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Jediný zámok na území
Prešovského kraja je v
Humennom, nazývajú ho ale
kaštieľ
Viac na str. 7

Poslanci schválili na opravu
podchodu 8-tisíc eur
Viac na str. 8

Humenné je krajším mestom aj vďaka
aktivistom z Gaštanovej ulice
Členovia Občianskeho združenia Humenský gaštan začali kampaň s názvom Za krajšie Humenné. Postupne prispievajú k
odstraňovaniu nedostatkov, ktoré znepríjemňujú život obyvateľom mesta, a zároveň sa snažia skrášľovať životné prostredie.
Milan Potocký, foto archív, Humenné

Nie je im ľahostajné, ako vyzerá ich
okolie, a sami sa snažia podať pomocnú ruku a hľadať riešenia a návrhy,
ktoré pomáhajú obyvateľom Humenného. Aktivisti z OZ Humenský gaštan rozbehli nedávno v rámci novej
občianskej kultúry kampaň s názvom
Za krajšie Humenné. Svojimi podnetmi sa snažia spolupracovať so sa-

mosprávou, Prešovským samosprávnym krajom, ale aj školami, firmami
a ďalšími inštitúciami, ktoré pôsobia
na území mesta Humenné. Aktivisti
z Gaštanovej ulice už majú za sebou
rad úspešných aktivít, vďaka ktorým
sa podarilo odstrániť mnohé problémy, ktoré trápili nielen Humenčanov,
ale aj návštevníkov mesta. Predseda združenia Juraj Nosko vysvetlil,
že nečakajú so založenými rukami

a sami sa snažia aktívnym prístupom
meniť veci a prispievať k odstraňovaniu nedostatkov, ktoré znepríjemňujú
život Humenčanom. „V neposlednom
rade nám ide i o celkové skrášlenie
nášho mesta, pretože ho máme radi,“
vysvetlil Nosko.

Píšu, fotia a pomáhajú

Aktivisti napríklad upozornili na
veľmi zlý stav ohradeného múrika

na Strednej obdobnej škole obchodu
a služieb na Mierovej ulici. Ohradený
múrik okolo školy je v havarijnom stave. Nielenže veľmi zhoršuje estetický
vzhľad danej lokality pri frekventovanej hlavnej ceste, ale môže spôsobiť i
vážne zranenie prechádzajúcich chodcov po priľahlom chodníku. „Chodcov
tam chodí veľa. Chodník vedie k predajni Lidl, do reštaurácie a hotelu
v areáli školy a v neposlednom rade
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Humenné je krajším mestom aj vďaka aktivistom z Gaštanovej ulice
pokračovanie zo strany 1

po ňom chodia i študenti školy,“ objasnil Nosko. Keďže tento neutešený
stav trval už niekoľko rokov, členovia
OZ Humenský gaštan oslovili nielen
vedenie školy, ale aj jej zriaďovateľa
Prešovský samosprávny kraj a požiadali ho o odstránenie tohto stavu. Vďaka členom OZ Humenský gaštan došlo
k pokoseniu rozľahlého súkromného
pozemku, ktorý sa nachádza pri supermarkete Tesco a hlavnej železničnej
stanici. Popri pozemku prechádzajú
denne stovky ľudí, smerujú do supermarketu a na autobusovú a železničnú
stanicu. Aktivisti upozornili súkromného vlastníka, že stav tohto pozemku
významnou mierou prispieva k estetike prostredia a v období kvitnutia
trávy, v prípade jeho nepokosenia,
môže tiež spôsobovať rôzne alergie
a ťažkosti stovkám ľudí pohybujúcich
sa v tomto priestore. Nosko ocenil, že
vlastník na ich list pozitívne zareagoval a pozemok pokosil.

Komunikujú s Humenčanmi

Občianske združenie sa snaží komu-

nikovať s Humenčanmi, a aj preto organizuje verejné zhromaždenia obyvateľov Gaštanovej ulice a priľahlých
ulíc, kde diskutujú o problémoch,
ktoré trápia obyvateľov mesta. Snažia
sa upozorniť a riešiť nelichotivý stav
niektorých ciest, chodníkov, parkovísk, detských ihrísk, nepokosenej
zelene a upozorniť na lokality znečistené odpadkami. Zanedbané miesta
nafotia a následne listom s priloženými fotkami upozorňujú majiteľov
pozemkov, aby pomohli dané nedostatky odstrániť. „Naši členovia a
sympatizanti neustále so záujmom
sledujú dianie v našom meste,“ potvrdil Juraj Nosko. Zo strany aktivistov pritom nejde o šikanovanie,
alebo preháňanie úradov a majiteľov
pozemkov. Snažia sa len kompetentným pripomenúť a upozorniť ich na
nedostatky, ktoré si v návale iných
povinností možno nevšimli, alebo ich
jednoducho podcenili.

Významné výročie a krajšie
mesto

Tohto roku oslávia Humenčania 700.
výročie prvej písomnej zmienky o

meste Humenné. Aktivisti sa
pri tejto príležitosti snažia svoje aktivity ešte
zintenzívniť.
„Pokračovanie v
našej kampani
je treba chápať
ako príspevok K vyčisteniu a pokoseniu rozľahlého pozemku, ktorý sa nachádza pri supermarkete Tesco a železničnej stanici, došlo vďaka
nášho Občian- aktivitám členov OZ Humenský gaštan. | FOTO: ARCHÍV OZ HG
skeho združenia
Humenský gaštan k oslavám 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Humenné. Tak, ako je to v „Štatúte“
nášho mesta my občania chceme samospráve poskytnúť pomoc pri jeho
zveľaďovaní, zlepšovaní životného
prostredia, zvýšení poriadku i čistoty
v ňom. Máme za to, že ako naše mesto
vyzerá, zodpovedáme všetci občania,
či už ako radoví občania, alebo volení
i nevolení funkcionári samosprávy.
Prajeme si, aby nášmu mestu pribudli
i opravené chodníky, cesty, ploty, zábradlia i upravené priestranstvá bez Na snímke predseda OZ Humenský
ohľadu na ich majetkovú podstatu, gaštan Juraj Nosko. Združenie rozbehlo
Za krajšie Humenné. | FOTO:
komu patria, aby sme sa v ňom všetci kampaň
MILAN POTOCKÝ
dobre cítili,“ uzavrel Juraj Nosko.

Záchranár z Humenského okresu získal ocenenie Zlatý záchranársky kríž

Vodič sanitky rýchlej zdravotnej pomoci Marek Puškár získal ocenenie v kategórii Záchranársky čin laickej verejnosti.
mpo, Humenné

Minulý týždeň odovzdávali v Bratislave prestížne ocenenie Zlatý záchranársky kríž. Toto ocenenie sa udeľuje
záchranárom zo všetkých zložiek Integrovaného záchranného systému,
ale aj laikom z radov verejnosti,
ktorí svojou obetavosťou, efektivitou
i vysokou kvalitou zásahu významne
prispeli k záchrane ľudských životov, k ochrane ich zdravia a majetku.
Vyhodnotenie súťaže sa konalo v historickej budove Opery Slovenského
národného divadla v Bratislave.

Zachránil kolabujúceho vodiča

Veľkej pocty sa dostalo aj Marekovi

Puškárovi, vodičovi zo stanice Rýchlej
zdravotnej pomoci Koškovce v okrese Humenné, ktorý získal ocenenie
Zlatý záchranársky kríž v kategórii
Záchranársky čin laickej verejnosti.
Rozhodla o tom odborná porota zložená z predstaviteľov všetkých zložiek
Integrovaného záchranného systému.
„Ako náhodný okoloidúci bol svedkom incidentu, pri ktorom skolaboval
vodič osobného auta. Marek Puškár
rýchlo zhodnotil stav, vytiahol muža
z vozidla a začal s laickou resuscitáciou. Pokračoval v nej až do príchodu
záchranárov. Najbližšiu hodinu jeho
ruky nahrádzali srdcovú činnosť, kým
vodiča neodviezol vrtuľník do nemocnice. K plnému vedomiu sa prebral

až o ďalších 24 hodín. Vďaka dobre
a odborne vykonávanej hodinovej
resuscitácii a následnej starostlivosti môže pacient naďalej pokračovať
v plnohodnotnom živote. Jeho osud
by bol možno iný, ak by mu nebola
poskytnutá skorá prvá pomoc,“ informoval Vladimír Vanko, hovorca a PR
manžér skupiny Falck na Slovensku.
Záchranári zo spoločnosti Falck si
odniesli zo súťaže ešte jeden Zlatý záchranársky kríž. V kategórii Záchranársky čin profesionálneho kolektívu
získali ocenenie Michal Haluška a
posádka Rýchlej zdravotnej pomoci
(RZP) zo stanice Liptovská Osada –
Silvia Janolková a Miroslav Hlinka.
Porota ocenila ich inovatívny prístup

k riešeniu problému so zlyhávajúcim
implantovaným kardioverter-defibrilátorom (ICD).

Vodič záchranky Marek Puškár (v strede) zo stanice
RZP Koškovce v okrese Humenné získal ocenenie
Zlatý záchranársky kríž. | FOTO: FB FALCK
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ANKETA: Ako prežívate veľkonočné sviatky?
Spýtali sme sa Humenčanov v uliciach mesta, ako prežívajú a trávia veľkonočné sviatky.
je hlavné. Čo sa týka jedla na
veľkonočnom stole, tak veľmi
mäsové výrobky nemám rád,
skôr si pochutím na hrudke
a syre, ale že by som sa vyžíval v nejakej slanine a klobásach, tak to nie.

Milan Potocký, Humenné

Helena, 68 rokov

Ja som veriaci človek, takže
na Veľkú noc oslavujeme s rodinou zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista. Celá rodina prežívame
tieto sviatky duchovne, schádzame sa, prídu deti a ideme
do kostolíka. Veľká noc je
pre mňa v prvom rade zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ale
som aj rada, že sa cez sviatky
zíde celá rodina. Dnes je málo
času, každý chodí do roboty.
Je nám potom dobre a veselo.
Anka, 25 rokov
Cez veľkonočné sviatky robí-

me všetko klasické, čo k tomu
patrí. Takže chodíme aj do
kostola s rodinou svätiť pásku a, samozrejme, nechýba aj
oblievačka.

Silvia, 40 rokov

Zdenko, 55 rokov

Z Veľkej noci nerobíme nič
mimoriadne. Posvätíme pásku v pravoslávnej cirkvi. To

Viliam, 65 rokov

Chodíme do kostola aj svätiť
pásku. Mám dvoch synov,
takže sa doma aj oblievame.
Ale chodia k nám oblievači
a chlapci chodia tiež oblievať.
Pred touto tradíciou neutekám, ale už sme toho roku aj
rozmýšľali, že by sme si išli
niekam trochu oddýchnuť.

Som veriaci človek. Verím
v Boha a chodím aj do kostola posvätiť pásku. Veľkú noc
oslavujem ako kresťan, ale
mám rád aj tradície, akou je
oblievačka. Ale už to pomaly
v meste zaniká. Dnes používajú mladí oblievači viac
voňavky. Na dedine bola
poriadna oblievačka, dievčatá sa oblievali a hodili aj do
potoka. Ale to bolo niekedy,
dnes to ani dievčatá veľmi
nedovolia a, samozrejme,
v bytovke sa to ani nedá. Na
dedinách tie tradície ešte dodržiavajú.

Železničiari opravia trať medzi Humenným a Sninou

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) uskutočnia v tomto týždni plánované denné výluky v úsekoch železničnej
trate medzi železničnými stanicami Humenné a Snina. Vlaky načas nahradia autobusy.
mpo, Humenné

Hovorkyňa ŽSR Martina
Pavlíková informovala, že
železnice vo vlastnej réžii
odstránia defektoskopické
chyby koľaje a opravia geometrickú polohu koľaje v jednotlivých úsekoch postupne.
Touto činnosťou zabezpečia
požadovanú kvalitu zjazdnosti trate. Výlukové práce sa
uskutočnia 3. apríla Kamenica nad Cirochou – Humenné, v čase 8.20 - 12.30 h., 4.
a 5. apríla Dlhé nad Cirochou
- Kamenica nad Cirochou,

v čase 8.30 - 12.40 h., 6. a 7.
apríla Snina - Dlhé nad Cirochou, v čase 8.00 – 12.10
h.. Vzhľadom na to, že ide o
jednokoľajnú trať, cestujúci
budú počas denných výluk
prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú
zabezpečuje dopravca. „ŽSR
prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti
s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým dôjde v dôsledku vykonávanej
údržby a opravy železničnej
trate.

Cestujúci budú počas denných výluk prepravovaní náhradnou autobusovou
dopravou. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Uplynulý týždeň oznámil
na linku tiesňového volania
42-ročný Sninčan, že za Základnou školou na Ul. Komenského v Snine sa v toku rieky
Cirocha nachádza utopená
osoba. Na miesto vyslaní policajti zistili, že ide o 54-ročného muža zo Sniny. K jeho
úmrtiu došlo minulý týždeň
za presne nezistených okolností počas noci z utorka na
stredu. Na tele nebohého
boli zistené zlomeniny rôznych tvárových kostí a nosa,

ako aj tržnozhmoždené rany
v oblasti rebier vpredu, ako
aj vzadu. Obhliadajúci lekár
sa k presnej príčine úmrtia
nevedel vyjadriť a pre zistenie presnej príčiny úmrtia
odporučil vykonanie súdnej
pitvy. Na miesto bol privolaný aj patológ, ktorý nemohol
jednoznačne vylúčiť cudzie
zavinenie, a preto taktiež
odporučil vykonanie súdnej
pitvy. Na mieste činu boli
zaistené biologické a vecné
stopy, ktoré budú predložené
na expertízne skúmanie. Taktiež boli vykonané operatív-

ne previerky.
„Prípad vyšetrujú policajti
z Obvodného
oddelenia PZ
v Snine, ktorí
začali trestné stíhanie
pre
prečin
usmrtenia,“
informoval
prešovský
krajský policajný
hovorca Daniel
Džobanik.

Traja Humenčania kradli autosúčiastky
mpo, Humenné

Humenský vyšetrovateľ obvinil zo zločinu krádeže a prečinu poškodzovania cudzej
veci troch Humenčanov. Je-

den 19-ročný a dvaja 18-roční
mladíci mali kradnúť rôzne
autosúčiastky z vozidiel odstavených na pozemku v obci
Jasenov. Kradnúť mali viackrát, a to v období od 19. až

do 26. marca tohto roku. Po
preskočení uzamknutej brány pristúpili k tam stojacim
trom sčasti rozobratým osobným motorovým vozidlám
BMW a z týchto následne de-

naše noviny
váš úspech

jediným inzerátom oslovíte viac
ako 20 000 čitateľov

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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INZERCIA
INZERCIA | 5
HE/0049

V rieke za školou našli utopeného muža
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montovali a odcudzili rôzne
súčiastky. Škoda spôsobená
krádežou a poškodením bola
predbežne vyčíslená na 1 600
eur. Polícia obvinených mladíkov stíha na slobode.
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Maturanti predviedli svoje vedomosti, zručnosti, ale aj kreativitu

V dňoch 27. a 30. marca sa v siedmich študijných odboroch Strednej odbornej školy na Mierovej ulici v Humennom konala
praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky.
Monika Harvanová, Humenné; FOTO: MH

Účesy inšpirované aj
filmovými hviezdami

Účesy zhotovené na témy: Neskrotná Angelika, V duchu staroveku, Zvodné vlny, Glamour nevesta, V štýle James Bond, Charleston, Z popolušky diva a mnohé

ďalšie zahŕňali realizáciu extravagantného, spoločenského, súťažného, svadobného, historického a fantazijného účesu a líčenia,
ktoré prezentovali schopnosti,
zručnosti a kreativitu žiakov v
odbore vlasová kozmetika. V odbore sociálno-výchovný pracovník žiaci obhajovali vlastné projekty na témy: Problémy v komunikácii ako príčiny vzniku neúplných rodín, Nezamestnanosť ako
sociálny problém, Sociálna práca
s jednotlivcom, História a súčasnosť sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie, Súčasné problémy
slovenskej rodiny a mnohé iné.

Žiaci drevárskej a nábytkárskej
výroby formou obhajoby vlastných projektov na témy: Návrh
stolového nábytku, Príprava
výroby jednoduchého úložného
nábytku a rôzne možnosti jeho
priestorového usporiadania, Návrh detského pracovného miesta
a viacúčelového sedacieho nábytku vypracovávali výkresové
dokumentácie, počítali náklady,
navrhovali pracovné postupy a
realizovali výrobok. Praktickú
časť odbornej zložky maturitnej
skúšky formou obhajoby vlastného projektu si zvolili aj žiaci v
odbore podnikanie v remeslách

a službách. Pripravovali podnikateľské, marketingové plány a
rôzne podnikateľské projekty, týkajúce sa podnikania v obchode
a v službách.
Žiaci práce
prezentovali a obhajovali pred
predmetovými
maturitnými
komisiami (PMK), ktoré riadili
predsedovia PMK z iných škôl.
Nad priebehom celej PČOZ MS
dohliadala predsedníčka školskej
maturitnej komisie Ing. Erika
Barlová. Túto časť MS hodnotíme veľmi kladne a pripravujeme
sa na ústnu časť MS, ktorá sa
uskutoční v termíne od 29.05. do
01.06.2017.

INZERCIA
HE/0051

Študijný odbor kozmetička a
vizážistka sa prezentoval prácami vo vyžrebovaných témach,
ako napríklad: Ľudová nevesta,
Maškarný ples, Kvetinová múza,
Stužková budúcnosti, Noc v opere, Ľadová krása, Barokové inšpirácie a mnohé iné, kde realizovali
svadobné, extravagantné, súťažné, večerné, fantazijné a divadelné líčenie. Okrúhle narodeniny
sú často spojené s nezabudnuteľnou oslavou. Trendy v tejto oblasti sa menia, populárne je vždy
niečo iné. Žiaci odboru spoločné
stravovanie vykonávali praktickú
časť formou praktickej realizácie
a predvedením komplexnej úlohy na tému: Narodeninová párty
– 20-te narodeniny - recepcia.
Nielen skvelé jedlo, ale aj vkusné
stolovanie môžu zachovať výnimočné dojmy zo slávnostnej udalosti. Ako zvoliť vhodný priestor,
kombináciu farieb, navrhnúť
slávnostné menu nás inšpirovali
žiaci z tohto odboru. V odbore
strojárstvo – výroba, montáž a
oprava prístrojov, strojov a zariadení sa prezentovali žiaci obhajobami vlastných projektov
na tému: Technologický postup
výroby súčiastky podľa predlohy. Ich úlohou bolo navrhnúť a
nakresliť výrobný výkres, popísať
vlastnosti materiálu, vypočítať
rozmery materiálu, analyzovať
ekonomické zhodnotenie súčiastky, zrealizovať výrobok a odprezentovať ho.
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Jediný zámok na území Prešovského kraja je v Humennom, nazývajú ho ale kaštieľ
Tasr, Humenné

Drugethovský zámok v Humennom, ktorý je zároveň
národnou kultúrnou pamiatkou (NKP) a sídlom Vihorlatského múzea, bol podľa vedúcej odboru kultúry Úradu
Prešovského samosprávneho
kraja Veroniky Fitzekovej
dlhé desaťročia neprávom
nazývaný ako kaštieľ. „Nevieme, kde sa stala chyba, alebo
kedy sa to začalo,“ uviedla
s tým, že tento historický
objekt má všetky parametre
zámku a bol tak aj stavaný.
„Mali by sme ho správne nazývať zámkom a budeme to
tak aj pravdepodobne robiť,
lebo na území celého Prešovského kraja máme jeden
jediný, takže sme naň patrične hrdí,“ doplnila. Ošetriť by
to chceli aj administratívne.

„Postupne sa budeme snažiť
toto označenie presadiť hlavne u obyvateľov,“ skonštatovala. Pôvodné pomenovanie
má totiž verejnosť už zaužívané. „Budeme potrebovať,
aby si ľudia zvykli na novú
terminológiu a na to, že tu
majú takú jedinečnú pamiatku,“ uviedla s tým, že to chce
čas. „Je to prekrásna stavba
a záleží nám na
tom, aby vyzerala
tak, ako má,“ doplnila s tým, že sa
budú snažiť dokončiť začatú rekonštrukciu. Ako
pre TASR uviedol
Dominik
Sabol
z Krajského pamiatkového úradu
v Prešove, oficiálne je tento objekt
v Humennom evi-

dovaný ako kaštieľ. „Typologicky u nás termín zámok
nemáme, je prevzatý z českej
terminológie, mal by označovať rozsiahlejšie, významnejšie, honosnejšie a umelecky
cennejšie sídlo vyššej šľachty,
teda objekt väčší a zdobenejší
ako bežný kaštieľ, ale už nie
tak výrazne opevnený ako typické hrady u nás,“ vysvetlil.

Zámok je na Slovensku podľa jeho slov skôr lingvistický
ekvivalent pre honosnejší
kaštieľ, užívaný hlavne pre
romanticky upravené hrady,
ako je napr. Bojnický zámok.
„Definitívne sa tento termín
konkrétne pre Humenné
spresní v rámci aktualizácie
tejto NKP, čo bude v najbližších mesiacoch,“ doplnil.

Gymnazisti z Humenného vyjadrili podporu epileptikom
Jozef Buhaj, Humenné

Je všeobecne známe, že
epilepsia je veľmi nebezpečná choroba a nanešťastie aj
dosť rozšírená. Pre epilepsiu
sú známe najmä záchvaty
vyvolané abnormálnym signálovým výbojom v mozgovej
kôre. O vážnosti tejto choroby vedia veľmi dobre aj študenti z Gymnázia arm. gen.
L. Svobodu v Humennom, a
preto sa rozhodli urobiť pekné gesto a vyjadriť podporu
ľuďom trpiacim touto chorobou. V nedeľu 26.03.2017 bol
totižto Svetový deň epilepsie.
Symbolom tohto dňa je fialová farba. Práve tá vyjadruje podporu ľuďom trpiacim
epilepsiou. Preto sa pár iniciatívnych študentov roz-

Na snímke študenti z Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom. Pri príležitosti Svetového dňa epilepsie vyjadrili podporu
ľuďom trpiacim touto chorobou. | FOTO: PETER BELCÁK

hodlo o tomto dni informovať
aj svojich spolužiakov a spo-

ločne prišli do školy práve v
tejto farbe a ukázali tak, že

aj mladí sa dokážu spojiť pre
dobrú vec.
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Poslanci schválili na opravu podchodu 8-tisíc eur

Mestské zastupiteľstvo na poslednom rokovaní schválilo 8-tisíc eur na opravu podchodu, ktorý sa nachádza pri železničnej a autobusovej stanici.
Milan Potocký, Humenné

Podchodom pri železničnej a autobusovej stanici sa zaoberali mestskí
poslanci pri schvaľovaní rozpočtu
na rok 2017. Samospráva vyčlenila v rozpočte na opravu podchodu
8-tisíc eur. Mesto pritom zrekonštruovalo podchod v roku 2013.
Náklady na rekonštrukciu dosiahli
vyše 200-tisíc eur. Vyčleniť ďalších
8-tisíc eur na opravu zrekonštruovaného podchodu kritizoval poslanec Jozef Babják. „Ďalším neopodstatneným výdavkom je napríklad
8-tisíc na opravu podchodu. No ja
neviem, kde ste na to prišli, že nám
treba opraviť podchod za 8-tisíc,
pretože po prvé podchod je v záručnej dobe a máte naň vyčlenenú
kolaudačnú radu. Tak za čo chceme
dať komusi 8-tisíc?“ uviedol poslanec Jozef Babják. Mestské zastupiteľstvo napriek výhradám poslanca
sumu 8-tisíc eur na opravu podchodu schválilo.

V podchode sa uvoľňuje obklad

Na zrekonštruovanom podchode
v blízkosti železničnej a autobusovej stanice dochádza k uvoľňovaniu
špeciálneho obkladu. Na problém
upozornil ešte v októbri minulého
roka poslanec Miloš Meričko. „Bol
som sa tam pozrieť. Naozaj tento
grafitový obal sa začína vydúvať,“
uviedol Miloš Meričko. Podchod
pri železničnej a autobusovej stanici chátral takmer 20 rokov. Mesto
ho zrekonštruovalo v roku 2013.
Náklady na rekonštrukciu dosiahli
vyše 200-tisíc eur. Steny podchodu
tvoria špeciálne polykarbonátové
dosky s antigrafitovým povrchom.
V podchode pribudli aj kamery,
nové osvetlenie, elektroinštalácia a
protišmyková podlaha. Nové obloženie stien humenského podchodu
ho zaradilo medzi slovenské unikáty. Polykarbonátový obklad je nielen
nerozbitný, ale aj ľahko umývateľný.
Steny pomaľované sprejermi sa dajú
veľmi jednoducho umyť a vyčistiť.

Dali sa do pohybu o týždeň skôr
ako vlani. V minulom roku sa začal
ich hlavný ťah 30. marca a dobrovoľníci preniesli celkom 16.507
ropúch bradavičnatých spolu
s ďalšími druhmi obojživelníkov.
Environmentalistka Anna Macková zo Štátnej ochrany prírody SR,
Správa Chránenej krajinnej oblasti
Východné Karpaty v Medzilaborciach uviedla, že ich pracovníci
umiestnili pri Brestovských rybníkoch už minulý týždeň (16. a 17.3.)
zábrany v dĺžke 1,12 kilometra pri
ceste zo strany lesa aj od rybníkov.
„Vo štvrtok 23. marca sme preniesli
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Tvorcovia obľúbenej televíznej relácie Televíkend, ktorá sa zameriava na rôzne zaujímavosti z histórie, turistiky, horolezectva a kultúry, natáčali
ďalší diel v Humennom a jeho okolí.

Koncom marca sa televízny štáb
magazínu o cestovnom ruchu,
turistike, horolezectve, horských
a extrémnych športoch vybral
do Humenného. Tvorcov relácie

sprevádzal mestom a po okolí
Ľubomír Goduš - predseda Turistického klubu Pohoda. Televízny
štáb mal v Humennom ideálne slnečné počasie. S kamerou zavítali
na náučný chodník Humenský
Sokol, Červenú skalu, jaskyňu

Mesto komplexne zrekonštruovalo podchod pred 3 rokmi. Náklady na rekonštrukciu
dosiahli vyše 200-tisíc eur. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
Tvorcov relácie sprevádzal predseda Turistického klubu Pohoda Ľubomír Goduš. |
FOTO: archív ĽG

Poslanci schválili na opravu podchodu 8-tisíc eur. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Daždivé počasie, vysoká vlhkosť a teplota vzduchu od päť do 17 stupňov prebudili v priebehu tohto týždňa v Brestove v okrese
Humenné ropuchy zo zimného spánku.
s pomocou žiakov škôl prvých 1495
žiab. Cez víkend sa ochladilo, a tak
sa migrácia spomalila. Odhadujem,
že doteraz sme preniesli asi 5000
žiab, pričom ich celková populácia je okolo 16.000,“ povedala pre
TASR Macková. Dodala, že obojživelníky sú vo všeobecnosti jedinečné tým, že dokážu presne indikovať špecifické zmeny vo vzťahu
ku klíme a chemickým procesom
odohrávajúcim sa v prírode. Zmeny, ktoré sa v prírode za posledných
desať rokov odohrávajú, vyhodnocujú takým spôsobom, akým nedokážu fungovať najcitlivejšie prístroje vytvorené človekom, a tým sú jedinečné. Ťah ropúch na Brestove sa

HUMENSKÝ EXPRES

Krásy Humenného a okolia prilákali televízny štáb RTVS

mpo, Humenné

V Humenskom okrese už začala masívna migrácia žiab
Tasr, Brestov

PONDELOK
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začínal v minulosti okolo 12. apríla. rybníkoch. Ochranári žiadajú návV porovnaní s dneškom ich ťah v števníkov Brestovských rybníkov,
dlhodobo sledovanej lokalite Bres- aby obmedzili pohyb motorových
tovských rybníkov sa začína o tri vozidiel v lokalite na nevyhnutnú
týždne skôr. Do ekovýchovného možnú mieru, lebo autami priamo
programu Žabie taxi sa zapojili zák- ohrozujú migrujúce obojživelníky.
ladné školy z Koškoviec a v Humennom školy
na uliciach Jána
Švermu, Hrnčiarskej a Pugačevovej. Žiaci absolvovali teoretickú
prípravu v škole.
Praktická časť
prebehne v te- Ropuchy bradavičnaté. V lokalite Brestovských rybníkov ich
réne priamo pri migrujú tisícky. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Televízny štáb na hrade Jasenov. | FOTO: archív ĽG

Dúpna, hrad Jasenov, Grófkin
hrob a nevynechali aj Humenský
kaštieľ a skanzen. Krásy Humenného a okolia predstaví v magazíne aj turisti Mišo Kirschner,
Vlado Bednár a starostka obce
Jasenov Lucia Sukeľová. „Okolie
nášho mesta sa im páčilo a určite
tu prídu aj nabudúce, veď nestihli

navštíviť ani hrad Brekov a lezeckú oblasť Podskalka,“ informoval
Ľubomír Goduš z Turistického
klubu Pohoda Humenné. Spresnil, že natočené krásy okolia Humenného odvysiela RTVS v relácii Televíkend postupne v mesiacoch apríl a máj 2017.

Tvorivé dielne s veľkonočnou tematikou – stretnutie generácií
vb, Koškovce; FOTO: VB

Dňa 22. marca sa v priestoroch
Denného stacionára
Koškovce uskutočnilo milé stretnutie
prijímateľov Denného stacionára v
Koškovciach a detí
zo Základnej školy s MŠ Koškovce a
Občianskeho združenia
Gaštanový
koník Snina. „Deti
si pre našich seniorov pripravili krásne
ukážky z prác, ktoré
robia v školách a záujmových útvaroch.
Predviedli a zapojili
do výroby veľkonoč-

ných vajíčok, venčekov a perníkov aj našich seniorov. „Milé
stretnutie a šikovné ruky našej

novej generácie nás inšpirovali k
ďalšej spolupráci, a tak sa tešíme
na opätovné stretnutie v budúc-

nosti,“ uviedol starosta obce Koškovce Vladimír Babič.
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Riadková
inzercia

Myšlienka týždňa...
„Často som ľutoval svoje slová,
ale nikdy som neľutoval
svoje mlčanie.“

0911 256 749

HE-R/0030

7. 3. 2016

miestnili tiež
vypracovali
Burda z II.
ý na poznáKopčo z III.
tvoriť plagát
firmy IKEA
oré perličky
druhej práce
poznávanie
álov, najmä
u. Odborná
d vedením
ej konštatoorodé, nápah. V závere
poďakovala
ntácie a obúrovni svostí. Osobitne
ce žiakov 2.
oru operátor
kej výroby
oru kozme-

INZERUJTE
U NÁS

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ,
Laborecká 17, 066 34 Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191
POHOTOVOSŤ

Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služVbePredsedníčka
LEKÁRŇACH
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravod-

ponSR- č.pia:
16.00 Z.– 20.00
hod.sa /ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnalivosti
430/2009
z., ktorou
sobneckých
– ned: miest
8.00 na
– 12.00,
– 20.00
hod. a výberomtel. 0911 256 749
súdoch13.00
výberovým
konaním
03. 04. Dr. Max - Pharmstore, vyhlasuje V Ý B E R
1. mája 21 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii
naUl.obsadenie
PRANOSTIKA
04. 04. Avicena,HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY
ÚRADNÍK
Nemocničná ul. 41
Ak Richard (3. 4.) príde s vetrom
služobný
úrad:
Okresný
súd
Humenné,
Laborecká
17,
066
Humenné,
05.druh
04. štátnej
Lúč, služby: stála štátna služba,
a búrkou,34tak
Lea (29. 4.)
1. mája
22 2.06 – Justícia
bude sa usmievať.
odbor Ul.
štátnej
služby:
06. 04. Pri Nemocnici HEOpiss.r.o.,
činnosti štátnozamestnaneckého miesta:
Po teplom
počasí
navoMiroslavu
Ul. 1. májačinnosť
5558 - spočívajúca najmä v analytickej
 špecializovaná
a syntetickej
činnosti,
vyhodnocovaní
(5. 4.)
sa ešte
zvykne
ochladiť.
07.výsledkov
04. Media,
a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku
výkonu
súdnictva
v zmysle
príslušných
ustanovení
zákona č.ul.549/2003
Družstevná
7 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych
Keď sa potí Miroslava (5. 4.),
08.predpisov
04. Centrum,
(25. 4.)č. 400/2009 Z. z.
Predpoklady
na vykonávanie
a) – e) zákona
Námestie
slobody 67štátnej
(Južnéslužby
nám.)podľa § 19 ods. 1 písm.Marek
ešte vniektorých
kožuchuzákonov
bude sa zahrievať.
o štátnej službe a o zmene a doplnení
09. 04. Dr. Max - Kaufland,
 vek 18 ul.
rokov
Štefánikova
50spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  bezúhonnosť

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

 Predám KLIETKY na chov
prepelíc, PASCE na líšky a kuny,
LIAHNE na vajíčka, ODCHOVNE pre kuriatka – viac informácií na: ww.123nakup.eu , tel.
0907 181 800.
HE-R/0062

PRÁCA
 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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

 Stavebná firma Reinter
Humenné hľadá do TPP
alebo formou živnosti OBAprílové sucho a májové mokro KLADAČOV,
OMIETKÁhospodár sýpku zasype až po okno.
ROV, ELEKTRIKÁROV, VODÁROV, ZATEPĽOVAČOV.
Keď v apríli hojne vietor duje Nástup možný ihneď. Konstodola sa zaplňuje.
– e-mail: praca@rein aj takt
pre páry
ter.sk , tel. 0902 998 866.

STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

Nerád tomu sedliak býva,  firma zabezpečí ubytovanie
HE-R/0061
a dopravu
keď mu v apríli nepršieva.
 Prijmem
HARISTOV
 poskytujeme
aj stravnéNA
lístky
a PRACOVNÍKOV
GÁSuchý apríl nie je po vôli gazdom.
TER
–
drevovýroba.
Tel.
informácie dostupné na:
256 038.
Ak je v apríli krásne jasne, tel. č.: 0905
0948 194 023
máj bude nepríjemný iste. (jac)
HE-R/0002
e-mail: renewal.adz@gmail.com

MsKS – DOM KULTÚRY
POĎME SA HRAŤ
Poučné divadelné predstavenie pre deti, v podaní divadla
Baronetta zo Starej Ľubovne, pre deti. Dve copaté dievčatá Ela a Bea vo farebných kostýmoch šantia, no hlavne
vymýšľajú ako a na akú tému sa zahrať – v nedeľu 9.
apríla o 15.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 2 eur.
DARUJTE PREDMETY NA CHARITU
Podujatie v rámci charitatívnej akcie. Predaj občanmi
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
KARPATSKÁ KRASLICA 2017
XXV. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy.
Viac než dve desiatky autorov prezentuje
takmer tisícku vystavovaných kraslíc, kolekcie
tradičných i novších techník zdobenia veľko-

nočných 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
VŠETKO ALEBO NIČ
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom
priateľstve, ktoré nás chráni, o mužoch, na ktorých sa
nezabúda... aj keď vlastne toho nie sú hodní. Kniha Evity
Urbaníkovej je príbehom nerozlučnej trojici - Lindy
(Táňa Pauhofová), Vandy (Klára Issová) a Eda (Ľuboš
Kostelný). Každý z nich je iný, každý z nich má svoj
príbeh, no spája ich vrúcne, oddané priateľstvo. Ich
bláznivo plynúci život naruší Jakub (Michał Żebrowski),
ktorý vnesie do Lindiných dní plno vášne a prísľubov na
nový vzťah, no rozdielnosť pováh a náhľadu na svet robí
ich vzťah komplikovanejším, ako by sa zdalo....
romantická komédia (CZE/SVK), originálna verzia –
3. apríla o 19.30 hod.
RANDE NASLEPO
(MEIN BLIND DATE MIT DEM LEBEN)
Snímka natočená podľa skutočnej udalosti, ktorú vo svojej autobiografii vtipne popísal Saliya Kahawatte. Saliya
začal strácať zrak už ako teenager. Jeho veľkým snom
bolo pracovať v luxusnom hoteli, aj keď ho od toho kvôli
jeho očnej vade všetci odrádzali. Saliya sa ale nevzdal a
začal sa školiť v päťhviezdičkovom hoteli. Len nikomu
nepriznal, že tak trochu vôbec nevidí. Vďaka silnému

všetky prekážky a nebyť toho, že sa zamiloval do Laury,
nikto by na jeho blamáž možno neprišiel...
Romantická komédia (GER), český dabing – 4. apríla
o 19.30 hod., 7. 4. o 17.00 hod.
VIVA
Jesus pracuje ako kaderník v nočnom travesty klube
v Havane a sníva o tom, že sa raz stane hviezdou.
Vďaka svojmu učiteľovi sa mu podarí urobiť konkurz
a dostane prvú šancu na pódiu. Potom sa ale zjaví jeho
roky neprítomný otec – bývalý boxer a dnes agresívny
alkoholik, a všetky Jesusove nádeje zmarí. Ich vzájomné
predstavy o živote nemôžu byť rozdielnejšie a tvrdo na
seba narazia. Iba pozvoľna nachádza otec a syn náhľad
do sveta toho druhého.
dráma (ÍRSKO/KUBA), české titulky –
5. apríla o 19.30 hod.
ÚKRYT V ZOO
(THE ZOOKEEPER´S WIFE)
Antonina Zabinská (Jessica Chastian) prácu v manželom

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, DARGOVSKÝCH HRDINOV 19, Humenné

ZÁPIS

do 1. ročníka
4. a 5. apríla 2017 (utorok, streda) od 15.00 do 17.00 hod.
Naša škola poskytuje žiakom od 1. ročníka:

 triedy so všeobecným zameraním
 triedy so všeobecno-intelektovým nadaním
 triedy so špecifickým intelektovým nadaním
na cudzí jazyks využitím metódy CLIL
 zdravé stravovanie v rámci projektu Zdravá škola

 záujmové útvary podľa záujmu žiakov v CVČ a ŠKD
 spoluprácu so špeciálnym pedagógom a školským
psychológom
 využívanie tabletov a moderných technológií vo
vyučovaní
 zapojenie školy do medzinárodných projektov

Na zápis si so sebou prineste rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.
V prípade, že nemôžete prísť na zápis v stanovenom čase, Vaše dieťa zapíšeme aj v inom termíne.

Na budúcich prváčikov sa už teraz tešíme a radi ich privítame v našej škole 
Ďalšie informácie nájdete na našej webstránke - www.zshu.sk

OPUSTILI
NÁS

V HUMENNOM
Ľuboš Sivý, nar. 1983

V BELEJ NAD CIROCHOU
Mária Šeteščáková, nar. 1934
V DLHOM NAD CIROCHOU
Jarmila Hašuľová, nar. 1952
V JALOVEJ
Anna Zubaľová, nar. 1931
V LADOMÍROVE
Mária Klecová, nar. 1938
V MEDZILABORCIACH
Mgr. Stanislava Bochinová, nar. 1974
V SNINE
Mária Mariničová, nar. 1936
Katarína Terpáková, nar. 1943
Michal Leňka, nar. 1962

riadenej zoologickej záhrade vo Varšave priam zbožňuje.
So zvieratami si rozumie omnoho viac ako s ľuďmi, je
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3. 4. RICHARD, RICHARDA
7. 4. ZOLTÁN
4. 4. IZIDOR, IZIDORA
(Deň narcisov / Svetový deň zdravia – 		
(Medzinárodný deň bez násilia / Medzinárodný
WHO)
deň proti nášľapným mínam a na podporu akcií 8. 4. ALBERT, ALBERTA
proti nášľapným mínam)
(Medzinárodný deň Rómov)
5. 4. MIROSLAVA, MIRA
9. 4. MILENA
6. 4. IRENA
(Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána)
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Moder EFEKT s.r.o.

5:58 / 19:08 hod.
5:56 / 19:10 hod.
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5:49 / 19:14 hod.
5:47 / 19:15 hod.
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VÝCHOD / ZÁPAD SLNKA
enských mladých tanečníčok

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén
pon
zatvorené – sanitárny deň
ut
08.15
– 09.00
hod.
talentov z Humenného
postup
do finálového
11.00 – 12.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
str, štvr, pia 11.00 – 12.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.
SAUNA – muži
ut – sob 12.00 – 19.00 hod.
ned
10.00 – 19.00 hod.
SAUNA – ženy
ut – sob 14.00 – 18.00 hod.
nedna najvyššiu10.00
– 19.00 hod.
om Raks Africa dostala
priečku.
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
odhodlaniu, disciplíne a pomoci kamaráta Maxa prekonal

PREDAJ
 Predám TUJE smaragd výška s črepníkom 70 cm; cena
2,80 € / kus. Tel. 0915 748 518.
HE-R/0058
 Predám domáce TKANÉ
PLÁTNO (v kotúčoch). Tel. 0918
279 885.
HE-R/0060
 Predám
1,5-izbový
BYT. RK nevolať. Tel. 0902
154 908.
HE-R/0031
 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 0908 102 786.
HE-R/0001

HUMENSKÝ EXPRES

MENINY
oslavujú:

redakcia@humenskyexpres.sk

(Ludwig Marcus; 1894-1971
– nemecký filozof a spisovateľ)

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdinovia spolu s romantickými princeznami, vílami a
inými rozprávkovými bytosťami.
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V ULIČI
Helena Maliňáková, nar. 1932
to vlastne ona, kto svojou energiou a rozhodnosťou zoo
vedie. Keď 1. 9. 1939 Nemci napadnú Poľko, pocíti to
ZOO okamžite. Bombardovanie a ostreľovanie mesta
v sekunde všetko zničí, čo manželia Zabinskí roky
budovali. Zo záhrady sa stane skladisko nemeckých
zbraní a svoje znalosti môže dvojica využiť len ku chovu
ošípaných. A to je začiatok ich odvážneho plánu...
historická vojnová dráma (USA/GBR/CZE), české titulky
– 6.a 9. apríla o 19.30 hod.
GHOST IN THE SHELL
Kultová japonská animácia sa stala základným inšpiračným pilierom pre legendárnu trilógiu Matrix. Teraz
prišiel čas, aby táto kyberpunková perla sama zažiarila na
filmovom plátne. Využila na to režiséra Ruperta Sandersa
a hlavne Scarlett Johansson, jednu z najlepších herečiek
svojej generácie. Príbeh sa odohráva v blízkej budúcnosti, kedy je svet závislý na moderných technológiách
ešte viac než dnes a každé narušenie technologického
poriadku môže mať ďalekosiahle následky.
akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 7. apríla o 19.30
hod., 8. 4. o 19.30 hod. v 3D verzii, 9. 4. o 17.00 hod.
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
SMURFS: THE LOST VILLAGE
Celovečerný animovaný šmolkovský film s obľúbenými
modrými postavičkami. Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva
na dobrodružnú výpravu a náhodou objavia najväčšie
tajomstvo v dejinách Šmolkov.
animovaný (USA),slovenský dabing –
8. apríla o 15.00 hod.
POWER RANGERS
Film Strážcovia vesmíru sleduje osudy piatich tínedžerov, z ktorých sa musia stať mimoriadni bojovníci
po tom, ako sa dozvedia, že ich mestu Angel Grove,
i celému svetu, hrozí zničenie od mimozemských bytosí.
Osudom vybraní hrdinovia si rýchle uvedomia, že jedine
oni môžu zachrániť planétu. Ale aby sa tak stalo, budú
musieť vyriešiť vlastné životné problémy a spojiť sa ako
Strážcovia skôr, než bude neskoro.
akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky –
8. apríla o 17.00 hod.
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Morálne ocenenie pre Humenčana Ladislava Grosmana.
-MJK-, Humenné
Symbol nezabúdania, schopnosti nestrácať
pamäť a pripomínania, čo by nemalo byť
zabudnuté. Spoločná pamäť je dôležitá, aby
sme neblúdili. Malý domček na námestí v
Humennom, vedú k nemu tri schodíky a v obchode je vdova Róža Schwarzová (Lautmannová)... Hniezdo svetového príbehu. Drobný
moment našej histórie. Pripomína nám vznik
filmu Obchod na korze, ktorý radšej nikdy
nemal vzniknúť, lebo to, že vznikol, to je zlé.
Lebo nám pripomína niečo, čo sa v kultúrnej
krajine nikdy nemalo stať. Pripomína nám
hnusné vyvražďovanie nevinných ľudí. Odišli
do nenávratna... O tom, aby takýto zlí ľudia,
ktorí stáli za osudmi Židov už prevahu nemali,
rozhodujeme tu a teraz. Máme zodpovednosť
za našu krajinu.
Sedemdesiatpäť rokov... 25. marca roku 1942
o 20.20 hod. bol vypravený prvý transport Židov
do vyhladzovacích nacistických koncentračných
táborov, vlak zo stanice Poprad. V ňom sedeli
mladé nevinné duše, netušiac, že sú odsúdené
na záhubu... Do vagónov, pôvodne určených
na prepravu dobytka, musela nastúpiť tisícka
mladých žien a dievčat zo šarišsko-zemplínskej
župy. Vlak smeroval na Žilinu a Čadcu, 26. marca 1942 okolo štvrtej hodiny nad ránom opustil
územie Slovenska pri obci Skalité smerom na
poľský Zwardoń. V ten deň v popoludňajších
hodinách vystúpilo z vagónov 999 živých žien,
ktoré boli následne podrobené selekcii na rampe
v poľskom koncentračnom tábore Osvienčim.
Podľa svedectiev pamätníkov prežilo väznenie z
prvého transportu asi dvadsať mladých dievčat.
(zdroj: úpn)
Keď všade navôkol i vo svete narastá počet
prívržencov extrémizmu a potláčania ľudských
hodnôt, mnohí jednotlivci a združenia sa snažia
na občanov apelovať pripomienkou ohavnosti
činov, ktoré si treba pripomínať ako memento, aby sme my ani naši potomkovia už takéto
hrôzy vojny nemuseli zažiť. Jedným takým
spomienkovým podujatím bolo v piatok 24.
marca na Námestí slobody pre budovou Slovenskej pošty v Humennom slávnostné odhalenie
tabule označujúcu miesto skutočného obchodíku na korze. Myšlienka vznikla pred rokom

a v spomínaný deň bola zrealizovaná. Filmová
podoba vznikla na motívy predlohy spisovateľa,
Humenčana Ladislava Grosmana. Ako prvý česko-slovenský film získal Obchod na korze v roku
1966 cenu americkej Akadémie filmových umení
a vied za najlepší cudzojazyčný film, sošku Oscara.
Jednou z aktivít Neformálneho občianskeho zoskupenia „Príď a Poznaj“ je, aby sme
spoznali zákutia nášho krásneho a ešte vždy
neprebádaného mesta. Na vzniku združenia sa
podieľali v apríli minulého roku ľudia, ktorí
zdieľajú podobné myšlienky a názory: Miloš
Meričko a Mária Cehelská, Anka Kornajová,
Tino Javorský, Tomáš Šudík a Janko Mičovský.
Živou pamäťou pre toto združenie bol aj Juraj
Levický. Na jeho „popud“ sa toto podujatie
odhalenia tabúľ uskutočnilo.
Tabule, v slovenskom i anglickom jazyku,
pochádzajú z rúk Fera Guldana. Umelec
s veľkým srdcom, ktorého tvorba je tak prostá a tak úprimná, ako aj jeho život. Žije a tvorí
vo Svätom Jure pri Bratislave. Jeho dielom je
napríklad aj kríž, ktorý pripomína posledný
výdych zavraždeného Róberta Remiáša.
Nie je to náhoda, že práve poštárska fanfára
zaznela v úvode podujatia. Samotní zástupcovia
pošty v Humennom pomohli aktérom s prípravou
osadenia tabúľ. Krása slova Janka Mičovského
sa striedala s krásou tónov a spevu. Spevácky
zbor mesta Humenné pod taktovkou Zuzky Dirbákovej pozdravili Humenčanov príjemným speváckym prednesom, sprevádzaný Detským speváckym zborom Lienka. Osvedčené saxofónové
kvarteto pod taktovkou Miloša Sedláčeka (SZUŠ
Múza) vnieslo hudobný podtón do smutnej
spomienky. Na chvíľu sa prítomní vrátili zopár
desaťročí späť do histórie, kedy Martin Mihaľov
predniesol vybrané dialógy z diela autora slávneho príbehu.
Hlavný rečník spomienkovej akcie, Ján
Mičovský poďakoval verejnosti aj za vernosť
a aktívnu účasť na Humenských chodníčkoch,
ktoré živou formou mapujú históriu nášho
mesta.
Svojou účasťou prispeli k vážnosti a podstate
spomienky aj milí hostia. Menovite napríklad:
honorárny konzul štátu Izrael, so sídlom v Košiciach - Peter Frajt; Humenčan Peter Švec
- riaditeľ Medzinárodného kresťanského veľvys-
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Príbeh vdovy povýšil nad príbeh svetový

lanectva v Jeruzaleme; člen predstavenstva
Židovskej náboženskej obce v Prešove; predseda OV Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Humennom - Benjamín Bláha; či
predstaviteľ Židovskej náboženskej obce v Humennom - Juraj Levický.
Svoje korene má oscarový film v Humennom
Pamätné tabule na priečelí budovy Slovenskej
pošty na námestí nám budú pripomínať skutočné
miesto slávnej filmovej snímky, Obchod na
korze. „Budú nám pripomínať aj neľahké osudy
našich rodákov počas druhej svetovej vojny. Historické záznamy hovoria, že 2 200 humenských
Židov prišlo o svoje životy v koncentračných
táboroch. Tisíce osudov, ktorým obludná neľudskosť znemožnila právo na život. Toto smutné
memento je zachytené aj spisovateľským perom
v diele, ktoré bolo predlohou scenáru k filmu
Obchod na korze, v ktorom hlavné úlohy stvárnili nezabudnuteľní herci, Jožko Kroner a Ida
Kamińska,“ povedal vo svojom príhovore poslanec miestneho parlamentu, Miloš Meričko.
Autorom predlohy k oscarovému filmu bol Humenčan Ladislav Grosman. Jeho rodičia a traja
súrodenci zomreli v roku 1944 v Ružomberku,
počas fašistického bombardovania transportného
vlaku. Aj keď samotný film sa natáčal v Sabinove
a českých kulisách Filmových štúdií Barrandov,
je nutné povedať, že to bolo len z dôvodu, že
historické humenské korzo získalo po vojne inú
podobu a tvorcom filmu tieto exteriéry už nevyhovovali. Režisérska dvojica Ján Kandár a Elmar
Klos sa preto rozhodla pre iné miesto i priestory. „Nechceme brať slávu Sabinovčanom.
Chceme iba vrátiť Humenčanom niečo, na čo
môžu byť právom hrdí. Príbeh je z humenského
prostredia a my si ho nedáme. Svoje korene má
v Humennom,“ zdôraznil M. Meričko.

Súčasné korzo v Humennom. | FOTO MJK

Dielo Humenčana Ladislava Grosmana
bolo predlohou pre filmovú podobu snímky
Obchod na korze. | FOTO ARCHÍV

mesta Humenné za hranicami našej krajiny. Aj
napriek útrapám, ktoré zažil on i jeho rodina
počas deportácií, nezanevrel na svoje rodisko.
Musíme pripomínať, najmä mladej generácií,
že tie hrôzy vojny, ktoré prenasledovali nielen
Židov, ktorí za to nemohli a boli potrestaní len
preto, že to boli ľudia so židovskou národnosťou
a vierovyznaním, boli jedným veľkým nezmyslom.
Ak hovoríme o Holokauste, ten nebol o nenávisti, ale o závisti. Toto je niečo, za čím si stojím.
Je nutné si uvedomiť, že židovské obyvateľstvo
tvorilo pred vojnou polovicu populácie nášho
mesta, asi 2,5-tisíc. Aj oni tvorili dejiny

Súčasťou spomienkového podujatia slávnostného odhalenia tabúľ oscarového filmu bolo aj uctenie si pamiatky spisovateľa,
scenáristu a dramaturga – Humenčana Ladislava Grosmana, pri jeho pamätnej tabuli
na Dome kultúry. | FOTO MJK

Aj tento gombík nám bude pripomínať
krutý osud Židov, ktorých životy postihla
ohavnosť druhej svetovej vojny. | FOTO MJK

Na odhalení pamätných tabúľ Obchodu na korze sa podieľali – Na priečelí budovy Slovenskej pošty sú pamätné tabule slávneho
sprava: J. Levický, Pe. Švec, M. Cehelská a M. Meričko, v hudobnom filmu Obchod na korze. | FOTO MJK
sprievode saxofónového kvarteta SZUŠ Múza. | FOTO MJK

Ten, kto nepozná minulosť, ľahko zablúdi v budúcnosti.
A ten, kto ju poznať nechce, bude si ju musieť zopakovať.
A práve to môže veľmi bolieť...

Nebolo to o nenávisti,
ale o závisti
Azda
najznámejší
predstaviteľ Židovskej
náboženskej
obce
v Humennom, Juraj
Levický, poďakoval
Humenčanom, že si
našli čas a prišli si
uctiť pamiatku významného rodáka, autora oscarového filmu
Obchod na korze.
„Významnou mierou Čo sa môže stať, ak sa nepoučíme z minulosti... Záber zo slávneho
sa Ladislav Grosman filmu – Obchod na korze, v podaní Jožka Kronera a Idy Kamińskej.
zaslúžil o zviditeľnenie | FOTO ARCHÍV

Ján Mičovský, člen NOZ Príď a Poznaj, sprevádzal spomienkovú
akciu slovom. Na snímke Spevácky zbor mesta Humenné a Detský
spevácky zbor Lienka. | FOTO MJK

doch a nielen v Európe,
už nikdy neopakovali.

Martin Mihaľov vniesol prítomných do histórie poviedky vybraným úryvkom. | FOTO MJK

Humenného. Samozrejme, medzi nimi, aj Laco
Grosman.“

Predstavitelia židovskej komunity na Slovensku i za hranicami našej vlasti poctili svojou Na tomto mieste stál skutočný obchod na korze, známy z filmu oceneného Oscarom,
prítomnosťou slávnostný akt odhalenia tabule oscarového filmu Obchod na korze. | FOTO MJK nakrúteného podľa poviedky humenského rodáka Ladislava Grosmana. | FOTO MJK

Predstaviteľ humenskej židovskej komunity - Juraj Levický (vľavo)
a Ján Mičovský pred ešte zahalenými pamätnými tabuľami. | FOTO MJK

Pani Edita Grosmanová, dnes 93-ročná manželka
Ladislava Grosmana, spomína na slová svojho
zosnulého manžela Ladislava takto: „Aj keď som
na míle vzdialený od môjho rodiska, vždy som

V ten deň nastalo
peklo na zemi
Pôvodom Humenčan,
riaditeľ Medzinárodného kresťanského
veľvyslanectva v Jeruzaleme, už 25 rokov
žije mimo nášho
mesta. Prvýkrát videl
Humenčanka Antónia K. si tiež živo pamätá na rozprávanie svojich ro- film Obchod na korze
dičov i starých rodičov o krutosti oboch svetových vojen. | FOTO MJK za bývalého režimu
v jednom študentskom
k nemu blízko a nikdy nezabudnem na krásne
klube. „Opätovne vždy pri jeho vzhliadnutí mám
chvíle, ktoré som v Humennom prežil.“
dva pocity – jedným je pocit hrdosti, že mesto
Juraj Levický apeloval slovne na prítomnú Humenné je späté s Oscarom ovenčeným filmom,
mládež, aby si uvedomila, že tie hrôzy vojny, a na druhej strane je pocit hanby, že život v Huktoré postihli nemalou mierou aj Humenné, aby mennom bol námetom pre natočenie tohto filmu,
na to pamätali. Aby sa takéto ataky, nielen na Ži- ktorý hovorí o temnej časti našej histórie, o zde-

formovanom spôsobe uplatňovania kresťanstva,
ako ho ten režim prezentoval oficiálne. S Editou
Grosmanovou som mal možnosť stráviť deň
v spomienkovom vlaku vypravenom pred časom
z Popradu do Osvienčimu. Hovorila o spolužití
Židov a kresťanov. Obe komunity v Humennom
spolu nažívali pokojne až do okamihu, kým
nevstúpila na scénu ľudácka ideológia, ktorá
vyvyšovala jednu rasu nad ostatné. V tej chvíli
začalo peklo na zemi, ktoré vyvrcholilo druhou
svetovou vojnou. Slovenský štát a jeho oficiálni predstavitelia v tej dobe robili obrovskú
„nadprácu“ pre Hitlerov režim, pod ktorého
patronátom Slovenský štát vznikol. Aj keď tieto tabule reálne nič nezmenia, symbolikou sú
dôležité. Pripomínajú jednu časť histórie, najmä
mladým ľuďom, pretože sa vracia démon nacionalizmu a neonacizmu, začína naberať na sile.
Nie je vylúčené, že nezorientovaných mladých
ľudí môže podchytiť a zatraktívniť tento skazený
pohľad na svet.“
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Cena mesta Humenné v plávaní s náročným odporom konkurencie

Kľúčové momenty pod vysokou sieťou patrili humenským kadetom

(mtgh), -MJK-; Humenné

(ľsel), -MJK-; Humenné

Do vodného
víru
XVII.
ročníka Medzinárodných
plaveckých
pretekov
–
Cena mesta Humenné, sme aktívne
vstúpili už v minulom vydaní nášho týždenníka z 27. marca v čísle 13/2017 bohatou fotogalériou
v printovej podobe i predbežnou
komplexnejšou štatistikou tesne po
pretekoch. Príspevok nájdete aj na
našom FB profile - www.facebook.
com/humenskyexpres. Cez víkend
25. a 26. marca sa konali plavecké
preteky v humenskom 25-metrovom krátkom bazéne, pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej
zmienky o meste Humenné.

Duel 12. kola volejbalovej súťaže M-SR
Oblasti Východ kategórie kadetov mal
pre domáce družstvo veľkú váhu. Kadeti
ŠK Gymnázium hrajú o účasť na vrcholnom podujatí aktuálnej sezóny, o miestenku na Majstrovstvá SR v Žiline. Preto
si zverenci trénera Ľubora Seleckého nemohli dovoliť zaváhať. Do zápasu vstúpili Humenčania rázne, súpera dostali
pod tlak, s čím sa len ťažko vyrovnával.

Počas slávnostného otvorenia podujatia odovzdali zástupcovia mesta
i PK Chemes ocenenia pre najlepších
domácich plavcov za uplynulý rok
2016 - všetko medailistom z národných majstrovstiev. Menovite: Sarah Čajbiková, Lenka Melničáková,
Anna Stephanie Buhajová, Dominik
Luksaj, Zuzana Pavliková, Martin
Ján Vaceľ, Oliver Verba, Hana Gajdošová a Viktória Vrábľová.
Humenská plavecká liaheň opäť vyplavila na domáce preteky najviac
nádejí – 28 chlapcov a 24 dievčat.
Po deviatej hodine v sobotu vyštartovali prví plavci na kolotoč pretekov, ktorých sa zúčastnilo spolu 23
klubov - 14 zo Slovenska, 4 z Poľska
(Rzseszów, Olkusz, Stalowa Wola
a Chrzanów), dva oddiely z Ukrajiny (Odesa, Užhorod) a po jednom
z Českej republiky (Nový Jičín), Maďarska (Hajhdúszoboszló) a Rumunska (Targu Mures). V tejto silnej medzinárodnej konkurencii sa naši mali
čo obracať, aby sa im ušlo miesto na
stupni víťazov.

III. LIGA VÝCHOD – 19. kolo
Sabinov – Snina 1:4 (0:2), G: 86. P. Kolpák – 28.
a 51. J. Skvašík, 29. J. Lukáč, 83. O. Vyshnevsky.
• Vranov n/T. – Pušovce 3:0, Trebišov – Prešov B
1:0, Giraltovce – Svit 0:1, V. Opátske – Plavnica 5:0,
Bardejov. Nová Ves – Svidník 1:2.
Trebišov
16 11 2 3 38:9 35
V. Opátske
16 9 6 1 42:17 33
Vranov n/T.
17 9 3 5 27:16 30
Giraltovce
17 8 4 5 31:15 28
Svidník
17 8 3 6 33:26 27
Svit		
16 7 4 5 32:22 25
Stropkov
16 6 5 5 27:21 23
Snina
17 5 7 5 28:22 22
Bard. N. Ves
15 6 3 6 29:29 21
Sabinov
16 5 5 6 30:30 20
V. Revištia
15 5 3 7 19:23 18
Plavnica
16 4 4 8 23:29 16
Prešov B
17 4 3 10 29:35 15
Pušovce
17 1 0 16 7:101 3
Pozn.: FK Krásna/KE a Družstevník Veľký Horeš zo
súťaže odstúpili.

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

„Vyvarovali sme sa zbytočných chýb, výsledkom čoho bol aj jasný priebeh prvého
setu prvého zápasu. Réžiu ďalších dvoch
setov sme držali vo svojich rukách. V tom
poslednom sme poľavili na podaní, vyhodené útoky znamenali, že Prešovčania sa
do koncovky držali nadostrel. Poslednú
loptu sme si ale pripísali my a tak prvé tri
body ostali doma,“ s ľahkosťou v hlase
uviedol tréner Selecký. Avšak druhý zápas s tým istým súperom rozohrali domáci trestuhodne zle. „Vlastnými chybami
sme postavili Prešovčanov na nohy. Po
strate setu sme si s chlapcami pripomenuli
a zdôraznili, o čo nám v tomto zápase ide.
Slová padli na „úrodnú“ pôdu. Opäť sme
to boli my, kto držal taktovku v rukách.
Štvrtý set sa zbytočne naťahoval, chlapci
vypadli z tempa, no v kľúčových momentoch zabrali a ustrážili si set a tým pádom

FUTBALOVÝ SERVIS

Pohľadom do krátkeho 25-metrového humenského bazéna krytej plavárne počas plaveckých pretekov 25. a 26. marca v Humennom. | FOTO MJK

50 m motýlik a 200 m PP; jednu
striebornú - 100 m VS; a dve bronzové medaily - 100 m motýlik a 400
m PP. Už tradične, Sarah Čajbiková
v disciplíne znak nepustila nikoho
zo súperov pred seba a získala zlato
na 50 i 100-m vzdialenosti, štyrikrát
stála na striebornom stupni víťazov 50 m VS, 50 a 100 m motýlik, 100
m PP; a raz na bronzovom stupni za
200 m PP. Nina Vološinová zaplávala bronzového motýlika na 50-m
vzdialenosti.
JUNIORI/-KY * Lea Diničová získala striebornú medailu v motýliku na
200 m, Daniela Gribaničová zaplávala bronzové prsia dvakrát – 50 a 100
m. Denys Breznyak plával bronzové
polohovky na 100 a 400 metrov.
Najlepším bodovým výkonom bolo
hodnotených desať mužov a desať žien. Najrýchlejšími plavcami
podujatia sa stali Eszter Békési (50
m prsia – 33.24 sek., 650 b) a Imre
Simon (100 m VS – 53.76 sek., 584
b), obaja z maďarského klubu Hajdúszoboszló Árpád SE. Traja zástupcovia PK Chemes Humenné
sa dostali do
„TOP 10-ky“
– 3. Sarah Čajbiková (100 m
znak – 1:06.76
min.,
560
b), 4. Lenka
Melničáková
(50 m prsia –
34.96 sek., 559
b) a 10. Denys

Breznyak (100 m voľný spôsob –
57.58 sek., 475 bodov).
Preteky mali kladnú odozvu v hodnotení zúčastnených oddielov a domáci tréneri Tomahogh, Pencák,
Kirschner a Láncoš sú s výkonmi
svojich zverencov spokojní. Ďalší
tréneri: Rabajdová, Levický, Bača,
Serbin a Luksaj, pracovali v rozhodcovskom zbore, ako administrátor
aktívnym prístupom prispela Micikášová. No a na zdarnom priebehu
plaveckých pretekov sa významnou
mierou podieľali aj ďalší členovia
a dobrovoľníci klubu PK Chemes.
Poďakovanie patrí aj vedeniu mesta
Humenné, zamestnancom kúpaliska
za vytvorenie priaznivých podmienok a CVČ Dúha za dobrú spoluprácu, rovnako zamestnancom miestneho hotelového zariadenia za kvalitné
ubytovanie a poskytnutie vyváženého stravovania pre športovcov a ich
sprievod. Poďakovanie plaveckého
klubu patrí aj rodičom našich plavcov, ktorí vytvorili priaznivú súťažnú atmosféru.

IV. LIGA SEVER – 19. kolo

HE-S/0042

NAJMLADŠÍ ŽIACI/ŽIAČKY – kat.
C (9 – 10-roční) * Deväťročný Rastislav Frivaldský zaplával zlaté
100-metrové prsia, Nikolas Jevič si
v rovnakej disciplíne vylovil striebornú medailu a bronzovú v znaku
na 100 metrov. Eliška Lešková doplávala 100 m polohové preteky na
bronzovej pozícii a Tamara Šebáková
siahla na bronz za znak na trati 100
metrov.
Desaťročný humenský plavec Oliver Verba šesťkrát vystúpil na zlatý
stupeň víťazov - v disciplínach 50 m
a 100 m prsia, 50 a 100 m motýlik,
200 i 400 m polohové preteky; dvakrát ho dekorovali striebrom - 100
m voľný spôsob a 100 m polohové

ŠK Gymnázium Humenné - VK MIRAD
Gymnázium Konštantínova Prešov
3:0 (14, 19, 21) a 3:1 (-18, 17, 16, 22)

preteky; a pri 50 m znak dohmatol
tretím najlepším časom vo svojej kategórii. Mária Balogáčová zaplávala
zlatú polohovku na 400 m a dvakrát
ju ovenčili bronzovými medailami
- 100 m motýlik a 200 m polohové
preteky. Tri strieborné medaily si vyplával Matúš Adamec - 100 m znak,
100 m prsia a 400 m polohové preteky; štyri bronzové - 50 m voľný spôsob, prsia, motýlik a 100 m polohovka. Valerie Semotamová dohmatla
trikrát druhým najlepším časom vo
svojej kategórii - 50 a 100 m znak,
200 m polohové preteky. „Bronzovú
sobotu“ prežívala Petra Vasiľková
v prípade 50 aj 100 m znak. Rovnako
Jonáš Goga sa tešil z tretieho miesta
za 200 m polohové preteky.
MLADŠÍ ŽIACI/ŽIAČKY – kat. B (11
– 12-roční) * Aj táto kategória bola
pre humenských plavcov úspešná.
Martin Ján Vaceľ zaplával zlatú polohovku na 100 m, tri strieborné medaily získal za 50 m prsia, 200 a 400
m polohové preteky, štyri bronzové
za 50 i 100 m znak, 50 a 100 m motýlik. Dominik Luksaj zaplával zlaté
prsia na 100 m, bronzové na polovičnej vzdialenosti. Strieborný deň
patril Borisovi Baricovi v znaku na
50 a 100 metrov. Michal Pandoš plával bronzovo 100 m prsia, 100, 200
i 400 m polohové preteky. Ema Borščová si vyplávala bronzovú medailu
v prsiach na 50 metrov.
STARŠÍ ŽIACI/ŽIAČKY – kat. A
(13 – 14-roční) * Na stupni víťazov
tejto vekovej kategórie stáli tri naše
plavkyne. Lenka Melničáková si vyplávala štyri zlaté - 50 a 100 m prsia,
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Radvaň n/L. – Šariš. Michaľany 2:3 (1:1), G: 29. Š.
Pundžák, 90. M. Beták – 75. a 83. Pe. Jačišin, 11. J.
Harčár. / Medzilaborce – Kračúnovce 2:1 (0:0), G:
59. Pa. Hrehovčík, 82. R. Potoma – 78. D. Dzurjuv. /
Pakostov – Záhradné 0:1 (0:0), G: 51. J. Angelovič.
/ Zámutov – V. Tatry 3:0 (2:0), G: 26. a 83. E. Hotra,
23. J. Martiník. / FK Humenné malo voľno.
• Dlhé Klčovo – Štrba 2:2, Raslavice – Spiš. Podhradie 3:1, Ľubotice – Fintice 1:1.
Záhradné
18 15 2 1 48:14 47
Šariš. Michaľany 18 14 3 1 53:16 45
Dlhé Klčovo
18 10 4 4 40:22 34
Kračúnovce
18 10 3 5 29:18 33
Raslavice
18 8 5 5 35:20 29
Medzilaborce
18 7 5 6 30:33 26
Spiš. Podhradie 18 7 3 8 31:22 24
Radvaň n/L.
18 7 3 8 30:26 24
Pakostov
18 8 0 10 31:32 24
FK Humenné
17 6 3 8 30:25 21
Ľubotice
18 5 4 9 26:43 19
Zámutov
18 5 2 11 17:33 17
Fintice
17 4 5 5 14:26 17
V. Tatry
17 2 3 12 9:56 9
Štrba
17 1 3 13 15:52 6

aj celý zápas. Ďakujeme divákom,
ktorí si našli čas
a prišli povzbudiť
domáce
družstvo,“ dodal spokojný tréner kadetov pod vysokou
sieťou.
Dôležité body sú
teda doma. Nasledujúci kľúčový
zápas odohrajú
Humenčania v
Starej Ľubovni,
kde sa s pravdepodobne rozhodne
o druhom účastníkovi majstrovských „preborov“. S ľahkosťou i nerozvážnosťou zvíťazili kadeti ŠK Gymnázium Humenné
nad súperom z Prešova. | FOTO ARCHÍV SEL

Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo súťaže
odstúpil.
V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 15. kolo
Jasenov – Sedliská 3:0 (0:0), G: 80. a 87. (11m)
Pe. Šamo, 56. R. Harakaľ. / Kochanovce/Brekov
– Bystré 1:2 (1:1), G: 41. (11m) M. Rada – 6. M.
Paluba, 71. M. Novotný. / Ptičie – Ulič 4:1 (1:1), G:
26. N. Maličký, 48. R. Kirvej, 56. M. Mihalovič, 58.
L. Gabák – 20. M. Hromadka. ČK: 85. M. Paraska
(po 2. ŽK) – 50. D. Janko (po 2. ŽK). Stakčín – Seč.
Polianka 4:0 (3:0), G: 3. J. Štoík, 29. E. Kira, 36. M.
Kelemen, 55. (11m) J. Štofík. / N. Hrušov – Kamenica n/Cir. 0:2 (0:0), G: 70. (11m) S. Karnaj, 90. M.
Červeňák. ČK: 69. M. Baran – nikto.
• Sačurov – Soľ 0:1.

Soľ			
14 13 1 0 36:7
Jasenov
14 13 0 1 42:16
Hencovce
13 6 5 2 26:12
Kamenica n/Cir. 14 7 2 5 22:21
Ptičie
14 7 1 6 30:26
Stakčín
14 5 4 5 22:23
N. Hrušov
13 5 3 5 26:21
Kochanovce/Brekov 14 6 0 8 24:23
Sačurov
14 5 0 9 23:26
Seč. Polianka
14 4 1 9 16:32
Ulič
14 3 3 8 23:40
Sedliská
14 2 2 10 20:44
Bystré
14 2 2 10 13:32
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo súťaže
odstúpilo.
-MJK-

40
39
23
23
22
19
18
18
15
13
12
8
8
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II. LIGA VÝCHOD / (1. – 6. miesto) * 7. kolo:
ŠKST Humenné – Mokrance 3:11, ŠKST Humenné – Zbereko Košice 6:8, Vojčice – Zbereko Košice
4:10, Vojčice – Mokrance 2:12 / (7. – 14. miesto) *
7. kolo: Michalovce B – Svidník 4:10, Michalovce
B – Šariš. Michaľany 7:7, Vranov C – Levoča B
14:0 WO, Vranov C – Margecany 3:11, ŠKP Košice
– Margecany 7:7, V. Kapušany – Šariš. Michaľahy
6:8, ŠKP Košice – Levoča B 14:0 WO, V. Kapušany
– Svidník 6:8.
Mokrance
21 19 0 2 214:80 59
Valaliky A
21 16 3 2 196:98 56
Zbereko KE
21 14 3 4 172:122 52
Humenné
23 10 3 10 174:148 46
Valaliky B
21 12 0 9 160:134 45
Vojčice
23 7 2 12 122:200 37
III. LIGA SEVEROVÝCHOD / (1. – 6. miesto) *
9. kolo: Kamenica n/Cir. – ŠKST Humenné B 13:5,
Belá n/Cir. – Vranov D 16:2, Sedlice – Snina 17:1 /
(7. – 12. miesto) * 9. kolo: Lužany pri Top. – Tecák
Vranov 14:4, Bardejov – Vranov E 10:8, Prešov –
Lemešany 9:9.
Sedlice
20 18 1 1 270:90 57
Humenné B
20 16 1 3 240:120 53

Vranov D
Belá n/Cir.
Kamenica n/C.
Snina A

20
20
20
20

10
10
10
8

2
2
0
1

8
8
9
11

181:179
191:169
178:182
139:221

42
42
39
37

IV. LIGA VIHORLATSKÁ / (1. – 6. miesto) * 9.
kolo: Brestov – Hrabovec n/L. 8:10, Dlhé n/Cir. –
Kamienka 3:15, Čierne n/T. – Košarovce 7:11 / (7.
– 12. miesto) * 9. kolo: Kamenica n/Cir. – Zemplín.
Hámre 8:10, Belá n/Cir. B – Vranov F 1:17, Hencovce – Snina B 9:9.
Hrabovec n/L. 20 16 1 3 226:134 53
Čierne n/T.
20 15 1 4 223:137 51
Košarovce
20 12 2 6 207:153 46
Brestov
20 10 2 8 184:176 42
Kamienka
20 9 2 9 178:182 40
Dlhé n/Cir.
20 5 4 11 172:188 34
Hencovce
20 10 4 6 201:159 44
Z. Hámre
20 10 4 6 197:163 44
Kamenica n/C. 20 10 1 9 184:176 41
Snina B
20 4 6 10 166:194 34
Vranov F
20 4 1 15 148:212 29
Belá n/C. B
20 1 0 19 74:286 22
-MJK-
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Historický úspech šachového klubu Reinter - striebro v extralige
Humenskí šachisti sa už začiatkom súťaže netajili ambíciami na medailové priečky, ktoré
v závere naplnili ziskom striebra. Potvrdili tak,
že oprávnene patria medzi slovenskú šachovú
špičku.
V piatkovom zápase si Reinter hravo poradil
s Košicami rozdielom 6:2 a potvrdil papierovú
prevahu na takmer všetkých ôsmich šachovniciach. Predposledné sobotňajšie kolo finálového
trojkola extraligy, v ktorom o zisk zlata súperili
tímy ŠK Dunajská Streda a Reinter Humenné,
bolo mimoriadne napínavé. Za nerozhodného
stavu veľmajster Vajda porazil najsilnejšieho
slovenského šachového veľmajstra, Jána Markoša. Tento výsledok rozhodol o zisku titulu
v prospech súpera. Šachisti Reinter tak podľahli finalistovi najtesnejším spôsobom 4,5 : 3,5.
Zároveň sa šachisti z Dunajskej Stredy stali vďaka remíze bratislavského Slovana s UPJŠ Košice

šampiónom extraligy s
odstupom 4 bodov už
pred posledným kolom.
Viac ako stovka najReinter-u tesne uniklo
lepších slovenských
pomedzi prsty zlato,
šachistov, vrátane
avšak črtalo sa striebro.
ich kolegov z ďalších
Nabudený tím pod vešiestich krajín Eudením Jaroslava Pčolu
rópy, odohralo v
v nedeľnom zápase
dňoch 24. – 26.
proti Slovan-u Bratislamarca finálové trojva už nič nenechal na
kolo šachovej ECo-C Extraligy v Modre pri
náhodu.
Suverénne
Pezinku. Súboj o víťaza najvyššej šachovej
deklasoval Bratislavčansúťaže družstiev bol aj tento rok náročný a
ov rozdielom 6,5 : 1,5 ,
zapísal mnohé napínavé momenty. O titul sa
čím si zaistil striebornú
v priamych súbojoch medzi sebou popasovali
Aktuálny šachový svetový majster pre rok 2016 – 26-ročný
priečku.
štyri najvyššie umiestené družstvá - Slovan
V drese Šachy Reinter Nór Magnus Carlsen. Svetovému levelu kraľuje od roku 2013.
Bratislava, ŠK Dunajská Streda, UPJŠ Košice
na prvej šachovnici | FOTO ARCHÍV
a Šachy Reinter Humenné.
exceloval počas celej
venské kluby. Veríme, že nabudúce prinesieme
súťaže český veľmajster David Navara, ktorý domov nie striebro, ale zlato. Pre našu mládež
je aktuálne 25. hráč svetového rebríčka a na- je to dobrá motivácia a pekný príklad, že ak sa
júspešnejší hráč celého ročníka extraligy. Navara človek svedomito pripravuje a vloží do šachu aj
odohral v humenskom drese deväť partií a so srdce, úspech sa zaručene dostaví,“ zhodnotil
ziskom siedmich bodov z deviatich možných sa šachový úspech zakladateľ klubu Šachy Reinter
stal najlepším hráčom na prvej šachovnici. Ďalší a kapitán extraligového tímu, Jaroslav Pčola.
český veľmajster Vlastimil Babula (6,5/9), tak- V našej najvyššej slovenskej šachovej súťaži, už
tiež hrajúci za Reinter, vybojoval prvé miesto na uplynulej sezóny, štartovalo v 12 tímoch dovedtretej šachovnici. Zdravé jadro tímu tvorili okrem na 215 hráčov zo Slovenska, z Čiech, Maďarska,
nich aj GM Martin Mrva, ktorý nevynechal ani Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Chorvátska. V
jediný zápas sezóny, GM J. Markoš (5/9) - dl- lige sa predstavilo 31 veľmajstrov, 36 medzhoročná slovenská jednotka, FM T. Krak (6,5/9) inárodných majstrov a celkovo 103 hráčov s
- hlavný tréner humenskej mládeže, Jaroslav najvyššími medzinárodnými titulmi. Najmladším
Pčola (3,5/9), IM E. Pinter (4,5/8) a V. Gažík hrajúcim hráčom bol iba 10-ročný Sebastián
(5/7). Nezastupiteľnú úlohu mali všetci hráči Lukáš Kostolanský – mládežnícky šampión
na humenskej súpiske, ktorí s odhodlaním nas- Európskej únie. Najstarším hráčom súťaže bol
tupovali na každý zápas a pričinili sa tak o zisk 72-ročný veľmajster Ján Plachetka, historicky
drahocenného kovu - P. Pčola, I. Gažík, D. Ra- prvý slovenský veľmajster.
jňák i V. Škreňo.
„Naše výsledky aj celý priebeh súťaže jasne ŠACH (z perzštiny - šáh, kráľ, kráľovská hra)
Maximálne sústredenie - Vajda a Ján Markoš (vpravo pri šachovnici). | FOTO MV
dokazujú, že Reinter patrí medzi najlepšie slo- je deterministická strategická hra s úplnou informáciou pre dvoch hráčov, o ktorej výsledku
rozhodujú taktické a strategické schopnosti
hráčov, ich pozornosť a sústredenie. Cieľom
hry je dať súperovi „mat“. Šach má v sebe
prvky umenia, vedy a športu; rozvíja logické
myslenie a nabáda ľudskú pamäť k maximálnej
sústredenosti a koncentrácii. Šach sa hrá na
doske zvanej šachovnica, rozdelenej na 8 × 8
políčok. Každý hráč má na začiatku partie k dispozícii nasledujúce figúrky: 1 kráľa, 1 dámu, 2
veže, 2 strelcov, 2 jazdcov a 8 pešiakov.
Aktuálnym majstrom sveta z roku 2016 je Nór –
Magnus Carlsen. Finálový zápas v americkom
New York-u trval takmer tri týždne. Obhajca
prehrával, duel však otočil a v deň svojich 26.
narodenín obhájil titul majstra sveta. Napínavý
zápas s Rusom Sergejom Karjakinom vyhral až
v tajbrejku, základná časť súboja sa skončila
nerozhodne 6:6. V štyroch dodatkových partiách
hraných rýchlym tempom už Carlsen dominoval,
zvíťazil rozdielom 3:1.
Magnus Carlsen sa do tajov kráľovskej hry dostal naplno už ako 5-ročný. Veľmajstrom sa stal vo
veku 13 rokov 4 mesiacov a 27 dní. Od januára
roku 2010 je lídrom rebríčka FIDE. Dosiahol najvyšší elo-rating v histórii (2882). V roku 2005 o
ňom natočili film „The Prince of Chess“. Americký týždenník Time ho v r. 2013 zaradil medzi
Strieborné družstvo Šachy Reinter zľava: IM V. Gažík, GM. M. Mrva, J. Pčola, GM D. Navara, FM T. Krak, V. Škreňo, IM E. Pinter, GM. J. 100 najvplyvnejších ľudí na svete.

-MA-, -MJK-; Modra, Humenné

Markoš a GM V. Babula. | FOTO MV

