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Humenné: Návštevníkov
v zámku i skanzene
každým rokom pribúda

Mladíci vybrali peniaze
z cudzích kariet

Viac na str. 3

Viac na str.3

Dielo Mlyn
Humenné
získalo
ocenenie
Spolku
architektov
Slovenska
Spolok architektov Slovenska udelili
svoje tohtoročné výročné ceny.
tasr, Humenné, Foto: MILAN POTOCKÝ

Najúspešnejším architektom za
realizované diela Spolok architektov Slovenska (SAS) udelil
svoje ceny za rok 2017. Laureátom 53. Ceny Dušana Jurkoviča,
najstaršej a najdôležitejšej architektonickej slovenskej ceny, je
dielo Mlyn Humenné. Jeho autori
Michal a Dušan Burákovci, Matúš
Gomolčák a spoluautori Marek
Bakalár, Tomáš Eisner, Marek
Ganz z dlhodobo nevyužívaného
vodného mlyna vytvorili štvorpodlažný obytný dom s podkrovím. „Je to trvalo udržateľný projekt. Ukazuje nám víziu, že nevyužité a menej hodnotné stavby je
možné zmysluplne revitalizovať,
vdýchnuť im novú dušu a oživiť.
Aj v lokalite, ktorá nie je komerč-

ne atraktívna. Investor k tomu
pristúpil zodpovedne a dal príklad, že aj v menších mestách
možno postaviť veľmi kvalitnú
architektúru,“ na tlačovej konferencii v bratislavskom sídle SAS
zhodnotil jeho prezident Juraj
Hermann. Podľa Michala Buráka
to bol ich prvý bytový dom, ktorý
realizovali. „Dali sme si na tom
záležať, pretože v našom prostredí nie je veľa takýchto príležitostí.
Investor nám dal šancu aj riešiť
interiér všetkých 12 bytov, čo sa
často nestáva,“ prezradil Burák.
Do záverečnej nominácie na túto
cenu sa dostali ďalšie štyri diela,
ktoré hodnotila medzinárodná
porota: Poľovnícky dom v Malých
Karpatoch (autori Peter Kožuško,
Miroslav Hrušovský, Tomáš
Auxt, Peter Hudač, spolupráca

Michal Zábranský), Castellum
Cafe v Nitre (Martin Dulík, Marek
Šumichrast, Lívia Dulíková), Čakáreň v Národnom onkologickom
ústave v Bratislave (Veronika
Kotradyová, Martin Boleš), obnova starej synagógy v Bardejove
(Peter Gomboš, Ján Krcho, Tomáš Lupták). Z rozhodnutia Prezídia SAS 28. Cenu Emila Belluša
za celoživotné dielo si prevzal
architekt a urbanista Alexander
Bél (1933). Okrem návrhov stavebných objektov a diel vo verejnom priestore sa vyše polstoročie
venuje urbanizmu a územnému
plánovaniu najmä na východnom
Slovensku. Podieľal sa aj na príprave metodických pokynov pri
postupe územného plánovania.
„Urbanizmus v súčasnosti je, bohužiaľ, v defenzíve. V mestách sa

rušia útvary hlavného architekta
a venujú sa tomu komunálni politici, čo je veľmi zlé,“ pripomenul
Hermann. Tradičná je aj Cena
profesora Martina Kusého za výskumnú, publicistickú a osvetovú
činnosť, ktorú udelili po 15. raz.
Prevzala si ju Monika Mitášová
(1968) za koncepčnú, autorskú
a editorskú prácu na príprave
dvoch publikácií o Vladimírovi
Dedečkovi: Stávanie sa architektom a Interpretácie architektonického diela. Porota v hodnotení prihliadla aj na jej dlhoročnú
odbornú
vedecko-výskumnú
aktivitu v oblasti teórie a dejín
architektúry. Okrem SAS zriaďovateľom týchto cien je Fond
výtvarných umení. V Galérii SAS
je výstava prihlásených diel do
súťaže o Cenu Dušana Jurkoviča.
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Dielo Mlyn Humenné získalo ocenenie Spolku architektov Slovenska
FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na Zemplíne si cestári s prvým snehom poradili bez problémov
tasr, Humenné/Michalovce

Na Zemplíne si cestári s prvým
snehom poradili bez problémov.
V teréne bolo minulý týždeň v
pondelok nadránom niekoľko mechanizmov. Ako pre TASR uviedol
riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre
oblasť Humenné Ľubomír Galanda, všetky nimi udržiavané komunikácie sú zjazdné. „Nasadených
bolo spolu 16 mechanizmov. Najviac zasahovali nadránom, najmä

vo vyššie položených oblastiach,
ako je Starina, Palota, Rokytovce,“
uviedol s tým, že komplikácie nezaznamenali. Na zimnú sezónu sú
na jednotlivých strediskách podľa
jeho ďalších slov pripravení. Cesty
v Michalovskom a Sobranskom
okrese sú podľa vedúceho strediska michalovskej Správy ciest
Košického samosprávneho kraja
Michala Kráľa v poriadku. „Mechanizmy vyšli do terénu po 4.00
h. ráno. Išlo o šesť sypačov, tri nakladače fungovali na strediskách.

Prešli sme cesty 1. a 2. triedy. Boli
vlhké, miestami snežilo. Realizovali sme posyp, skôr preventívne,“
informoval TASR s tým, že na zimu
sú pripravení. „Zásoby posypového
materiálu máme doplnené, technika je prichystaná,“ uzavrel. Humenskí cestári zabezpečujú údržbu
na takmer 550 kilometroch ciest.
Tie sú rovnomerne rozdelené na
tri strediská, a to v Humennom,
Stakčíne a Medzilaborciach. Základným prostriedkom, ktorý počas
zimnej údržby pracovníci použí-

vajú, je posypový voz vybavený
i snehovou radlicou. K dispozícii
majú tiež traktor, nakladač a ďalšiu techniku. Zamestnanci pracujú
v trojzmennej prevádzke. Michalovské stredisko udržiava počas
zimy cesty prvej až tretej triedy
v dĺžke približne 600 kilometrov.
Pracovníci sú do terénu vysielaní z troch výkonných pracovísk
v Michalovciach, Sobranciach a
Veľkých Kapušanoch. K dispozícii
majú posýpacie vozidlá, frézy, nakladače a iné mechanizmy.

Dve percentá z daní darovalo už o stotisíc daňovníkov viac ako minulý rok
Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb tento rok už takmer 64 miliónov eur.
Podporiť činnosť týchto subjektov sa zatiaľ rozhodlo takmer 840 000 daňovníkov. Vyplýva to z aktuálneho stavu spracovania asignácie dane.
mpo, Slovensko

Poukázať dve percentá z podielu
zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely využívajú daňovníci
aj tento rok. Tisícky neziskových
organizácií, občianskych združení a nadácií má už na svojich
účtoch 63,6 milióna eur. Vyplýva
to z 836 241 spracovaných vyhlásení, ktoré za tento rok doteraz
spracovala finančná správa. Ide
o peniaze, ktoré sa prijímateľom
z neziskového sektora rozhodli
poukázať občania – buď zamest-

nanci v podaných vyhláseniach
za rok 2016, alebo daňovníci v
daňových priznaniach podaných
k dani z príjmov za rok 2016.
Suma sa do konca roka môže
ešte zvýšiť. Do konca roka totiž
finančná správa ešte očakáva podania daňových priznaní k dani
z príjmov právnických osôb od
tých daňových subjektov, ktoré
majú účtovné obdobie hospodársky rok. Už teraz však ide až o 2
milióny vyššiu sumu ako za celý
minulý rok.
Zdroje pre neziskový sektor z

podielu z dane z príjmov každoročne rastú práve vďaka zvyšujúcemu sa počtu daňovníkov, ktorí
chcú svoje 2 percentá z dane
z príjmov darovať. V roku 2016
využilo právo použiť určitú časť
zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely 740 199 daňovníkov,
tento rok ich je zatiaľ o takmer
100 000 viac. Kompletné vyhodnotenie zverejní finančná správa
do konca januára 2018. Počas
januára zároveň zašle finančná
správa neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od

daňovníkov, oznam o darcoch
v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov
prijímateľovi. Súhlas daňovníka
umožňuje finančnej správe oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy. Oznámenie
bude obsahovať meno a priezvisko (pri FO), resp. obchodné
meno alebo názov (pri PO), trvalý pobyt, resp. sídlo a právnu
formu v prípade PO. Informovala
hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Ivana Skokanová.
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Humenné: Návštevníkov v zámku i skanzene každým rokom pribúda

Vihorlatské múzeum (VM) v Humennom, ktoré sídli v historickom objekte renesančného zámku a jeho súčasťou je aj expozícia
ľudovej architektúry a bývania, navštívilo od začiatku tohto roka do konca októbra takmer 30-tisíc domácich a zahraničných turistov.
tasr, Humenné

Múzeum predpokladá nárast návštevnosti oproti vlaňajšku, nakoľko mnohé podujatia v ňom stále
prebiehajú. Tohtoročnú turistickú sezónu v múzeu považujú za
úspešnú. Najviac návštevníkov
tam zaznamenali od mája do októbra, bolo ich približne 26-tisíc.
„Najvyšší nárast sme pozorovali
predovšetkým v skanzene, kde prebiehali folklórne slávnosti, umelecké plenéry a interaktívne podujatia
pre rodiny a školské kolektívy. Zvýšený záujem bol aj o umelecko-historickú expozíciu v objekte zámku,

čo podporila jednak rekonštrukcia vonkajšej architektúry, ako aj
záujem o miestnosti s unikátnou
nástennou výmaľbou európskeho významu v Izbe Márie Terézie,
Čínskej izbe, Ornamentálnej izbe
a v Izbe uhorských kráľov, a to aj
napriek prebiehajúcim reštauračným prácam,“ informovala TASR
Jana Fedičová z VM. V priebehu
iba šiestich mesiacov zaznamenali
v obidvoch expozíciách o takmer
2000 viac návštevníkov ako počas
celého uplynulého roka.
„V rámci letnej sezóny dosiahli
najvyššiu návštevnosť prázdni-

nové mesiace, počas ktorých VM
prekonalo vlaňajší rekord 8500
ľudí o takmer tri tisícky,“ spomenula Fedičová. Verejnosť sa v tomto roku viac zaujímala o program
Medzinárodného dňa múzeí, mimo
letnej sezóny to bol zas 25. ročník
projektu Karpatská kraslica, ktorý
si prišlo pozrieť okolo 2300 ľudí.
K úspešným podujatiam patrili
podľa jej slov aj Rodáci v skanzene, medzinárodný plenér Insita,
pokračovanie environmentálneho
projektu Ekodni a nové podujatie
pre školskú mládež Deň tradičných
remesiel v skanzene. Aktuálne prebieha vo VM cyklus objektového

zážitkového vyučovania v oblasti
biológie, histórie, umenia a spoločenských vied pre základné, stredné, ale aj materské školy. Návštevníci si môžu okrem iného pozrieť aj
tri výstavy. Do konca kalendárneho roka pripravujú tiež rozsiahly
projekt podujatí Vianoce v múzeu.
„Výstavy v objekte zámku si návštevníci môžu pozrieť v pracovných
dňoch od 09.00 do 15.00 h. Expozície v objekte zámku a v skanzene
sú prístupné v pracovnom čase
od pondelka do piatka pre vopred
ohlásené návštevy minimálne piatich osôb,“ uzavrela.

Mladíci vybrali peniaze z cudzích kariet
mpo, Snina

Humenský vyšetrovateľ vzniesol
uplynulý týždeň obvinenie pre prečin porušovania domovej slobody,
prečin neoprávneného vyrobenia a
používania platobného prostriedku,
elektronických peňazí alebo inej platobnej karty a prečin krádeže dvom
mužom zo Sniny. Devätnásťročný
a 20-ročný Sninčan mali v sobotu 18.

novembra v čase okolo 24.00 hod.
vojsť bez dovolenia cez neuzamknuté
zadné vchodové dvere do prízemného bytu na Dobrianskeho ulici v Snine. Odtiaľ mali z komody na chodbe
bytu odcudziť dámsku peňaženku,
v ktorej boli peniaze, stravné lístky,
bankomatové karty, papierik s PIN
kódmi k týmto kartám, osobné doklady, ako aj rôzne vernostné karty.
„Ešte v tú istú noc prostredníctvom

jednej karty neoprávnene na dvakrát
vybrali 450 eur z jedného účtu. Aj
s druhou kartou sa pokúsili vykonať
tri transakcie, pri ktorých však zadali nesprávny PIN kód a na jednej
z čerpacích staníc v Snine vykonali
neúspešnú platbu za nákup tovaru v
hodnote 31,41 eura,“ uviedol prešovský krajský policajný hovorca Daniel
Džobanik. Polícia oboch mužov zadržala ako podozrivých v nedeľu 19.

Mladíci ukradli dámsku peňaženku, v ktorej
boli bankomatové karty a papierik s PIN kódmi. V tú istú noc neoprávnene vybrali z účtu
450 eur. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

novembra v popoludňajších hodinách. Po vykonaní procesných úkonov boli obvinení muži umiestnení
do cely policajného zaistenia.

Sochu Herkula v Snine reštaurujú, dostáva sa do pôvodného stavu z roku 1841
Železnú sochu Herkula, ktorá je súčasťou fontány na nádvorí Sninského kaštieľa, v súčasnosti reštaurujú. Mala by sa tak čo najviac
približovať pôvodnému stavu z roku 1841, keď ju jeden z majiteľov kaštieľa Štefan Rholl venoval svojej manželke.

tasr, Snina

Muž s kyjakom v ruke, ktorý bojuje proti hydre lernskej, sa stal
nepísaným symbolom mesta pod
Vihorlatom. Snaha o jeho obnovu
siaha do čias rekonštrukcie kaštieľa. V tomto roku sa na ňu podarilo vyčleniť financie z mestského
rozpočtu. Cena diela predstavuje
približne 25 000 eur. Reštaurátorské práce prebiehajú pod dozorom
pamiatkarov. Jednou z nich bolo
postupné odstraňovanie všetkých
vrstiev, ktoré boli na sochu od jej

vytvorenia nanášané. „Malo ich
byť sedem. Reštaurátor odstránil
asi 200 až 250 kilogramov povrchového materiálu,“ vysvetlil pre
TASR riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine Daniel Andráško. Pri odkrytí sa
podľa jeho ďalších slov zistili poškodenia, ktoré bolo nutné opraviť. Nasledovala chemická údržba
povrchu a nanášanie vrstiev, ktoré
na sochu patria. „Tá zmena je evidentná. Ľudia to tak nevnímali, ale
Herkulovi sa napr. úplne odkryli
črty tváre, hydra má šupiny,“ po-

znamenal. Ako ďalej uviedol, v súčasnosti sa nachádzajú v polovici.
„Teraz sa riešia hlavy hydry,“ spomenul s tým, že jedna z troch bola
v minulosti odcudzená. Provizórne
tam od čias, keď zrekonštruovali
kaštieľ, osadili odliatok z epoxidu
na základe jednej zo zvyšných hláv.
Bola však v inej polohe ako pôvodne. Súčasný reštaurátor bol totiž
v Užhorode, kde sa nachádza druhá socha. Videl teda, ako má správne vyzerať. „Momentálne sa hlava
nachádza v zlievarni,“ poznamenal
riaditeľ s tým, že po ukončení prác

by mala voda namiesto z dvoch,
vytekať už len z jednej hlavy. „Vyplýva to z dobových fotografií,“
doplnil. Práce by mali byť ukončené v polovici decembra. Podľa
Andráška bola socha pôvodne nad
úrovňou terénu. Pri rekonštrukcii
kaštieľa ju múrik vybudovaný okolo čiastočne zakryl. „Pohrávali sme
sa s myšlienkou, že sochu dvihneme. Nešlo to, tak sa vraciame
naspäť k tomu, že pravdepodobne
znížime múrik,“ vysvetlil plány do
budúcna.
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Pri zrážke s autom sa ťažko zranila chodkyňa

Ťažké zranenia utrpela 73-ročná chodkyňa pri zrážke s osobným autom v obci Hažín nad Cirochou v okrese Humenné.
mpo, Humenné

K nehode došlo v čase okolo 16.15
hod. Po ceste I/74 vedúcej cez
obec Hažín nad Cirochou viedol
v smere do Humenného 39-ročný
Sninčan osobné auto Škoda Rapid.
V blízkosti priechodu pre chodcov
došlo k zrážke s chodkyňou, ktorá
prechádzala cez cestu z pohľadu
vodiča, z ľavej strany na pravú,
k zrážke došlo v pravej prednej
časti auta. Žena v dôsledku nárazu spadla na prednú kapotu a následne vpravo mimo komunikáciu.

Podľa predbežnej lekárskej správy
utrpela chodkyňa ťažké zranenia
s predpokladanou dobou liečenia
viac ako 42 dní. Spôsobená škoda
bola vyčíslená na približne 2-tisíc
eur. Humenský vyšetrovateľ obvinil vodiča osobného auta z prečinu
ublíženia. Obvinený je stíhaný na
slobode.

Chodci by mali byť opatrní

Polícia sa snaží pravidelne informovať verejnosť, ako predchádzať
zbytočným tragickým dopravným
nehodám s účasťou chodcov. „Stačí

len dodržiavať všeobecne známe
pravidlá cestnej premávky, a to
tak zo strany vodičov motorových
vozidiel, ako aj zo strany chodcov.
Nezabúdať na to, že v cestnej premávke máme okrem svojich práv
predovšetkým povinnosti. Povinnosti voči sebe i voči druhým. A len
ak ich budeme všetci vzájomne dodržiavať a správať sa k sebe navzájom ohľaduplne, môžeme sa priblížiť k stavu, keď náš pohyb po ceste
či chodníku bude bezpečný,“ vysvetlil prešovský krajský policajný
hovorca Daniel Džobanik. Tomu je

potrebné, a najmä v týchto jesenných dňoch, u vodičov – prispôsobiť rýchlosť svojej jazdy a zvýšiť
pozornosť a obozretnosť za volantom, u chodcov – dbať na svoju
vlastnú bezpečnosť pri prechádzaní cez cestu a v čase zníženej viditeľnosti sa dostupným spôsobom
zviditeľniť. „Chodci si musia uvedomiť, že v každom prípade zrážky
s vozidlom sú to oni, čo vzhľadom
na vzniknuté následky ťahajú za
kratší koniec bez ohľadu na to, kto
nehodu zavinil,“ zdôraznil policajný hovorca

Mladý Sninčan kradol potraviny. Skončil za mrežami

Z prečinu porušovania domovej slobody obvinili policajti zo Sniny 20-ročného Sninčana.
mpo, Snina

Obvinený muž prišiel 5. novembra v
čase okolo 02.40 hod. k jednému z rodinných domov na Jesenského ulici
v Snine. Cez otvorené okno vedúce do
komory prístavby rodinného domu
vošiel dnu do komory, odkiaľ mal z
regála odcudziť rôzne potraviny, koreniny a zeleninu. Následne cez neuzamknuté dvere vošiel do kuchyne

prístavby, odkiaľ mal odcudziť kávu,
koreniny a z chladničky, na ktorej zlomil rukoväť, rôzne potraviny. Z kuchyne sa presunul na poschodie prístavby, odkiaľ mal odcudziť tri litrové
fľaše alkoholu, ktoré však po vyrušení
majiteľkou domu nechal v chodbičke
na prízemí prístavby. „Škoda spôsobená krádežou a poškodením bola vyčíslená na 120 eur. Obvinený Sninčan
bol umiestnený do cely policajného

zaistenia a bol
s p ra c o va n ý
podnet na
jeho väzobné stíhanie,“
spresnil prešovský krajský policajný
hovorca Daniel Džobanik.

Mladík ukradol z rodinného domu kávu, koreniny a rôzne potraviny. Policajti
ho zadržali a umiestnili do cely. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Nelegálny alkohol i parfumy skončili na skládke

Falzifikáty parfumov svetových značiek, ako aj fľašky s nelegálnym alkoholom zlikvidovali colníci. Viac ako 11-tisíc kusov falšovaného tovaru
v hodnote vyše 30-tisíc eur skončilo na skládke v Zohore.
mpo, Slovensko

Colný úrad Bratislava v uplynulých
dňoch likvidoval zadržaný tovar.
Na skládke v Zohore skončilo 9
100 kusov falzifikátov parfumov
svetových značiek, 1 049 ks spotrebiteľských balení liehu, 849 ks mazacieho prípravku a 44 fliaš piva.
Celková hodnota zlikvidovaného
tovaru bola 30 734 eur. „Vlastníci
uvedeného tovaru nevedeli preukázať jeho pôvod, a tak podľa zákona prepadol v prospech štátu.
V prípadoch, keď sa preukázalo, že
išlo o tovar porušujúci práva du-

Colníci zlikvidovali vyše 9-tisíc falzifikátov parfumov a 1 049 kusov spotre- Viac ako 11-tisíc kusov falšovaného tovaru v hodnote vyše 30-tisíc eur
skončilo na skládke. | FOTO: CÚ
biteľských balení liehu. | FOTO: CÚ

ševného vlastníctva, majitelia a zástupcovia vlastníkov ochranných

známok vyslovili súhlas s jeho zničením,“ spresnila hovorkyňa Col-

ného úradu Bratislava Drahomíra
Adamčíková.
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oslovíte viac ako
20 000 čitateľov
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KVH Beskydy sa podarilo získať viac ako 10-tisíc záznamov padlých vojakov
tasr, Humenné

Zostavovanie zoznamov vojakov
padlých v období prvej svetovej
vojny sa stalo jednou zo základných výskumných činností Klubu
vojenskej histórie (KVH) Beskydy,
ktorý pôsobí na severovýchode Slovenska. O padlých vojakoch z územia dnešnej Slovenskej republiky
sa im doteraz podarilo získať viac
ako 10 000 záznamov. Na frontoch
Veľkej vojny ich zahynulo približne
70-tisíc. Prvé kroky tohto projektu
siahajú do roku 2015, keď začali
s prešovským peším plukom číslo
67. „V doterajšom priebehu nášho
výskumu sme sa venovali zostavovaniu zoznamov padlých vojakov
tých jednotiek rakúsko-uhorskej
armády, v ktorých slúžilo výrazné
množstvo mužov pochádzajúcich
z územia dnešného Slovenska.
Podarilo sa nám postupne spus-

tiť seriály zoznamov padlých 11
rakúsko-uhorských peších jednotiek,“ TASR o tom informoval Radoslav Turik z KVH Beskydy. Za
týmito číslami sa skrýva práca 21
dobrovoľníkov z celého Slovenska.
„Nie všetci na projekte pracujú sústavne, ale každý z nich sa zaslúžil o
vytvorenie aspoň jedného zoznamu
padlých. Každý, kto sa do projektu
zapojil zhotovením čo i len jedného zoznamu, nám pomohol urobiť
ďalší krok ku konečnému cieľu,“
spomenul. „Súčasťou projektu je
aj terénny výskum na miestach,
kde naši rodáci počas prvej svetovej vojny bojovali,“ pokračoval Turik s tým, že jeho cieľom je nielen
zmapovať tieto lokality, ale aj nadviazať spoluprácu s miestnymi bádateľmi. „Vďaka nej sa darí pátrať
po konkrétnych osudoch vojakov,“
poznamenal s tým, že v tomto roku
tak navštívili bojiská a vojnové cin-

toríny na území Poľska, Maďarska,
Slovinska, Talianska, ale aj Slovenska. „Ďalšie expedície po stopách
našich predkov sú plánované aj v
nasledujúcich mesiacoch,“ uzavrel.
Klub vojenskej histórie Beskydy
pôsobí od roku 2004. Už približne sedem rokov sa venuje aktívnej
obnove vojnových cintorínov z čias

prvej svetovej vojny. Zrekonštruovať sa im už odvtedy podarilo viac
ako desať takýchto pietnych miest.
Členovia klubu zároveň realizujú
odborný výskum. Posledné dva
roky sa snažia tiež viac zapájať aj
do rozvoja turizmu v regióne severovýchodného Slovenska.

Klubu vojenskej histórie (KVH) Beskydy sa venuje zostavovaniu zoznamov padlých vojakov jednotiek rakúsko-uhorskej armády, v ktorých slúžilo výrazné množstvo mužov pochádzajúcich z územia
dnešného Slovenska. | FOTO: KVHB

Nová nemocnica v Michalovciach je už slávnostne otvorená
mpo, Michalovce, FOTO: SVET ZDRAVIA

Prvá všeobecná nemocnica, ktorú
postavili na Slovensku po takmer
30 rokoch, je súčasťou siete nemocníc Svet zdravia.
Bude fungovať podľa najmodernejších zahraničných štandardov
a pre celé východné Slovensko sa
stane nadregionálnym centrom pre
akútnu medicínu. Zdravotnú starostlivosť bude poskytovať v rámci
verejného zdravotného poistenia.
„Pomocou nových procesov a organizácie zdravotnej starostlivosti
dokážeme v novej michalovskej
nemocnici výrazne zvýšiť bezpečnosť pacientov, kvalitu ich ošetrenia aj ich komfort. Sme schopní sa
tiež koncentrovať na náročnejšiu
zdravotnú starostlivosť, ktorá si vyžaduje multiodborovú spoluprácu
a sofistikované liečebné metódy,“
priblížil riaditeľ novej michalov-

skej nemocnice Vladimír Dvorový.
Napriek tomu, že ide o všeobecnú
nemocnicu, bude poskytovať aj náročnejšiu zdravotnú starostlivosť,
než akú ponúkajú regionálne zdravotnícke zariadenia. Prioritne sa
bude zameriavať na akútne prípady
v odboroch, ako je chirurgia, onkologická chirurgia, urológia, onkologická urológia, gynekológia, onkologická gynekológia, traumatológia
a ortopédia. Veľký priestor bude
nemocnica venovať aj pediatrii a
internistickým disciplínam s dôrazom na neurológiu vrátane liečby
cievnych mozgových príhod, pneumológii a urgentnej medicíne. Bude
pôsobiť taktiež ako onkologické
centrum pre východné Slovensko a
rozsahom poskytovanej zdravotnej
starostlivosti sa bude približovať ku
koncovým nemocniciam.
Celkové náklady na výstavbu michalovskej nemocnice novej gene-

rácie sa vyšplhali na 34 miliónov
eur. Pôvodný architektonický návrh
vzišiel z dielne holandského štúdia
Dutch Health Architects a výstavbe,
ktorá trvala 32 mesiacov, predchádzali ďalšie dva roky
príprav. Do michalovskej nemocnice v poslednom období nastúpilo takmer 20 nových
lekárov. Sú medzi nimi
absolventi medicíny, ale
aj skúsení odborníci. V
prvých mesiacoch budúceho roka pribudnú
ďalší, takže v Michalovciach bude pôsobiť celkovo 139 lekárov.
Do novej nemocnice by
sa pacienti mali začať
sťahovať 5. decembra
a presuny by mali byť
ukončené do Vianoc.
Následne sa začnú za-

vádzať nové medicínske procesy,
ako je centrálna prípravovňa liekov,
systém včasného varovania či monitoring vitálnych znakov pacientov.
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V Sninskom kaštieli vystavujú Kvety dobra
Človek, v ktorého živote nezohráva svoju rolu ticho a kontemplácia, je uviaznutý v banalitách sveta.
Daniela Kapráľová, Snina

Vraví sa, že kvety sú to jediné, čo
nám Hospodin ponechal z raja.
Túžba po ňom zrejme ovplyvnila aj tvorbu umelca, pedagóga a
reštaurátora Milana Špaka, ktorý
tak, ako my všetci, podvedome
hľadá tento stratený svet duše.
Ale či chceme, či nechceme, hneď
sa nám tlačí nová asociácia. Kvety
zla od básnika literárnej moderny
Charlesa Baudelaira. Čo majú tieto dva protikladné výrazy spoločné? Prezentujú umenie. Kvety zla
sú dieťaťom človeka, ktorý sa dostal do galérie „prekliatych básnikov“. Jeho poézia objavovala
smelosť a smútok až brutálnych
stránok života. Na druhej strane
sa vyznačovala neskutočnou básnickou obraznosťou. Zásluhou
básnika sa rozšírili, ale aj začali spájať dovtedy nespojiteľné
témy ako: svätosť a zločin, sen a
skutočnosť, či krásno a škaredo.
Každé svetlo má tieň a umenie
na tieto atribúty reaguje. Výstava
Kvety dobra v Sninskom kaštieli
predostiera krásu ako pravidlo
pravdy uchopenej láskou. Krásu
ako vnútorného existenčného
princípu nášho bytia. Interpretuje kontemplatívny rozmer v
každom v nás. Niet divu, že vystavené diela sú akýmisi vizuálnymi
priestormi mieru, ticha, krehkosti a nevinných dotykov umelca
s prírodou, ktorá je primárnym
zdrojom tvorby Milana Špaka.
Autor vytvára impresie éterickej krajiny, ktorá však nestráca
„pôdu pod nohami“. Ide o veľkoformátové olejomaľby, ktoré cez
fragmenty videného mikrosveta
zachytávajú krehkú krajinu pocitov plnú harmónie. Ako sám
autor hovorí: „Človek, v ktorého
živote nezohráva svoju rolu ticho
a kontemplácia, je uviaznutý v
banalitách sveta, sveta adrena-

línových športov, zábavy, módy,
v ktorých sa pokúša vyhnúť konfrontácii s tým, čo vyžaduje hlbšiu transformáciu v nás samých.“
A dodáva: „Nočné i denné pobyty
v ústraní prírodného prostredia nás nasmerujú k nazeraniu
do hlbín svojej bytosti, k poznaniu pravej podstaty seba samých
a tým sveta navôkol.“ Áno, ticho
je znakom múdrosti, ktoré lieči.
Hluk zase vizitkou silného ega,
ktoré vytvára konflikty. Výstava
Kvety dobra je koncipovaná tak,
aby nasmerovala návštevníka
nielen na transcendentno prírody
a vyvolávala meditatívne zážitky,
ale aby upozornila aj na osobnosti, ktoré autorovi pomohli k
takémuto vnímaniu života a sveta. Tieto osobnosti sú pre autora
kvetmi dobra a zároveň posolstvom pre diváka. Autor si symbolicky vybral sedem osobností,
ktorými sú spisovateľ Novalis
(1772 - 1801), Simone Weil (1909
- 1943) - filozofka, mystička, učiteľka, robotníčka v automobilke,
politická aktivistka a vojačka, Ladislav Mednyánszky (1852 - 1919)

- jeden z najoriginálnejších a najosobitejších maliarov tej doby,
Stojaci Medveď (1829 - 1908)
- indiánsky náčelník kmeňa Ponca, Rabíndranáth Thákur (1861
- 1941) - indický filozof, básnik,
prozaik, mysliteľ, hudobník, maliar a sociálny reformátor, Sangye
Dolma (1993 - 2012) - tibetská
mníška, Dionýz Andrássy (1835
- 1913) - posledný predstaviteľ
monockej vetvy Andrássyovcov.
Všetky tieto osobnosti boli ľudskými originálmi, nie kópiami a
zanechali hlbokú stopu v našich
dejinách.
Dalo by sa o nich popísať veľa
strán, ale nechám na čitateľovi, aby si ich biografie vyhľadal.
Možno malá návnada. Napríklad
o Simone Weil napísali: „Jej srdce je schopné prestať biť pre niečo, čo sa stalo na opačnom konci
sveta.“ Alebo citát Thakuta: „Spal
som a snívalo sa mi, že život je
radosť. Prebudil som sa a zbadal,
že život je povinnosť. Plnil som
ju a pochopil, že povinnost je radosť.“ Nakoniec ešte spomeniem
priamu reč náčelníka Stojaceho

Medveďa: „Poznanie bolo vlastné všetkým veciam. Svet bol
knižnicou a jeho knihami boli kamene, listy, tráva, potoky a zvieratá, ktoré s nami zdieľali búrky
i požehnanie zeme. Naučili sme
sa to, čo sa len študent prírody
dokáže naučiť - cítiť krásu. Nikdy nehromžíme na búrky, besné
vetry, štípajúci mráz a sneh, to
by iba znásobilo ľudskú márnosť.
Čokoľvek prichádza, prijímame
s väčším úsilím a energiou, ak je
to nevyhnutné. Ale bez sťažovania. Ako jasné, tak i temné dni sú
vyjadrením Veľkého Mystéria...“
Darmo, múdrosť nepozná čas ani
priestor. Preto zo srdca pozývam
na prehliadku výstavy Kvety dobra, ktorá pookreje dušu a vydá
múdrosť. Myslím si, že umelec
Milan Špak, ktorý si vybral takúto cestu energetického a spirituálneho vyžarovania hmoty, môže
pootvoriť priezor viacdimenzionálnej reality, pri vnímaní ktorej
sa návštevník stíši a obohatí o
nový rozmer senzitivity.
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Prešovský kraj získal dve ceny v súťaži Zlatý erb
PSK má najlepšiu internetovú stránku.
Dáša Jeleňová, Prešov, FOTO: DJ

Prešovský samosprávny kraj nadviazal na sériu zlatých ocenení
z posledných ročníkov celoslovenskej súťaže ZlatyErb.sk. Z aktuálneho 14. ročníka si odniesol
prvú cenu za Najlepšiu stránku
samosprávneho kraja a navyše
aj špeciálnu cenu za Najlepšiu
bezbariérovú stránku samospráv.
Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien súťaže ZlatyErb.
sk 2017 sa uskutočnilo uplynulý
týždeň v rámci medzinárodného
kongresu ITAPA v Bratislave. Do
súťaže sa zapojilo 77 samospráv.
Porota hodnotila 63 kritérií v 11
kategóriách. Víťazom kategórie
Najlepšia stránka obcí sa stala
obec Jaslovské Bohunice, v kategórii mestá a mestské časti
ohodnotila porota ako najlepšiu
stránku web Bratislavy, ktorá získala aj hlavnú cenu súťaže Grand
Prix eSlovensko, a tým aj nomináciu do medzinárodnej súťaže
EuroCrest Award. Z Prešovského
kraja v súťaži bodovala aj obec
Ľubica (5. miesto). V rámci samosprávnych krajov patrí prvenstvo
Prešovskému samosprávnemu
kraju, ktorému Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska odovzdala navyše aj špeciálnu cenu

za najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv. Oficiálne webové
sídlo kraja už takúto cenu raz
získalo v roku 2010 a pridalo tak
ďalší významný úspech v tejto
súťaži. Internetová stránka Prešovského samosprávneho kraja
www.po-kraj.sk doteraz obsadila
osem prvých miest (2009, 2010,

2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2017), dve druhé miesta (2004,
2016) a jednu tretiu priečku
(2006). Ceny Zlatý erb sú udeľované v troch hlavných kategóriách
- najlepšia stránka samosprávneho kraja, najlepšia stránka mesta a mestskej časti a najlepšia
stránka obcí. Súťaž od roku 2004

každoročne vyhlasuje Únia miest
Slovenska a občianske združenie
eSlovensko. Hlavným cieľom je
podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu
skúseností a ohodnotiť snahu samospráv využívať informačno-komunikačné technológie.

V Snine ocenia osobnosti plastikou Nebo nad Sninským kameňom
tasr, Snina

Pri príležitosti 700. výročia prvej
písomnej zmienky ocení mesto
Snina tri osobnosti verejného,
spoločenského a kultúrneho života. Tri ceny udelí aj primátor mesta. Približne 20 ľuďom odovzdajú
pamätné a ďakovné listy. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční v
sobotu 25. novembra. Oceneným
in memoriam bude lekár Gabriel
Hoffmann, prvý riaditeľ sninskej

nemocnice. „Zaslúžil sa o to, že
zdravotníctvo v meste je postavené na veľmi dobrých základoch,“
uviedol pre TASR primátor Štefan Milovčík. Vavrinec Vass získa
cenu mesta za približne 50 rokov
jeho pôsobenia v miestnom rímskokatolíckom kostole. Ako organista bol súčasťou krstov, svadieb
i posledných rozlúčok mnohých
Sninčanov. „Za príkrych podmienok minulého režimu, často aj na
úkor pracovnej doby,“ doplnil.

Ďalším oceneným je Karol Wielkievič. „Zaslúžil sa o to, že Snina
je v takomto stave, v akom je, keď
v roku 1970 to bola ešte, dá sa povedať, väčšia dedina. Nebolo tu
v podstate žiadnej infraštruktúry,“
spomenul Milovčík s tým, že práve
Wielkievič ako dlhoročný predseda mestského národného výboru
bol pri rozmachu Vihorlatu, Jasu
či budovaní vodárenskej nádrže Starina. Primátor sa rozhodol
odovzdať cenu lekárovi Vincento-

vi Lukáčovi in memoriam, mladej
paleontologičke Valérii Vaškaninovej a galeristom - bratom Mirovi a Andrejovi Smolákovi. Akademický sochár Jaroslav Drotár
vytvoril pri tejto príležitosti plastiku Nebo nad Sninským kameňom.
Ďalší približne 20 ľudia dostanú
pamätné a ďakovné listy. „Neopomenuli sme ani to, že sme vyzvali
obyvateľov, aby nominovali tých,
o ktorých si myslia, že by si to zaslúžili,“ uzavrela hlava mesta.
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Krása, estetika a naše životné prostredie
Mgr. Andrej Račko, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Z histórie sa dozvedáme, že
starí Gréci niekoľko storočí
pred našim letopočtom vytvárali skvostné a v istom
zmysle doposiaľ neprekonané umenie len preto, lebo
kráse a estetike prisudzovali nesmiernu moc. Táto ich
múdrosť zostala natrvalo
platná. Veď ľudia vždy túžili
po kráse. Akoby aj nie, keď
prináša do života radosť.
Dnešná moderná doba v ďaleko väčšej miere ako to bolo
v minulosti vytvára pre túto
tak dôležitú oblasť života
veľmi dobre materiálne a sociálne podmienky. Odráža sa
to prakticky všade. V našich
mestách i dedinách. Estetizácia, skrášľovanie životného prostredia má vzostupný
trend. Skrášľovanie prispieva
k poľudšteniu, posilňuje citové vzťahy k domovu a spoloč-

nosti, ktorá tento domov vybudovala a ďalej ho dotvára.
Kultivuje človeka po stránke
zmyslovej,
emocionálnej,
fantazijnej ale aj poznávacej
a hodnotovej. Potreba krásna a estetična má svoj odraz
v kultúrnejšom spôsobe života. V kultúrnejšom, aký dosiahli predchádzajúce generácie. I keď estetizácia životného prostredia je duchovnej
povahy, má veľkú schopnosť
pôsobiť na náš praktický život. Duchovnou zložkou je tu
naša vôľa, naše chcenie vytvárať krásu. Bez dobrej vôle
by sme v skrášľovaní nepostúpili ani o krôčik dopredu.
Je potešiteľné, že u mnohých
obyvateľov nášho mesta sa
našiel v ich srdci aj kúsok
miesta pre skrášlenie nášho
životného prostredia. Je to
markantné zvlášť v okrajových častiach s prevládajúcou individuálnou bytovou

výstavbou. Majitelia domov
sa už dnes neuspokojujú iba
s tým, aby ich domy boli iba
účelné, ale aj krásne. Inšpiráciu nachádzajú aj na našich
sídliskách, kde po oteplení
sa pristupuje k skrášleniu fasád. Je už na čase, že sa docenil význam farby pre náš
emocionálny život. Dokázalo
sa, že farby sú viacmocným
podnetom pre ľudský organizmu a to nie je málo. Osobitnú kapitolu v skrášľovaní
životného prostredia tvorí
kvetinová výzdoba. Za tú
v historickej časti mesta si
zaslúžia pochvalu naše technické služby. V okrajových
častiach mesta ako je Dubník,
Gaštanová, sídlisko Poľana
a iné je veľa zanietených pre
skrášlenie balkónov, okien
a prídomových predzahrádok. Tejto ušľachtilej záľube
sa v prevažnej miere venujú
ženy. Vysoká estetická úro-

veň nie je zriedkavosťou. Farebná nádhera kvetov často
privádza okoloidúcich k úžasu. Krása, ktorú vytvárajú
a starajú sa o ňu od skorej
jari do neskorej jesene sa tak
stáva symbolom štedrosti,
radosti a darovania. Túžia
po nej nielen dospelí, ale aj
deti predškolského veku. Pozoroval som skupinu žiakov
jednej materskej školy, ktorá
prechádzala so svojou pani
učiteľkou uličkou v okrajovej
časti mesta. Zastavili sa iba
tam, kde ich očarila krásna výzdoba okien, balkónov
a predzahrádok. Priamy kontakt so živou krásou žiarivých
farieb kvetov im poskytol
veľa silných estetických zážitkov. Tento fenomén priameho styku s krásou sa stal
pre skupinu osemnástich detí
výchovou pre ich krajšiu a radostnejšiu budúcnosť.

10 | INFOSERVIS / INZERCIA

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
27. 11. PRI KAŠTIELI,
Mierová ul. 33/1
(Pod stračou nožkou)
28. 11. DON BOSCO,
Ul. 26. novembra 52
(za SLSP)
29. 11. PRI FONTÁNE,
Námestie slobody 28
30. 11. NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
Hviezdoslavova ul. 29
01. 12. LABORECKÁ,
Laborecká ul. 58
02. 12. CENTRUM,
Námestie slobody 67
03. 12. DR. MAX - Kaufland,
Štefánikova ul. 50
Východ / Západ S L N K A
pon (27.11.)
6:52 / 15:42 hod.
ut
6:54 / 15:42 hod.
str
6:55 / 15:41 hod.
štvr
6:56 / 15:41 hod.
pia
6:58 / 15:40 hod.
sob
6:59 / 15:40 hod.
ned
7:00 / 15:39 hod.

PRANOSTIKA

Ak v novembri sneh blato pokryje,
bude na ozimnom poli veľká strata.
Ak na Ondreja (30. 11.) včely
lietajú, bude neúrodný rok.
Keď na sv. Ondreja (apoštol) sneží,
dlho si biela perina poleží.
Na Ondreja ide orať
len krivý gazda.
Keď sv. Ondrej na plot mráz posadí,
nemusíme sa obávať povodní.
Na sv. Saturnina (29. 11., biskup
a mučeník) skučí meluzína.
Keď je mokrý prvý december,
nič chladivé v zime nečakaj.
Na sv. Františka Xaverského
(3. 12., kňaz) ľadový vietor
fučí od severu.
(jac)

HUMENSKÝ EXPRES
Myšlienka týždňa...

„Je lepšie odpustiť včerajšie
nespravodlivosti, ako dovoliť,
aby zostali, zapustili korene trpkosti
a otrávili tak zvyšok nášho života.“
(MICHAEL WILLIAMS; 1935-2001 – anglický herec, manžel herečky Judi Dench)
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Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

PRENÁJOM
 Dáme do prenájmu KANCELÁRSKE PRIESTORY v zrekonštruovanej budove SFZ na
ul. Osloboditeľov 3 v Humennom (100 m od centra mesta,
dostatok parkovacieho miesta
zdarma). Viac na tel. č. 0905
809 038; e-mail: sekretariat@
obfzhumenne.sk
HE-R/0081

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

PRÁCA
 Prijmeme zručných OPERÁTOROV / -KY do výroby v
Humennom a OPERÁTORKY
do textilnej výroby v Hencovciach. Informácie na tel. č.
0948 901 201, 0908 084 824.
HE-R/0108

 Prijmeme pomocnú silu –
UNIVERZÁLNY PRACOVNÍK
pre údržbu, dielňu a sklad. Informácie na tel. č. 0911 297 122.
HE-R/0107

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

SLUŽBY
 Postaráme sa o váš odpad.
Vypraceme pivnice a byty, odvezieme starý nábytok, koberce, plasty a všetky nepotrebné
veci. Potrebujete presťahovať
svoj byt? My to zariadime. Všetko za prijateľné ceny a zodpovedne. Tel. 0940 374 183.
HE-R/0109

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756
264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia,
infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod.
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SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ. Distribuované zdarma v meste Humenné. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
MIRO JAROŠ: TUKI TOUR 2
Koncert pre (ne)poslušné deti. – v utorok
28. novembra o 16.00 hod. v divadelnej sále
DK. Vstupné 10 eur.
PRESTAŇME DIÉTOVAŤ,
NAUČME SA JESŤ
Antónia Mačingová – beseda o zdravom
stravovaní. Jasno v hlave + poriadok na tanieri = zdravie, vitalita, krása a spokojnosť.
Vhodným výberom potravín a trvalou úpravou jedálnička sa jej podarilo dať zdravie do
poriadku a preto sa rozhodla tieto skúsenosti
odovzdávať ďalej. – v stredu 29. novembra
o 18.00 hod. v divadelnej sále DK.
ADVENTNÁ NEDEĽA
Mládežnícky zbor Spoločenstva Gorazd pri
Rímskokatolíckej farnosti Sťatia sv. Jána
Krstiteľa v HE, Ženská folklórna spevácka
skupina Zornica. – v nedeľu 3. decembra
o 15.00 hod. na námestí pri Fontáne lásky.
MIKULÁŠKE PREDSTAVENIE
Dorotka z Fidorkova a Mikuláš. – v nedeľu
3. decembra o 17.00 hod. v divadelnej sále
DK.
ROZSVIETENIE JEDLIČKY
Pred Domom kultúry – v nedeľu 3. decembra o 18.00 hod.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENOV
FOTOKLUBU REFLEX
Mozaika umelecky zachytených momentov
každodenného života, netradičné pohľady
na architektúru, prírodu a plynutie času.
Súbor čiernobielych a farebných fotografií
prezentuje výber za aktuálnej tvorby deviatich autorov: Veronika Bažaliková, Ľudovít
Hruška, Lenka Cholpová, Jozef Lauruský,
Zuzana Mjachká, Peter Lauruský, Marek
Suvák, Vladimír Vajs a Miroslav Vasil v galerijných priestoroch VM potrvá do
konca novembra.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových fotografií prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu
renesančného kaštieľa a priľahlého parku na
rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia
po dnešok. Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj doposiaľ nezverejnené snímky
pochádzajúce z rodinného albumu potomkov
Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Potrvá
do konca novembra v priestoroch VM.
STOPY TEREZIÁNSKEJ EPOCHY
300. výročie narodenia panovníčky Márie
Terézie. Plným titulom bola - cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa; kráľovná
Uhorska, Čiech, Chorvátska a Slavónska;
arcivojvodkyňa Rakúska; vojvodkyňa Parmy
a Piacenzy; veľkovojvodkyňa Toskánska.
Prehliadka jedinečnej Izby Márie Terézie
zhotovenej Štefanom XIV. Csákym, ostatných maľovaných komnát, expozícií, výstav
a podujatí v objekte zámku a priľahlého

skanzenu.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických čiernobielych grafík) autora a národného umelca Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
MATKY REBELKY:
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
(A BAD MOMS CHRISTMAS)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie
roka. Ale určite nie pre mamy. Tri matky rebelky (M. Kunis, K. Bell, K. Hahn) už majú
dosť večného upratovania, varenia, vyzdobovania a zháňania perfektných darčekov
pre celú rodinu (a občas aj pre seba, aby
oteckovia nemali starosti). Preto sa vzbúria
a rozhodnú, že tento rok si Vianoce konečne
chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, že
čoskoro sa ohlásia hostia, ktorí s ich predstavou dokonalých sviatkov asi nebudú úplne
súhlasiť – ich vlastné matky...
komédia (USA), slovenské titulky – 27.
novembra o 19.30 hod.
FANTASTICKÁ ŽENA
(UNA MUJER FANTÁSTICA)
FILM EUROPE... Cena ekumenickej poroty,
Cena za najlepší scenár, Cena Teddy a
nominácia na Zlatého medveďa Berlinale
2016, nominant Čile na Oscara v kategórii
„najlepší zahraničný film“... Marina je
mladá transgenderová servírka a ašpirujúca
speváčka. Orlando je jej o dvadsať rokov
starší milenec, s ktorým plánujú spoločnú
budúcnosť. Keď Orlando náhle zomrie, Marina je nútená čeliť psychickému a fyzickému nátlaku Orlandovej rodiny, sociálnemu
vylúčeniu i osobnému ponižovaniu. Napriek
prekážkam a nepriaznivým okolnostiam
pokračuje v boji za svoje práva, snaží sa
slobodne a dôstojne žiť, a pritom ukázať
svojmu okoliu, kým naozaj je: zložitou,
silnou, čestnou - fantastickou ženou. Najnovšia snímka režiséra Sebastiána Lelia je
originálnym nadžánrovým pokusom vzdorovať spoločenským stereotypom emancipačným príbehom, ktorý si berie rovnakým
dielom z tvorby Alfreda Hitchcocka i Pedra
Almodóvara.
dráma (CHILE/GER/ESP/USA), české
titulky – 28. novembra o 19.30 hod.
NÁDYCH PRE LÁSKU
(BREATHE)

Robin Cavendish a jeho manželka Diana sú
okúzľujúci mladý pár. Obaja milujú cestovanie a dobrodružstvá. Počas pobytu v Keni

MENINY
oslavujú:
27. 11. MILAN
28. 11. HENRIETA
29. 11. VRATKO
(Medzinárodný deň solidarity
s ľuďmi Palestíny)
30. 11. ONDREJ, ANDREJ,
ANDREAS
(Deň počítačovej
bezpečnosti)
01. 12.		EDMUND, EDMUNDA
(Svetový deň boja proti AIDS
- WHO)
02. 12.		BIBIÁNA
(Svetový deň zrušenia
otroctva)
03. 12.		OLDRICH
- 1. adventná nedeľa
(Medzinárodný deň osôb so
zdravotným postihnutím –
OSN / Sviatok sv. Františka
Xaverského – patróna diela
šírenia viery misionárov)
mladý Robin ochrnie a prognózy lekárov nie
sú príliš optimistické. Robin sa nevie zmieriť
s myšlienkou celoživotného pripútania na
lôžko.  Diana sa stotožní s jeho prianím a
napriek  zásadnému nesúhlasu doktorov
odvezie Robina z nemocnice domov. Láska
mladých manželov je oveľa silnejšia než
nepriazeň osudu. Rozhodnú sa neprežívať,
ale žiť naplno s každým nádychom. Začnú
cestovať po svete a ich odvaha, humor a
vášeň menia životy ďalším ľudom... Snímka
je nakrútená podľa skutočného príbehu
rodičov Jonathana Cavendisha, ktorý je
producentom filmu. Scenár napísal William
Nicholson s dvoma nomináciami na Oscara.
Réžie sa ujal Andy Serkis, pre ktorého je
film režijným debutom.  
životopisný, romantický (GBR), české titulky
– 30. novembra a 3. decembra o 19.30 hod.
7 SESTIER
(SEVEN SISTERS)
Sedem životov, sedem sestier, jedna spoločná identita. Preľudnený svet v roku 2073 sa
riadi drastickým zákonom jedného dieťaťa
na rodinu. Keď úrady zistia priestupok,
mladší súrodenec je automaticky odobraný.
V jednom byte sa už ale 30 rokov skrýva
a žije sedem sestier. Vyzerajú rovnako, no
predsa je každá z nich iná. Pre pohyb a
fungovanie vo vonkajšom svete využívajú
všetky jednu identitu, kde vystupujú ako
jedna osoba a žijú jeden spoločný oficiálny
život.  Ich systém funguje skvele počas
mnohých rokov až do toho dňa, kedy sa
„Pondelok“ nevráti domov.
akčný, sci-fi, thriller (USA/UKR/FRA), české
titulky – 1. a 2. decembra o 19.30 hod.
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OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Alojz Koniček, nar. 1926
Štefan Kočan, nar. 1928
Vasil Potocký, nar. 1932
Ing. Vasiľ Kováč, nar. 1933
Ján Ficik, nar. 1938
V BRESTOVE NAD
LABORCOM
Vasiľ Valalik, nar. 1933
V ČERNINE
Mária Kochanová, nar. 1924
V KLENOVEJ
Michal Litt, nar. 1934
V KOCHANOVCIACH
Peter Čerevka, nar. 1936
V MEDZILABORCIACH
Michal Hepák, nar. 1928
V SNINE
Klára Rešovská, nar. 1924
Štefan Čopík, nar. 1927
Mária Fedáková, nar. 1933
Ladislav Šponták, nar. 1936
Ján Ondik, nar. 1951
V TOPOLI
Ján Klec, nar. 1923
PADDINGTON 2

Roztomilý medvedík sa vracia... Paddigton
si po svojom prvom veľkom dobrodružstve
šťastne nažíva s rodinkou Brownovcov na
predmestí Londýna. Obľúbili si ho aj všetci
susedia a známi, pretože všade rozdáva
radosť... a samozrejme marmeládu. Jeho
milovaná teta Lucy bude mať onedlho
100 rokov a Paddington musí nájsť nejaký
skvelý narodeninový darček. Pri pátraní po
ňom zablúdi aj do starožitníctva pána Grubera, kde objaví nádhernú rozkladaciu knihu.
Je však príliš drahá, a preto si musí najskôr
zarobiť nejaké peniaze rôznymi pomocnými
prácami. Keď kniha zmizne, je na Paddingtonovi a Brownovcoch, aby odhalili skutočného zlodeja...
rodinný (GBR/FRA), slovenský dabing – 2.
decembra o 15.30 a 17.30 hod.
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Najvyššie pódiové umiestnenie obsadil bežec Miro Smetana
(pa); Vranov nad Topľou, Medzilaborce

Počas tretieho novembrového víkendu sa vo Vranove nad Topľou uskutočnil IV. ročník mestského behu
pod názvom GENERALI CITY
RUN 2017. Organizátorom týchto
pretekov bola Generali poisťovňa,
a. s., mesto Vranov nad Topľou a hotel Patriot.
Štart bol pred mestskou tržnicou a bežalo sa v uliciach mesta po asfalte
i dlažbe. Na štart piatich kilometrov sa
postavilo 130 bežcov.  Nechýbal medzi
nimi amatérsky bežec  Miroslav Smetana z Medzilaboriec.
Najviac síl mal Adrián Vavrek z Dulovej Vsi (okres Prešov), ktorý zvíťazil
časom 16:34,9 minút.  Druhý skončil

Roman Bak z Vranova nad Topľou
a tretí Jozef Fenčík zo Sobraniec.
Miroslav Smetana celkove skončil na
deviatom mieste.   Vo svojej vekovej
kategórii C muži (50 až 59-ročných)
zabehnutým časom Miro Smetana zvíťazil, na chrbát mu dýchal Vladimír
Balog z Košíc a tretí v tejto kategórii
dobehol Gabriel Sabo z Michaloviec.
Ako nám povedal medzilaborecký
bežec, v posledných rokoch sa akoby
vrece roztrhlo s amatérskymi bežcami.  
Čoraz   viac ľudí behu prispôsobuje
svoj životný štýl.   „Účasť na týchto
pretekoch bola slušná a konkurencia silná v každej kategórii. Bežalo
sa chladného a sychravého počasia.
Ja som so svojím umiestnením veľmi
spokojný,“ dodal Miroslav Smetana,
účastník Vranovského behu.

Miro Smetana svoju kategóriu v behu vo Vranove vyhral. | FOTO ARCHÍV MS

Pohár primátora Vranova putoval kamenickému klubu boxerov
(dm), -MJK-; Vranov n/Top., Kamenica n/Cir.

Šiesty a zároveň posledný turnaj
našej najvyššej boxerskej súťaže, I.
Slovenskej boxerskej ligy, organizovali cez víkend 18. a 19. novembra
vo Vranove nad Topľou. Priestory
Mestskej športovej haly obsadili
boxerské ringy, v ktorých do bojov
zasiahli aj členovia klubu ŠK Miko
fit-box z Kamenice nad Cirochou.
Za cenný úspech samotní boxeri
aj priaznivci tohto klubu považovať
budú určite nielen dosiahnuté výkony,
ale aj Pohár primátora mesta Vranov
nad Topľou, za progresívnu prácu klubu.
Najprv sa v sobotu v ringu pod dohľadom trénera Mariána Mika predstavila

štvorica A. Rak, N. Cenknerová, F.
Džubara a J. Rak.
Adrián Rak nastúpil v kategórii starších žiakov s váhou do 59 kg proti
súperovi z Košíc. „Adrián podal skvelý výkon, do zápasu vstúpil od úvodu
s odhodlaním a bojovnosťou. Súboj
skončil jednoznačnou výhrou na strane
Adriána bodovým rozdielom 5:0.“
V kategórii žien do 57 kg tradične reprezentovala kamenický klub Nikola
Cenknerová. „Nikola svoju súperku
z Nitry tlačila svojou bojovnosťou od
prvého kola, tá jej nedokázala vzdorovať, a tak naša zverenkyňa s prehľadom vyhrala 4:0 na body.“
Filip Džubara boxoval v kategórii
mužov vo váhe do 64 kg. „Tento zápas
bol Filipov celkovo štvrtý a v prvej lige
jeho prvý zápas. V ringu sa postavil

zoči-voči súperovi z Galanty, ktorý má
za sebou viac ako stovku zápasov. Hoci
Filip prehral na body, podal skvelý výkon plný odhodlania a nasadenia, dá
sa povedať, že tým svojho súpera prekvapil.“
Ján Rak reprezentoval klub v kategórii mužov do 69 kg. So svojím
súperom z Nitry predviedol veľmi
bojovný zápas. „Musím pochváliť
Janíkove odhodlanie a snahu, ktorú
v ringu predviedol. Jeho sily však na
súpera nestačili a prehral na body,“
zhodnotil výkony svojich zverencov
tréner Marián Miko.
V ďalší deň si členovia kamenického
klubu mali možnosť nesúťažne „pospárovať“ s členmi košického klubu
Tkáč
boxing
team. „Takýto typ

Zľava: Filip Džubara, Ján Rak, tréner Marián Miko, Nikola Cenknerová, Adrián Rak a Lukáš Jalč. | FOTO
ARCHÍV MM

tréningu je veľmi dobrý pre zlepšenie
výkonov, nakoľko si v klube nemajú
možnosť všetci medzi sebou pospárovať.“
Po ukončení tohto turnaja vo Vranove odovzdali zástupcovia Slovenskej
boxerskej federácie ocenenia za dosiahnuté výsledky klubom na turnajoch I. a II. Slovenskej boxerskej ligy.
Športový klub Miko fit-box si priniesol domov päť ocenení - 1. miesto
v kategórii starších žiakov II. SLB,
1. miesto v kategórii žien II. SLB, 1.
miesto v kategórii mužov II. SLB,
3. miesto v kategórii mužov I. SLB,
a družstvo žien I. Slovenskej boxerskej
ligy sa stalo majsterkami Slovenska
družstiev.

Primátor mesta Vranov nad Topľou, Ing. Ján Ragan, odovzdal pohár trénerovi Mariánovi Mikovi. | FOTO ARCHÍV MM
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Humenský plavec Oliver Verba nominovaný na sústredenie SPF
(mtgh), -MJK-; Spišská Nová Ves; FOTO ARCHÍV PKCH

Najlepší nominovaní 9 –
12-roční plavci zo slovenských
klubov sa cez víkend 18. a 19.
novembra stretli v krátkom
krytom bazéne v Spišskej
Novej Vsi, na záverečnom, 5.
kole Slovenského pohára žiakov, pretekov FPD. Na štart
osemdráhového 25-metrového bazéna nastúpilo 264 pretekárov (124 chlapcov a 140
dievčat) z 231 plaveckých
klubov, s úmyslom zaplávať
čo najrýchlejšie a súperom nič
nedarovať.
Naši tréneri, Tomahogh a Luksaj, priviezli na Spiš počtom
malú výpravu plavcov humenského plaveckého klubu Chemes, štyroch chlapcov a dve
dievčatá, s ambíciou pobiť sa
o medaily. Štyrom z nich sa to
aj podarilo.
Najlepšie z našich sa darilo jedenásťročnému Dominikovi Luksajovi. So ziskom dvoch zlatých
medailí, na 100 aj 200-metrovej
dĺžke disciplíny prsia, zaznamenal zaplávanými časmi (100 m
- 1:21.66 min., 200 m - 2:57.39
min.) prekonanie oddielových
rekordov.

Zuzana Pavlíková si vyplávala
bronzové medaily
v kraule na 400
metrov a v motýliku na 100 metrov,
štvrtá
doplávala
v disciplíne 200
metrov
voľným
spôsobom.
Desaťročný Oliver
Verba potvrdil svoje kvality a výkonnosť. Pri svojich
štyroch štartoch stál
štyrikrát na stupni
víťazov. Zaplával
zlatého
motýlika na 100 metrov
(1:19.31 min.), čo
je nový klubový
rekord. Prsia plával
dvakrát so strieborným puncom
- 50 a 100 metrov.
Bronzový motýľ na
50 metrov s časom 35.34 sekúnd
je jeho druhým prekonaným
klubovým rekordom na týchto
pretekoch. Tieto výsledky ho zaradili do prvej sedmičky na Slovensku v jeho vekovej kategórii
a odmenou je účasť na sústredení najlepších plavcov, ktoré
organizuje Slovenská plavecká
federácia v spolupráci s FPD.

Dvanásťročný Boris Barica
doplával 100 metrov znak na
striebornej pozícii a ďalších päť
disciplín plával do desiateho
miesta.
Ema Borščová v motýliku na
200 metrov skončila na nepopulárnej štvrtej pozícii. Trikrát ju
hodnotili na siedmom mieste 100 m znak, 100 a 200 m prsia.
Michal Pandoš štyrikrát doplá-

val v prvej osmičke - siedmy
na 100 m prsia, motýlik a znak
a ôsmy v znaku na 200 metrov.
Z tridsiatich dvoch štartov Humenčanov  na týchto pretekoch
v 23 prípadoch prekonali plavci
svoje osobné rekordy. Veríme,
že je to dobrá zvesť pred blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenska, ktoré budú začiatkom
decembra v Čilistove.

Medzinárodná konkurencia preverila statných sninských mladíkov
(pa); Košice, Snina; FOTO ARCHÍV ZKS

ZK 1904 Košice vo svojej zápasníckej hale v spolupráci so
Slovenským zápasníckym zväzom a Ministerstvom školstva
SR, usporiadali už XX. ročník medzinárodného turnaja
juniorov a kadetov v zápasení
voľným štýlom „O POHÁR
OLYMPIJSKÝCH NÁDEJÍ“.
Za účasti mladých zápasníkov
z Poľska, Rumunska, Čiech,
Ukrajiny, Bulharska, Ruska a zo
Slovenska zápasilo celkovo 82
borcov, z toho 34 juniorskej
a 48 kadetskej kategórie. Účasť
potvrdili aj chlapci ZK Slávia
zo Sniny - kadet Maroš Tóth
a junior Igor Lukáč, dvojica
vedená trénerom Antonom An-

drejkom a Slavomír Štofík bol
jedným z rozhodcov turnaja.
Kadet Maroš Tóth vo váhe
do 76 kilogramov obsadil
konečné štvrté
miesto. Junior
Igor
Lukáč
vo váhe 74 kilogramov skončil deviaty vo
svojej kategórii.
„Kvalitu turnaja potvrdili
členovia reprezentácií jednotlivých zúčastnených štátov,
ale s umiestnením svojich
zverencov som

spokojný. Naši mladí zápasníci
potrebujú čo najsilnejšiu konkurenciu, aby získali skúsenosti,“

konštatoval Anton Andrejko,
tréner Slávie Snina.
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Najvyššie krajské ocenenia významným osobnostiam a kolektívom.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK; Prešov

Prešovský samosprávny kraj
v tomto roku už po 14-krát ocenil
významné osobnosti či kolektívy
regiónu. Ceny Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Ceny
predsedu PSK za rok 2017 si prevzala šestica laureátov vo štvrtok
23. novembra v rámci slávnostného galaprogramu na veľkej
scéne Divadla Jonáša Záborského
v Prešove.
Ocenenia udeľuje Prešovský samosprávny kraj jednotlivcom a kolektívom za dlhoročný mimoriadny
prínos pre rozvoj kraja a významné
zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. „Už 14 rokov po
sebe oceňujeme výnimočných ľudí
a ich výnimočné skutky. Také, ktoré
sú dôkazom nesmiernej obetavosti,
nasadenia a energie urobiť pre tento
svet viac, ako sa očakáva,“ povedal
o laureátoch predseda PSK Peter
Chudík. Podľa jeho slov, verejné
uznanie patrí držiteľom cien za ich
celoživotnú prácu a úspechy, ktoré
prekračujú hranice regiónu i Slovenska. „Ich mimoriadne činy sú
výsledkom tvrdej práce, odriekania,
umu, talentu, ale i osobného vyžarovania, ktoré podnecuje aj ostatných
nasledovať ich osobný príklad a byť
lepšími a úspešnejšími,“ dodal.
Ceny Prešovského samosprávneho
kraja získali traja laureáti. Spomedzi
trinástich návrhov o nich rozhodli
na základe odporúčania výberovej
komisie poslanci krajského parlamentu. Najvyššie krajské ocenenie
za tento rok udelili bývalému riaditeľovi Správy a údržby ciest PSK
Vladimírovi Kozákovi, in memoriam, za celoživotné dielo, najmä za
obnovu havarijného stavu ciest od
roku 2004, mimoriadnu osobnú angažovanosť za rozvoj regionálneho
cestného hospodárstva a zároveň za
osobný prínos v oblasti cezhraničnej spolupráce Prešovského kraja.
Ďalším laureátom sa stala dedinská folklórna skupina Raslavičan,
ktorá cenu získala za mimoriadne
úspechy v súťaži Zem spieva, dlhoročnú úspešnú popularizáciu
folklóru a uchovávanie tradícií horného Šariša. Cenu PSK si prevzal

aj páter Michal
Zamkovský
za dlhoročnú
obetavú misionársku činnosť
na Slovensku
i v zahraničí.  
Predseda Prešovského samosprávneho kraja
Peter Chudík
sa v tomto
roku rozhodol
udeliť
Cenu
predsedu PSK
automobilovému pretekárovi
Igorovi Drotá- Cena predsedu PSK. | FOTO ARCHÍV PSK
rovi za viac ako
40-ročnú úspešnú kariéru a úspechy Poprad, hádzanársky klub Tatran
dosiahnuté v motoristickom športe, Prešov, herecký manželský pár –
za popularizáciu tohto športu a za Jožo a Kveta Stražanovi, speváčky
propagáciu regiónu. Druhým lau- Mária Mačošková a Anna Servicreátom Ceny predsedu PSK sa stala ká,   akademickí maliari Juraj Kresil
historička, autorka mnohých odbor- a Andrej Smolák, lekári Ján Kľoc a
ných prác i beletrie  Nora Barátho- Ján Kmec, kňaz Marián Kuffa, tatvá, ktorá verejné uznanie získala za ranský chatár Peter Petras, Ľubovceloživotné dielo v oblasti histórie, nianske múzeum či Knižnica P.O.
pedagogiky a kultúry. Tretie ocene- Hviezdoslava v Prešove.
nie si za mimoriadne úspechy v súLaureáti Ceny PSK
ťaži Zem spieva a za uchovávanie
a šírenie tradičnej rusínskej kultúry
Folklórna skupina
prevzal folklorista Štefan Štec.  
RASLAVIČAN
Ocenenia udeľuje Prešovský samosprávny kraj od roku 2004. Medzi Raslavičan patrí medzi najstaršie
doterajších laureátov Ceny PSK folklórne kolektívy. Vo svojom repatria napríklad Michal Kováč, pertoári zachytáva obyčaje Raslavíc
prvý prezident Slovenskej republi- a oblasti horného Šariša. Prezentáky, Prešovská univerzita, diecézny ciou lokálnych zvyklostí, originálbiskup František Tondra, Jeho Bla- nych tancov, piesní a štýlovo čistej
ženosť Nikolaj, prešovský eparcha impozantnej ľudovej hudby upútava
Ján Babjak, kardinál Jozef Tomko, pozornosť odbornej i laickej verejHorská záchranná služba, folklórny nosti.
súbor Šarišan, lyžiar Adam Žampa, Ľubovnianska nemocnica či Folklórna skupina začala účinkovať
partnerský Pardubický kraj. Vla- už v 20-tych rokoch minulého stoni si najvyššie ocenenie krajskej ročia, no za svoj oficiálny začiatok
samosprávy prevzali olympionici činnosti považuje prvé historické
Ladislav a Peter Škantárovci, para- vystúpenie v Prahe v roku 1931.
lympijský víťaz Samuel Andrejčík Kvalita vystúpení aj náročnosť
a Gréckokatolícka charita v Prešo- choreografií čoskoro posunula Raslavičan medzi vyhľadávané súbove.
ry,   ktoré pravidelne účinkovali v
Predseda Prešovského samospráv- Československom rozhlase a svoje
neho kraja Peter Chudík svoju umenie prezentovali vo viacerých
cenu minulý rok udelil interpretke filmoch.
ľudových piesní Monike Kan- Najväčšie úspechy žne Raslavičan
dráčovej, profesorovi René Mat- pod vedením Antona Konturu, ktolovičovi a spoločnosti 4 SPORT. rý je skúsený choreograf, tanečník,
Cenu predsedu PSK si v minulosti spevák a zanietený folklorista. Pod
prevzali napríklad Hokejový klub jeho taktovkou vzniklo množstvo

Cena PSK. | FOTO ARCHÍV PSK

vydarených folklórnych pásiem, tanečných choreografií a speváckych
programov. V roku 2012 predstavil
Raslavičan verejnosti premiérový
program pri príležitosti 80. výročia založenia. Súbor sa pravidelne
predstavuje na významných folklórnych festivaloch nielen doma aj
v zahraničí. Slovenské ľudové tradície úspešne prezentoval v Španielsku, Portugalsku, Česku, Poľsku, vo
Francúzsku či v Spojených štátoch
amerických.
V celoštátnej súťažnej prehliadke
dedinských folklórnych skupín Nositelia tradícií získal kolektív trikrát
titul Laureát. Rovnaký titul dvakrát
získala Ľudová hudba FSk Raslavičan. V roku 2013 Raslavičan získal
dvojnásobný titul Laureát celoštátnej súťažnej prehliadky hudobného
folklóru Vidiečanova Habovka, v
kategórii ľudových hudieb a speváckych skupín. Do povedomia
celého Slovenska sa dostal aj ako
finalista súťaže Zem spieva.
Michal ZAMKOVSKÝ
misionár
Páter Michal Zamkovský sa narodil
v roku 1948 v podtatranskej obci
Toporec. Hoci ukončil stavebnú fakultu STU v Bratislave, jeho životná cesta i filozofia ho nasmerovala
k duchovnej službe a misionárstvu.
V roku 1976 v Bratislave zložil svoje prvé rehoľné sľuby a tajne začal
študovať v Poľsku. V roku 1980
ho kardinál František Macharský
v Zakopanom vysvätil za kňaza. Po
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Kraj udelil Ceny PSK a Ceny predsedu PSK za rok 2017
vysviacke pracoval istý čas ako stavebný inžinier v Starej Ľubovni. Po
páde komunizmu sa už naplno venoval svojmu kazateľskému poslaniu. Postgraduálne štúdium ukončil
na Lublinskej univerzite v oblasti
pastorálnej teológie v roku 1996.
Od roku 1990 pôsobil v Kláštore
Redemptoristov v Podolínci a v rokoch 2005 až 2010 bol viceprovinciálom redemptoristov v Bratislave.
Pápež František ho spolu s ďalšími
rehoľnými kňazmi z celého sveta
vymenoval za misionára milosrdenstva. Tento mandát získal ako
jeden zo štyroch redemptoristov na
Slovensku.
Otec Michal každoročne organizuje
ľudové misie a duchovné obnovy
na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Je známy z televízie LUX a rádia
LUMEN. Jeho prednášky z duchovno – relaxačných pobytov sa
stali základom knihy Cesta blahoslavenstiev.
Kázne, prednášky, rozhovory, debaty, stretnutia v spoločenstvách pátra
Michala Zamkovského majú na internete niekoľkotisícové vzhliadnutia. Vyše dvadsaťročnou   misijnou
činnosťou, vyše troma stovkami
programov, ktoré pripravil s bratmi
redemptoristami, sa zaradil medzi
významné osobnosti cirkevného
sveta.
Vladimír KOZÁK
in memoriam

hol obdivuhodné výsledky. Veľký je
jeho podiel na budovaní vzťahov a
realizácii projektov v rámci cezhraničnej spolupráce, najmä s partnerskými regiónmi – s Malopoľským
a Podkarpatským vojvodstvom
v Poľsku, Zakarpatskou oblasťou
na Ukrajine a Pardubickým krajom
v Česku.  
Bol excelentným odborníkom, vyzretým manažérom, organizátorom,
ale zároveň ľudsky veľmi prístupným človekom. Mimo štandardného zamestnania zastával pozície
v ďalších stavovských organizáciách - bol podpredsedom Slovenskej
cestnej spoločnosti, členom Monitorovacieho výboru Operačného
programu Doprava pri Ministerstve
dopravy SR. Popri práci sa venoval aj publikačnej činnosti, miloval
všetky druhy športu a veľmi rád
cestoval.
Vladimír Kozák, napriek svojim víziám a plánom, svoju životnú cestu
ukončil náhle 6. novembra 2016.
Laureáti Ceny predsedu PSK
Igor DROTÁR
automobilový pretekár
Legendárny, stále aktívny prešovský automobilový pretekár Igor
Drotár sa narodil v roku 1954 v Prešove.

Nora BARÁTHOVÁ
historička
Významná slovenská historička, autorka mnohých odborných prác, ale
i beletrie. Narodila sa v roku 1944
v Kežmarku, študovala na UPJŠ
v Prešove. V roku 1976 úspešne
absolvovala rigorózne skúšky zo
všeobecnej histórie a filozofie.
Celý svoj profesijný život spojila s
Múzeom v Kežmarku, kde pôsobila 38 rokov – od roku 1965 až do
dôchodku v roku 2008. Vďaka jej
pracovnému zanieteniu a nebývalému záujmu o históriu sa múzeu
podarilo získať množstvo vzácnych
zbierkových predmetov.
Literárne činná začala byť ešte
počas štúdia na vysokej škole. Vo
svojich prácach odkrývala históriu
cechov a remesiel v regióne, literárnu históriu, históriu školstva a všeobecných dejín od najstarších čias
až po súčasnosť.
Nora Baráthová je nielen vynikajúca historička, ale aj úspešná
spisovateľka, ktorá svoje poznatky pretransformovala do beletrie.
Historické témy, ktoré spracovala v
románoch, sa stali námetmi pre scenáre na filmové, divadelné a rozhlasové predstavenia, ale slúžili aj ako
podklad pre sprievodcovské služby
po meste Kežmarku, aj ako libretá
väčšiny expozícií na Kežmarskom
hrade.
V rokoch 1999 a 2009 získala Cenu
mesta Kežmarok. V roku 2012 jej
minister kultúry udelil Cenu Andreja Kmeťa za mimoriadny prínos v oblasti histórie. Je členkou
Slovenskej historickej spoločnosti,
členkou Asociácie organizácii spisovateľov Slovenska. Šesť volebných období pôsobila ako poslankyňa mestského zastupiteľstva
v Kežmarku.

Štefan ŠTEC
folklorista
Štefan Štec, narodený v roku 1987,
pracuje ako redaktor rusínskeho
národnostného vysielania košickej
redakcie Slovenského rozhlasu.
Hoci sa narodil v Košiciach, jeho
rodinné korene siahajú do rusínskej
obce Habura pri Medzilaborciach.
Práve odtiaľ pramení jeho záujem o
hlbšie spoznávanie dedinskej kultúry a tradičného spôsobu života Rusínov. Od detstva mal veľmi blízky
vzťah k folklóru. V roku 2006 začal
pôsobiť ako tanečník vo FS Hornád.
Už po roku vyhral najprestížnejšiu
cenu v tanci na Slovensku Šaffova
ostroha a stal sa laureátom speváckej súťaže Makovická struna v Bardejove. Tieto ocenenia sa neskôr
niekoľkokrát znásobili.
Ako amatér sa začal zaoberať choreografiou vo vysokoškolskom súbore Poľana v Brne. S choreografiou pokračoval v súbore Hornád,
kde doposiaľ pôsobí ako umelecký
vedúci. Je nielen interpretom tanečno- hudobných tradícií východného
Slovenska, ale aj objavovateľom archívnych materiálov a starodávnych
piesní najmä z nášho územia.
Rusínske piesne a tance sú ale jeho
doménou. S týmto repertoárom sa
stal jednou z najväčších hviezd televíznej súťaže Zem spieva. Po vystúpení v tejto šou mu prischla prezývka rusínsky Karel Gott. Je hrdý
na svoj rusínsky pôvod a je stálym
propagátorom a zástancom tradičnej rusínskej kultúry a umenia. K
svojim koreňom má silný vzťah a
s láskou šíri rusínsku kultúru na celom Slovensku.
HE-S/0022

Prvú rely absolvoval v roku 1973,
ako osemnásťročný  na Zemplínskej
Šírave na sériovej Škode 100, ktorú
mu požičal jeho triedny učiteľ. Výsledok nestál za nič, ale rýchla jazda
mu učarovala tak, že motošportu sa
Celý svoj pracovný život venoval venuje už štyri desaťročia. Počas
cestnému hospodárstvu. Pôso- svojej kariéry vystriedal množstvo
bil v stavebných spoločnostiach, automobilov, od BMW cez Ford,
Slovenskej správe ciest, Národ- Toyotu, Subaru až po súčasnú Škonej diaľničnej spoločnosti, regi- da Fabia R5.
onálnej správe ciest na rôznych Prvý titul slovenského šampióna
riadiacich pozíciách. V decembri v rely získal v roku 1997. V roku
2003 sa stal riaditeľom Správy 2014 sa stal absolútnym majstrom
a údržby ciest Prešovského sa- Slovenska v rely a zároveň v premosprávneho kraja, kde praco- tekoch automobilov do vrchu a
val do svojej neočakávanej smrti.   stal sa tak jediným slovenským
Vladimír Kozák je považovaný za pretekárom, ktorý je držiteľom tizakladateľa systému cestného hos- tulu absolútneho šampióna v dvoch
podárstva v kraji, ale aj dlhoroč- disciplínach. O dva roky neskôr,
ného garanta obnovy cestnej siete v roku 2016 na posledných pretePSK. Má výrazný podiel na rozvoji koch sezóny v poľskej Korczyne,
infraštruktúry v Prešovskom kraji prišiel historický úspech, Igor Drood roku 2004, kde svojou snahou a tár vo svojich 62 rokoch získal rovnesmiernou húževnatosťou dosia- no dva národné tituly. Po druhýkrát
Vladimír  Kozák sa narodil v roku
1952 v Matejovciach nad Hornádom. Vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žiline.  

sa stal majstrom Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu a stal
sa aj poľským šampiónom, čím sa
zapísal do histórie poľského motošportu, keďže je prvým cudzincom,
ktorý tento titul získal. Aktuálne
veterán slovenského automobilového športu ukončil s výborným
výsledkom aj tohtoročnú sezónu
Majstrovstiev Slovenska pretekov
automobilov do vrchu, kde sa stal
absolútnym vicemajstrom.

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

tel. 0948 505 525
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II. LIGA, MUŽI, skupina Východ – 11. kolo
MHK MARTIN - MHK
HUMENNÉ
3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

Góly: 36. (PH1) F. Poliaček (Říha),
38. F. Poliaček (Říha, Hriňa), 53. T.
Pokrivčák – 22. (PH1) Pe. Bartoš
(Šechný, Vaško), 22. Pe. Klouda (Bartoš), 31. D. Markuš (Suvák), 60. (PH1)
Ľ. Buraľ (Bartoš, Klouda).
Strely na bránu: 44-18. Zákroky
brankára: 14-41. Presilovky: 1/8 –
2/4. Oslabenia: 2/4 – 7/8. Vylúčenia:
2. T. Rusina (2 minúty), 7. S. Hriňa
(2), 31. J. Mendel (2), 33. M. Solar
(2), 53. L. Říha (2), 55. L. Říha (10,
nešportové správanie), 58. S. Hriňa (2)
cia
/ Spravodajstvo
– 3. R. Ficko (2), 7. team penalty (2),

KÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový BAZÉN
08.15 – 09.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
str
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
pia
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
sob, ned
09.00 – 20.00 hod.

11. S. Maury (2), 17. M. Ondrej (2), Tréner: R. Šechný.
33. I. Fedorko (2), 34. Ľ. Buraľ (2), 41.
M. Ondrej (2+10, napadnutie hlavy a • Sabinov – Trebišov 4:5 PP, Gelnikrku), 53. S. Maury (2), 55. Ľ. Buraľ ca – Bardejov 3:7, Sanok – Liptovský
(2), 60. Ľ. Buraľ (10+20, nešportové Mikuláš B 3:4 SN.
správanie sa).
11 10 0 0 1 81:38 30
Rozhodovali: M. Žák – M. Kováčik, Humenné
Martin
11 8 0 0 3 55:30 24
A. Jakubec. Divákov:
2 600.
6. KARNEVAL
11 5 2 0 4 45:46 19
MHK MT: B. Bernát – S. Hriňa, J. L. Mikuláš B
Sobota
10ako6 akční
0 0 hrdi4 54:37 18
Deťúrence
NižnýchRim.
Ladičkoviec
Mendel, L. Říha, A.
Jurášek, F.zPolia11 5 1 vílami
0 5 50:61
spoluG.s romantickými
princeznami,
a 17
ček – T. Rusina, T.novia
Pokrivčák,
Vil- Bardejov
Sanok
11 3 1 3 4 35:43 14
inými
rozprávkovými
bytosťami.
chinskiy, I. Brveník, K. Ferleťák – M. Brezno
10 3 1 0 6 45:47 11
Solar, M. Škumát, M. Lauko, Pe. Čip- Trebišov
11 2 2 1 6 35:41 11
kala, M. Hanes. Tréner: B. Stolárik.
Sabinov
11 2 0 3 6 38:66 9
MHK HE: M. Ščambora – Ľ. Buraľ, Gelnica
11 2 1 1 7 32:61 9
R. Ficko, J. Dancsák, R. Šechný, F.
Ďalšie stretnutie 12. kola odohrá MHK Humenné
Vaško – Z. Kubát, M. Ondrej, Pe.
Bartoš, Pe. Klouda, I. Fedorko – A. na domácom ľade zimného štadióna v Humennom,
v sobotu 2. decembra o 17.30 hodine. privítajú
Suvák, S. Maury, Mi. Mach, D. Marhumenskí hokejisti HK Sabinov.
kuš, V. Čopák – E. Dzoba, E. Renčok.

ut

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY

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:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický,
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
d) profesijný štruktúrovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravotne spôsobilý na výkon štátnej služby

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

V AUTOMOBILOVOM
HE-S/0042

hodnotiaca komisia pod vedením
RNDr. Justíny Horníkovej konštatovala, že práce boli rôznorodé, nápadité a zaujali prítomných. V závere
všetkým zúčastneným poďakovala
za to, že pripravili prezentácie a obhajoby svojich prác na úrovni svojich možností a schopností. Osobitne
vyzdvihla a ocenila práce žiakov 2.
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L. Stachura.
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Rozhodovali:
Pa. Havrila
G. Svat.
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Vaško,
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venovaný zakladateľovi firmy IKEA
Komjatý.
a upozorniť nás na niektoré perličky
FK:
M.života.
KapraľCieľom
– T. Eliaš,
Bez jeho
druhejR. práce
liš,
Vrbovský,
S. Krempaský,
S.
boloL.vytvoriť
šablóny
na poznávanie
Kraľovič,
Varga,materiálov,
R. Pavol Vantrurôznych M.
druhov
najmä
s T.
drevárskou
tematikou.
Odborná
ba,
Mikluš, J. Harčár,
M. Mihok.

INZERCIA

HE/0046
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M. Mamaj,
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Komjatý,
rác SOČ, naGóly:
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Strednej
35. L.prezentovali
Križanovský,svoje
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Popik sa
–
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39. nej
a 39.18E. žiakov
Haladej,študijných
24. A. Haa zúčastnilo20.,
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várskej a nábytkárskej
výroby, kozmetička
renčák, 30. V. Voroňák.
ami v 5 súťažných
odboroch.
Žlté karty:
34. I. Komjatý – 20. E.

SAUNA – ženy
15.00 – 20.00 hod.
10.00 – 20.00 hod.

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

FUTSALOVÝ SERVIS

vyhlasuje V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii
HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK

ut - sob
ned

Moder EFEKT s.r.o.

II. LIGA - VÝCHOD

rehliadka prác SOČ

SAUNA – muži
13.00 – 20.00 hod.
10.00 – 20.00 hod.

INZERCIA
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vlnenie humenských
mladýchSERVIS
tanečníčok

Valaliky A
8 7 0 1 102:42 22
III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
Humenné
8 7 do
0 1finálového
100:44 22
s Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného
postup
PŠ Košice
8 7 0 1 93:51 22
trovstiev.
8. kolo * ŠKST HUMENNÉ – STO Zbereko Košice 8 5 1 2 79:65 19 8. kolo * ŠKST HUMENNÉ B – ŠK
8 5 0 3 76:68 18 ORION BELÁ NAD CIROCHOU
É. Posled- VALALIKY B 15:3 * Michalovce B Michalovce B
8 4 0 4 74:70 16 11:7 * Vranov n/T. C – Snina 7:11,
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Levoča
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li v druhý
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Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.
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Pirochová
OKRESNÝ–SÚD
HUMENNÉ,9:9, Košarovce – HenKochanovce
3 Laborecká
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