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Humenčan Jozef
Hrubovčák vydal knihu
Okrídlený čas

Na hraniciach s Ukrajinou
detailnejšie kontrolujú pasy.
Rátajte so zdržaním
Viac na str. 8

Viac na str. 3

Neistota zamestnancov
Nexis Fibers naďalej trvá
Schôdza veriteľov zadlženej spoločnosti Nexis Fibers, ktorá sa konala uplynulý týždeň v Humennom,
nepriniesla definitívne schválenie reštrukturalizačného plánu, ktorý by naštartoval oddlženie
humenského závodu na výrobu umelých vlákien. Neistota vyše 400 zamestnancov tak naďalej trvá.
Milan Potocký, Humenné

Osud jedného z najväčších
zamestnávateľov v okrese Humenné, spoločnosti Nexis Fibers, zostáva naďalej nejasný.
Počas schôdze veriteľov, ktorá
sa konala v utorok 11. apríla,
nedošlo k schváleniu reštrukturalizačného plánu, ktorý by

oživil zadlženú fabriku. Veritelia využili zákonnú možnosť
a odročili rozhodnutie a hlasovanie o pláne o ďalších pätnásť
dní. Humenský Nexis Fibers
dlhuje svojim veriteľom vyše
46 miliónov eur. Ak na ďalšej
schôdzi veritelia reštrukturalizačný plán neschvália, fabrika
pôjde do konkurzu.

Spoločnosť Chemes prišla s férovou ponukou

Okrem bánk a štátu patrí
k najväčším veriteľom aj
spoločnosť Priemyselný park
Chemes, a. s., Humenné, ktorý Nexisu prenajíma priestory a dodáva energie. Na rokovaní veriteľov predstavila
spoločnosť Chemes vlastný

reštrukturalizačný plán, ktorý
je podľa vedenia spoločnosti
najvýhodnejší pre veriteľov
aj pre samotnú spoločnosť
Nexis Fibers. „Na dnešnú
schvaľovaciu schôdzu veriteľov prišla spoločnosť Chemes
s vlastným návrhom reštrukturalizačného plánu. Tento
reštrukturalizačný plán pri-
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pokračovanie zo strany 1

pravila spoločnosť Chemes
až po tom, keď sa koncom
februára 2017 zoznámila
s reštrukturalizačným plánom spoločnosti Nexis Fibers, ktorý schválil Veriteľský výbor. Z neho vyplýva,
že Chemes dostane 50-percentné plnenie pohľadávky,
a to až v treťom, štvrtom
a piatom roku reštrukturalizácie. Tento návrh bol v tejto
podobe pre Chemes likvidačný. Preto právna služba
Chemesu prišla s vlastným
riešením reštrukturalizácie
a rozšírila ho o metódu predaja podniku. Na schvaľovaciu schôdzu veriteľov prišiel
Chemes s férovou ponukou
reštrukturalizačného
plánu, ktorá je dobrou správou
pre celé Humenné. Tento
plán vďaka 11,5 miliónu eur,
ktoré sú vkladané z vlastných finančných prostriedkov, garantoval zachovanie
všetkých 2 000 pracovných
miest v Priemyselnom parku Chemes. Zároveň bol
mimoriadne výhodný aj pre
všetkých veriteľov, najmä
nezabezpečených, pretože
skrátil trvanie reštrukturalizácie o dva roky, t.j. ukončenie predpokladal už v roku
2020 namiesto roku 2022,“
informovali predseda predstavenstva spoločnosti Chemes Ing. Vladimír Skoupil a
podpredseda predstavenstva
Ing. František Chvostáľ.

Vedenie Nexisu trvá
na vlastnom pláne

Predseda
predstavenstva
Nexis Fibers Milan Pršanec
tvrdí, že návrh Chemesu je
pre nich neprijateľný. „Pre
nás tento návrh nie je ne-

jakým spôsobom prijateľný, nakoľko mi ho interne
vyhodnocujeme ako pokus
o nepriateľské prevzatie
spoločnosti a voči takémuto
sme pripravení sa kategoricky brániť,“ povedal Pršanec. Dodal, že manažment
spoločnosti Nexis Fibers
bude naďalej presadzovať
svoj vlastný reštrukturalizačný plán. Pršanec zároveň
potvrdil, že veritelia Nexisu
chcú, aby s Chemesom rokovali. „Hlavným dôvodom
pre odročenie schôdze bolo
to, že veritelia boli toho názoru, že máme so spoločnosťou Chemes naďalej rokovať
a uzatvoriť s nimi dohodu
o dodávke energií, ktorá bola
vlastne hlavnou prekážkou,
prečo sa dnes neodhodlali nejakým spôsobom definitívne rozhodnúť o tom,
či reštrukturalizačný plán
bude, alebo nebude schválený,“ dodal Pršanec. Zároveň pripustil, že navrhovaný
plán Chemesu sa pozdával aj
iným spoločnostiam. „Boli aj
iné spoločnosti, ktoré sa vyjadrovali v tom zmysle, že sa
im návrh Chemesu pozdáva.
Sú to, predpokladám, spoločnosti, ktoré Chemes dokázal
presvedčiť o tom, že im z tých
sľubov, ktoré im dali, príde
nejaké finančné uspokojenie
skôr,“ dodal Pršanec. Spoločnosť Chemes neskrýva nad
vývojom situácie sklamanie.
Pôvodný plán z dielne firmy
Nexis Fibers, a. s., môže podľa Chemesu ohroziť prevádzku a zamestnancov samotnej firmy Nexis Fibers, a. s.,
v Humennom, ako aj 1 500
pracovných miest v Priemyselnom parku Chemes. „Aj
napriek sklamaniu z vývoja
situácie počas schvaľovacej

schôdze konanej 11. apríla
2017 vyjadruje vedenie spoločnosti Chemes dobrú vôľu
a eminentný záujem využiť
najbližších 15 dní na rokovania s dlžníkom,“ vysvetlil
predseda
predstavenstva
spoločnosti Chemes Ing. Vladimír Skoupil.

Ak sa veritelia nedohodnú, Nexisu hrozí
konkurz

Firma Nexis sa topí vo finančných problémoch. Má
dlhy za približne 46 miliónov
eur. Na jeseň 2016 preto požiadala Okresný súd v Prešove o ochranu pred veriteľmi.
Pre dlhy hrozí spoločnosti

na výrobu umelých vlákien
krach. Bývalého majiteľa
Marca Marchettiho vyšetruje švajčiarska polícia a slovenská Národná kriminálna
agentúra. O prácu môže prísť
vyše 400 zamestnancov, ktorí pracujú priamo vo fabrike,
ale ohrozených je aj ďalších
tisíc pracovných miest, ktoré vytvárajú subdodávatelia.
O osude fabriky sa definitívne rozhodne o dva týždne.
Možnosť odročenia plánu
o ďalších 15 dní už v tomto prípade neexistuje. Ak sa
neschváli reštrukturalizačný
plán, spoločnosť bude musieť
ísť do konkurzu.

Vedenie spoločnosti Chemes prišlo s ponukou, ktorá výrazne znižuje dĺžku
reštrukturalizačného procesu a zároveň prináša do reštrukturalizácie Nexis Fibers
finančné zdroje vo výške až 11,5 milióna eur. | FOTO: Milan Potocký

O osude firmy Nexis Fibers sa definitíve rozhodne o dva týždne. Ak veritelia
reštrukturalizačný plán neschvália, fabrika pôjde do konkurzu. | FOTO: ARCHÍV
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Humenčan Jozef Hrubovčák vydal knihu Okrídlený čas

Dnes 82-ročný dôchodca Jozef Hrubovčák z Humenného patril kedysi k najznámejším slovenským novinárom. Jeho články
boli publikované nielen v regionálnych a celoslovenských novinách, ale dokonca aj v londýnskom denníku Times. Nedávno
vydal knihu, ktorá je zaujímavou osobnou výpoveďou nielen o jeho pestrom novinárskom živote, ale aj o dobe, v ktorej písal.
Milan Potocký

Začiatkom tohto roka uzrela
svetlo sveta nová knižná publikácia s názvom Okrídlený čas,
ktorej autorom je bývalý novinár
Jozef Hrubovčák. Na knihe pracoval tri roky. Publikácia zachytáva jeho spomienky na detstvo,
ale aj na bohatú pracovnú kariéru. „Je tam všetko,“ povedal.
Novinárska kariéra Hrubovčáka
bola naozaj bohatá. Jeho články
boli publikované vo Východoslovenských novinách, Družstevných novinách, Podvihorlatských
novinách, Zdravotníckych novinách, v časopise Československý
vojak, v dvojtýždenníku Bojovník, Čo nového na Dukle, v podnikových novinách Východoslovenský stavomontážnik, Chemlon, v časopise Prúdom, v Roľníckych novinách a v ďalších.
Novinárčine sa venoval od roku
1953 a hoci práca novinára bola
jeho celoživotnou láskou, v roku
1968 ho pozbavili funkcie šéfredaktora za zverejnenie kritických
ohlasov na intervenciu spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy.
Následne takmer 20 rokov pracoval ako bezpečnostný technik.
Ako novinára ho rehabilitovali až
v roku 1989, keď mohol opäť pracovať v redakcii Chemlon.

Hrubovčák: Byť novinárom bolo zaujímavé aj
v bývalom režime

Bývalý novinár priznáva, že v socialistickom režime boli noviny
plné článkov o krajších zajtrajškoch, budovateľských aktivitách
a podnetoch od súdruhov z bývalého Sovietskeho zväzu. Napriek tomu si ako novinár našiel
vlastnú cestu a napísal množstvo

zaujímavých článkov, na ktoré je
hrdý aj po rokoch. Rád prinášal
reportáže z terénu a s obľubou
písal poviedky. Jeden z jeho článkov o veľkej poľovačke na vlkov
publikovali aj londýnske noviny Times. Dodnes na to spomína
s úsmevom. Hoci vtedy poľovníci
nestrelili ani jedného vlka, článok napísal s poriadnou dávkou
napätia a dobrodružstva. „Bolo to
v roku 1964. Článok bol dokonca
na prvej strane,“ povedal novinár
a spisovateľ. Hrubovčák dodal,
že rád spomína aj na rozhovor,
ktorý poskytol ako novinár svojmu poľskému kolegovi z časopisu Standard Mlodych. Poľský
novinár sa zaujímal o Hrubovčákovu prácu. „Ten novinár bol
Aleksander Kwašnievski, ktorý
sa neskôr stal poľským prezidentom,“ povedal s úsmevom. Hoci
doba, v ktorej písal, bola plná
cenzúry a obmedzení, Hrubovčák neskrýva sklamanie nad tým,
v akom stave je aj súčasná žurnalistika a stav médií. „V dnešnej
dobe sú zverejňované väčšinou
plytké materiály. Skutočne, keď
sa človek pozrie do novín, je to
často povrchné. Niektoré správy
v televízii sú katastrofálne,“ poznamenal.

Pripravuje knihu o banderovcoch

Hrubovčák prezradil, že pred
rokmi pripravoval knihu o Histórii hasičstva v okrese Humenné.
Bývalý režim ale jej vydanie zastavil. „Žiaľ, bolo to ideologické
rozhodnutie. Hoci bol rukopis už
hotový, opäť zasiahla vedúca úloha strany, nedovolili to vydať,“
povzdychol si bývalý novinár.
Komunistom prekážalo, že v knihe sa až príliš často spomínali

Okrídlený čas je názov najnovšej knihy bývalého novinára Jozefa Hrubovčáka. | FOTO:
Milan Potocký

bohatí roľníci, ktorí v tom čase
podporovali vznik hasičských
zborov a nákup hasičskej techniky a vybavenia. „Bol to jednoducho fakt, ktorý som nemohol z knihy vynechať, a to sa im
nepozdávalo,“ dodal dôchodca.
Napriek tomu, že má 82 rokov,
písanie ho stále baví. Hoci mu
najnovšia kniha vyšla len pred
tromi mesiacmi, už pracuje na
ďalšej. Čitatelia sa už teraz majú
na čo tešiť. Hrubovčák poodkryje
tajomstvá minulosti, ktoré súvisia s udalosťami, ktoré sa odohrali tesne po skončení druhej
svetovej vojny na východnom
Slovensku, presne na pohraničí
s Poľskom a Ukrajinou. Autor sa
zameriava na vyčíňanie banderovcov, ktorí v tom čase naháňali
strach v Uliči, v okolí Sniny a Medzilaboriec. „Mám zaznamenané
autentické výpovede ľudí, ktorí
bolo priamymi svedkami týchto
udalostí a s ktorými som sa intenzívne stretával v päťdesiatych
rokoch minulého storočia. Mnohí z nich už dnes nežijú,“ uviedol
Hrubovčák. Prezradil, že kniha
ponesie názov Nik ich nečakal.
Vo vydavateľstve má pripravenú
na tlač ďalšiu publikáciu, ktorá

poteší milovníkov varenia a pečenia. Kniha bude plná receptov,
ktoré zozbieral nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Podporuje misionárov

Hrubovčák prezradil, že jeho
veľkou oporou v živote je jeho
manželka Marta, ktorej zároveň
venoval najnovšiu knihu Okrídlený čas. „V živote ma sprevádzala v dobrom i v zlom. I jej zásluhou uzrelo toto literárne dielo
svetlo tohto sveta,“ uviedol autor.
Dodal, že v dôchodku je jeho veľkou záľubou záhradkárčenie a
zbieranie misijných poštových
známok. „Mám záhradku, kam
chodíme už 30 rokov. Mojou
veľkou záľubou je aj zbieranie
poštových známok na misie. Obrovské množstvo, státisíce známok som poslal na misijné účely.
Misionári tie známky predávajú
a v rozvojových afrických krajinách financujú a budujú kostoly
a zdravotné strediská. Ľudia mi
posielajú známky z celého Slovenska. Dávam inzeráty do katolíckych novín, potom mi prichádza obrovské množstvo známok
z celého Slovenska,“ vysvetlil bývalý novinár.
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Policajti našli pašované cigarety vyhodené pri ceste
Na slovensko-ukrajinskej hranici zadržali policajti pašované cigarety, ktoré boli
pohodené pri ceste v blízkosti vozidla, v ktorom sedel Ukrajinec s Bielorusom.
Milan Potocký, Sobrance

Dňa 12. apríla v raných hodinách
kontrolovali policajti Riaditeľstva
hraničnej a cudzineckej polície
(RHCP) Sobrance na prístupovej
ceste ku vonkajšej hranici v katastrálnom území obce Ptrukša,
okres Michalovce, osobné motorové vozidlo Hyundai Santa Fe s evidenčným číslom Veľkej Británie,
ktorého osádku tvorili štátny príslušník Ukrajiny a štátny príslušník
Bieloruska. V bezprostrednej blíz-

kosti hranice zaistili 4 balíky s obsahom 201 kartónov cigariet rôznych
značiek opatrených ukrajinskými
kontrolnými známkami. Príslušníci
Colného úradu Michalovce vyčíslili
colnú hodnotu na 1 206 eur, pričom colný dlh činí 5 944 eur. „Pre
podozrenie z prečinu porušenia
predpisov o štátnych technických
opatreniach na označenie tovaru
prípad prevzal vyšetrovateľ Kriminálneho úradu Finančnej správy,“
informovala hovorkyňa Riaditeľstva Hraničnej a cudzineckej po-

lície v Sobranciach
Agnesa Kopernická.
Dodala, že krátko
popoludní
toho
istého dňa kontrolovali policajti Riaditeľstva hraničnej
a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance v obci Leles, okres Trebišov,
osobné motorové vozidlo zn. BMW
316, ktorého osádku tvorili 2 štátne
príslušníčky Maďarska. Pri kontrole motorového vozidla zaistili 3
tašky s obsahom 15,054 kg rezané-

Peter si ešte apríli minulého roku
v mieste trvalého pobytu najskôr
neoprávnene vypestoval rastliny
rodu Cannabis (konope), ktoré
potom sušil, triedil a neskôr aj
neoprávnene prechovával. Túto
zakázanú látku Peter aj predával
ďalším osobám v meste Medzilaborce. V piatok 7. apríla 2017 ho zadržala polícia. „Počas vykonaných

domových prehliadok i prehliadky
osobného motorového vozidla bola
zaistená neznáma zelená sušina.
Podľa predbežného výsledku kriminalisticko-expertízneho skúmania išlo o vrcholky a listy rastliny
konope o celkovej hmotnosti 220
gramov. Z uvedeného množstva by
bolo možné pripraviť viac ako 440
obvykle jednorazových dávok dro-

ho tabaku. Jeho spotrebná daň bola
vyčíslená na 1.112,491 EUR. Pre podozrenie z prečinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru prípad
prevzala vyšetrovateľka Kriminálneho úradu Finančnej správy.

34-ročného Petra obvinili z drogovej trestnej činnosti

mpo, Humenné

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom obvinil 34-ročného Petra
z Krásneho Brodu zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.

naše noviny
váš úspech
jediným inzerátom oslovíte viac
ako 20 000 čitateľov

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

gy,“ ozrejmila prešovská krajská
policajná hovorkyňa Jana Migaľová. Na obvineného muža bol zo
strany okresného vyšetrovateľa
spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. Ak sa
obvinenému mužovi vina preukáže,
hrozí mu trest odňatia slobody na
tri až desať rokov.
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Cez kolektív mladých tvorivých umelcov spoznávajú deti cestu umenia

Žiaci s umeleckým nadaním sa zvyknú združovať v špecifických odboroch príslušne zameraných škôl už od útleho veku. To všetko ponúka
Súkromná Základná umelecká škola VIA ARTO na Laboreckej ulici 66 v Humennom pod taktovkou skúsených pedagógov v odbore –
hudobnom, tanečnom, výtvarnom i audiovizuálnej multimediálnej tvorby. V uplynulých dňoch si žiaci tejto školy pripísali ďalšie cenné
úspechy, tentokrát flautové.
Mária Rišková, -MJK-; Levoča, Spišská
Nová Ves, Humenné

Dejiskom krajského kola XXVIII.
ročníka celoštátnej súťaže DIVERTIMENTO MUSICALE boli 25.
marca „dosky“ mestského divadla
v Levoči. Táto súťaž s podporou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, umožňuje
podchytiť talentovaných inštrumentalistov pôsobiacich v rôznych
hudobných zoskupeniach a orchestroch, podporiť a rozvíjať ich
umeleckú a koncertnú činnosť v
oblasti hudby.
Súkromnú Základnú umeleckú
školu VIA ARTO z Humenného reprezentovali dve hudobné
telesá - sexteto zobcových fláut
„FLAUTORELLO“ (tenorová flauta: Viktória Murmáková, sopránové a altové flauty: Ria Karafová,
Lívia Sabolová, Veronika Jurečková, Hana Procházková a Terézia
Stanková) pod vedením pedagógov Martiny Slebodníkovej a Mgr.
Márie Riškovej DiS. art, a komor-

Úspešné žiačky SZUŠ Via arto na
dychovej súťaži v Spišskej Novej Vsi –
Terézia Stanková a Soňa Mindová. | FOTO
ARCHÍV VA

Radosť z víťazstiev Flautorella (dievčatá s klobúkmi v bluesovom podaní) a Classic Tria, so svojimi dvoma pedagogičkami. | FOTO
ARCHÍV VA

né zoskupenie „CLASSIC TRIO“
(sopránová a priečna flauta: Soňa
Mindová; gitara: Anatol Bogdan;
cajon: Timotej Štempák), ktoré
spoločne pripravili Mgr. art Matúš
Jeňo a Mgr. Lukáš Jeňo. Spomedzi
viacerých súborov získali obe naše
hudobné telesá zlaté pásmo a postup na celoštátne
finále v Rimavskej
Sobote, ktoré sa
uskutoční v termíne 16. a 17. júna
tohto roku.
K týmto úspechom
sa len nedávno
pridali ďalšie. A to
4. apríla zo súťaže
v hre na dychové
nástroje v Spišskej
Novej Vsi. Žiačka
Terézia Stanková
získala zlaté pásmo
a Soňa Mindová
strieborné pásmo

v hre na flaute. Obe dievčatá
pripravila Mgr. Mária Rišková
a klavírne sprevádzala Mgr. art
Katka Feňová. Na tejto súťažnej
prehliadke sa zúčastnilo spolu
stoštrnásť žiakov slovenských základných umeleckých škôl, ktorých
hodnotili štyri odborné poroty.

Žiačky SZUŠ Via Arto sa úspešne
prezentovali profesionálnou hrou
na rôznych typoch fláut a získali
cenné umiestnenia.
Ďakujeme rodičom za veľkú podporu a ich spoluprácu s deťmi
a pedagógmi počas súťaží.

Flautorello - tenorová flauta: Viktória Murmáková, sopránové a altové flauty: Ria Karafová, Lívia Sabolová,
Veronika Jurečková, Hana Procházková a Terézia Stanková. | FOTO ARCHÍV VA
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Vlajkový projekt Prešovského kraja podporí pútnický turizmus

Prešovský samosprávny kraj sa stal hlavným partnerom a koordinátorom projektu Svätomariánska púť - Svetlo z východu.
Jeho ambíciou je podporiť náboženský turizmus a doplniť chýbajúcu infraštruktúru na známych pútnických miestach.
Vlajkový projekt prinesie do kraja takmer 2,1 milióna eur a pomôže vytvoriť novú pútnickú trasu.
Daša Jeleňová, Prešov

Vlajkový projekt Svätomariánska
púť - Svetlo z východu je jedným
z úspešne predkladaných projektov v rámci výzvy programu
cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko- Slovensko 2014 –
2020. Je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de
Compostela. Tá predstavuje najdlhšiu púť v Európe a vyzdvihuje
kultúrne, prírodné, historické,
spoločenské a duchovné hodnoty
slovanského národa vzťahujúce
sa k posolstvu a k Mariánskym
tradíciám.
„Ide o projekt slovensko-poľskej spolupráce, jediný, v ktorom
sme hlavným lídrom v rámci Slovenska. Chceme ním pritiahnuť
na naše pútnické miesta ďalších
návštevníkov a rozšíriť náboženský cestovný ruch, v ktorom vidíme veľký potenciál i možnosti
turizmu pre celý Prešovský kraj,“
povedal predseda PSK Peter Chudík. Dodal, že projekt by mal byť

realizovaný v tomto roku a dokončený najneskôr v roku 2018.
Projekt má vytvoriť novú pútnickú trasu, tzv. Svätomariánsku
púť, a podporiť sakrálny turizmus
budovaním infraštruktúry vo vybraných pútnických miestach na
území kraja – v Litmanovej (okres
Stará Ľubovňa), Ľutine (Sabinov),
Gaboltove (Bardejov) a Levoči.
Plánovaný rozpočet projektu je
približne 4,3 milióna eur, z toho
na slovenskej strane sa preinvestuje viac ako 2,1 milióna eur.
Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Litmanová, plánuje v projekte
vybudovať pútnicko-informačné
centrum s areálom. Pri farnosti
v Ľutine je zasa potrebné dobudovať turistickú infraštruktúru.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Levoča, plánuje vytvoriť oddychovú zónu s krížovou cestou, vybudovať spevnené vjazdy k jednotlivým oddychovým zónam
a zmodernizovať i dobudovať hygienické zariadenia na Mariánskej hore. Rímskokatolícka cir-

Projekt má za sebou úvodnú konferenciu. Zaujímaví hostia priniesli svoje príbehy
z pútnických ciest. Hovorili aj o tom, ako  zvládať pracovný stres a dosiahnuť duchovnú
rovnováhu. | FOTO: DJ

kev, farnosť Gaboltov, chce dobudovať areál pútnického miesta
a vybaviť ho prístreškom a hygienickými zariadeniami. Plánujú tu
tiež stavebné úpravy Prameňa sv.
Vojtecha, osvetlenia a chodníky,
ako aj inštaláciu informačného
systému areálu s ozvučením a vybavenie pútnického areálu prvkami drobnej architektúry, akými sú pitné fontány, stojany na
bicykle či odpadkové koše.
Koordinátorom projektu je Prešovský samosprávny kraj, okrem

štyroch farností na slovenskej
strane na ňom participujú Inovačné partnerské centrum a Krajská
organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktoré budú
v projekte realizovať najmä mäkké
aktivity. Budú nimi workshopy,
umelecké sympóziá, odborné fóra,
výstavy i vytvorenie nového responzívneho internetového portálu. Na poľskej strane projekt s podobnými ambíciami podporuje
Podkarpatské vojvodstvo a Inštitút Medzikulturného dialógu Jána
Pavla II. v Krakove a štyri farnosti.

Vodohospodári dostanú nové traktory
pm, Košice; ilustračné foto: Milan Potocký

Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP)
v týchto dňoch dostávajú nové
traktory. Celkovo ide o 32 kusov nových traktorov, ktoré vodohospodári budú využívať na
pravidelné kosenie. Medzi hlavné úlohy SVP patrí starostlivosť
o vodné toky. Jenou z činností,
ktoré je potrebné zabezpečiť,
je aj pravidelné kosenie. Keďže
SVP má celoslovenskú pôsobnosť, v jeho starostlivosti je viac
ako 32-tisíc kilometrov vodných

tokov a 2800 km ochranných
hrádzí. Okolie vodných tokov
a ochranných hrádzí je potrebné
pravidelne kosiť. Práve v týchto dňoch dostávajú jednotlivé
Odštepné závody nové traktory,
ktoré budú slúžiť primárne na
kosenie. „Sme veľmi radi, že sme
dostali novú techniku, pomocou
ktorej budeme schopní zabezpečiť naše úlohy. Na ilustráciu,
iba v závode Gabčíkovo máme
v starostlivosti 50 km ochranných hrádzí, čo je približne 1.000
ha plochy na kosenie“, vysvetlil
Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ Odštep-

ného závodu Bratislava SVP. Na
Odštepný závod Bratislava, na
pracovisko Komárno a Malacky
budú v najbližších dňoch dodané ďalšie 4 traktory. Nových 32

traktorov rozdelia po celom Slovensku medzi jednotlivé Odštepné závody Slovenského vodohospodárskeho podniku.
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Na Zemplíne nasadili do boja s havranmi aj dravcov

Viacerým obyvateľom miest východného Slovenska strpčujú život kŕdle havranov, ktoré sa zdržujú na sídliskách a v parkoch. Samosprávy a ochranári
už vyskúšali rôzne metódy na ich plašenie, ale havrany sa vždy vrátili. Najnovšie nasadili do boja s čiernymi inteligentnými operencami dravcov.

Milan Potocký, Michalovce

Kŕdle havranov, ktoré sa udomácnili v centrách miest a na
sídliskách, nedávajú spávať
najmä obyvateľom, ktorí žijú
v blízkosti hniezd týchto vtáčích kolónií. Michalovčanov
trápi najmä ich prenikavý
škriekajúci zvuk, ktorý havrany vydávajú. Navyše znečisťujú okolie, keď z košov vyberajú odpadky a trusom špinia
lavičky. S havranmi bojujú
už vyše desať rokov v susedných Michalovciach. V boji
s prefíkanými operencami
už vyskúšali takmer všetko.
V centre mesta v Parku mieru
dokonca nainštalovali aj reproduktory imitujúce zvuky
dravcov. Za elektronický systém zaplatila samospráva 7
600 eur. Ani to však nezabralo. Havrany si na škriekajúcich elektronických dravcov
zvykli. Čiastočne sa mestu
podarilo znížiť populáciu
havranov každoročným zhadzovaním hniezd. Havrany
sa ale do parku a na sídliská
stále vracajú. Minulý týždeň
otestovali v Michalovciach
dve novinky, ktoré môžu Michalovčanom pomôcť v boji
s havranmi. Občianska iniciatíva Zemplína zakúpila
a darovala mestu umelých
jastrabov, ktorí veľkosťou
a sfarbením pripomínajú živých dravcov, ktorí sú v prírode prirodzeným nepriateľom
havranov. „Výhodou týchto
makiet je, že majú roztiahnuté krídla. Keď sú tieto makety
pripevnené v korunách stromov a oprie sa do nich vietor,
vyzerajú ako skutočné plachtiace dravce,“ povedal Patrik

Magdoško z Občianskej iniciatívy Zemplína. Technické
a záhradnícke služby mesta
Michalovce
nainštalovali
piatich umelých jastrabov
v Parku mieru pomocou vysokozdvižnej plošiny.

Vypustili aj skutočných dravcov

V priebehu dvoch dní nasadili v Michalovciach do boja
s havranmi aj skutočných
dravcov. Sokoliari majstra
Vagana zo Starej Ľubovne vypustili v parku kaňúra
okrúhlochvostého a jastraba lesného. Okamžite ako
vzlietli nad parkom, kŕdle
havranov opustili hniezda
a dali sa do pohybu. Sokoliar
Hubert Pilát vysvetlil, že úlohou dravcov je havranov len
vyplašiť, nie usmrtiť. „Najúčinnejšie je, keď ten predátor korisť aj loví, ale v tomto
období je to nežiaduce. Jeho
úlohou je vyplašiť havrany
z parku. Dúfam, že budúci rok, keď tu prídeme, tak
namiesto tých štyridsiatich
hniezd, ktoré tu sú, možno
tu nebude ani jeden. Keď je
tu prítomný dravec, tak havran znervóznie, nedokáže si
postaviť hniezdo. Nemá na to
čas, tak sa snaží odísť do nejakej inej lokality, kde bude
mať pokoj a kde nie je atakovaný. Havrany prídu na to, že
tu je to pre nich nebezpečné
a posunú sa niekam inam,“
ozrejmil Pilát. Sokoliar pripustil, že plašenie havranov
nie je len o príprave dravca
a jeho výcviku, ale je to hlavne o jeho inštinkte, ktorý má
v sebe. „Našou úlohou je to
tak skĺbiť, aby to nebol len

Patrik Magdoško (vľavo) z Občianskej iniciatívy Zemplína  zabezpečil umelých jastrabov,
ktorých zavesili v korunách stromov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Sokoliar Hubert Pilát hovorí, že plašenie havranov dravcami je vysoko účinné. Na ruke
drží kaňúra okrúhlochvostého. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

lov, lebo na to potrebujeme
výnimku zo zákona, lebo aj
havran je takisto chránený,“
povedal sokoliar. „My sa tým
profesionálne zaoberáme už
piaty rok. Výsledky boli veľmi
dobré. Parky, kde bolo niekde
sto hniezd, zostali čisté,“ potvrdil sokoliar Hubert Pilát.
Vysvetlil, že dravec počas
plašenia nesmie byť úplne
najedený. „Lebo nebude veľmi lietať a hýbať sa. Musíte to
trochu skorigovať, aj tu váhu,
aj aby bol trošku hladnejší,“
dodal sokoliar. Hubert Pilát

vysvetlil, že veľmi dobré výsledky majú aj v Poľsku, kde
si plašenie havranov objednávajú najmä väčšie mestá.
Sokoliar uviedol, že veľmi ho
zaujal aj nápad, s ktorým prišli členovia Občianskej iniciatívy Zemplína. Dodal, že
hoci má s plašením havranov
bohaté skúsenosti, inštalovanie umelých jastrabov je pre
neho novinkou. „Uvidíme,
aj pre mňa je to niečo nové.
Tento systém som ešte nevidel. Dúfajme, že to zaberie.“
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Mladí divadelníci po úspechu v Humennom cestovali do rozprávkového Stropkova
Mgr. Diana Lukáčová, Humenné

V piatok 7. apríla sa v divadelnej sále
mesta Stropkov uskutočnil už 41.
ročník krajskej súťažnej prehliadky
detskej dramatickej tvorivosti s názvom Rozprávkový Stropkov. Na tejto
súťaži sa zúčastnilo 12 detských divadelných súborov. Do krajského kola
postúpil ako jediný zástupca nášho
regiónu Detský divadelný súbor pôsobiaci pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru
z Radvane nad Laborcom. Súbor sa
prezentoval ako víťaz regionálneho
kola súťaže Divadelná jar 2017, ktorej
usporiadateľom bolo v polovici marca
Vihorlatské múzeum v Humennom.

Deväťčlenný divadelný súbor, pracujúci pod vedením Ing. Anny Huňarovej už niekoľko rokov, sa predstavil
inscenáciou s názvom Nebo nie je výmysel. Scenár tohto príbehu o malom
chlapcovi je založený na dialógoch
hlavného hrdinu so svojimi rodičmi,
ale i nežijúcimi príbuznými a týmto
spája dva svety – pozemský i nadpozemský. Vznikol podľa rovnomennej
knihy autorov Todda Burpa a Lynn
Vincentovej. Postup z regionálneho
kola v Humennom na krajské však
nebol prvým úspechom tohto súboru.
V školskom roku 2015/2016 vystúpili
na celoslovenskom festivale Divadelná tehlička vo Svite a porota im

udelila ocenenie
detský herecký
talent. Vihorlatské múzeum
v Humennom
v záujme podpory vzdelávacích,
umeleckých
a záujmových
aktivít na svojej Detský divadelný súbor pôsobiaci pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru
pôde, podporuje z Radvane nad Laborcom počas krajskej súťaže v novom
aj rozvoj ama- kostýmovom prevedení. | FOTO: ARCHIV VM
térskej divadelnej tvorby v okresoch budú určené pre pedagógov základHumenné, Snina a Medzilaborce. V ných a stredných škôl, ako aj základblízkej budúcnosti preto pripravuje- ných umeleckých škôl a vedúcich dime cyklus divadelných workshopov vadelných súborov či krúžkov.
a metodických usmernení. Stretnutia

Na hraniciach s Ukrajinou detailnejšie kontrolujú pasy. Rátajte so zdržaním

Od piatku 7. apríla začali policajti na hraničných priechodoch s Ukrajinou kontrolovať detailnejšie všetkých cestujúcich. Doposiaľ
polícia kontrolovala systematicky len štátnych príslušníkov tretích krajín.

Milan Potocký, Vyšné Nemecké

Po novom prejde systematickou kontrolou aj každý občan Európskej únie,
teda aj Slovenskej republiky. Hovorca
Prezídia Policajného zboru Michal
Slivka vysvetlil, že v praxi to bude
znamenať, že každý cestujúci mimo
Schengen predloží pri hraničnej kontrole svoj cestovný doklad. Policajt
doklad skontroluje v medzinárodných
a národných databázach. Takúto kontrolu bežne absolvujú všetci štátni
príslušníci tretích krajín. Ide o takzvanú systematickú kontrolu. Na rozdiel
od nej občania Únie boli kontrolovaní
nesystematicky, teda hraničnou kontrolou prechádzali vyhradeným pruhom a cestovný doklad predkladali k

nahliadnutiu. Skontrolovaní v príslušných databázach boli len niektorí z
nich. To sa od piatku zmenilo.

Po skenovaní cestovného dokladu
občana Únie má policajt výsledok z
informačných systémov do niekoľkých sekúnd. „Napriek tomu môžeme
predpokladať nárast čakacích dôb
vzhľadom na to, že bude v informačných systémoch skontrolovaný každý cestovný doklad. Preto žiadame
cestujúcich mimo Schengen, aby so
zdržaním pri plánovaní svojej cesty
cez hraničné prechody s Ukrajinou
vopred počítali,“ doplnil policajný
hovorca. V prípade, že sa cestujúci

chystajú opustiť Schengenský
priestor leteckou
dopravou, polícia odporúča,
aby prišli na letisko aspoň dve a
pol hodiny pred
odletom. „Po
príchode na le- Policajti už od piatku detailnejšie kontrolujú pasy nielen obyvateľom
tisko odporúča- tretích krajín, ale aj Slovákom a všetkým občanom EÚ. | ILUSTRAČNÉ
FOTO: MILAN POTOCKÝ
me nezdržiavať
sa v iných priestoroch letiska, ale čím teroristické útoky, spáchané v posledskôr absolvovať hraničnú kontrolu, ných rokoch v niektorých členských
teda predložiť policajtovi svoj ces- štátoch. Cieľom kontrol je najmä boj
tovný doklad,“ dodal Slivka. Zmeny proti fenoménu zahraničných terorissúvisia s novou právnou úpravou na tických bojovníkov, presúvajúcich sa
úrovni Európskej únie a platia v kaž- cez vonkajšie hranice, z ktorých mnodej členskej krajine. Je to odozva na hí sú občanmi Únie.

speváckych skupín a detských a
mládežníckych speváckych zborov
pod názvom Hudobný folklór detí
2017. Súťaž bude prebiehať dňa 21.
apríla 2017 v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom
so začiatkom o siedmej hodine.

Regionálna prehliadka detského
a mládežníckeho folklóru zastrešuje súťažiacich z okresov Humenné,
Snina a Medzilaborce. Súťaž je zároveň aj výberom na festival detských ľudových spevákov Zempľin
špiva a festival rusínskej piesne

Polícia predpokladá nárast
čakacích dôb

Hudobný folklór detí vo Vihorlatskom múzeu

V rámci postupových detských
a mládežníckych súťaží organizuje
Vihorlatské múzeum v Humennom regionálnu súťaž detských
ľudových spevákov, sólistov – inštrumentalistov, detských ľudových hudieb, detských folklórnych

Spevy môjho rodu. Tohto výberu
sa môžu zúčastniť aj detskí speváci z okresov Sobrance, Michalovce,
Trebišov, Stropkov a Vranov nad
Topľou. Informovala Mgr. Jana
Fedičová z Vihorlatského múzea
v Humennom.
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Humenské panstvo založil pred 700 rokmi
rod, ktorý vychovával neapolských kráľov
Žigmund Drugeth bol posledný z rodu na humenskom panstve.
Mgr. Zuzana Koščová, historička, Humenné

Dňa 19. apríla si pripomenieme 333. výročie smrti
Žigmunda Drugetha, ktorým
v Humennom vymrel rod
Drugethovcov. Nad samotným dátumom úmrtia však
musíme polemizovať. V odbornej literatúre sa stretávame s rôznym datovaním smrti Žigmunda, a to 14. februára
1684 alebo už spomínaného
19. apríla 1684. V oboch prípadoch však miesto úmrtia
je Užhorod. Stretávame sa
aj s teóriou, ktorá tvrdí, že
Žigmund Drugeth bol popravený Imrichom Thökölym
v Košiciach za zradu. Žigmund Drugeth sa narodil v
roku 1657. Vzdelanie získal
u jezuitov a štúdium ukončil
v roku 1676 na Viedenskej
univerzite. Jeho život bol
krátky. Zomrel ako 27-ročný bez mužského potomka.
Žigmundom na humenskom
panstve i v Uhorsku vymrel
rod po meči. V roku 1691
zomrel korbavský biskup Valent Drugeth ako posledný
príslušník rodu. Vlastníčkou
obrovských majetkov sa stala
dcéra Žigmunda Drugetha,
Klára, manželka Petra Zichyho. Napriek Žigmundovmu
mladému veku ho panovník
Leopold I. vymenoval v roku
1775 za župana troch stolíc – Zemplínskej, Užskej a
Boršodskej. Žigmund sa zúčastnil aj Thökölyho protihabsburgského povstania.
Najskôr bojoval na strane
Thökölyho, ale po bitke pri
Viedni prešiel Žigmund Drugeth na stranu Leopolda I. a

bojoval za panovníkove záujmy až do svojej smrti.
Vihorlatské múzeum v Humennom ako odborná a vzdelávacia inštitúcia si uvedomuje problematickosť spomínaného datovania a odlišností
historických údajov, ktoré sú
dostupné v publikáciách rôznych autorov. V budúcnosti
sa preto usilujeme o prípravu
výskumu týkajúceho sa života a smrti Žigmunda Drugetha. Považujeme takýto
výskum za prínos pre regionálnu históriu a doplnenie
historiografie Drugethovcov
v rámci európskeho pôsobenia. Rovnako i pre našu inštitúciu, keďže samotný zámok,
v ktorom sídli Vihorlatské
múzeum, patril tomuto silnému magnátskemu rodu

od roku 1317 ďalších viac než ke). Tento erb sa používal aj
tristo rokov. Spomienkou na nasledujúce generácie až po
Žigmunda Drugetha v Hu- Žigmunda Drugetha, ktorým
mennom je reliéfny rodo- rod vymrel po meči.
vý erb nachádzajúci sa nad
portálom Vihorlatského
múzea v Humennom.
Erb šľachtického rodu
Drugeth mal
mnoho variácií a farebných prevedení. Používal ho už Juraj Drugeth
a bol najhonosnejším
prevedením
drugethovského erbu
Rodový erb Drugethovcov, ktorý používal aj Žigmund Drugeth. |
(na
sním- FOTO: Zdroj: archív VM

Zámok v Humennom patril rodu Drugethovcov od roku 1317 ďalších viac než tristo rokov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

RNEVAL

nce z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdipolu s romantickými princeznami, vílami a
ozprávkovými bytosťami.
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obilosť na právne úkony v plnomV rozsahu
H
U
MEbezúhonnosť
NNOM
 ovládanie štátneho jazyka
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
Kvalifikačné predpoklady:
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ško18. 04. Pri
fontáne,
vysokoškolskom právnickom
vzdelaní
vydaný zahraničnou vysokou

Námestie slobody 28

19. 04.
nie štátnej služby podľa
§ 19 Na
ods. Detskej
2 zákona opoliklinike,
štátnej službe:
29 jazyk
ch jazykov – anglický jazyk, Hviezdoslavova
nemecký jazyk alebo ul.
francúzsky
20. 04.skutočnosťami
Laborecká,sa nevyžaduje.
amovanie sa s utajovanými
Laborecká ul. 58
Zoznam požadovaných dokladov:
21. 04. Centrum,
do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický,
), z ktorého uchádzač vykonáNám.
prekladslobody
textu 67 (Južné nám.)
starší ako tri mesiace22. 04. Fialka,
Nemocničná
41/A
alebo iného rovnocenného dokladu
o najvyššom
dosiahnutom vzde23. 04. Mária,
Krátka ul. 3

otopis
spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravotužby
štátnom občianstve Slovenskej republiky
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení
ade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom

Nájdete nás aj
na facebooku:

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

Riadková inzercia

0911 256 749
PRENÁJOM

redakcia@humenskyexpres.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
 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel.
0908 102 786.
HE-R/0001
 Výhodne predám murovanú
CHATU na 3-árovom pozemku
v oblasti Brestov. Tel. 0907 562 701.
HE-R/0063

 Dám do prenájmu ZÁHRADKU s drevenou CHATKOU v ZO
Drienovec (za Kudlovcami) v Humennom. Na pozemku sú rodiace
ovocné stromy. Cena 40 eur / rok.
Tel. 0905 258 045.
HE-R/0068

PREDAJ
 Predám TUJE smaragd - výška s
črepníkom 70 cm; cena 2,80 € / kus. Tel.
0915 748 518.
HE-R/0058
 Predám SADBOVÉ ZEMIAKY – odroda zo Spiša. Tel. 0918 279 885.
HE-R/0066

PRÁCA

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

 Stavebná firma Reinter Humenné hľadá do TPP alebo formou
živnosti - OBKLADAČOV, OMIETKÁROV, ELEKTRIKÁROV, VODÁROV a ZATEPĽOVAČOV. Nástup
možný ihneď. Kontakt – e-mail:
 aj pre páry
praca@reinter.sk , tel. 0902 998 866.
 firma zabezpečí ubytovanie
HE-R/0061
a dopravu
 Prijmem HARISTOV a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel.
 poskytujeme aj stravné lístky
0905 256 038.
informácie dostupné na:
HE-R/0002
tel. č.: 0948 194 023
 Hľadáme skúseného pracove-mail: renewal.adz@gmail.com
níka na pozíciu STROJNÍK. Požadujeme: prax v oblasti stavebníctva, strojnícky preukaz skupiny 4 a
9, vodičský preukaz skupiny C, E.
Ponúkame stabilnú prácu na TPP v
serióznej
Download 200,000+ brand logos in vector format
for free firme. Žiadosť so životohttp://www.logoeps.com/
pisom zasielajte e-mailom: praca@
reinter.sk alebo volajte na tel. č.
0902 998 829.

STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

HE/0036
SV-Z/000426

Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY

SV-Z/000427

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén
Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.
ut		
08.15 – 20.00 hod.
OKRESNÝstr,
SÚDpia
HUMENNÉ,
14.30 – 16.00 hod.
17, 066 34 Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191
		 17.30 – 20.00 hod.
ného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služštvr		
– 16.00
hod.spravodnení niektorých zákonov
a § 2 ods. 14.00
1 Vyhlášky
Ministerstva
ou sa ustanovujú podrobnosti
o obsadzovaní
		
17.30 –voľných
20.00štátnozamestnahod.
vým konaním a výberom
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.
vyhlasuje V Ý B E R
SAUNA
– muži
ého štátnozamestnaneckého
miesta
vo funkcii
ut
–
sob		
12.00
–
19.00 hod.
RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK
ned		 10.00 – 19.00 hod.
sný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné,
SAUNA – ženy
štátna služba,
– Justícia
ut – sob		 14.00 – 18.00 hod.
činnosti štátnozamestnaneckého
ned		 miesta:
10.00 – 19.00 hod.
ívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní
www.kupaliskohumenne.sk
ov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

UTOROK
18. APRÍLA 2017
SV-Z/000425

pracovníkov na pozície:

Moder EFEKT s.r.o.

SV-Z/000418
HE/0047

finálového

HE-R/0065

Firma KOVO - ZVAR s.r.o.
dých tanečníčok
prijme do pracovného pomeru

HUMENSKÝ EXPRES7. 3. 2016

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

HE-R/0053

SLUŽBY

VIDEÁ K VYBRANÝM
ČLÁNKOM NÁŠHO
TÝŽDENNÍKA NÁJDETE
NA NAŠOM YOUTBE
KANÁLI SLOVENSKYVYCHOD

 Ponúkame: Rekonštrukcie bytových jadier / Obklady a dlažby / Omietky
/ SP 1 / Sadrokartón / Obkladový kameň
/ Plávajúce podlahy / Murárske práce /
Maľovanie – kvalita za dobrú cenu. Tel.
0940 374 183.
HE-R/0069

konáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušnéetkých povinností awww.facebook.com/humenskyexpres
potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých

resný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v sú- 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
štátnozamestnaneckého miesta
264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:
ma a obsah výberu - výber pozostáva z:
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia,
somný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych
uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod.
cie a činnosti súdovinfoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk *VRedakčná
predajniach
Za
obsah
a
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redakcia
nezodpovedá.
Redakcia
si
vyhradzuje
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rukopisov
a
fotografií.
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ktorej riešenie
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týždeň týždenník
Slovenský východ
k nákupu

z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi ako aj motiváovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov

ti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť

ajneskôr do 24. 3. 2016,

ZDARMA

SV-Z/000383

resný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
u: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.
tronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu
kutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada.
klady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno
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MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES
18. 4.
VALÉR, ERICH
(Európsky deň za práva pacientov
/ Svetový deň kultúrneho dedičstva
/ Svetový deň rádioamatérov /
Medzinárodný deň žonglovania)
19. 4.
JELA
20. 4.
MARCEL

INFOSERVIS / INZERCIA | 11

21. 4.
ERVÍN, ERVÍNA, SASKIA
22. 4.
SLAVOMÍR
		
(Deň Zeme)
23. 4.
VOJTECH, VOJTECHA, 		
		VOJTEŠKA
		
(Svetový deň kníh
		 a autorských práv)

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
MsKS – DOM KULTÚRY
56. HUMENSKÁ HUDOBNÁ JAR
FILMOVÁ HUDBA – Klavírny koncert
Richarda Rikkona – v stredu 26. apríla o 18.00
hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 5/4 eur.
KING OF THE GYPSY DANCE a CIGÁNSKI DIABLI
Hudobno-tanečná show – v nedeľu 30. apríla
o 19.00 hod. Vstupné 24/22 eur.
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 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
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodičia bratov Igora a Davida chystajú zlatú
svadbu. Z Kanady priletí ich bratranec Ondra,
povahou dobrodruh. Bratom napadne, že
najlepšie by bolo vyraziť za rodičmi na kanoe
po rieke len v trojici ako za starých časov.
Trochu sa to ale zmenilo. Napríklad, že Igor
a David sú ženatí a majú deti. Ondra prichádza
so svojou priateľkou. A tak teraz už 10-členná
expedícia sa vydá na dvojdňovú plavbu vpred
dobrodružstvám a množstvu bláznivých
zážitkov...
komédia (CZE), originálna verzia
– 18. apríla o 15.30 hod.

RÝCHLO A ZBESILO 8
(THE FATE OF THE FURIOUS)
Dominic Toretto (Vin Diesel) opäť exceluje.
Budú sa diať veľmi nečakané veci… Proti
„rodine“ bude stáť nielen veľmi schopná a
nebezpečná hackerka, ale celkom prekvapivo
aj jeden z jej členov. Spoločne sa budeme presúvať z divokého pobrežia exotickej Kuby cez
upchaté ulice New Yorku až na pusté ľadovce
v Barentsovom mori, aby sme si užili ďalšiu
nezabudnuteľnú jazdu.
akčný thriller (USA), slovenské titulky – 18.
apríla o 17.00 hod.
VO VEĽKOM ŠTÝLE
(GOING IN STYLE)
Na vyrovnanie účtov nie je nikdy neskoro. V
zúfalej snahe platiť pravidelne účty a prežiť
kvôli svojim najbližším, sa trojica kamarátov
odhodlá riskovať všetko a prepadnúť banku, ktorá ich pripravila o peniaze. Herecký
koncert troch zrelých hercov (M. Freeman, M.
Caine, A. Arkin), so zmyslom pre inteligentný
humor a nesmrteľnú recesiu.
komédia (USA), slovenské titulky – 18. apríla
o 19.30 hod.
CEZ KOSTI MŔTVYCH
(POKOT)

HE-R/0030

Hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia žena
- Janina Duszejko, milovníčka a ochrankyňa
zvierat. V jej okolí dôjde v krátkom čase k
sérii vrážd, spáchaných za záhadných okolností. Duszejko je presvedčená o tom, že vie
kto (alebo čo) má zločiny na svedomí, avšak
nikto jej neverí. Táto jednoduchá kriminálna
zápletka je len základom pre netradičnú hru,
ktorú sa rozhodla režisérka Agnieszka Holland
s autorkou predlohy a spoluscenáristkou O.
Tokarczuk, rozohrať s divákom.
thriller (POL/GER/CZE/SWE/SVK), slovenské
titulky – 19. apríla o 19.30 hod.
CUKY LUKY FILM
Príbeh začiatku šialeného priateľstva, ktoré
ich navždy zmení.
Cuky (Petra Polnišová) je neuznaná
video- blogerka s
túžbou po sláve,
Luky (Zuzana
Šebová) celebrita
na výslní, ktorá
má všetko, čo by
si človek mohol
priať. Okrem
jednej veci. Lásky.

OPUSTILI
NÁS

V HUMENNOM
Michal Šomplák, nar. 1925
Andrej Kováč, nar. 1954

V BELEJ NAD CIROCHOU
Miroslav Haburaj, nar. 1962
V BREKOVE
Vojtech Dráč, nar. 1925
V RADVANI NAD LABORCOM
Ružena Šnajderová, nar. 1943

Aby Luky získala muža svojich snov, musí z
obyčajnej ženy z ľudu vytvoriť Miss. Čo sa
však stane, ak tou obyčajnou ženou bude práve
expertka na trapasy, Cuky?
komédia (SVK), originálna verzia – 20., 21.,
22. a 23. apríla o 19.30 hod.
BABY ŠÉF
(THE BOSS BABY)
Navonok pôsobí ako milé bábätko, ale vo
svojom vnútri je to skúsený biznismen posadnutý obchodnými úspechmi. Pracuje pre
organizáciu BabyCorp a jeho hlavným poslaním je zistiť, prečo deti prehrávajú na trhu
rodičovskej lásky. Konkurenčná spoločnosť
Šteňa a. s. namiesto detí presadzuje do rodín
malých chlpatých domácich maznáčikov. Vydáva sa preto na špeciálnu misiu za záchranou
rodičovskej lásky.
animovaná komédia (USA), slovenský dabing
– 22. apríla o 15.30 hod., o 17.30 hod. – 3D
verzia, 23. 4. o 14.30 hod.
STRATENÉ MESTO Z
(THE LOST CITY OF Z)
Snímka natočená podľa knižného bestselleru
Davida Granna, Stratené mesto v Amazónii.
V roku 1906 sa britský bádateľ Percy Fawcett
(Charlie Hunnam) po prvý krát vydal do
Amazónie. Počas expedície pod záštitou Kráľovskej geografickej spoločnosti pplk. Fawcett
a jeho asistent Henry Costin zmapovali dosiaľ
neznáme územie v Bolívii. S pomocou domorodcov idú proti prúdu Rio Verde. Výprava čelí
kanibalom, chorobám, nekonečným dažďom a
nedostatku potravín, no Fawcett sa nevzdáva.
Hlboko v srdci pralesa nachádza dôkazy o
existencii neznámej, veľmi vyspelej civilizácie. Nikto v rodnej krajine mu však neverí. S
podporou oddanej manželky sa Percy v roku
1925 spoločne so synom a verným priateľom
Costinom, opäť vydáva do džungle. P. Fawcett
sa stal legendou a jeho osobnosť bola predlohou aj pre postavu Indiany Jonesa, bol inšpiráciou spisovateľa Sira Arthura Conana Doyla,
Michaela Crichtona a mnohých ďalších.
(USA), české titulky – 23. apríla o 16.30 hod.
VÝCHOD / ZÁPAD SLNKA

ut
str
štvr
pia
sob
ned

5:28 / 19:30 hod.
5:26 / 19:32 hod.
5:24 / 19:33 hod.
5:22 / 19:35 hod.
5:20 / 19:36 hod.
5:18 / 19:38 hod.

V SNINE
Katarína Mariničová, nar. 1927
V STAROM
Bernardína Koscelníková, nar. 1937
V ZBOJNOM
Mária Hromadová, nar. 1948

Myšlienka týždňa...

„Rob to, v čo veríš
a ver v to, čo robíš.
Všetko ostatné
je len strata času
a energie.“
(NISARGADATTA MAHARAJ;
1897-1981 – indický guru a filozof)
PRANOSTIKA
Sv. Lev (19. 4. - pápež)
už má byť zazelenený.
Na svätého Vojtecha
(23. 4. - biskup a mučeník)
v každom dolku pol mecha.
Na Vojtecha
- pekná to potecha.
Veľkonočné dažde
znamenajú suchý rok.
Aprílový sneh pole hnojí
a dážď požehnáva.
Apríl chladný a daždivý –
úroda nás navštívi.
Apríl v daždi
– máj v kvete.
Aprílová a májová voda
víno vypije. (jac)
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Popradská bazénová päťdesiatka bola k plaveckým výkonom štedrá
-MJK-, (zk); Poprad
Po týždni privítal popradský
komplex Aqua City vo svojom dlhom 50-metrovom bazéne plavcov
žiackych kategórií B/A, juniorskej
a seniorskej zložky. Tentokrát cez
víkend 8. a 9. apríla na Majstrovstvách východoslovenskej oblasti,
ktoré boli zároveň kvalifikáciou
na Letné majstrovstvá Slovenskej
republiky. Desať klubov z východu našej krajiny vyslalo na súťaž
dokopy 97 mužov a 95 žien, ktorí

zaznamenali 1 223 štartov. Organizátorom majstrovstiev bol Klub
plávania Aquacity Poprad.
Plavecký klub Chemes Humenné
reprezentovalo trinásť pretekárov (8
plavcov a 5 plavkýň) vo veku 14 až
22 rokov. Počínali si úspešne, keď
spolu získali tucet zlatých, tri strieborné a sedem bronzových medailí.

Náš najskúsenejší plavec, 22-ročný senior Martin Babjak, pri všetkých svojich štartoch zaplával najrýchlejší čas,
v
disciplíne
100 m prsia si
navyše polepšil osobné maximum. Zlato
si tak vylovil
za – 50 m znak
(29.78
sek.),
100 m znak
(1:05.84 min.),
100 m prsia
(1:13.37 min.)
a 100 m motýlik
(1:01.57 min.).
Už
tradične
excelovali
aj
naše 14-ročné
žiačky. Lenka
Melničáková si
z piatich súťažných ponorov
vylovila tri zlaté
– 100 m voľný
spôsob (1:04.67
min.), 400 m
voľný spôsob
(5:07.83 min.)
a 100 m prsia
Pohodička „staršej“ skupinky humenských počas majstrovských pretekov (1:18.73 min.),
v popradskom dlhom bazéne... | FOTO ARCHÍV PKCH
a dve bron-

...a naši multimedailisti ovenčení cennými kovmi – zľava: Čajbiková, Breznyak, Vološinová,
Melničáková a seniorsky plavec Babjak, s trénerom Zolom Kirschnerom.. | FOTO ARCHÍV PKCH

zové medaily – 50 m znak (35.70
sek.) a 100 m znak (1:16.83 min.),
v štyroch prípadoch si zlepšila
osobné maximá. Nina Vološinová
pri štyroch štartoch stála trikrát na
najvyššom stupni víťazov – 100 m
motýlik (1:17.02 min.), 200 m motýlik (2:59.96 min.) a 200 m polohové preteky (2:46.60 min.), z toho
v dvoch prípadoch si polepšila „osobáky“. Aj Sarah Čajbiková vyťažila zo svojich štyroch štartov trikrát
– premožiteľku nemala vo svojej
kategórii v znakárskej disciplíne na
50-m (31.85 sek.) ani 100-m dĺžke
(1:09.43 min.), ako druhá dohmatla
na 100 m voľný spôsob (1:06.54
min.), a taktiež v dvoch prípadoch
si vylepšila osobné maximum.
Pódiové priečky zaknihovali aj naše
kvarteto. Denys Breznyak – striebro za 50 m znak a 200 m polohové
preteky, bronz za 100 m voľný spôsob a 100 m prsia, pri dvoch zlepšeniach „osobákov“. Matej Kislan si
vylovil jednu bronzovú medailu pri
osobnom zlepšení na 100 m motýlik

(1:24.17 min.), aj v troch ďalších
štartoch si vylepšil osobné maximá,
ale už bez medailovej pozície. Samuel Onderišin pri štyroch štartoch
mal štyri zlepšenia, na medailu siahol iba raz v prípade 100 m prsia,
a to bronzovú. Daniela Gribaničová pri štyroch štartoch plávala
s osobným vylepšením času 100 m
prsia na bronzovej vlne.
Viac ako počet medailí potešili trénerov Zola Kirschnera a Ladislava
Láncoša výkony plavcov, keď z 55
štartov si v 42 prípadoch zlepšili
svoje osobné rekordy v 50-metrovom bazéne. Arthur Kaššay, Leo
Al Ahdal, Alexander Mastik, Petra
Frivaldská, M. Kislan, S. Onderišin a Samuel Čerňa všetky štarty
premenili na svoje maximá. Z dosiahnutých výsledkov v popradskej
päťdesiatke vyplynulo, že naši plavci si vylepšili časy oproti minulému
roku priemerne na 117 percent, čo
je dobré znamenie pred blížiacou sa
letnou sezónou.

Timotej Leško s puncom najlepšieho plavca
(mtgh), -MJK-; Stalowa Wola
Skupina desiatich pretekárov
z Plaveckého klubu Chemes Humenné vo veku 10 - 12 rokov okúsila šťastie v poľských vodách. Na
medzinárodnej plaveckej súťaži
v dňoch 8. a 9. apríla v obci Stalowa Wola Podkarpatskej provincie sa registrovalo 149 chlapcov
a 155 dievčat z dvadsiatich piatich
klubov. Tréner Marián Tomahogh
nominoval päť plavkýň a piatich
plavcov, ktorí mali za úlohu zviditeľniť náš plavecký klub a mesto Humenné u našich severných
susedov. Najlepšie to ide v športovom podaní cez stupne víťazov.
A to sa aj podarilo.

Misia v Poľsku dopadla úspešne
a humenskí „žraloci“ si domov doniesli 11 zlatých, 8 strieborných a 8
bronzových medailí. Od posledných
pretekov svojej kategórie si vytvorili 66 nových, aktuálnych osobných
rekordov. Navyše, Timotej Leško
bol organizátormi vyhodnotený
ako najúspešnejší plavec v kategórii ročníka 2006 v disciplíne 200
metrov voľný spôsob časom 2:40.96
minút, čím si pripísal na konto 235
bodov podľa tabuliek FINA.
Zuzana Pavliková si vyplávala
šesť zlatých medailí. Konkurenciu
nenašla v disciplínach 50, 100 a
200 m prsia; 50 a 100 m motýlik;
i 100 metrov polohové preteky.
K tomu pridala aj dve strieborné

umiestnenia za výkony v kraule na
50 metrov a 200 metrov polohové
preteky. Anna Stephanie Buhajová
zaplávala bronzovo motýlik na 100
metrov i 200-m polohovku. Rovnako bronz pridala do zbierky Viktória
Vrábľová za disciplínu prsia na 100
metrov. Ema Borščová ani Nina
Trebišovská sa na stupeň víťazov
nedostali.
Najúspešnejší z humenskej liahne
tejto skupiny, Timotej Leško, stál
trikrát na zlatom stupni víťazov 100 a 200 m voľný spôsob, i 200
m znak; raz ho ovenčili striebrom
za 200 m polohové preteky a dve
bronzové medaily si vyplával
v znaku na 100 metrov a na 100-m
polohovke. Oliver Verba zaplával
zlatého motýlika na 100 i 200 m

polohových pretekov, tri strieborné
medaily mu odovzdali na stupni
víťazov za výkony v prsiach na 50
a 100-m vzdialenosti, i v motýliku
na 50 metrov. Martin Ján Vaceľ
plával strieborné prsia na 200 m
a rovnako striebornú 200-metrovú
polohovku, bronz získal v dvoch
disciplínach - 50 m prsia a 100 m
polohové preteky. Michal Pandoš
zvládol svoju polohovku na 200
m ako tretí v poradí. Boris Barica
skončil v znaku na 50 aj 100 metrov
na štvrtej pozícii.
Poďakovanie patrí plavcom za
vzornú a kvalitnú reprezentáciu. Na
zabezpečení dopravy sa podieľal
aj jeden z rodičov našich plavcov,
Ondej Vrábeľ.
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Po nevydarenej dvojhre si Dávid Keller „vypýtal“ vo štvorhre striebro
-MJK-, (pet); Dunajská Lužná
Jarné počasie už vyhnalo z nafukovacích hál krotiteľov tenisovej
loptičky na oranžové polia. Druhý
aprílový víkend strávil Dávid
Keller, humenský hráč 1. Tenisového club-u, na antuke Podunajského regiónu seneckého okresu.
V dňoch 8. - 10. apríla sa zúčastnil tenisového turnaja kategórie
mladších žiakov (trieda D, ročník
2005 a 2006), ktorý usporiadal
Tenis-Bedminton klub Dunajská
Lužná. Na turnaj „Dunajská Lužná cup“ sa registrovalo tridsať
chlapcov.

Len deväť párov sa prihlásilo do
súťaže štvorhry. Papierové predpoklady (prvá a druhá dvojica turnaja
zhora a zdola pavúka by sa obvykle
mala stretnúť vo finále) dvojice
Yannik Rogulski (LTC Leopoldov)
/ Martin Srnánek (TK Senica) vs.
Dávid Keller / Dominik Vida (TŠP

D. Keller (vpravo) so svojím tenisovým parterom Dominikom Vidom (chrbtom). | FOTO ARCHÍV
TCHE

tenisová škola Petržalka B-lava)
potvrdili. Voľný žreb posunul nasadenú dvojku turnaja Kellera s Vidom do štvrťfinále, porazili pár X.
Jakubovič / N. Paulovič v dvoch
setoch 6:3 a 7:6 (5). V semifinále už
potrebovali na postup tri sety (2:6,
6:4, 10:3), aby vyradili dvojicu F.
Kollárik / M. Ježek. Aj v poslednom finálovom dueli sa zapotili
v troch setoch, humenský tenista
Keller s partnerom Vidom podľahli
nasadenej jednotke štvorhry, M. Srnánerk P Y. Rogulski po setoch 1:6,
6:3 a 4:10, čo im stačilo na druhé
miesto.

Najúspešnejšia dvojica medzinárodných plaveckých pretekov v Poľsku. Vľavo humenský
plavec Timotej Leško. | FOTO ARCHÍV PKCH

Dunajská Lužná je vzdialená len 15
km juhovýchodne od Bratislavy, leží
v Podunajskom regióne seneckého
okresu. Neďaleko obce
je ochranná
hrádza, vybudovaná na
účely ochrany
pred dunajskými vodami, tiahne sa
od Bratislavy
smerom na
vodnú nádrž
Gabčíkovo.

Hráč 1. TC Humenné – Dávid Keller, sa na
turnaji v Dunajskej Lužnej „našiel“ v súťaži
štvorhry, so ziskom striebornej medaily. | FOTO
ARCHÍV TCHE

INZERCIA

Zuzka Pavliková (vľavo) a Anna Stephanie Buhajová (vpravo). | FOTO ARCHÍV PKCH

HE-S/0042

Dostatočný počet hráčov s prehľadom naplnil pozície 32-členného
vyraďovacieho systému. Keller ako
tretí nasadený na turnaji sa však
v súťaži jednotlivcov dlho „neohrial“. Potom, čo v prvom kole
vyradil Matúša Michala Strelca (TC
Talent Bratislava) len so stratou setu
(6:0, 6:1), narazil v druhom kole na
neskoršieho víťaza celého turnaja,
nenasadeného Xaviera Jakuboviča (TC Empire Trnava), ktorému
podľahol po setoch 1:6 a 3:6. Víťaz
dvojhry X. Jakubovič si vo finále
poradil s Lukášom Imrišekom (TK
Pro Set Bratislava jednoduchým
spôsobom (6:0, 6:2).

14 | ŠPORT
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FORTUNA LIGA – 27. kolo
PODBREZOVÁ
– ZEMPLÍN MICHALOVCE
1:4 (0:1)
G: 54. Ľ. Kupčík – 43. vlastný (M. Viazanko), 67. (11 m) a 72. I. Žofčák, 76. S.
Danko.
ŽK: nikto – 32. K. Qose. R: Pa. Šuniar – T.
Somoláni, M. Roszbeck. D: 1 115.
MFK Zemplín: P. Macej – M. Šimčák, J.
Grič, I. Žofčák (83. J. Vajs), J. Š. Turik (61.
S. Danko), M. Sipľak, M. Koscelník (65.
M. Regáli), Pe. Kavka, K. Qose, K. Kushta, A. Dimitriadis. Tréner: A. Šoltis.
• Zlaté Moravce – Senica 2:1, Ružomberok – Slovan Bratislava 2:1, Trnava – Prešov 4:0, Žilina mala voľno.
Žilina
24 18 4 2 68:20
Slovan BA
25 15 3 7 43:28
Ružomberok
24 10 7 7 44:33
Podbrezová
24 10 7 7 27:23
Trenčín
25 10 5 10 39:40
Trnava
25 9 7 9 26:29
Dunaj. Streda
24 7 10 7 29:27
Michalovce
25 8 5 12 32:45
Senica
25 6 6 13 20:28
Zl. Moravce
24 5 6 13 24:41
Prešov
25 3 8 14 14:52
Pozn. Spartak Myjava zo súťaže odstúpil.
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58
48
37
37
35
34
31
29
24
21
17

IV. LIGA SEVER – 21. kolo
DLHÉ KLČOVO – FK HUMENNÉ
1:3 (0:1)
G: 61. V. Jenčko – 44. N. Sališ, 48. C. Vasiľ, 71. J. Bialončík.
ŽK: 48. Tušim – nikto. R: B. Marko – Pe.

46
45
29
26
22
19
19
18
18
16
14
12
9

I.TRIEDA HE – 17. kolo
N. Ladičkovce – Lackovce 7:1 (3:0), G:
22. a 48. L. Onderko, 32. a 75. Š. Mažerik, 22. T. Šepeľa, 47. M. Makovec,
85. Š. Macko – 55. T. Gergeľ. / Belá n/
Cir. – Lukačovce 3:0 (2:0), G: 27. a 33.
Pa. Kirňak, 50. D. Karľa. * Krásny Brod
– Ubľa 3:0 / Udavské – V. Sitnica 3:1 /
Koškovce – Borov 3:2 / Lieskovec – V.
Hrušov 0:1 / Dlhé n/Cir. – Papín 3:1.
Humenčania u tabuľkovo lepšie postaveného
súpera vyhrali. Strelcom druhého gólu hostí
bol kapitán FK Humenné – Cyril Vasiľ. | FOTO

ARCHÍV MJK

Medzilaborce – Fintice 5:2 (1:1), G: 79.
a 83. V. Gavula 38. R. Potoma, 61. T. Chripák, 65. M. Safko – 53. E. Uličný. / Pakostov – Spiš. Podhradie 1:1 (0:1), G: 90. (11
m) Š. Tomčák – 37. D. Vandraško. / Zámutov – Šariš. Michaľany 0:1 (0:0), G: 73.
E. Némethy. / Radvaň n/L. mala voľno.
• Kračúnovce – Záhradné 1:0, Ľubotice –
V. Tatry 1:0, Raslavice – Štrba 7:0.
Záhradné
20 16 2 2 49:15
Šariš. Michaľany 19 15 3 1 54:16
Kračúnovce
20 12 3 5 33:19
Dlhé Klčovo
20 10 5 5 41:25
Raslavice
20 9 5 6 43:22
Medzilaborce
20 8 5 7 35:36
Spiš. Podhradie 20 8 4 8 33:23
FK Humenné
19 8 3 8 38:26
Pakostov
20 8 1 11 33:36
Radvaň n/L.
19 7 3 9 30:27
Ľubotice
20 6 5 9 28:44
Fintice
19 5 5 9 18:32
Zámutov
20 5 2 13 17:39
V. Tatry
19 2 4 13 9:57
Štrba
19 1 4 14 16:60
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo súťaže
odstúpil.

50
48
39
35
32
29
28
27
25
24
23
20
17
10
7

V. LIGA VIHORLATSKODUKELSKÁ – 17. kolo
Kochanovce/Brekov – Kamenica n/Cir.
0:1 (0:0), G: 67. J. Mihalič. / Jasenov –
Ulič 1:0 (0:0), G: 86. S. Soták. / Soľ – Ptičie 3:0 (2:0), G: 5. M. Sakala, 19. M. Ladomerský, 60. O. Soták. / Stakčín mal voľno.
• N. Hrušov – Sačurov 1:2, Hencovce –
Sedliská 2:0, Bystré – Seč. Polianka 3:1.

V. Hrušov
Borov
Ubľa
Belá n/Cir.
Dlhé n/Cir.
Krásny Brod

17 15 2 0 55:12 47
17 10 3 4 39:15 33
17 8 3 6 30:25 27
17 7 5 5 35:21 26
17 7 5 5 29:26 26
17 8 2 7 32:35 26

N. Ladičkovce
Udavské
Lukačovce
Koškovce
V. Sitnica
Papín
Lackovce
Lieskovec

17
17
17
17
17
17
17
17

7
6
6
6
5
5
4
2

2
4
3
2
3
3
3
6

8
7
8
9
9
9
10
9

43:36
34:45
31:37
20:31
25:35
24:40
26:46
20:36

23
22
21
20
18
18
15
12

II.TRIEDA HE – 17. kolo
Habura – Brestov 0:0 * Ňagov – Rokytov
pri HE 3:2 / Ulič. Krivé – N. Sitnica 0:1 /
Kolonica – Rovné 3:1 / Ohradzany – Hrabovec n/L. 7:0 / Zemplín. Hámre – Hrubov
1:0 / Zubné – Turcovce 0:1.
Ohradzany
N. Sitnica
Brestov
Zemplín. Hámre
Zubné
Ňagov
Habura
Rovné
Turcovce
Ulič. Krivé
Kolonica
Rokytov pri HE
Hrabovec n/L.
Hrubov

INZERCIA

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
10
10
10
8
9
8
8
6
5
5
4
3
0

2
3
3
3
5
2
4
2
3
4
1
4
2
2

2
4
4
4
4
6
5
7
8
8
11
9
12
15

53:15
48:17
36:24
34:24
40:22
38:28
36:22
37:29
27:35
35:44
34:48
30:54
15:55
15:61

41
33
33
33
29
29
28
26
21
19
16
16
11
2

-MJK-

HE/0039

III. LIGA VÝCHOD – 21. kolo
V. REVIŠTIA - SNINA
1:3 (1:0)
G: 23. M. Bobal – 57. J. Skvašík, 71. J.
Hreha, 83. O. Vyshnevskyi.
ŽK: 66. Bobal, 73. Köver – 22. Lojka,
37. Jankaj. R: M. Filipák – D. Capik, Z.
Lang. D: 200.
MFK: M. Lojka – M. Hreha, M. Balko, Pe.
Hišem, Ľ. Jankaj, O. Vyshnevskyi, J. Skvašík, J. Popovič, J. Hreha, Pe. Kukula, M.
Pčola. Tréner: J. Štafura.
• Vranov – Plavnica 0:1, Stropkov – V.
Opátske 0:2, Sabinov – Pušovce 2:0, Bardejov. N. Ves – Prešov B 1:0, Giraltovce
– Svidník 1:0 .
Trebišov
17 12 2 3 44:9 38
V. Opátske
18 10 7 1 45:18 37
Giraltovce
18 9 4 5 32:15 31
Vranov n/T.
18 9 3 6 27:17 30
Snina
19 7 7 5 37:23 28
Svidník
19 8 3 8 33:29 27
Svit
17 7 5 5 33:23 26
Sabinov
18 6 6 6 33:31 24
Bard. N. Ves
17 7 3 7 30:35 24
Stropkov
18 6 5 7 27:25 23
Plavnica
18 6 4 8 26:29 22
V. Revištia
17 6 3 8 22:26 21
Prešov B
19 4 4 11 30:37 16
Pušovce
19 1 0 18 7:109 3
Pozn.: FK Krásna/KE a Družstevník Veľký Horeš zo
súťaže odstúpili.

Béreš, V. Gallo. D: 100.
OFK: M. Balint – V. Jenčko, J. Janok, B.
Soták, M. Béreš, M. Kolesár, J. Kováč, K.
Kovalík, J. Tušim, Pa. Samsely, K. Hajduk
(79. R. Kurec). Tréner: Milan Bujko.
FK: D. Vohar – N. Sališ (89. M. Zlacký),
C. Vasiľ, Z. Cigán (84. M. Cigán), L. Krajník, Pe. Petričko (68. D. Šatník), V. Voroňák, M. Babin, J. Bialnčík, L. Križanovský, M. Porvazník. Tréner: Jozef Valkučák.

Soľ
16 15 1 0 41:7
Jasenov
16 15 0 1 47:18
Kamenica n/Cir. 16 9 2 5 26:21
Hencovce
15 7 5 3 28:15
Ptičie
16 7 1 8 32:32
N. Hrušov
15 5 4 6 27:23
Stakčín
15 5 4 6 22:24
Kochanovce/Brekov 15 6 0 9 24:24
Sačurov
16 6 0 10 27:31
Seč. Polianka
16 5 1 10 20:37
Bystré
16 4 2 10 17:33
Ulič
16 3 3 10 23:43
Sedliská
16 2 3 11 20:46
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo súťaže
odstúpilo.
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V srdci Šariša aj s troma debutantmi na kickboxerskom tatami
-MJK-, (rb); Prešov
Športová hala ZŠ Sibírska v Prešove bola
v sobotu 8. apríla dejiskom tvrdých bojov.
Tretie kolo Open ligy SZKB prilákalo na
tatami 233 kickboxerov z dvadsiatich slovenských klubov. Hlavným rozhodcom turnaja bol Rastislav Babinčák z Humenného.
O najlepšie výsledky sa bojovalo v disciplínach – PF (point fighting) a KL (kick light):
dievčatá, chlapci, muži, ženy; a LC (light
contact): dievčatá, chlapci, muži.
Tohto kola sa zúčastnila aj šesťčlenná výprava humenského kickboxerského klubu BAO
– kvarteto zápasníkov a rozhodcovské duo:
Rastislav Babinčák a Tatiana Jurková. Všetci
pretekári vydali zo seba maximum a tak si
okrem zisku 22 bodov do hodnotenia klubov
priniesli do Humenného aj dve zlaté, tri strieborné a päť bronzových medailí.
„Musím podotknúť, že na prešovskom tatami sa premiérovo zapojila do bojov aj trojica
našich debutantov. Adam Voloch v kategórii
chlapci vo váhe do 37 kg získal dve druhé
miesta - štýl LC a KL, a v štýle PF obsadil
tretie miesto. Viktória Havriliková vo váhovej
kategórii nad 55 kg dievčatá si vybojovala dve
tretie miesta - štýle LC a KL. Všetkých svojich
konkurentov odstránil Samuel Mati, zvíťazil
vo váhovej kategórii do 69 kg muži – štýl LC
aj KL ,“ konštatoval zástupca humenských
kickboxerov, Rastislav Babinčák.
Štvrtým zápasníkom bol Vladko Babinčák.
Ten súťažil v dvoch váhových kategóriách.
Chlapci do 57 kg v štýle PF bol porazeným
finalistom a v štýle KL obsadil 3. miesto; štýl
LC zastupoval vo váhovej kategórii do 57 kg
muži rovnako 3. miestom.
V celkovom bodovaní klubov po treťom kole
je humenské BAO momentálne spomedzi 27
klubov Open ligy SZKB 2017 na slušnom
7. mieste s 37 bodmi. Ligu vedie prešovský

Slzy porazených, najmä tých najmladších,
patria k športu. | FOTO ARCHÍV RB

Časť humenskej výpravy kickboxerov na treťom kole Open ligy v Prešove. | FOTO ARCHÍV RB

Vo víre boja. | FOTO ARCHÍV RB

KBC Panter so 186 bodmi pred druhým košickým Guard klub kickbox, ktorý stráca iba
päť bodov.
Klub Wu shu Bao Trieu
BAO Humenné, ako nás na Slovensku všetci
poznajú, je občianskym športovým združením založené v roku 1993. Klub sa venoval
tréningovej príprave Wushu (jeho moderným
štýlom, ktoré boli ako ukážkový šport na
olympiáde v Pekingu) a Kickboxu (označenie
viacerých bojových umení charakteristických
používaním boxerských úderov a kopov z tra-

dičných bojových umení, napr. karate). Ako
jeden z mála klubov na Slovensku sa špecializujeme výhradne na disciplínu semi contact
(súťažiaci sa snaží o čo najrýchlejší zásah
súpera všetkými povolenými technikami na
povolené zásahové plochy, od pása vyššie,
pričom sa zápas prerušuje po zasiahnutí a po
udelení bodov sa pokračuje ďalej. zápas rozhodujú traja rozhodcovia na tatami), o čom
svedčia aj úspechy našich zverencov. Od roku
1999 sme členom SZKB (Slovenský zväz
kicboxu). Naši pretekári sa kvalitnými výsledkami úspešne začleňujú aj do Slovenskej
reprezentácie a svojou troškou tak prispievajú
k budovaniu dobrého mena Slovenska vo svete i nášho mesta. V súčasnosti sa už v klube
venujú iba technike kickboxu, pod vedením licencovaného trénera 2. triedy (od roku 2012)

Chvíľka oddychu a cenné rady počas krátkej
zápasovej pauzy. | FOTO ARCHÍV RB

Rastislava Babinčáka (súťažne sa venoval
kontaktným disciplínam semi contact , light
contact, kick light).

Európsky šampionát taekwondistov s účasťou sninskej trojice
-MJK-, (tp); Sofia, Snina
Kukura a Matiko reprezentovali mesto
Snina i svoj klub na európskom šampionáte v Bulharsku. V dňoch 5. - 9. apríla
sa v bulharskej metropole Sofia uskutočnili Majstrovstvá Európy seniorov do
21 rokov pre aktuálny rok 2017. Tohto
prestížneho podujatia organizovaného
ETU (European Taekwondo Union) sa
zúčastnilo 620 pretekárov zo 49 štátov
vo ôsmich mužských a v rovnakom počte
ženských váhových kategórií.
Slovenskú reprezentáciu, ako aj Black Tiger Taekwondo klub Snina reprezentovala
dvojica pretekárov - Michal Matiko (-54
kg) a Samuel Kukura (-58 kg). Hlavný tréner klubu Tomáš Potocký sa predstavil ako
tréner národného tímu spolu z M. Švecom,
trénerom klubu Koryo Košice.
Registrácia a povinné váženie (do 54 a 58

kilogramov) absolvovala dvojica našich
reprezentantov úspešne hneď v prvý deň,
v stredu. Nasledujúci deň bol prvým zápasovým dňom v najnižších váhových
kategóriách.
„Žreb prvého zápasu prisúdil Matikovi vo
váhe do 54 kg rumunského reprezentanta
Trifana Oviudu. V prvom kole mal Michal navrch, vyhrával 4:0 na body, ale po
individuálnych chybách sa toto skončilo
nerozhodne 7:7. V druhom a treťom kole
už Michal poľavil, až priveľmi, podal netaktický slabý výkon a po vysokej prehre
rozdielom 14:34 vypadol z ďalších bojov.
Bolo to pre nás sklamanie,“ uviedol tréner
T. Potocký na margo Matikovho vystúpenia na ME v Sofii.
Na rad prišiel aj Kukura vo váhovej kategórii do 58 kg. Ten mal v prvom kole voľný žreb a v druhom kole narazil na favorizovaného ruského reprezentanta Dilmana
Vladislava. „Svojho protivníka sa Kukura
vôbec nezľakol. Držal s ním krok počas

Samuel Kukura (vľavo) pred zápasom
s ruským reprezentantom. | FOTO ARCHÍV TP

celého zápasu, ale vždy sa musel na Rusa
bodovo doťahovať a dorovnávať náskok.
Nestačilo to a po stave 9:15 aj Kukura už
do ďalších majstrovských bojov nezasiahol,“ smutne konštatoval T. Potocký.
Určite však patrí obom chalanom poďa-

Michal Matiko a Tomáš Potocký na
Majstrovstvách Európy seniorov do 21 rokov
v bulharskej Sofii. | FOTO ARCHÍV TP

kovanie za reprezentáciu klubu Black Tiger Snina, mestu Snina ako aj sponzorom
a priateľom klubu za podporu.
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Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš (Svätý Ján Pavol II.)
-MJK-, zdroj: Sväté písmo; Humenné
Kresťania celého sveta oslávili Veľkú noc.
Najdôležitejší sviatok kresťanov, keď večný
život víťazí nad smrťou. Tajomstvo svetla
a tmy je vo veľkonočnej svieci. Cez ticho
hľadáme samých seba. V súčasnom uponáhľanom a skazenom svete sa bojíme ticha,
lebo nechceme nájsť seba, našu podstatu.
Radostné ALELUJA zaznelo po štyridsiatich
dňoch duševného pôstu. Kristus – svetlo sveta. Svojou smrťou našu smrť prekonal. Po
obradoch na veľkonočnú vigíliu Bielej soboty
opäť zaznela krása zvuku kostolných zvonov,
ktoré po ukrižovaní Ježiša Krista utíchli.
Kresťania sa ponorili do tmy. Vykúpenie prišlo zmŕtvychvstaním Božieho syna.
Veriaci rímskokatolíckej Farnosti sv. Košických
mučeníkov na Sídlisku III v Humennom prichádzajú popoludní na Bielu sobotu každoročne s prútenými košíkmi, aby im kňaz posvätil
veľkonočné dary (jedlo). Inak tomu nebolo ani
uplynulú sobotu 15. apríla, kedy vdp. Jozef
Kozák a kaplán Marián Jaklovský spoločne
s miništrantmi vykonali túto milú povinnosť pre
svoje „ovečky“ na nádvorí kostola.

Zelený štvrtok Pánovej poslednej večere
...Pri večeri, keď už
diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona
Iškariotského, aby ho
zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal
do rúk všetko a že od
Boha vyšiel a k Bohu
odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev,
vzal plátennú zásteru
a opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla
a začal umývať učeníkom nohy a utierať Od ukrižovania a položenia tela Ježiša Krista do hrobu až po jeho
zásterou, ktorou bol vzkriesenie sa mu veriaci prichádzali pokloniť. | FOTO MJK
prepásaný...
a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno....
Veľký Piatok - Slávenie utrpenia a smrti Pána Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s vo...Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. ňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochováKristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetova- vať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola
ný. Stal sa pre nás poslušným až na smrť, až na záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik
smrť na kríži. Preto ho Boh nadovšetko povýšil neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko...
V tento deň sa sväté omše v kostoloch nekonajú.
Veriaci absolvujú obrad ukrižovania Krista.
Zvony celého sveta utíchnu. Nastáva tma a ticho
v dušiach kresťanov.
Biela sobota - Veľkonočná vigília
...Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť

Zástupy prútených košíkov sa takto tiahli
po okrajoch prístupných chodníkov na
tri svetové strany. | FOTO MJK

Kresťania sa zhromaždili na nádvorí
farnosti na Sídl. III, aby si nechali posvätiť
svoje veľkonočné jedlá. | FOTO MJK

Každý košík je jedinečný, ani pri takomto
množstve by sme nenašli dva identické.
| FOTO MJK

Najväčšiu radosť majú v tomto prípade
vždy tí najmenší. Vo svojich košíkoch si
zvyčajne prinesú „náhradu“... čokoládové
vajíčka, zajačikov, ovečky a sliepočky,
našli by sa aj obľúbené hračky. | FOTO MJK

Malý „šibal“ s malým košíkom plným
chutných dobrôt. | FOTO MJK

Boží hrob v chráme sv. Košických
mučeníkov v Humennom. | FOTO MJK

zeme. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia
radovali nado mnou. Pane, vyviedol si ma z ríše
zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu...
Zvony sa opäť rozozvučia po rozsvietení sviec
prítomnými veriacimi v božom chráme, čo evokuje blížiace sa vzkriesenie Krista. Skala hrobu
je odvalená a miesto prázdne.
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
...Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.
Svojou smrťou našu smrť vykúpil u svojho
Otca...

Mladý kaplán farnosti, Marián Jaklovský,
so svojimi veriacimi. | FOTO MJK

Vdp. Jozef Kozák s miništrantmi pri posväcovaní veľkonočných Obrad posvätenia veľkonočných jedál sa končí spoločnou
modlitbou a požehnaním.  | FOTO MJK
pokrmov. | FOTO MJK

