-, (pet); Bardejovské Kúpele, Humenné

sobota 25. 3. 2017
-prvý poldeň * 8.00 – 8.50 hod.: rozplavby / 9.00 – 12.00 hod.:
preteky * 100 m znak ženy/muži, 50 m prsia ženy/muži, 100 m
motýlik ženy/muži, 100 m polohové preteky ženy/muži
-druhý poldeň * 14.00 – 14.50 hod.: rozplavby / 15.00 – 18.00
hod.: preteky * 50 m voľný spôsob muži/ženy, 100 m prsia muži/
ženy, 50 m znak muži/ženy, 200 m polohové preteky muži/ženy
nedeľa 26. 3. 2017
-tretí poldeň * 8.00 – 8.50 hod.: rozplavby / 9.00 – 12.00 hod.:
preteky * 100 m voľný spôsob ženy/muži, 50 m motýlik ženy/muži,
400 m polohové preteky ženy/muži
kategórie * C – najmladší žiaci/žiačky (9 – 10-roční), B – mladší
žiaci/žiačky (11 – 12-roční), A – starší žiaci/žiačky (13 – 14-roční),
juniori (15 – 18-roční), juniorky (15 – 17-roční), seniorky (18-ročné
a staršie), seniori (19-roční a starší)

