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Kalváriu v Humennom
skrášli nový lipový sad

V prírode už na nás
číhajú kliešte, treba sa mať
na pozore
Viac na str. 6

Viac na str. 3

Humenský skatepark chátra.
Prekážky sú poškodené a nebezpečné
Obľúbené miesto, kde sa stretávajú mladí Humenčania, je v dezolátnom stave. Mnohé prekážky určené
pre skateboardistov a bmx jazdcov sú poškodené a nebezpečné.
Milan Potocký, Humenné

Skateparkové ihrisko, ktoré sa
nachádza na Chemlonskej ulici
za Mestskou športovou halou,
postavila samospráva ešte pred
10 rokmi za vyše 65-tisíc eur.
Skatepark vznikol na podnet mladých Humenčanom, ktorí milujú
adrenalínové športy. Predtým
jazdili na námestí pri pamätníku

padlých vojakov a pred budovou
Mestského kultúrneho strediska. V skateparku sa nachádza
niekoľko streetových prekážok,
grindboxy, vlny, rádiusy a centrálny funbox. Už niekoľko rokov
sú ale v dezolátnom stave a nevyhnutne potrebujú rekonštrukciu.
„Je to dosť zničené, všade chýbajú dosky, už sa tu pomaly ani
nedá jazdiť. Dá sa len trošku za-

skákať. Pred chvíľou som spadol
aj ja. Ale nie je to závislé len od
tých zničených prekážok, ale aj
od triku, ktorý skúšam. Je dosť
detí a mladých, ktorí tu chodia
jazdiť. Je to populárne a bolo by
dobré, aby to opravili čím skôr,“
povedal 16-ročný Samuel, ktorého sme zastihli počas tréningu na
skateparkovom ihrisku. Skejterom prekáža, že mnohé kompo-

nenty prekážok sú z dreva, ktoré
vplyvom počasia popraskali, prehnili a zlomili sa. Na rampách sú
tak diery. Cez mnohé prekážky sa
už nedá vôbec prejsť.

Poslanci pred rokom rekonštrukciu skateparku
nepodporili

Poslanci mestského zastupiteľstva v Humennom sa zaobera-
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Humenský skatepark chátra. Prekážky sú poškodené a nebezpečné
10-tisíc eur. Poslanci vlani jej návrh nepodporili. Za bolo sedem
li schátraným skateparkom na poslancov, 13 sa hlasovania zdrrokovaní minulý rok v júni. Na žali. „Skatepark sa po čase zničil
havarijný stav ihriska upozornila a je potrebné doň investovať.
poslankyňa Mária Cehelská. Na- Rekonštrukciu treba konzultovrhla presunúť na rekonštrukciu vať s mladými ľuďmi, ktorí tento
skateparku z rezervného fondu park využívajú a vedia, ako by mal
vyzerať a aké
materiály by
mali byť použité na opravu.
Oni sú v tom
doma,“ povedala poslankyňa
Mária
Cehelská. Termín
opravy
skateparku zostáva naďalej
nejasný. Jeho
rekonštrukcia
nebola zaradená medzi investičné aktivity na tento rok.
Opravu skateparkového ihriska presadzuje aj poslankyňa Mária
pokračovanie zo strany 1

Cehelská. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Prekážky sú zničené a nebezpečné. Mladí ľudia sa na nich môžu zraniť. | FOTO: MILAN
POTOCKÝ

Skatepark v Humennom je po desiatich rokoch v dezolátnom stave. Termín jeho
rekonštrukcie je zatiaľ nejasný. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Arcibiskup Ján Babjak zriadil Humenský archieparchiálny vikariát

Tasr, Humenné

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak zriadil nový Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom. Za
jeho prvého vikára menoval Martina Zlackého, farára humenskej
gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Oznámil to počas dnešných obradov
na Svätý a veľký štvrtok v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
na konci archijerejskej svätej
liturgie, ktorú spolu s ním koncelebroval pomocný prešovský
biskup Milan Lach, emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen
Kočiš a viac ako dvesto kňazov.
Informoval o tom hovorca pre-

šovského arcibiskupstva Ľubomír Petrík. Počas svätej liturgie
arcibiskup posvätil myro – vzácny olej na udeľovanie sviatosti
myropomazania (birmovania) a
umyl nohy dvanástim kňazom
z radov dôchodcov. Urobil tak
podľa príkladu Ježiša Krista, ktorý keď umyl nohy svojim učeníkom, vybral si posledné miesto,
pretože nohy pred stolovaním
umývali sluhovia alebo deti, a tak
preukázal, že neprišiel, aby sa
dal obsluhovať, ale aby slúžil.
V dekréte, ktorým Babjak zriadil
nový Humenský archieparchiálny vikariát, sa uvádza, že tak urobil „vedený starostlivosťou o zverenú cirkev, aby mala k dispozícii
všetko, čo je podľa chvályhodných zvykov a mravov potrebné

na dosiahnutie čo najväčšieho
duchovného dobra aj pre najvzdialenejšie farnosti v Prešovskej archieparchii“. Úlohou vikára bude vykonávať pastoračné
návštevy vo farnostiach, vizitácie
farností, po porade s metropolitom zvolávať kňazské dni, zasadnutia protopresbyterov, liturgické slávnosti. Bude sa zúčastňovať
na liturgických sláveniach a pracovných stretnutiach Prešovskej
archieparchie, navrhovať prekladanie kňazov, štvrťročne referovať o vikariáte. Vikár má právo
nosiť kríž s ozdobami, nábederník a mitru. Jeho úlohou bude
tiež spravovať a dozorovať stavbu
novej budovy vikariátu. V kompetencii Prešovského arcibiskupstva naďalej ostávajú cirkev-

no-právne a ekonomicko-právne
záležitosti. Územie Humenského
archieparchiálneho
vikariátu
tvoria protopresbyteráty: Humenné, Hanušovce nad Topľou,
Medzilaborce, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou-mesto
a Vranov nad Topľou-Čemerné.
Do vikariátu nespadá Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli.
Na Svetlý pondelok 17. apríla
o 9.00 h pri archijerejskej svätej
liturgii v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom Babjak slávnostne uviedol
prvého vikára Humenského archieparchiálneho vikariátu do
úradu.
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Vodohospodári opravia hať v Humennom

Hať bola uvedená do prevádzky v roku 1969. Zatiaľ na hati neboli realizované žiadne väčšie opravy ani rekonštrukcie. Počas
opráv bude hať vypustená približne dva mesiace.
Milan Potocký

K vypusteniu hate na rieke Laborec
v Humennom došlo už začiatkom
apríla tohto roku. Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Pavel Machava vysvetlil,
že to nesúviselo s rekonštrukčnými
a údržbárskymi prácami na telese
hate. „Hať Humenné bola vypustená dňa 5. apríla 2017 na základe žiadosti Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Humenné
za účelom nerušeného a plynulého
ťahu rýb na ich neresiská a opäť napustená dňa 13. apríla 2017 z dôvo-

du zarybnenia nad haťou na základe požiadavky MO SRZ Humenné,“
priblížil Machava. Hovorca vodohospodárov doplnil, že o pár dní
vypustia hať opäť, tentoraz pre plánované opravy. „Hať bola uvedená
do prevádzky v roku 1969. Zatiaľ na
hati neboli realizované žiadne väčšie opravy ani rekonštrukcie. Ide o
morálne opotrebenie technológie
hate, ktoré si vyžaduje primeranú
údržbu. Plánovaná je oprava segmentu č. 4, ktorá pozostáva z opravy hydraulického systému a vodiacich častí segmentu, povrchovej
protikoróznej údržby segmentu.

Pred pár dňami bola hať vypustená za účelom nerušeného a plynulého ťahu rýb na
ich neresiská. O pár dní ju opäť vypustia pre plánované opravy. | FOTO: Milan Potocký

Pri plánovanej uvedenej oprave
bude hať opäť vypustená na obdobie cca 8 týždňov, čas vypustenia

však bude závisieť hlavne od poveternostných podmienok,“ spresnil
hovorca.

Kalváriu v Humennom skrášli nový lipový sad

V areáli kalvárie postupne vyrubujú staré a poškodené smreky, ktoré nahradzujú novou výsadbou. Výrub prebieha pod
dohľadom pamiatkarov. Obmena zelene potrvá niekoľko rokov.
Milan Potocký, Humenné

Viacerí Humenčania si pred pár
dňami všimli obrovské vyrúbané
kmene stromov položené pri vstupe
do areálu Kalvárie na Mierovej ulici
v Humennom. Dekan Rímskokatolíckej farnosti Všetkých svätých
v Humennom František Mariňák
vysvetlil, že ide o dlhodobo plánovaný výrub, ktorý prebieha presne
podľa štúdie a pod dozorom Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Dekan doplnil, že na kalvárii
sa vyrúbali len staré a poškodené
stromy. Staré smreky nahradia
mladé lipy, s ktorých výsadbou už
začali. Mariňák vysvetlil, že výrub a
obmena stromov potrvajú niekoľko
rokov. „Je to na dlhšie obdobie,“
uviedol. Starých stromov v areáli kalvárie sa obávali aj obyvatelia
rodinných domov z Domašanskej
ulice v Humennom, ktorí susedia
s kalváriou. Počas verených zhromaždení, ktoré sa konali minulý
rok, upozornili na tento stav aj
vedenie mesta. Obyvatelia ulice sa
obávajú, aby vysoké stromy počas

búrky a silného vetra nepoškodili oplotenia rodinných domov.
Mesto im odporučilo, aby sa obrátili na cirkev, presnejšie na Rímskokatolícku farnosť Všetkých svätých
v Humennom, ktorá je správcom
kalvárie. Dekan vysvetlil, že aktuálny výrub stromov bol realizovaný
podľa štúdie, a nie na základe podnetov obyvateľov.

Kalvária po rekonštrukcii ožila

V rokoch 2013 a 2014 prešla kalvária komplexnou rekonštrukciou.
Vynovili kaplnky, vstupnú časť kalvárie a kostol. Kaplnku, pri ktorej
je štvrté zastavenie, poškodil strom
a korene ho vychýlili z osi. Preto
počas rekonštrukcie celú kaplnku
rozobrali a nanovo postavili v línii
s ostatnými kaplnkami. V celom
areáli vtedy spílili šesť starých stromov. Pri vstupe do areálu kalvárie
je umiestnený informačný panel,
na ktorom je zachytená história
kalvárie. Malý kalvársky kostol so
šiestimi kaplnkami bol postavený
na svahoch v severnej časti nad
mestom ešte v roku 1758. Postave-

ný bol zo zbierok veriacich a z nadácie humenského dekana Martina
Ivanovicsa. Po viac ako
130 rokoch, keď bol
kostol v dezolátnom
stave, presne v roku
1891, postavili na jeho
mieste nový kostolík,
V areáli prebieha postupný výrub starých a
ktorý zasvätili Sedem- poškodených stromov pod dohľadom pamiatkarov.
bolestnej Panne Márii. Staré smreky postupne nahradzujú novými lipami. |
Pred kostolom postavili FOTO: Milan Potocký
tri kríže – kamenný s
liatinovým korpusom
ukrižovaného Ježiša
a po stranách dva drevené kríže s plechovými
figúrami lotrov. Ďalšie
kaplnky boli postavené na kalvárii v rokoch
1911 – 1912, keď bola
vykonaná celá oprava
Kalvária v Humennom prešla v rokoch 2013 a 2014
kalvárskeho kostola, výraznou rekonštrukciou. Vynovili kaplnky, vstupnú
starých kaplniek a po- časť kalvárie a kostol. | FOTO: Milan Potocký
stavenie nových. Tým
kalvária získala spolu 13 murova- vových reliéfov. Samotný kalvársky
ných kaplniek, ktoré znázorňujú kostol je 14-tym zastavením, pretojednotlivé zastavenia s výjavmi že je v ňom umiestnený Boží hrob.
krížovej cesty prostredníctvom ko-
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Pri nehode zomrel 17-ročný spolujazdec

Tragicky sa skončila jazda mladých ľudí autom na Veľkonočný pondelok. Po náraze do betónového mostíka vyhasol život
17-ročného spolujazdca Lukáša. Humenský vyšetrovateľ obvinil 22-ročnú vodičku Moniku z trestného činu usmrtenia.
mpo, Snina, Ilustračné foto: MIPO

Nehoda sa stala v pondelok 17. apríla
35 minút po polnoci v obci Stakčín.
Monika ako vodička viedla osobné
motorové vozidlo Seat Ibiza, pričom
po prejdení miernej ľavotočivej zákruty neprispôsobila rýchlosť jazdy
najmä svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla, s vozidlom prešla
do protismeru, zišla do priekopy,
kde narazila do betónového mostíka.
V dôsledku tohto nárazu auto, ktoré
viedla, sa vymrštilo do nákladného
vozidla, ktoré bolo tam odstavené. Jej
vozidlo napokon dopadlo na cestu a to

priamo pred vozidlo Renault Megane,
ktoré v tom čase viedol 48-ročný muž
so Sniny. Toto vozidlo následkom
nárazu poškodilo dve vozidlá, ktoré
boli neďaleko odstavené. „Vo vozidle
Moniky boli okrem nej aj ďalší traja
spolujazdci, jeden z nich, 17-ročný
Lukáš, utrpel zranenia, ktorým na
mieste podľahol,“ vysvetlila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana
Migaľová. Na vozidlách vznikla celková škoda 9-tisíc eur. „Alkohol bol
u oboch vodičov vylúčený vykonanými dychovými skúškami,“ dodala policajná hovorkyňa.

Na hraniciach bol nápor cestujúcich. Ukrajinci
sa vracali do EÚ z veľkonočných sviatkov

Na cestných hraničných priechodoch s Ukrajinou vo Vyšnom
Nemeckom aj v Ubli sa minulý týždeň tvorili pri vstupe na
Slovensko výrazne zvýšené čakacie doby.
Milan Potocký, Vyšné Nemecké, Ilustračné foto:
MIPO

Na hraničnom priechode Užhorod
– Vyšné Nemecké a Malyj Bereznyj
– Ubľa sa minulý týždeň na osobnej
doprave zvýšili čakacie doby. Dôvodom bol nápor cestujúcich, ktorí sa
po veľkonočných sviatkoch vracali
do krajín EÚ. Tento nápor trval až do
konca uplynulého týždňa. Hovorkyňa Colného úradu Michalovce Klára
Baloghová uviedla, že colníci posilnili výkon služby a podľa možností
bol nasadený okrem stacionárneho
aj mobilný skenovací systém, ktorý
bežne zabezpečuje kontroly vozidiel
v iných územných obvodoch v rámci
Slovenska. V týchto dňoch vypomáhal na hranici. Snahou colníkov bolo
zabezpečiť plynulý prestup tovaru a
osôb cez hranice pri dodržaní platných predpisov tak, aby bola zaistená
bezpečnosť a ochrana obyvateľov. Po-

čas náporu cestujúcich zaznamenali
colníci aj niekoľko výtržností. „Na
hraničných priechodoch boli po rekonštrukciách vytvorené podmienky
pre prestup cestujúcich zodpovedajúce moderným štandardom vrátane
hygienických zariadení určených pre
cestujúcu verejnosť. Žiaľ, v týchto
dňoch vo Vyšnom Nemeckom opäť
zdemolovali niektoré toalety určené
pre cestujúcich. Žiadame preto všetkých cestujúcich o trpezlivosť a slušné
správanie, aby zariadenia určené pre
verejnosť mohli byť využívané štandardným spôsobom všetkými cestujúcimi a nespôsobovali tak nepríjemné situácie druhým,“ ozrejmila colná
hovorkyňa. Dodala, že colníci situáciu
na hraničných priechodoch priebežne
sledujú a vodičov budú informovať
prostredníctvom ich portálu www.financnasprava.sk Infoservis/Hraničné
priechody–čakacie doby.

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

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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V prírode už na nás číhajú kliešte, treba sa mať na pozore

Teplé počasie postupne vyháňa kliešte z ich úkrytov. Pohyb v jarnej prírode sa preto neodporúča bez prevencie v podobe
repelentových preparátov, vhodné je tiež obliecť si priliehavý hladký a svetlý odev.
Ivana Stašková, Slovensko

Ďalšou možnosťou prevencie je aj
očkovanie: „Proti kliešťovej meningoencefalitíde je najbezpečnejšou
ochranou preventívne očkovanie.
K dispozícii sú dva druhy očkovacích
látok, ktoré obsahujú inaktivovaný
vírus. Dostupné vakcíny vyžadujú
podanie 3 dávok. Imunita trvá 3 –
4 roky, preto sa po 3 rokoch odporúča ďalšia dávka. Proti ďalšiemu
ochoreniu prenášanému kliešťami,
ktorým je lymská choroba, očkovanie nateraz nie je možné. Očkovacia látka je však vo vývoji,“ uviedol prednosta Kliniky infektológie
a cestovnej medicíny, prof. MUDr.
Iva Schréter, CSc.
Najväčší výskyt kliešťov je od apríla
do októbra a sezóna zvyčajne vrcholí
v júli. Ak sa teda v najbližších mesiacoch vyberiete na výlet do prírody,
po návrate je vhodné prezrieť celé
telo, či sa niekde kliešť neprichytil,
nezabúdajte prezrieť aj vašich domácich miláčikov, keďže kliešť sa
rád priživí aj na ich krvi. Ak kliešťa
nájdete už prisatého, mali by ste ho
čo najskôr odstrániť. Prof. MUDr.
Iva Schréter, CSc. vysvetľuje presný
postup: „Kliešťa je vhodné vyberať
pinzetou, ktorou je ho potrebné za-

chytiť čo najbližšie pri koži za hlavičku a vytiahnuť ho vykývaním, alebo
striedavým točením do strán a stupňovaním ťahu.“ Včasné odstránenie
kliešťa je dôležité, ale ak ste v lese
a nemáte so sebou nijaké pomôcky, odstráňte si ho radšej až doma.
Ak sa stane, že časť kliešťa ostane
v koži, netreba robiť paniku. Miesto
ošetrite masťou s obsahom antibiotika a zvyšok kliešťa sa po čase vylúči mimo kože podobne ako drevená
trieska. Vhodnejšie je ale vyhľadať
lekára, ktorý vám odtrhnutú hlavičku kliešťa odborne a za sterilných
podmienok odstráni.

Kliešťová encefalitída sa častejšie vyskytuje v ohniskách, čiže
v závislosti od regiónu. Vírusmi sa
možno nakaziť dokonca aj pri konzumácii nepasterizovaného kozieho,
kravského i ovčieho mlieka a výrobkov z nich. Čas od nákazy po objavenie sa prvých príznakov je priemerne 7 – 14 dní. Toto vírusové ochorenie prebieha obyčajne v dvoch
vlnách. Prvá vyzerá ako ľahká chrípka, vrátane nechutenstva i črevných
ťažkostí, ktorej priebeh sa po 3 – 4
dňoch zmierni a nastáva bezprízna-

ková fáza, ktorá
môže trvať až 20
dní. Potom však
prudko nastúpi
druhá podstatná
fáza choroby vysoká teplota,
úporné bolesti
hlavy, vracanie,
svetloplachosť,
stuhnutie šije a
ďalšie príznaky
charakteristické Ak sa vyberiete na výlet do prírody, po návrate je vhodné prezrieť celé
pre postihnutie telo, či sa niekde neprichytil kliešť. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
centrálneho nervového systému. niekoľkonásobne vyšší výskyt ako
Jednou z najzávažnejších kompli- v prípade kliešťovej encefalitídy, kde
kácií je zápalové infekčné ochorenie sa hovorí o 2 % kliešťov nakazených
blanitých obalov mozgu. Môže mať nebezpečným vírusom. Po približne
trvalé následky ako obrna, chronic- 3 – 32 dňoch od nákazy sa v mieste
ké bolesti hlavy, poruchy koncen- uhryznutia kliešťom objaví u 60 –
trácie, výnimočne sa môže skončiť 80 % pacientov červená škvrna, ktoaj smrťou.
rá sa postupne zväčšuje a uprostred
Lymská borelióza má bakteriálny bledne. Tu treba spozornieť a vyhľapôvod, takže sa dá v skorom štádiu dať lekára. U neliečených pacientov
úspešne liečiť antibiotikami. Nelie- toto začervenanie zmizne po 3 – 4
čená lymská borelióza môže prejsť týždňoch, po nasadení liečby antido chronických problémov srdca biotikami už v priebehu niekoľkých
a nervov, môže skončiť aj smrťou. dní. Ak sa však bakteriálna infekcia
Čím dlhšie je nakazený kliešť prisa- neodhalí, po niekoľkých mesiacoch,
tý, tým je riziko prenosu na človeka ba i rokoch dochádza k ťažkým
vyššie. Odhaduje sa, že v našich pod- ochoreniam nervov a kĺbov. Pri
mienkach je nakazených boréliami diagnostike sa využíva odber krvi na
priemerne 15 – 25 % kliešťov. Je to protilátky.

dvoch mesiacoch budúceho roka
a výsledky budú oznámené v rámci
Týždňa slovenských knižníc 2018.
Informovala o tom riaditeľka Knižnice P. O. Hviezdoslava Marta
Skalková. „Je to celokrajská súťaž.
Ide o najčítanejšiu, najzaujímavejšiu knihu. Je to súťaž pre čitateľov,
nominovať môžu zaujímavú knihu.
V kraji bude prebiehať v jednotlivých regiónoch, takže aj každá regionálna knižnica bude mať svoju
súťaž a potom bude celokrajská. V
ďalšom roku na otvorení Týždňa

slovenských knižníc súťaž vyhodnotíme a čitatelia budú mať možnosť
vidieť najkrajšie knihy Prešovského kraja na výstavkách,“ uviedla
Skalková. Výstava bude putovná
a dostane sa do všetkých knižníc
v správe PSK. Čitatelia sa budú môcť
stretnúť aj s ich autormi. V Prešovskom kraji je evidovaných celkom
310 verejných knižníc, čo je najviac
zo všetkých krajov na Slovensku. Vo
svojich fondoch majú viac ako 2 milióny kníh a dokumentov. V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je sedem

Aké ochorenia pri kliešťoch
hrozia?

Prešovský samosprávny kraj hľadá Knihu roka spätú s krajom

Tasr, Prešov

Prešovský samosprávny kraj (PSK)
a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vyhlásili prvý ročník čitateľskej
súťaže Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja. Jej motívom je
vybrať najkrajšiu či najhodnotnejšiu
publikáciu, ktorá vyšla v roku 2017,
je spätá s krajom, autorom textovej
alebo obrazovej časti a navyše má
pridelené ISBN. Nominácie treba
poslať do 31. decembra tohto roka,
hlasovanie sa uskutoční v prvých

regionálnych knižníc – v Prešove,
Poprade, Starej Ľubovni, Vranove
nad Topľou, Bardejove, Humennom
a vo Svidníku. Vlani zaregistrovali
472.327 návštevníkov a viac ako 1,4
milióna výpožičiek. Zorganizovali 1246 vzdelávacích či kultúrnych
podujatí. Knižnice vlani zaznamenali prírastky v knižničných fondoch,
nakúpilo sa takmer 24.000 kníh a
rôznych dokumentov. Umožnila to
mimoriadna dotácia 100.000 eur,
ktorú na nákup kníh poskytol už po
tretí raz samosprávny kraj.
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HUMENNÉ: Výmenné pobyty s Izraelom majú pomôcť v boji proti antisemitizmu
Tasr, Humenné

Jedným z hlavných cieľov výmenných
pobytov medzi študentmi z Izraela,
Humenného a Sniny je boj proti rasizmu, xenofóbii a antisemitizmu. Pre
TASR to uviedla Zita Ihnátová, učiteľka Obchodnej akadémie (OA) v Humennom, ktorá je spolu s Cirkevnou
spojenou školou v Snine účastníkom
projektu. „Študenti sú nadšení. Jednak spoznávajú novú kultúru, chute,
vône a iné tradície. Neriešime absolútne farbu pleti. Majú možnosť rozprávať v cudzom jazyku a na vlastnej
koži sa presvedčiť, aké dôležité je učiť

sa cudzie jazyky,“ vysvetlila s tým, že
žiaci medzi sebou začali komunikovať
najprv prostredníctvom e-mailu. „Pre
mňa osobne, ako člena židovskej komunity, je motívom tohto projektu
to, že tie deti tu prišli, videli, spoznali
kultúru a hlavne ide o to prepojenie
mladých, pretože dnes v tom svete
je taká situácia, že sa popiera holokaust a vôbec ten antisemitizmus
prebujnel. My práve chceme v tých
deťoch vzbudiť taký iný pohľad na
tých ľudí, ktorí žijú v Izraeli, pretože
všeobecne sa v médiách interpretuje
to, že Izrael nie je bezpečná krajina,
čo je veľký omyl,“ priblížil koordiná-

tor projektu Juraj Levický s tým, že
vlani krajinu so študentmi navštívili
a tí na ňu nedajú dopustiť. „Takže to
je cieľom tohto projektu,“ doplnil.
Riaditeľ školy Kiriat Haim v Izraeli
Ilan Vaknin pre TASR uviedol, že sa
im na Slovensku dostalo vrúcneho
prijatia, čo si veľmi vážia a odplatia to
už v máji, keď budú hostiť slovenskú
delegáciu. Na Slovensko prišli okrem
iného nadviazať nové a upevniť už
vzniknuté priateľstvá. Silnejším momentom pre všetkých bola podľa jeho
slov návšteva Osvienčimu. Tá bola asi
najemotívnejšia pre študentku Ofri.
Veľká časť jej rodiny tam totiž počas

študentov. „Na sociálnych sieťach, na
internete je veľa nenávisti, rasizmu a
xenofóbie. Väčšinou nad tým mávneme rukou. Ale kde sa to skončí?“ uviedol prezident. „Pomôžte mi a pridajte
sa k môjmu tímu. Vytvorte funkčné nástroje, ktoré pomôžu potláčať
predsudky ľudí voči ľuďom. Nech sa
spoločne postavíme nenávisti,“ dodal
Kiska. „Najlepšie návrhy vyberie porota zložená z členov tímu prezidenta, neziskovej organizácie Slovensko.

Digital, odborníkov
na extrémizmus
a marketing. Predstavenie návrhov sa
uskutoční 12. júna
v Prezidentskom
paláci,“ informoval
Martin Lipták z tlačového oddelenia
Kancelárie prezidenta SR.

Prezident vyzval na boj proti extrémizmu

mpo, Slovensko, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Prezident Andrej Kiska vyhlásil výzvu proti extrémizmu, ktorej cieľom
je vytvoriť aplikácie, webstránky, hry
alebo videá, ktoré pomôžu potláčať
neznášanlivosť v spoločnosti. Výzva
je zverejnená na stránke www.prezident.sk/vyzva. So svojimi nápadmi
sa do nej môžu do 15. mája prihlásiť
3 až 5-členné tímy zo súkromného,
neziskového sektora, alebo aj z radov

vojny zahynula v jednom z nemeckých nacistických koncentračných a
vyhladzovacích táborov. Jediný, kto
prežil a odišiel do Izraela, bol jej starý
otec. Ten však pred pár dňami zomrel.
O vznik celej spolupráce sa pričinil
syn humenskej rodáčky Blanky Efrat
Bergerovej, ktorá zachránila pred istou smrťou 70 Židov, za čo si vyslúžila
vlani Cenu mesta Humenné in memoriam. Práve Avihou Efrat nadviazal
kontakt s riaditeľmi uvedených stredných škôl. Jeho matka bola zároveň
študentkou OA v Humennom, ktorá
vznikla pred približne 140 rokmi, ešte
pred druhou svetovou vojnou.

Medzilaborce sa intenzívnejšie pripravujú na letnú turistickú sezónu

Súvisí to s obnovou vlakového spojenia s Poľskom.
Tasr, Medzilaborce

Ako pre TASR uviedol primátor mesta Vladislav Višňovský, v tejto súvislosti oslovia miestne podnikateľské
subjekty, ktoré ponúkajú služby
v cestovnom ruchu. „Tiež budeme
rozprávať aj s Múzeom moderného
umenia Andyho Warhola, aby návštevníci, ktorí sem prídu, boli spokojní,“ podotkol s tým, že samospráva
osloví aj susedné mesto Humenné,
aby tiež pripravilo nejaký program
pre turistov z Poľska. „Dúfajme, že
tento projekt sa rozbehne dobre a že
bude mať želané efekty na rozvoj cestovného ruchu nielen v Medzilabor-

ciach, ale aj na Slovensku,“ doplnil.
Turisti môžu okrem Múzea moderného umenia Andyho Warhola vidieť
v meste miniskanzen, oddýchnuť si
môžu najnovšie aj vo wellnesse. Pri
obci Krásny Brod majú možnosť pozrieť si tzv. Čertov kameň, v Habure
sochu kniežaťa Laborca. „Predpokladáme, že časť turistov zostane
v meste a časť bude pokračovať ďalej
do Humenného,“ povedal primátor
s tým, že by sa mohol zvýšiť aj počet
prenocovaní. Spojenie Medzilaborce
– Lupków bude po siedmich rokoch
opäť v prevádzke počas víkendov od 1.
júla do 3. septembra 2017. Vlaky budú
premávať priamo z poľských miest

Sanok a Rzeszów. Vedené budú modernými súpravami poľských železníc
s poľským personálom, na Slovensku
však bude ich prevádzkovateľom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK)
a budú zaradené do zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme s
ministerstvom dopravy. Týždeň pred
spustením vlakového spojenia do prevádzky mesto organizuje tradičný, už
55. ročník Festivalu kultúry a športu.
Podľa Višňovského vypravia už počas
tohto víkendu mimoriadne vlaky z
Poľska do Medzilaboriec. Okrem festivalu samospráva zatiaľ žiadne iné
podujatie pripravené nemá. Chceli
by pre tento vlakový projekt pripra-

viť počas leta ešte niečo špeciálne.
Ako TASR informoval hovorca ZSSK
Tomáš Kováč, v Medzilaborciach sa
uskutočnilo už aj školenie vlakového
personálu poľskej spoločnosti POLREGIO o miestnych bezpečnostných
pomeroch v stanici Medzilaborce a na
zastávke Medzilaborce mesto. „Pod
dohľadom rušňovodiča - inštruktora
a dvoch rušňovodičov z humenského
strediska prevádzky zároveň prebiehali jazdy vlakov, počas ktorých sa
rušňovodiči a vlakvedúci oboznamovali s traťou ako takou, návestidlami a
miestnymi pomermi,“ doplnil.
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V ikonostase sa ukrýva hlboký dogmaticko-symbolický význam

Na ikonostase nič nie je náhodné, ani jeden stĺp na ňom, ani jeden detail na ikone. To všetko je dokonale poprepájané
s liturgickým obsahom.
Daniela Kapráľová

Žijeme vo svete symbolov a symboly žijú v nás. Každý ich používa, či
už vedome, či nevedome. A predsa
toto slovo uniká presnej definícii. Nenechá sa vtesnať do úzkeho
rámu. Symbol zjednocuje rozpory,
konkrétnosť s abstrakciou a jeho
úlohou je za pomoci zmyslovo vnímateľných znakov naznačiť to, čo
zmyslami vnímateľné nie je. Veľa
duchovných právd sa nedá preložiť do ľudských slov, ale vyjadriť v
symboloch áno. Východným kresťanom sa v ich architektonickej,
liturgickej i teologickej oblasti
podarilo zachovať rozsiahlu
symboliku, mystiku a predtuchu krásy neba. Nič v chráme
či v liturgii nie je samo pre
seba. Vo všetkom je zakódovaný obrovský symbolický
význam a esencia úcty k Božej pravde. Architektonickou
dominantou
pravoslávnej
a grécko-katolíckej cerkvi je
ikonostas – drevená, ikonami
vykladaná stena, ktorá oddeľuje najsvätejšiu časť cerkvi
(svjatylišče – zakristia -symbol neba) od lode, v ktorej
sa nachádzajú veriaci. Nikto
z laikov nesmie vstúpiť do tejto
časti. V starom zákone bolo toto
miesto zakryté chrámovou oponou,
ktorá sa zhora nadol roztrhla pri
smrti Ježiša Krista (Isusa Christa). O význame ikonostasu sa popísalo veľa, často prvoplánovo. Že
príčinou vzniku ikonostasu bola
negramotnosť veriacich, ktorí mali
v ikonostase celý katechizmus,
alebo že vznikol okolo 8. storočia
ako reakcia na odmietanie ikon /
ikonoklasmus/. Vysvetlenie o hlbokom dogmaticko-symbolickom
význame ikonostasu, miestom predelu dvoch svetov, som sa stretla
až v útlej knižočke od autora G. A.

Timkoviča: Ikonostas a jeho teológia, vydanej v roku 2004. Tušila
som, že tak ako samotné ikony, aj
ikonostas nám má veľa povedať. A
toto dielko mi potvrdilo, že medzi
nebom a zemou je stále živá komunikácia, len netreba zatvárať dvere
poznania a hľadanie nasmerovať k
prameňu.
Skromná, no obsahom bohatá
knižočka pojednáva o štruktúre
a symbolike ikonostasu. Hneď na
začiatku som si prečítala silné konštatovanie, ktoré vo mne vyvolalo
vlnu emócií: “Ikonostas znázorňuje
zbožštenie človeka v Božej Eucha-

tvoria štyri hlavné ikony najväčších
svätých, tretí - Hospoďské a Bohorodičné sviatky, štvrtý – dvanásti
apoštoli, piaty - dvanásti starozákonní proroci a patriarchovia a
šiesty rad ikon tvorí kríž a pod ním
sv. Ján Bohoslov a Bohorodica.
Číslo šesť v kresťanskej symbolike
- šiestich radov ikonostasu predstavuje nedokonalosť a neúplnosť.
Čo vypovedá, že aj keď z ľudského hľadiska nás ikonostas ohúri,
i keď je maľovaný v zlate a jeho
krása preveľká, predsa len je to nič
oproti skutočnosti, ktorá nás čaká
v spasení. Až tam, v siedmej rovine,

ristii!“ Dá sa to vôbec vyjadriť cez
vizualitu ikonostasu? Po prečítaní
na jeden dúšok a opätovnom prečítaní som zrazu pochopila, že ikonostas už po dve tisícročia veriacim
sprítomňuje hlboké dogmatické
myšlienky, ktoré človek bez hľadania neodkryje, a tak ako mne aj
ostatným veriacim nikto na „podnose“ neponúkne. Aj preto tento
motivačný príspevok. Kompletný
ikonostas má šesť radov. Každý rad
má svoju obrovskú symboliku a je
členený symbolickým počtom stĺpov. Najspodnejší rad ikon tvoria
starozákonné predobrazy a predpovede o Christovi, druhý rad ikon

môžeme hovoriť o úplnosti a absolútnej dokonalosti neba. V ňom
prejdeme do ôsmeho veľkého dňa
(Velikdeň), ktorý nikdy nekončí
a kde je prísľub nového neba a novej zeme, na ktorých bude prebývať
spravodlivosť.(2Pt 3,13)
V strede ikonostasu, kolmo na všetky rady sa zvislo dvíha najdôležitejšia centrálna os, zasvätená Isusuvi Christovi, ktorý je v centrálnej
časti symbolicky znázornený štyrikrát: ako Cárske dvere, Tajná večera (Božia eucharistia), Pantokrátor
(Vsederžiteľ) a Ukrižovaný na kríži.
Symbolika čísla štyri vo Sv. písme
znamená matériu - hmotu, teda

Boh je (Sv. Eucharistiou) telesne,
hmotne prítomný na zemi. Na celom ikonostase máme troje dverí,
v strede Cárske a po bokoch diakonské. Tri otvory v podobe dverí
do sakristie - sviatylišča (neba).
Číslo tri symbolizuje duchovno.
Znamená tiež trojjediného Boha
a duchovný svet, kam sa veriaci
uberajú. Christos symbolicky znázornený Cárskymi dverami vypovedá: „Ja som dvere. Kto vojde cezo
mňa, bude spasený“(Jn 10,9). Preto
do sakristie - svjatylišča, symbolického neba, sa nedá inak dostať, len
cez ústredné Cárske dvere, ktoré sú
dvojkrídlové - božská a ľudská prirodzenosť Christa. Treba podčiarknuť, že cez Cárske
dvere nemôže vstúpiť žiaden
veriaci (veľký hriech) a kňaz
oblečený v liturgickom odeve
len vtedy, ak slúži bohoslužbu
a vystupuje v mene Christovom. Takýmto symbolom pochopíme, prečo jedine v čase
Veľkej noci (Velikodňa) - počas ôsmich dní (od Páschy do
Antipaschy) ostávajú všetky
dvere na ikonostase dokorán
otvorené vo dne i v noci. Lebo
smrťou a vzkriesením Christos dokorán otvoril dvere do
neba pre každého, kto počúva jeho
slova a nimi žije. Na ikonostase
nič nie je náhodné, ani jeden stĺp
na ňom, ani jeden detail na ikone.
To všetko je dokonale poprepájané
s liturgickým obsahom. Nájdeme tu
veľa citácií z Biblie, ktoré potvrdzujú symboly ikonostasu. Až sa vynára myšlienka, že takéto množstvo
hlbokých dogmatických myšlienok
materiálne sprítomnených v ikonostase mohli vytvoriť len svätí
Otcovia Cirkvi s priazňou Ducha
Svätého. Veru, zdá sa, na tomto
svete nič nie je náhodné a všetko so
všetkým súvisí.
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Skupina Metropolis prichádza s ďalšou hudobnou novinkou

Skupina Metropolis prežíva jedno zo svojich najúspešnejších období. Po úspešnom singli Človek mieni prichádzajú s novinkou s
názvom Najväčšia z lások.

Pavol Dráb, Snina

Táto ich novinka sa takmer okamžite stala súčasťou playlistu mnohých rádií. Autor hudby aj textu
Jimi Cimbala o skladbe hovorí:
„Táto skladba vznikla veľmi rýchlo. Od prvej noty mi bolo jasné,
ako má skladba znieť, a robil som
hneď hudbu ruka v ruke s textom.
Takýmto skladbám hovorím, že
sú dané zhora, pretože ich vznik
netrvá o viac dlhšie ako samotná
skladba. V jej texte sa nájde veľa

ľudí, pretože je
vlastne o našej ľudskej podstate. Aspoň ja v to verím.”
Metropolis sa v súčasnosti pripravujú
na letnú festivalovú
sezónu a sľubujú
úplne nový koncertný program, no
skladby ako Mlyny,
Fly či O červenej
čiapočke v ňom isto
chýbať nebudú.

Rado Cimbala, Jimi Cimbala, Peter Kocian a Michal Chrenko, ktorí tvoria aktuálnu zostavu kapely. | FOTO:
ARCHIV METROPOLIS

Fontána na námestí sa zmenila na sedliacky dvor
Tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Fontána na námestí v Humennom
sa pred veľkonočnými sviatkami
zmenila na sedliacky dvor, ktorému
dominuje veľkorozmerná maketa
sliepky. Doplnený je o vajíčka, seno
i ďalšie ľudové prvky. Ako TASR
informovala Michaela Dochánová
z tlačového referátu mesta, výrobu a osadenie kovovej makety zabezpečovali vo vlastnej réžii a zo
svojho rozpočtu Technické služby
mesta Humenné. V meste ju budú

podľa jej slov využívať celoročne.
„Pôjde hlavne o rôzne kultúrne a
spoločenské akcie. Počas nich sa
bude pravidelne meniť aj jej obsah,
keď sa tam budú striedať kvety,
zeleň alebo iná výsadba,“ doplnila. Námestie zdobia tiež kraslice
žiakov základných škôl, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tí sa zapojili do každoročnej
súťaže o najkrajšie veľkonočné vajíčko, ktorú vyhlasuje primátorka
Jana Vaľová. „Tohtoročná súťaž
sa niesla v znamení ekologickosti

a recyklácie, preto
boli kraslice zhotovené z rôznych
recyklovateľných
materiálov,“ vysvetlila Dochánová. Fantázii sa
medze nekládli,
žiaci použili na
výrobu rôzne materiály ako papier,
drôt, ale hlavne kartón a plastové
fľaše. Dali tak podľa Dochánovej
do povedomia tému recyklácie,

ktorá v meste rezonuje v súvislosti
s odmenou pre Humenčanov, ktorí
poctivo separujú.

Vyše tisíc vodičov prekročilo rýchlosť

Policajti odhalili každú hodinu 45 vodičov, ktorí prekročili stanovené rýchlosti.
mpo, Slovensko

Napriek tomu, že polícia vopred
zverejnila presné miesta a ulice, na
ktorých budú policajti merať rýchlosť a ktoré možno práve priestupcovia sami navrhli, výsledky sú neuveriteľné. Uplynulý týždeň od 19.
apríla do 20. apríla trval 24-hodinový „Rýchlostný maratón 2017“ v
podobe dopravno-preventívnej akcie. Na 386 miestach určených verejnosťou meralo rýchlosť viac ako
400 policajtov. Hovorkyňa Prezí-

dia Policajného zboru SR Denisa
Baloghová informovala, že takmer
1100 vodičov prekročilo stanovené
rýchlosti. Muži verzus ženy, jedna
ku sedem (142 žien a 956 mužov
prekročilo rýchlosť). „Takmer 1000
priestupkov na cestách v obciach,
mimo obce 84 priestupkov, na
diaľniciach a rýchlostných cestách
41. Najviac mali naponáhlo vodiči
v čase od 6-tej do 18-tej, teda cez
deň, v nočných hodinách ich bolo
približne o polovicu menej. Najťažšiu nohu mali vodiči v Nitrian-

skom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji,“ priblížila policajná
hovorkyňa. V Prešovskom kraji
prekročilo rýchlosť 143 vodičov.

TOP prekročenia rýchlosti

V Trenčianskom kraji vodič osobného motorového vozidla prekročil
na ceste v extraviláne obce Bzince
Pod Javorinou - Hrušové najvyššiu dovolenú rýchlosť (90 km/h)
o 45km/h, teda jazdil rýchlosťou
135km/h. V Nitrianskom kraji Vodič osobného motorového vozidla

prekročil v intraviláne obce Ivanka
pri Nitre najvyššiu dovolenú rýchlosť (50 km/h) o 54 km/h, teda jazdil rýchlosťou 104 km/h. V Košickom kraji vodič osobného motorového vozidla prekročil v intraviláne
obce Zemplínska Široká najvyššiu
dovolenú rýchlosť (50 km/h) o 56
km/h, teda jazdil rýchlosťou 106
km/h. Navrhované úseky ciest
budú operatívne využívané aj pri
kontrole v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
počas celého roka.
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Firma KOVO - ZVAR s.r.o.
prijme do pracovného pomeru
pracovníkov na pozície:

úrodu si rozbúra.

Keď prší na sv. Juraja (mučeník),
urodí sa ovos, aj keby ho na skalu zasiali.

KOVOOBRÁBAČ
* HORIZONTKÁR * ZVÁRAČ CO2
* ZVÁRAČ TIG * ZÁMOČNÍK

Čo do Juraja vypučí, to po Jurajovi skape.
V deň Juraja je každá
kvapka hodná dukáta.
Na Juraja sa má vrana
už do oziminy schovať.

odbornej
práce, sa
študijných
ozmetička

miestnili tiež
vypracovali
Burda z II.
na poznáKopčo z III.
voriť plagát
firmy IKEA
oré perličky
ruhej práce
poznávanie
álov, najmä
u. Odborná
d vedením
ej konštatorodé, nápah. V závere
poďakovala
ntácie a obúrovni svotí. Osobitne
e žiakov 2.
ru operátor
kej výroby
oru kozmesa po prvýukázali svoj
m pre ďalšie
našej škole.

arant ŠK SOČ

SIETE
pevné
plissé
rolovacie

Teplý dážď v apríli vzácnejší
je nadovšetko. Sľubuje dobrú žatvu
a jeseň požehnanú. (jac)

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

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

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY
ROLETY
textilné
plastové
LAMELOVÉ DVERE
www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

PREDAJ

 Predám SADBOVÉ ZEMIAKY – odroda zo Spiša.
Tel. 0918 279 885.

HE-R/0066

 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
murovanú
CHATU v RO Domaša –
Dobrá (Suchý vrch). Tel.
0908 234 747.
HE-R/0070

 Výhodne predám murovanú CHATU na 3-árovom
pozemku v oblasti Brestov.
Tel. 0907 562 701.

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

HE-R/0063

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 0908 102
786.

STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén
pon
zatvorené – sanitárny deň
HE-R/0001
ut
08.15 – 09.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.  aj pre páry P R Á C A
str
12.30 – 16.00 hod.  firma zabezpečí ubytovanie
 Prijmem HARISTOV
17.30 – 20.00 hod.
a dopravu
a PRACOVNÍKOV NA
štvr
14.00 – 16.00 hod.
lístky
GÁTER –aj stravné
drevovýroba.
17.30 – 20.00 hod.  poskytujeme
Tel. 0905 256 038.
pia
09.00 – 11.00 hod. informácie
dostupné na:
12.30 – 16.00 hod.
HE-R/0002
17.30 – 20.00 hod. tel. č.: 0948 194 023
SLUŽBY
sob, ned 09.00 – 20.00 hod. e-mail: renewal.adz@gmail.com
SAUNA – muži
 TEPOVANIE – koberut – sob 12.00 – 19.00 hod.
ce / čalúnené a kožené
ned
10.00 – 19.00 hod.
gaučové súpravy / inteSAUNA – ženy
riér auta. Tel. 0907 920
ut – sob 14.00 – 18.00 hod.
Download 200,000+ brand logos in vector format for
687.
ned
10.00 – 19.00 hod.
http://www.logoeps.com/
www.kupaliskohumenne.sk
HE-R/0071

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

SV-Z/000426

SOČ

Teplé noci v apríli
– požehnanie ovociu aj vínu.

7. 3. 2016

SV-Z/000425

o archív: (jš)

Koľko žaby pred Markom kvákajú,
toľko po ňom mlčia.

SV-Z/000427

mentorky
mto prípae.

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

HE/0039

m Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

redakcia@humenskyexpres.sk
SV-Z/000418
HE/0047

www.facebook.com/humenskyexpres

Moder EFEKT s.r.o.

Tráva na sv. Mareka (25. 4. - evanjelista)
je už hodne vysoká.

Riadková
inzercia
0911 256 749

Informácie na tel. č.:
0905 344 461

enských mladých tanečníčok
Nájdete nás aj
na facebooku:

HE-R/0065

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec
ako akční hrdiPRANOSTIKA
POHOTOVOSŤ
novia spolu s romantickými
princeznami,
Človek
v
poli
na
Juraja vílami
(24. apríl)a
V LEKÁRŇACH
inými rozprávkovými bytosťami.

pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
24. 04. Dr. Max - Kaufland,
Štefánikova ul. 50
25. 04. Fialka,
Nemocničná 41/A
26. 04. Mária,
Krátka ul. 3
27. 04. Harmónia,
Ul. 1. mája 21
28. 04. Dr. Max - Pharmstore,
Ul. 1. mája 21
29. 04. Mária,
Krátkapostup
ul. 3 do finálového
talentov z Humenného
30. 04. Harmónia,
Ul. 1. mája 21

PONDELOK
24. APRÍLA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné,
stála štátna služba,
2.06 – Justícia
Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta:
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  bezúhonnosť
 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou
školou
Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe:
 znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
Zoznam požadovaných dokladov:
Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický,
Námestie
slobody
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač
vykoná preklad
textu19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného
dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde- * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia,
infoservis:
Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie
je vo štvrtok
o 15.00 hod.
VIDEÁ
K VYBRANÝM
laní
Za d)
obsah
a jazykovú
úpravuživotopis
inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Nevyžiadané rukopisy a fotografie
nevraciame.
Redakcia
profesijný
štruktúrovaný
ČLÁNKOM
NÁŠHO
anonymné
neuverejňuje.
Uverejnené
názoryv plnom
čitateľov
sa anemusia
Košice. Distribúcia: vlastná.
e) písomnépríspevky
čestné vyhlásenie
o spôsobilosti
na právne úkony
rozsahu
o tom, že jezhodovať
zdravot- so stanoviskom redakcie. * Tlačí: PETIT PRESS, a.s., o. z.TÝŽDENNÍKA
NÁJDETE
SAMOSTATNE
ne spôsobilý na NEPREDAJNÉ.
výkon štátnej službyDistribuované zdarma v meste Humenné. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.
NA NAŠOM YOUTBE
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení
KANÁLI SLOVENSKYalebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom
VYCHOD
životopise
h) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých
daňových povinností
i) písomný súhlas o tom, že Okresný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v súvislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta
Forma a obsah výberu - výber pozostáva z:

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

PONDELOK
24. APRÍLA 2017

MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES
24. 4.

25. 4.
26. 4.

JURAJ
(Sviatok sv. Juraja – patróna vojakov, rytierov, 		
lukostrelcov a skautov / Deň skautov / Svetový deň 		
laboratórnych zvierat - UNESCO)
MAREK, MARKO, MARKUS
(Svetový deň boja proti malárii / Svetový deň tučniakov)
JAROSLAVA
(Svetový deň vodiacich psov / Svetový deň duševného 		
vlastníctva / Svetový deň dierkovej fotografie)

27. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
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JAROSLAV
(Svetový deň grafiky)
JARMILA
(Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci)
LEA
(Medzinárodný deň tanca / Európsky deň solidarity 		
a spolupráce medzi generáciami)
ANASTÁZIA, ANASTÁZ
(Svetový veterinárny deň)

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
LETNÁ SEZÓNA
Počnúc nadchádzajúcou letnou sezónou
od 1. mája do 31. októbra 2017 budú
múzejné expozície počas týždňa otvorené
nepretržite, vrátane štátnych sviatkov.
Návštevníkom k dispozícii • v interiéri
humenského zámku: pondelok – piatok
od 9.00 do 18.00 hod., sobota - nedeľa od
14.00 do 18.00 hod. • v skanzene: pondelok - nedeľa od 9.00 hod. do 19. 00 hod.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor
lyrických čiernobielych grafík) autora
a národného umelca Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
STRATENÉ MESTO Z
(THE LOST CITY OF Z)

HE-R/0030

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.
dobrodružný (USA), české titulky
– 25. apríla o 19.00 hod.
OSPALÁ ZÁTOKA
(MA LOUTE)
Najnovšia snímka Bruna Dumonta, retro
detektívka v komediálnom ladení, sa
odohráva v lete 1910. Niekoľko turistov
na plážach Ospalej zátoky zmizlo. Žije tu
komunita rybárov. Medzi nimi sa vyníma
zvláštna rodina, Brefortovci. Vysoko nad
zátokou stojí dom Van Peterghemsovcov.
Každé leto táto degenerovaná buržoázna
rodina zahníva vo vile a vo voľných
chvíľach sa premiešava s miestnymi
obyvateľmi. Ako sa rodí svojský milostný príbeh medzi Ma Loute a mladou a
zákernou Billie Van Peteghem, zmätok
a mystifikácia doľahnú na obe rodiny,
otriasajúc ich základmi.
komédia (FRA), české titulky
– 26. apríla o 20.00 hod.
PÁPEŽ FRANTIŠEK: MODLITE SA
ZA MŇA
(FRANCISCO: EL PADRE JORGE)
Začni tým, čo je potrebné. Pokračuj tým,
čo je možné a
potom dokážeš aj
nemožné... Keď
teenager z Buenos Aires pocíti
náboženské
volanie, ešte
netuší, že je to
prvý krok, ktorý
ho nakoniec
privedie až
do Vatikánu a

OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Vasiľ Derkač, nar. 1939
Ján Dobrovský, nar. 1943
Jozef Zaťko, nar. 1948
V BRESTOVE
Ján Gavaľa, nar. 1936
V HANKOVCIACH
Jozef Koškovský, nar. 1934
V JANKOVCIACH
Jozef Dzurenko, nar. 1950
V JASENOVE
Andrej Gajdoš, nar. 1934

stane sa hlavou katolíckej cirkvi. Mladá
španielska novinárka Ana (S. Abascal)
spoznala muža menom Jorge Mario
Bergoglio (D. Grandinetti) na konkláve
v roku 2005, kde začalo ich priateľstvo,
ktoré je nasiaknuté rovnakým teplom,
dobrou náladou a múdrosťou, akou budúci
pápež ohromil veriacich. Práve jej očami
začíname sledovať dlhú, ťažkú a dojímavú
cestu Bergoglia. Otec Jorge, ako si vždy
želal byť oslovovaný, používal svoju
pozíciu arcibiskupa Buenos Aires, ako
nástroj vzdoru voči korupcii a zneužívaniu
zo strany vládnej diktatúry. Dal hlas tým,
ktorí žiaden nemali: obetiam prostitúcie,
otroctva a obchodu s drogami z chudobných štvrtí tohto hriešneho mesta. Príbeh
sa uzatvára na konkláve v roku 2013, kde
je jezuitský kňaz pochádzajúci z Južnej
Ameriky, neočakávane zvolený za nového
pápeža.
životopisná dráma (ARG/SPA/ITA),
slovenské titulky – 27. apríla o 19.30 hod.,
28. 4. o 17.00 hod.
CIRCLE
Svet bez hladu, bez vojen, bez chorôb.
Neobmedzené možnosti. V úchvatnej
a najväčšej high-tech spoločnosti The
Circle neexistuje problém, ktorý by nebolo možné vyriešiť. Ich technológie majú
moc, doslova, zmeniť svet. Zamestnanie
snov tu získa mladá ambiciózna Mae (E.
Watson). Šéf a zakladateľ spoločnosti
(Tom Hanks) je vizionár, ktorý tu vybudoval „raj na Zemi“ a túži po dokonalom
svete. Jeho receptom na pokrok a na
šťastné a spokojné ľudstvo je svet bez
tajomstiev, otvorenosť a transparentnosť
všetkých, zdieľanie... a sledovanie.
thriller (USA/SPOJ. ARABSKÉ
EMIRÁTY), české titulky – 28. a 29. apríla
o 19.30 hod.
pon
ut
str
štvr
pia
sob
ned

VÝCHOD / ZÁPAD SLNKA
5:16 / 19:39 hod.
5:15 / 19:41 hod.
5:13 / 19:42 hod.
5:11 / 19:44 hod.
5:09 / 19:45 hod.
5:08 / 19:47 hod.
5:06 / 19:48 hod.

V KOCHANOVCIACH
Anna Čelovská, nar. 1943
V KOŠAROVCIACH
Mária Sabolová, nar. 1927
V MODRE NA CIROCHOU
Ing. Anna Žužová, nar. 1956
V PRÍSLOPE
Anna Regulová, nar. 1920
V SNINE
Zoltán Mezej, nar. 1932
Ján Kocan, nar. 1946
Vojtech Kováč, nar. 1953
Peter Kerekanič, nar. 1982
Lukáš Lindner, nar. 1999
V TOPOĽOVKE
Zoltán Tatár, nar. 1939
V ULIČI
Helena Krajčáková, nar. 1927

Myšlienka týždňa...
„Radosť znamená
zabudnúť na seba.
Preto sa snažím urobiť
svetlo v očiach iných
ľudí svojím slnkom,
hudbu v ušiach iných
svojou symfóniou
a úsmev na perách iných
svojím šťastím.“
(HELEN ADAMS KELLEROVÁ;
1880-1968 – americká spisovateľka, aktivistka, učiteľka; ako prvý
hlucho-slepý človek vyštudovala
Harvard University)
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Víťazstvu nezabránilo ani vylúčenie. Na obrat v skóre zavelil kapitán C. Vasiľ
-MJK-, Humenné
Lepšia východisková pozícia v tabuľke IV. ligy skupiny Sever a výhoda
domáceho prostredia hrala v sobotu
22. apríla v prospech FK Humenné.
Na zelenom trávniku však boli aj takí,
ktorí evidentne hájili farby súpera.
Negatívnu bilanciu Humenčanov
z prvého polčasu (0:1) poznačilo najprv v 53. minúte vylúčenie Vlada Voroňáka, no ako sa neskôr ukázalo, pozitívnym spôsobom. Zverenci trénera
Valkučáka dokázali vo vlastnej početnej nevýhode za vyrovnaného stavu
1:1 nakoniec zvíťaziť, keď autorom
vytúženého gólu zo 71. minúty bol
humenský kapitán, Cyril Vasiľ. Výsledok mohol byť vskutku iný, keby
domáci nenechali za sebou množstvo
nepremenených gólových šancí.
Príroda má svoje vlastné pravidlá. Svoje posledné slovo „vyslovila“ na margo
(ešte aktuálnej) zimnej sezóny uplynulý
týždeň dôrazným spôsobom. Jeden duel
našej najvyššej futbalovej súťaže, Prešov – Zlaté Moravce, museli organizátori
preložiť až na 3. mája, z dôvodu nespôsobilého terénu (Šarišania hrajú jarnú časť

na náhradnom ihrisku v Poprade), keďže
najmä sever Slovenska minulý týždeň
odolával náporu čerstvého snehu. Intenzívny dážď v sobotu 22. apríla popoludní
ešte počastoval odchod chladných dní
(aj keď mestom Humenné sa ešte v nedeľu napoludnie prehnala veterná smršť
sprevádzaná dažďm), postupne ubral na
sile a tesne pred zápasom humenských
futbalistov na ihrisku Pri mlyne nastali
takmer ideálne podmienky, ak neberieme
do úvahy mokrý a klzký terén, či teplotu
vzduchu hlboko pod desiatimi stupňami.
Na svoj ďalší zápas 23. kola vycestujú
humenskí štvrtoligisti v nedeľu 30. apríla k súperovi OFK-SIM Raslavice. Na
domácej pôde ich opäť uvidíme 6. mája
o 16.30 hod., kedy privítajú celok MŠK
Spartak Medzilaborce.
IV. LIGA SEVER – 22. kolo
FK HUMENNÉ – ĽUBOTICE
2:1 (0:1)
Góly: 47. Z. Cigán, 71. C. Vasiľ – 23. R.
Kubánka.
Žlté karty: 42. Voroňák - nikto. Červená karta: 53. V. Voroňák (po 2. ŽK – FK
Humenné). Rozhodovali: D. Olejnik – J.
Baldovský, J. Eperješi. Divákov: 200.
FK: D. Vohar – N. Sališ, C. Vasiľ, Z.
Cigán, Pe. Petričko (46. M. Cigán – 90.
D. Šatník), V. Voroňák, M. Babin, J. Bialončík, L. Križanovský, M. Porvazník, J.
Šaro. Tréner: J. Valkučák.
TJ Sokol: J. Čorej – M. Jakubčo (64. T.
Drozda), J. Novák, M. Sabol, J. Šteiber,
O. Jakubek, M. Tomáš, M. Jusko (46. L.
Žipaj), M. Oriňak, J. Adam (74. S. Michniewicz), R. Kubánka. Tréner: T. Suslo.

Trio humenských futbalistov malo dôvod na radosť - C. Vasiľ (vľavo) zasadil víťazný gól,
Z. Cigán (vpravo) svojím gólom vyrovnal na 1:1, L. Križanovský (uprostred) ako strojca
dôležitých momentov v zápase s Ľuboticami. | FOTO MJK

minúty zaváňala
otváracím gólom
prízemná strela
z kopačky Voroňáka, no ten sa
chytal za hlavu,
keď lopta lizla
ľavú žrď zvonku,
pritom brankár
Čorej vôbec nebol v pohotovosti. Naoko sa
zdalo, že zverenci
Jožka Valkučáka
sústredia sily do
defenzívy,
ale
Terén bol klzký, hráči padali už po jem- postupne štvrto- Keď V. Voroňák (uprostred) pod dohľadom trénera J. Valkučáka ešte
ných zákrokoch. Súper si uvedomoval, ligista z Ľubotíc zvádzal boj s M. Jakubčom. | FOTO MJK
že musí brániť stred poľa, a čo preniklo otvoril hru. Šanza obranu (Z. Cigán, Vasiľ), letelo mimo ce domácich však zostali len v štádiu Rada Kubánka, ktorý k vzdialenejšej
bránu. Dvakrát skončili slabé strely hos- riešenia. Preto v 23. minúte preniesol žrdi otvoril účet stretnutia – 0:1. Po poltí do 3. min. v rukách Vohara. V 9. min. po krídle súper loptu na opačnú stranu hodinke hry sa ukázalo aj zubaté slnko,
Lopta bola v tejto chvíli ešte pred R. Kubánkom
po spornom faule domácich sa súper ne- až k rohu na agilného M. Oriňaka, ten hra bola z oboch strán rázom svižnejšia.
(chrbtom) v bezpečí v rukách brankára D.
vynašiel z 25-m priameho kopu. O dve ideálne naservíroval center na hlavu Prvý polčas ukončil neúspešný trestný
Vohara. Vľavo J. Bialončík. | FOTO MJK
kop domácich po faule v 44. min. na C.
Vasiľa.
Po zmene strán sa v chladivom počasí
konečne prebrala aj humenská tribúna.
Prvá nevinne sa javiaca akcia zo 47.
minúty, položená na hlavu Zdenka Cigána, pohodlne skončila v sieti brány
hostí – 1:1. Autor vyrovnávajúceho
gólu ani sám neveril, že brankár Čorej
po jeho hlavičke vôbec nevyštartuje.
Dalo by sa povedať, že hostia z Ľubotíc
dosiahli svoje v 53. minúte. Faulovaný
M. Tomáš „zahral divadlo“ pred hlavným rozhodcom, zvíjajúc sa od bolesti
na trávniku; Vlado Voroňák neudržal
na uzde svoje emócie (v zápise arbiter
uviedol – nešportové správanie, kritika
R hlasitý prejav nesúhlasu s rozhodnuAgilný M. Oriňak zakliesnený s Pe. Petričkom pred očami realizačného Autor jediného gólu súpera, Radoslav Kubánka (vpravo), s J. Šarom. tím R) a keďže si jednu žltú kartu už
vypýtal v závere prvého polčasu, musel
| FOTO MJK
tímu hostí. | FOTO MJK
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Nielen plyšové zubry ovládli poľské šermiarske planše
(dk), -MJK-; Krzesowice, Snina
Druhé súťažné vystúpenie na poľskej
pôde majú za sebou, vcelku úspešne,
najmladší sninskí šermiari. V poľských Krzesowiciach sa v prvý aprílový víkend uskutočnil druhý turnaj
seriálu PUCHAR ZUBROW v šerme
kordom kategórie žiakov. Za Sninu
štartovalo päť pretekárov.
Ten prvý absolvoval sninský Klub šermu ešte v polovici marca v Skawine.
Dva bronzové stupne na tomto silne obsadenom turnaji je pre zverencov trénera
Tomáša Kazíka zadosťučinením. „Puchar Zubrov“ sa skladá z troch turnajov,
ten tretí bude v Tarnóve.

MINI ŽIACI * (ročník 2007-2008; 29
pretekárov): Bronzovou medailou sa
mohol pochváliť Martin Koškovský,
na 5. mieste kategórie skončil Lukáš
Sentivan. * (ročník 2009-2010; 15 pretekárov): Tu dominoval sninský zástupca Oliver Galajda ako celkový víťaz, J.
Gerboc obsadil siedme a J. Kazík ôsme
miesto.
A slovami trénera Dalibora Kazíka:
„Podstatné bolo bodovať do ôsmeho
miesta, čo je podmienkou po kompletnom sčítaní z týchto troch turnajov nominovať sa na záverečný turnaj „Masters“
do Niepolomic. Tam už môžu štartovať
len ôsmi najlepší v každej vekovej kategórii,“ konštatoval tréner. Zatiaľ sú
mladí sninskí šermiari na najlepšej ces-

te, u mladších žiakov
je Koškovský tretí
a Sentivan
piaty, u najmladšej
kategórie
je tretí Gerboc, šiesty
Galajda
a J. Kazík
siedmy. To
všetko pred
tretím turnajom.
Pätica mladučkých šermiarov zo Sniny na súťažnom kolotoči v Poľsku,
s trénerom T. Kazíkom. | FOTO ARCHÍV DK

Dalibor Kazík dominoval medzi šesťdesiatnikmi
(dk), -MJK-; Viedeň, Snina
Šerm je jeden zo športov, ktorému,
ako jeden z jej neúnavných nadšencov
hovorí, môžete holdovať bez obmedzenia veku. Svoju premiéru medzi

Metropola Rakúska prijala medzi seba
veteránov šermiarskych planšov. Na
medzinárodnom
turnaji OTTO-SOKOPP
v kordových
disciplínach sa vo
Viedni zišla
štyridsiatka
pretekárov
z domáceho Rakúska,
Maďarska,
Čiech a Slovenska. Sninské a zároveň
HE-S/0042

INZERCIA

šesťdesiatročnými veteránmi na poli
šermu kordom si zapísal v prvý aprílový víkend aj Dalibor Kazík zo sninského Klubu šermu.

slovenské farby
hájil tréner Dalibor Kazík z Klubu
šermu Snina v kategórii AK 3 (60
– 69-roční). Bol
to jeho prvý turnaj
v tejto vekovej kategórii. Z prvého
základného kola
postúpil so štyrmi víťazstvami a
z druhého s troma
do vyraďovacej
fázy, v ktorej už
nenašiel svojho
premožiteľa. Svoju kategóriu tak
s prehľadom a premiérovo vyhral,
pre Sninu získal Premiéra vo vyššej kategórii šermiarskeho veterána zo Sniny nezaskočila.
D. Kazík uprostred. | FOTO ARCHÍV DK
zlatú medailu.

predčasne po druhom žltom napomínaní pod sprchu. Faulovaný „lazar“ Matúš
Tomáš sa o pár sekúnd bez viditeľných
problémov zapojil do zápasu. Uvedený
moment humenských hráčov zomkol
a na ihrisku konečne bol „cítiť“ apetít
po spravodlivom víťazstve. Súpera vo
vlastnom početnom oslabení zatlačili do
ulity. V 58. min. Porvazník v rýchlosti
prestrelil bránu. Vyvinutý tlak domáci
korunovali v 71. minúte do vytúženého
gólu a nakloneniu skóre vo svoj prospech. Kapitán FK Humenné, Cyril Vasiľ, zvnútra šestnástky jedovkou napol
sieť – 2:1. Pozornosť brankára Vohara
skúšal v 76. min. M. Sabol, hostia chceli
ukoristiť v Humennom aspoň jeden bod.
Takmer sa im to podarilo v 88. min.,
keď Marek Oriňak zostal nepokrytý na
svojom obvyklom krídelnom poste, no
Vohar jeho úmysel vopred očakával.
Ostatné výsledky a tabuľka
na strane 14.

M. Porvazník sa snaží pred striedačkou Sokol Ľubotice vymámiť zo zovretia Chladné počasie prilákalo na futbalový zápas humenského A-čka mužov
M. Tomáša, ktorý sa čiastočne zaslúžil o vylúčenie Voroňáka.. | FOTO MJK len hŕstku fanúšikov. | FOTO MJK
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FUTBALOVÝ SERVIS
III. LIGA VÝCHOD – 22. kolo
SNINA - GIRALTOVCE
0:0

ŽK: 21. J. Lukáč – 66. Sivák, 78.
Cauner. R: M. Zvolánek – M. Maňkoš,
J. Zajac. D: 550.
MFK: M. Lojka – J. Lukáč, M. Hreha,
M. Balko, Ľ. Jankaj, O. Vyshnevskyi,
J. Skvašík, J. Popovič, Pe. Kukula,
J. Hreha (46. Pe. Hišem), M. Pčola.
Tréner: J. Štafura.
MFK Slovan: A. J. Oravec – E.
Tomko, Pe. Cauner (83. R. Furmanek), J. Sivák, M. Digoň, J. Čabala, S. Pankuch, L. Vojta, J. Dvorjak,
P. Čurlík (64. Pe. Roba), S. Dvorjak.
Tréner: J. Košút.

prihrávku do 5-ky pohotový obranca
zrazil na roh. Skvašíkov roh v dobrej pozícii zle trafil Vyshnevskyi. V
49.min. sa po ďalšom rohu Skvašíka zle orientoval v 5-ke Hišem. V
51.min. vrátil Balko center Hišema
pred bránku a Skvašíkovu hlavičku
zblízka brankár hostí zázračne vyrazil. V 52.min. trestný kop Popoviča od
postrannej čiary preletel tesne nad. V
57.min. sa dostali hostia do protiútoku,
Sivák vystrelil po zemi veľmi nepresne. Tlak domácich pokračoval. V
60.min. Skvašík predĺžil dlhú loptu
na Popoviča, brankár hostí včasným
vybehnutím opäť zachránil. V 61.min.
Vyshnevskyi sklepol dlhú loptu do
16-ky pred Popoviča, jeho tvrdú strelu brankár hostí nádherne vyrazil. V
64.min. zakončil Skvašík svoj prienik do 16-ky nepresnou prihrávkou
na voľného Vyshnevského. V 73.min.
po trestnom kope Pčolu nasledovala veľmi nepresná strela Popoviča.
V 75.min. pohrozili hostia, ale Lojka
pohotovo poriešil strelu Digoňa z uhla.
V 79.min poslal trestný kop Pčola iba
do náruče dobre reagujúceho brankára.
V 85.min. vystrelil Popovič z trestného kopu z 25m tesne vedľa šibenice.
V 87.min. neprestrelil obranný val
hostí v 16-ke Lukáč a následnú strelu
Popoviča tečoval Skvašík tesne vedľa
bránky. V 90.min. poslal Hišem do
šance Skvašíka, ale najlepší hráč na
ihrisku, brankár hostí Oravec včas zasiahol. Domáci aj napriek veľkej prevahe v II. polčase nedokázali skórovať
a tak sa zaujímavý zápas skončil bez
gólov.
Jaro Uchytil
• V. Opátske – Vranov 1:0, Plavnica
– Trebišov 1:3, Prešov B – V. Revištia
0:0, Pušovce – Bardejov. N. Ves 0:2,
Svit – Stropkov (10. 5. 2017).
Trebišov
18 13 2 3 47:10 41
V. Opátske
19 11 7 1 46:18 40
Giraltovce
19 9 5 5 32:15 32
Vranov n/T.
19 9 3 7 27:18 30
Snina
20 7 8 5 37:23 29
Svidník
19 8 3 8 33:29 27
Bard. N. Ves
18 8 3 7 32:35 27
Svit
17 7 5 5 33:23 26
Sabinov
18 6 6 6 33:31 24
Stropkov
18 6 5 7 27:25 23
V. Revištia
18 6 4 8 22:26 22
Plavnica
19 6 4 9 27:32 22
Prešov B
20 4 5 11 30:37 17
Pušovce
20 1 0 19 7:111 3
Pozn.: FK Krásna/KE a Družstevník
Veľký Horeš zo súťaže odstúpili.
IV. LIGA SEVER – 22. kolo
Fintice – Pakostov 0:1 (0:1), G: 14.
J. Fedorko. / Radvaň n/L. – Zámutov 3:1 (2:1), G: 18. a 62. Š. Pundžák,
14. D. Legdan – 7. E. Horta. / Štrba –

Medzilaborce (9. 5. 2017, nespôsobilý
terén).
• Šariš. Michaľany – Dlhé Klčovo
7:0, Spiš. Podhradie – Kračúnovce
2:1, V. Tatry – Raslavice (17. 5. 2017,
nespôsobilý terén), Záhradné malo
voľno.
Šariš. Michaľany 20 16 3 1 61:16 51
Záhradné
20 16 2 2 49:15 50
Kračúnovce
21 12 3 6 34:21 39
Dlhé Klčovo
21 10 5 6 41:32 35
Raslavice
20 9 5 6 43:22 32
FK Humenné 20 9 3 8 40:27 30
Medzilaborce
20 8 5 7 35:36 29
Spiš. Podhradie 21 9 4 8 35:24 31
Pakostov
21 9 1 11 34:36 28
Radvaň n/L.
20 8 3 9 33:28 27
Ľubotice
21 6 5 10 29:46 23
Fintice
20 5 5 10 18:33 20
Zámutov
21 5 2 14 18:42 17
V. Tatry
19 2 4 13 9:57 10
Štrba
19 1 4 14 16:60 7
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov
zo súťaže odstúpil.
V. LIGA VIHORLATSKO
-DUKELSKÁ – 18. kolo
Ptičie – Jasenov 3:1 (0:0), G: 74. (11
m) M. Paraska, 76. Pe. Kolník, 88.
Pe. Stach – 67. T. Boháč. ČK: 38. M.
Džubák (po 2. ŽK) – nikto. / Sedliská
– Kochanovce/Brekov 2:0 (1:0), G:
15. R. Dzurina, 74. M. Vanšovský. /
Kamenica n/Cir. – Stakčín 0:0 / Ulič
– N. Hrušov 4:2 (2:0), G: 27. a 82.
M. Kočan, 44. vlastný (M. Fedor), 54.
vlastný (M. Baran) – 71. a 76. (11 m)
M. Palko.
• Sačurov – Hencovce 2:0, Seč. Polianka – Soľ 0:3.
Soľ
17 16 1 0 44:7 49
Jasenov
17 15 0 2 48:21 45
Kamenica n/Cir. 17 9 3 5 26:21 30
Hencovce
16 7 5 4 28:17 26
Ptičie
17 8 1 8 35:33 25
Sačurov
17 7 0 10 29:31 21
Stakčín
16 5 5 6 22:24 20
N. Hrušov
16 5 4 7 29:27 19
Kochanovce/Brekov 16 6 0 10 24:26 18
Seč. Polianka
17 5 1 11 20:40 16
Ulič
17 4 3 10 27:45 15
Bystré
16 4 2 10 17:33 14
Sedliská
17 3 3 11 22:46 12
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou
zo súťaže odstúpilo.
I.TRIEDA HE – 18. kolo
Papín – Udavské 3:1 (2:0), G: 33. (11
m) a 55. R. Rybár, 3. M. Macko – 49.
L. Nazad. / Lackovce – Lieskovec 0:2
(0:0), G: 48. R. Tabaka, 61. M. Tkáč. /
V. Sitnica – Koškovce 1:1 (1:1), G: 19.
M. Tracik – 27. D. Benec. / Lukačovce
– Krásny Brod 1:0 (0:0), G: 70. S.
Bačovčin. * Borov – N. Ladičkovce
6:2 / Ubľa – Dlhé n/Cir. 1:1 / V. Hrušov
– Belá n/Cir. 4:1.

V. Hrušov
Borov
Ubľa
Dlhé n/Cir.
Belá n/Cir.
Krásny Brod
Lukačovce
N. Ladičkovce
Udavské
Koškovce
Papín
V. Sitnica
Lieskovec
Lackovce

18 16 2 0 59:13 50
18 11 3 4 45:17 36
18 8 4 6 31:26 28
18 7 6 5 30:27 27
18 7 5 6 36:25 26
18 8 2 8 32:36 26
18 7 3 8 32:37 24
18 7 2 9 45:42 23
18 6 4 8 35:48 22
18 6 3 9 21:32 21
18 6 3 9 27:41 21
18 5 4 9 26:36 19
18 3 6 9 22:36 15
18 4 3 11 26:48 15

II.TRIEDA HE – 18. kolo
Brestov – Zubné 0:3 (0:1), G: 36.
A. Suchanič, 79. S. Jahnička, 90. J.
Miško. * Rokytov pri HE – Kolonica
2:1 / Turcovce – Zemplín. Hámre 1:1
/ Ohradzany – Ňagov 3:1 / Hrubov
– Hrabovec n/L. 0:1 / Rovné – Ulič.
Krivé 10:0 / N. Sitnica – Habura 3:2.
Ohradzany
N. Sitnica
Zemplín. Hámre
Brestov
Zubné
Rovné
Ňagov
Habura
Turcovce
Ulič. Krivé
Rokytov pri HE
Kolonica
Hrabovec n/L.
Hrubov

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
11
10
10
9
9
9
8
6
5
5
5
4
0

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

2
4
4
5
4
7
7
6
8
9
9
12
12
16

56:16
51:19
35:25
36:27
43:22
47:29
39:31
38:25
28:36
35:54
32:554
35:50
18:56
16:64

44
36
34
33
32
29
29
28
22
19
19
16
14
2

POHÁR NEXIS FIBERS a
OBFZ HE
– 4. kolo, semifinále
V. Hrušov – Borov 1:0 (0:0), G: 60.
M. Kurtak. / Ubľa – Belá n/Cir. 1:2
(1:1), G: 15. M. Bindzár – 43. J. Čop,
47. Pa. Burda.
Odvety sú na programe 28. apríla
o 17.00 hod. (Belá n/Cir. – Ubľa,
Borov – V. Hrušov).
-MJK-

INZERCIA
HE/0039

Za typicky aprílového počasia, svietilo slnko, fúkal silný vietor a chvíľami pršalo, privítali v posledných
kolách úspešní domáci nebezpečné
Giraltovce. Úvod prvého polčasu patril
domácim, ktorí už v 1.min. po trestnom kope Popoviča pohrozili, ale pred
nabiehajúcim Lukáčom stihol loptu
odpratať na roh pozorný obranca hostí.
Po rohu Skvašíka sa dostal k odrazenej
lopte v 16-ke Jankaj, ale jeho volej
ľavačkou letel tesne nad. V 3.min. unikol po pravej strane Vyshnevskyi, na
jeho spätnú prihrávku si nabehol Jankaj a opäť nepresne zakončil peknú akciu. V 7.min. sa na pravej strane individuálne presadil Pankuch, ale tiesnený
Popovičom z uhla prestrelil. V 12.min.
Skvašíkov prienik do 16-ky sa skončil
jeho nepresnou prihrávkou pred
bránku. Hostia sa s podporou silného
vetra snažili kontrovať a peknú akciu
ukázal v 15.min. hosťujúci Digoň, ale
prihrával nepresne. Obojstranne sa hral
kombinačný futbal, ale gólové príležitosti neboli ani na jednej strane. Až v
27.min. si na Kukulovu kolmicu nabehol Hreha, v páde posunul loptu rozbehnutému Vyshnevskému, tomu však
v 5-ke vypichol obranca loptu na roh.
V 32.min. po peknej prihrávke Skvašíka na Popoviča veľmi dobre zakročil
brankár hostí včasným vybehnutím. V
33.min. hlavičkoval Balko trestný kop
Popoviča od čiary veľmi nepresne. V
37.min. skončil Vyshnevského prienik
nepresnou prihrávkou na Skvašíka.
Záver polčasu patril hosťom. Najprv
v 41.min. zakončil Dvorjak svoje sólo
prízemnou strelou, ktorú Lojka nohou
odvrátil a v 43.min. sa po centri zľava
ocitol v 5-ke domácich úplne voľný
Sivák, ale z niekoľkých krokov prekopol prázdnu domácu bránku.
S podporou vetra domáci v druhom
polčase zatlačili hostí pred 16-ku. Tí
postavili obranný val a za celý polčas
podnikli iba pár protiútokov. V 47.min.
predĺžil dlhú loptu Skvašík na Popoviča, ten v 16-ke zaváhal a následnú
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Povinná jazda Slovana a stopka pre Zemplínčanov. Skalica prekvapením súťaže
-MJK-, Bratislava, Skalica, Michalovce
O historický
klubový zápis
sa po semifinálových odvetách
našej pohárovej
súťaže Slovnaft cup pokúsi
akurát MFK
Skalica. Zemplínčania totiž
stroskotali aj na Pasienkoch v odvete na
bratislavskom Slovane, postačil jediný
gól Tamása Priskina. Skaličania museli
odvracať jednogólové manko z Popradu, na svojej pôde vyhrali rozdielom 2:0,
čím si zaručili finálovú účasť. Odvety sa
hrali 11., resp. 12. apríla. Finále Slovenského pohára tak v pondelok 1. mája na
futbalovom štadióne NTC Poprad predsa
len bude o konfrontácii Fortuna a druholigistu.
Slovenská pohárová súťaž Slovnaft cup sa
každý rok zapisuje do štatistík istými špecifikami. Najmä tým, že konečný víťaz sa
kryštalizuje zvyčajne do poslednej chvíle.
Samotným prekvapením tohto ročníka je
finálová miestenka druholigového družstva MFK Skalica. Zároveň je to historický
úspech klubu. V priebehu aktuálnej pohárovej súťaže vyradila postupne tri prvoligové
tímy, v odvete obrátila aj vývoj semifinálovej série. Najprv v Poprade prehrali Skaličania rozdielom 0:1, po góle Šestáka.
Slovan Bratislava netajil svoje postupové
ambície do finále pohárovej súťaže už pred
odvetou. V ligovej súťaži Fortuna sa zverencom Ivana Vkomanovica už tak nedarí,
pravdepodobne skončia na druhom mieste
tabuľky. Preto museli vsadiť na pohárovú
súťaž. Michalovce ale mali podobný úmysel, zabojovať o postup, aj napriek prehre
z prvého zápasu série karty ešte mohli hravo
zamiešať. No nestalo sa tak.
SLOVAN BRATISLAVA
- ZEMPLÍN MICHALOVCE
1:0 (1:0)
stav série – 2:0, postúpil Slovan BA

Sninský mládežnícky odchovanec, Košičan Matúš Kira, sa v bráne
Zemplínčanov do siete nezaplietol, naopak, v pohárovej súťaži odviedol
dobrú prácu pre svoje družstvo. | FOTO ARCHÍV MJK

Góly: 9. T. Priskin.
Žlté karty: nikto – 39. Šimčák. Rozhodovali: M. Očenáš – D. Hrčka, Pe. Chládek.
Divákov: 512.
ŠK Slovan: J. Mucha – B. Sekulić, K. Saláta,
M. Rundić, F. Kubík – De Kamps, V. Savićević (69. T. Kóňa), T. Priskin, S. Soumah (87.
R. Vittek), L. D. De Sa – F. Oršula (75. U.
Damjanović). Tréner: Ivan Vukomanovic.
MFK Zemplín: M. Kira – T. Sedlák, Pe.
Kavka, M. Sipľak, M. Šimčák – K. Qose – I.
Žofčák (59. F. Serečin), S. Danko, A. Dimitriadis (59. V. Bragin), M. Koscelník – M.
Regáli (82. K. Kushta). Tréner: Anton Šoltis.
Jediné, čo by mohlo negatívne vplývať na
vývoj stretnutia z pohľadu Zemplínčanov,
bol rýchly gól „belasých“. To sa aj udialo.
Kapitán Sekulić v 9. minúte tečovaným lobom sprava napálil pravú žrď, Tamás Priskin
v sklze, keď zaľahol aj Sipľaka, mal dlhšiu
nohu na dorazenie lopty za bránkovú čiaru
– 1:0. Golman Matúš Kira nemal v tejto situácii žiadnu šancu. V 40. min. sa zoči-voči
ocitli naši dvaja rodáci na opačných póloch

ihriska. Reprezentač- Humenčan Martin Koscelník je už stálicou základu A-družstva prvoligového
ný brankár Ján Mucha MFK Zemplín Michalovce. | FOTO ARCHÍV MJK
vyzrel na strelecký
pokus Maťa Koscelníka. Ako sa v ďalšom besta, Hlavatovič, Mizerák, Majerník, Mépriebehu ukázalo, bol to jediný gól stretnu- száros (90. Ulrich), Hruška (90. Jakubek).
tia. Bratislavčanom stačilo už len udržiavať Tréner: Jozef Kostelník.
toto vedenie, aby ich finálová účasť bola FK Poprad: J. Malec – Hatok, Palša, Pespečatená bez vážnejšieho zaváhania. Tri ciar, Maťaš (38. Kica), Hric, Medak (72.
vyložené šance Michaloviec neboli dotiah- Bilas), Kukoľ, Šesták (84. Šuľa), Kapláň,
nuté do konca. Zverenci Antona Šoltisa sa Šašinka. Tréner: František Šturma.
tak s pohárovou súťažou rozlúčili dôstojne,
na prahu finále. Tréner Michaloviec ocenil Aj v druhom odvetnom semifinále rezonoval
výkon Slovana a vyjadril sa, že jeho postup rýchly gól, keď v 8. minúte naznačil možnosti Skaličanov na domácom ihrisku blízko
je zaslúžený.
česko-slovenských hraníc Lukáš Hruška.
Množstvo žltých kariet na oboch stranách
SKALICA – POPRAD
(5/3) nepresiahlo trpezlivosť rozhodcovskej
2:0 (1:0)
trojice na ešte prísnejší verdikt. Kráľom
stav série – 1:1, postúpila Skalica
dôležitého stretnutia bol Daniel Šebesta.
V 69. min. prevzal loptu na vlastnej polovici
Góly: 8. L. Hruška, 69. D. Šebesta.
Žlté karty: 11. Szöcs, 40. Majerník, 42. domáci hráč, individuálne sa preštrikoval
Hruška, 50. Lipták – 25. Palša, 44. Kukoľ, súperom, rýchlym okom našiel dobre posta82. Šesták. Rozhodovali: J. Pavlík – R. Žá- veného Šebestu, ktorý zvnútra veľkého vápna prekvapil brankára i početnú popradskú
kech, J. Pozor. Divákov: 1 135.
MFK Skalica: J. Čikoš-Pavličko – Szöcs, obranu. Keďže „šturmovci“ spod Tatier sa
Švrček, Lipták, Vaščak (89. Milunović), Še- na západe krajiny gólovo nepresadili, Skaličanom stačili tieto dva góly na postup.

Prvoligová Žilina s majstrovským titulom v predstihu
-MJK-, Bratislava
V histórii slovenského futbalu najvyššieho levelu čosi nevídané. Ale určite nie
neuveriteľné. Päť súťažných kôl pred
koncom futbalovej sezóny 2016/17 Fortuna ligy mohli zverenci kormidelníka
Adriana Guľu na bratislavských Pasienkoch predčasne oslavovať titul majstra
v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži.
Už v rámci 28. kola v nedeľu 23. apríla
popoludní im totiž iba víťazstvo mohlo
zabezpečiť konečnú pozíciu lídra tabuľky.

Druhý Slovan Bratislava momentálne stráca na MŠK Žilina 13 bodov (61/48) a Žilina má navyše ešte zápas k dobru.
Bezgólový stav držali „belasí“ do 83. minúty. Potom Michal Škvarka spoza šestnástky
natiahol golmana Dominika Greifa k pravej
žrdi a napol sieť. Pre MŠK Žilina je to piaty
titul v histórii klubu, svoj prvý titul takto získal Adrian Guľa na trénerskom poste.
FORTUNA LIGA – 28. kolo
ZEMPLÍN MICHALOVCE
– DUNAJSKÁ STREDA
1:2 (1:0)

G: 31. K. Kushta – 48. Pa. Šafranko, 90.
E. J. D. Grajales.
ŽK: 50. Kavka, 68. Sipľak – 88. Ljubičić.
R: Pe. Kráľovič – M. Tomčík, M. Jankovič. D: 4 288.
MFK Zemplín: P. Macej – J. Grič, I.
Žofčák (79. T. Sedlák), M. Sipľak, J. Vajs
(57. M. Regáli), M. Koscelník, Pe. Kavka,
K. Qose, K. Kushta, A. Dimitriadis, F. Serečin (59. S. Danko). Tréner: A. Šoltis.

• Trenčín – Ružomberok 2:1, Slovan Bratislava – Žilina 0:1, Senica – Podbrezová
1:1, Prešov – Zlaté Moravce (3. 5. 2017),

Trnava mala voľno.
Žilina
25 19 4 2 69:20 61
Slovan BA 26 15 3 8 43:29 48
Trenčín
26 11 5 10 41:41 38
Podbrezová 25 10 8 7 28:24 38
Ružomberok 25 10 7 8 45:35 37
Dunaj. Streda 25 8 10 7 31:28 34
Trnava
25 9 7 9 26:29 34
Michalovce 26 8 5 13 33:47 29
Senica
26 6 7 13 21:29 25
Zl. Moravce 24 5 6 13 24:41 21
Prešov
25 3 8 14 14:52 17
Pozn. Spartak Myjava zo súťaže odstúpil.
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Humenskí bubeníci SZUŠ VIA ARTO si vybubnovali tri prvenstvá
Matúš Jeňo, -MJK-; Prievidza, Humenné
Jedným
z
ďalších
cenných
úspechov
talentovaných žiakov
Súkromnej
Základnej umeleckej školy
VIA ARTO na Laboreckej
ulici v Humennom, za ktorými je bezpochyby aj dôsledná
práca pedagógov, sú pódiové
umiestnenia. Po týždni sme tu
opäť s hudobným odborom.
Kvarteto chlapcov tejto školy
sa prezentovalo 12. apríla na
súťaži v Prievidzi.

ricky prvej účasti na bubeníckej
súťaži podaril takýto úspech.
Veríme, že to je a bude inšpiráciou pre našich žiakov, ale aj pre
všetkých nadšencov týchto krásnych bicích nástrojov,“ uviedol
s hrdosťou pedagóg SZUŠ Via
Arto, Matúš Jeňo, na margo
úspechov svojich žiakov.
Mnohí poznáme XYLOFÓN ešte
z útleho detstva, aj keď sme sa
hudbe v širšom rozsahu nevenovali. Drevenou paličkou na
hrote ukončenou guličkou sme
udierali na melodické farebné
pliešky či drievka... Xylofón hudobný nástroj zo skupiny bicích nástrojov. Podľa Sachsovho
a Hornbostelovho delenia patrí

medzi úderové
idiofóny (samo-znejúci hudobný nástroj).
Do Európy sa
pravdepodobne dostal v 15.
storočí z Indonézie. Skladá
sa zo sústavy
ladených drievok, na ktoré
sa hrá udiera- Najkrajšie 1. miesto a zlaté pásmo v kategórii C žiakov do 16
ním drevenou, rokov za predvedenie melodického bicieho nástroja – xylofón,
gumenou alebo pre Timoteja Štempáka. | FOTO ARCHÍV VA
plastovou paličkou. Pod driev- má krátky a ostrý tón. Drievka
kami sa nachádza sústava rezo- sú ladené chromaticky (farebnátorov. Tónový rozsah sa riadi ný, postupujúci v poltónoch). V
počtom drievok, najčastejšie je symfonickom orchestri sa xylo„od c1 do g3, až po c4“. Xylofón fón používa ako sólový nástroj.

Organizátorom II. ročníka celoslovenskej súťaže v hre na
bicie nástroje - BORÁKOVÁ
PRIEVIDZA 2017, bola ZUŠ
L. Stančeka v Prievidzi. Súťažná prehliadka pozostávala v hre
na malý bubon a biciu súpravu,
a v hre na melodický bicí nástroj - xylofón. Odbornú porotu
zastrešovali pedagógovia slovenských konzervatórií. Mladé
talenty z Humenného vystúpili
pod taktovkou dvojice – Mgr.
art. Matúš Jeňo (pedagogické
vedenie) a Michal Lörinc, DiS.
art. (korepetície).
Najvýznamnejší úspech zaznamenali žiaci Via Arto v najmladšej vekovej kategórii A (do 10
rokov). Tu mali Humenčania
zastúpenie v podobe dvoch mladých talentov. Viktor Gajdoš
dominoval v oboch hudobných
disciplínach, v hre na bicie
aj xylofón, čím získal „zlaté
pásmo“. Tomáš Chalachan si
v tej istej kategórii vybubnoval
„strieborné pásmo“ a „bronzové
pásmo“ za hru na xylofón.
Filip Krempaský obhajoval
kategóriu B žiakov do 13 rokov,
v oboch prípadoch ho porota
ocenila „bronzovým pásmom“.
V kategórii C žiakov do 16 rokov hájil farby Via Arto Timotej
Štempák, ktorý získal „strieborné pásmo“ za predvedenú hru na
bicie nástroje a jeho hra na xylofón mu vyniesla najkrajšie prvé
miesto a „zlaté pásmo“.
„Sme radi, že sa pri našej histo-

Žiaci SZUŠ Via Arto so svojimi pedagógmi – zľava: T. Štempák, V. Gajdoš, korepetítor Michal Lörinc a pedagóg Matúš Jeňo, T.
Chalachan a F. Krempaský. | FOTO ARCHÍV VA

Najmladšiu vekovú kategóriu A žiakov do 10 rokov ovládol na súťaži ...rovnako v hre na xylofón si najlepšie počínal V. Gajdoš,
v Prievidzi Viktor Gajdoš. Ako v hre na bicie nástroje... | FOTO ARCHÍV VA v klavírnom sprievode Michala Lörinca.. | FOTO ARCHÍV VA

