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Školský ples
bol plný prekvapení
Viac na str. 3

Prieskum naznačil, koho
by chceli Humenčania
za primátora
Viac na str. 7

Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
zachraňujú unikátnu výzdobu

Pätnásť nástenných malieb na plátne v drevených podrámoch od 15. januára do 30. novembra 2018 reštauruje akademický
sochár, autorizovaný reštaurátor Ľubomír Cáp.
Jana Fedičová, Humenné, FOTO: J. KAMMER

Vihorlatské múzeum v Humennom získalo začiatkom
roka v rámci projektu reštau-

rovania Izby uhorských kráľov
v umeleckohistorickej expozícii múzea príspevok nadačného programu pre Umenie
Nadácie VÚB. Reštaurovaná

komnata tvorí v renesančnom
kaštieli (sídle Vihorlatského
múzea v Humennom) komplex štyroch unikátnych izieb
(Izba uhorských kráľov, Orna-

mentálna izba, Izba Márie Terézie, Čínska izba) s iluzívnymi
nástennými maľbami, ktoré
na Slovensku predstavujú
najzachovalejšiu neskoroba-
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Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom zachraňujú unikátnu výzdobu
porkačovanie zo strany 1

rokovú interiérovú dekoráciu.
Nástenné maľby pochádzajú
z obdobia druhej polovice 18.
storočia.
Európsky unikát kaštieľskej
interiérovej výzdoby − nástennú galériu uhorských panovníkov vo Vihorlatskom múzeu
v Humennom tvoria portréty
všetkých panovníkov, od uhorského kráľa Štefana I. (od roku
1000) po uhorskú kráľovnú
Máriu Teréziu II. (od roku
1741). Výzdoba miestnosti
s rozlohou 6 x 7 x 4 m zaberá viac než tretinu (60,5 m2)
plochy stien a stropu. Portréty
panovníkov po obvodových
stenách miestnosti sú znázornené v podobe plastických portrétov a iluzívnych búst v päťdesiatich kruhových a oválnych
medailónoch, v spodnej časti
doplnených ozdobnými festónmi a kazetami s latinskými
textami. Nástennú výzdobu
Izby uhorských kráľov dotvára zreštaurovaná kompozícia
závesných festónov s maskami
a vyobrazeniami erbov všetkých území Uhorska, neskôr
Rakúsko-Uhorska, nad ktorou
sa vyníma výjav s dvoma anjelmi držiacimi svätoštefanskú
korunu. Stropnú časť vypĺňa rozsiahla centrálna maľba
s personifikáciou uhorského

Iluzívne nástenné maľby predstavujú najzachovalejšiu neskorobarokovú interiérovú dekoráciu na Slovensku. | FOTO: J. KAMMER
Takto vyobrazená ucelená galéria uhorských panovníkov je v európskom priestore jediná. | FOTO: J. KAMMER

súdnictva. Rohové časti miestnosti zdobia motívy vojenských
trofejí a ďalšie dekoratívne
vyobrazenia. Takto vyobrazená ucelená galéria uhorských
panovníkov je v európskom
priestore jediná.
Projekt obnovy unikátnej výzdoby Izby uhorských kráľov
od roku 2011 podporili Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky, Fond na podporu
umenia a v tomto roku Nadácia
VÚB. Doteraz bolo z rôznych

zdrojov počas
reštaurátorských prác v Izbe uhorských
kráľov preinvestovaných vyše
83 000 eur. Po prvotnom
reštaurátorskom prieskume
a sondážnych prácach boli obnovené časti nástenných malieb, bohato dekorovaný medziokenný priestor a nástenná
stropná maľba. Súčasné zásahy
predstavujú upevnenie podkladu obrazov a odstránenie
depozitov nečistôt, prachu,
premaľby a sekundárnych zásahov. Poškodené časti plátno-

vej podložky obrazov budú sceľované a upínané na opätovne
vyhotovené drevené podrámy.
Po vytmelení poškodených častí omietkového podkladu, výtvarnom scelení poškodených
častí farebnej vrstvy a záverečnej fixácii malieb bude v závere
roka 2018 nasledovať inštalácia obrazov na stenu. Komplexnú rekonštrukciu komnaty výnimočnej umeleckej a historickej hodnoty zavŕši v konečnej
fáze osadenie repliky pôvodnej
podlahy a inštalácia galerijného osvetlenia.

O galaprogram "To najlepšie zo SĽUK-u" je na východe Slovenska veľký záujem
tasr, Humenné

O galaprogram To najlepšie
zo SĽUK-u je na východnom
Slovensku veľký záujem. Pre
TASR to uviedla PR manažérka
Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Lucia Sopková.
„O naše turné prejavili obyvatelia východného Slovenska

veľký záujem, čo nás teší, pretože ocenili výber toho najlepšieho, čo naši umelci pripravili
a prezentujú,“ povedala Sopková. Galaprogram To najlepšie
zo SĽUK-u už videli návštevníci aj v Humennom. „Čo sa týka
ďalších predstavení SĽUK-u,
s programom Genezis vystúpime v marci v Senici, Nitre a Ži-

line, na vystúpenie v Senici si
už možno kúpiť aj vstupenky,
zopár vystúpení máme naplánovaných ešte aj s Jááánošíííkom po tristo rokoch v spolupráci s Radošinským naivným
divadlom,“ doplnila Sopková
s tým, že s radošincami pripravujú ďalšiu umeleckú spoluprácu. V apríli čaká SĽUK

premiéra nového programu
s názvom Krajinka a pripravuje sa aj program k oslave 90.
narodenín tanečníka, režiséra,
dramaturga, choreografa a dlhoročného umeleckého vedúceho SĽUK-u Juraja Kubánku
a program k 70. výročiu založenia SĽUK-u, ktoré oslávi v roku
2019.
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Školský ples bol plný prekvapení
Podnikatelia z Humenného a okolia ukázali veľké srdce a počas školského plesu potešili hendikepované deti.
dr, Humenné

Dňa 19. januára 2018 usporiadala
Spojená škola internátna na Komenského ulici v Humennom s
podporou Občianskeho združenia
MOTYĽ už 2. školský ples postihnutých detí. Na plese sa zúčastnilo
165 hostí, terajších, ale aj bývalých
žiakov, rodičov, zamestnancov a
priateľov školy. Hlavným sponzorom plesu bol aj tento rok JUDr.
Dávid Molnár. Pozvanie prijal aj
Ing. Marcel Vinc s rodinou, riaditeľ NO Zemplín Michalovce, ktorý
týmto deťom sponzoruje návštevy v
Thermalparku Šírava. Vyše 50 detí
sa tešilo z bohatej tomboly, ktorú v
značnej miere zafinancovali JUDr.
Dávid Molnár, firma MOPS Bednár-Jankaj Snina, Ekoplast - Jozef
Pavlík zo Sniny, Janka Vajdová

Na snímke hlavný sponzor plesu JUDr. Dávid Molnár (vľavo dole), v strede riaditeľka školy Katarína Typčuková, spoluorganizátorka plesu Mária Drevická (vľavo hore),
predseda Občianskeho združenia MOTYĽ Ján Soták a Ing. Marcel Vinc, riaditeľ NO
Zemplín Michalovce s manželkou | FOTO: DR

- Belá nad Cirochou, Štrky-piesky
J. Pľuta a p. Dobňak. Aj tento rok
krásnou finančnou sumou prispel
primár ORL Humenné MUDr.

Igor Hriseňko. Ples sa uskutočnil
v priestoroch Gastroštudent v Humennom. Do tanca hrala skupina
Gerok, a to bez nároku na honorár.

Deti sa z bohatej tomboly tešili. | FOTO: DR

V programe vystúpil Folklórny súbor Šiňava pod vedením Mariana
Lojana zo Sniny. Všetci prítomní
sa úžasne bavili. Najviac si to užili
deti, či tie malé, ale aj tie už dospelé, ktoré stále budú večne deti.

Arcibiskup Bernard Bober si pripomína 25 rokov biskupskej služby. Pôsobil aj v Humennom
tasr, Humenné, FOTO: TASR - Michal Svitok

Košický rímskokatolícky arcibiskup-metropolita Bernard Bober
si pripomenul 25. výročie svojej
biskupskej služby. Za najťažšie zo
svojej pastoračnej služby považuje biskupské začiatky. „Pretože to
bolo práve v zmenených podmienkach, kde všetko vrelo na Slovensku, kde aj cirkev chcela ukázať, že
v niečom, čo sa jej bránilo, si teraz
chce svoje práva uplatňovať,“ povedal Bober. „Tie krajšie roky sú,

problém, že čo urobiť, aby ľudia
neodchádzali z kostolov, z cirkvi,
aby kňazi neodchádzali zo svojej
služby,“ skonštatoval Bober s tým,
že je potrebné byť v dianí medzi
mladými, veriacimi a kňazmi, kde
je možné načúvať ich problémom.
Výročie biskupskej služby si pripomenul ďakovnou svätou omšou
v Dóme svätej Alžbety v Košiciach
v utorok 30. januára. Zúčastnil sa
jej apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello i
kardinál Jozef Tomko, ktorý bol
hlavným svätiteľom arcibiskupa
Bobera pred 25 rokmi. „Z príležitosti výročného roku pre nás sa
budú konať dve púte. Prvá bude v
máji, od 8. do 10., keď navštívime
Lurdy, a druhá púť bude v októbri a
tam navštívime Svätú zem,“ priblížil Urban. Košický arcibiskup-metropolita Bernard Bober sa narodil
3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné. Za kňaza
bol vysvätený 8. júna 1974 v Brati-

slave. Následne pôsobil v Humennom, Snine, Zborove, Kecerovciach a v roku 1991 sa stal generálnym vikárom. Svätý otec Ján Pavol
II. ho 28. decembra 1992 menoval
za titulárneho biskupa Vissalského
a košického pomocného biskupa.
V katedrále svätej Alžbety v Košiciach ho 30. januára 1993 Jozef
kardinál Tomko vysvätil za biskupa. Za košického arcibiskupa bol
menovaný 4. júna 2010 a 10. júla v
tom istom roku kánonicky prevzal
úrad arcibiskupa-metropolitu Košickej arcidiecézy.

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÁ
SLUŽBA

KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

HE-R/0117

keď je človek zdravý a práca mu
takpovediac ‚prischne‘, keď ju rád
robí a permanentne robí, tak má k
nej návyk už a ak vidí aj výsledky,
že ho ľudia vítajú a radi ho počúvajú. To boli také tie najkrajšie roky,
po desiatich rokoch,“ doplnil Bober. Jednou z vecí, ktorým sa chce
do budúcna viac venovať, sú rodiny
a ľudia na periférii. „Nie je tu nejaký neokomunizmus, ktorý by bol
útočný a hľadal spôsob v našom
prostredí, až tak nejako zasahovať.
Skôr je tu možnože výzva ľudí, ktorí sa pýtajú, že
čo budeme robiť s rozvodmi,
s ľuďmi, ktorí
prepadávajú
do
chudoby
a nedosiahli
ešte dno svojej
viery a ako im
pomôcť. Potom
je tu ešte vlastný
cirkevný
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Mladíka, ktorý sa pobil v centre Humenného, už policajti obvinili
22-ročný Dávid z Brekova bol povereným príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom obvinený z
prečinu výtržníctva spáchaného v súbehu s prečinom ublíženie na zdraví.
mpo, Humenné

K týmto skutkom došlo koncom decembra 2017 v skorých
ranných hodinách po predchádzajúcom slovnom konflikte
s 23-ročným Vincentom z Vyšných Ladičkoviec. V jednom

z humenských barov Vincent
oblial nápojmi Dominika, ktorý
je bratom Dávida. Následne na
humenskom námestí Vincent
údajne vulgárne nadával bratom Dávidovi a Dominikovi,
následne tak Dávid fyzicky napadol Vincenta. Ten ho kolenom

opakovane kopol do oblasti brucha a hrudníka. Konflikt medzi
mladými mužmi pokračoval
ďalej. Dávid udrel Vincenta päsťou do hlavy. Vincent pri tomto
útoku utrpel viacero zranení,
ako zlomeninu časti hrudníka,
povrchové poranenie hlavy a

pomliaždenie pleca i ramena.
„Obvinený muž je momentálne
stíhaný na slobode. Zákon pri
týchto trestných činoch stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na tri roky,“ ozrejmila
prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová.

Za neoprávnený odber elektriny im hrozí väzenie

Tri ženy a dvaja muži z Medzilaboriec najmenej od mája do novembra minulého roka uskutočňovali neoprávnený odber elektriny v mieste svojho bydliska.
mpo, Medzilaborce

Poverený príslušník Obvodného
oddelenia Policajného zboru v Medzilaborciach vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže
hneď v piatich prípadoch. Ide o ne-

oprávnený odber elektrickej energie, kde sa škoda pre distribučnú
spoločnosť vyšplhala do výšky
takmer 2-tisíc eur. Ide o 20-ročnú Kvetku z obce Sukov, 51-ročnú
Moniku, 59-ročnú Ruženu, 52-ročného Miroslava a 54-ročného Jána,

všetci z Medzilaboriec. „Uvedené
osoby najmenej od mája do novembra minulého roka uskutočňovali neoprávnený odber elektriny
v mieste svojho bydliska. Mali zapojenú elektroinštaláciu bez potrebného elektromera na meranie

spotreby a bez riadne uzatvorenej
zmluvy o pripojení. Obvinené osoby sú stíhané na slobode, no ak sa
im vina preukáže, hrozí im trest
odňatia slobody až na dva roky,“
vysvetlila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová.

Cestovné doklady si v tomto období vybavíte bez čakania

S blížiacim sa koncom zimy začína na oddeleniach dokladov tzv. pasová sezóna, ktorá trvá až do konca prázdnin. To znamená, že ak si
cestovné doklady začnete vybavovať až cez pasovú sezónu, na oddeleniach dokladov či klientskych centrách si počkáte oveľa dlhšie ako dnes.
ts, Slovensko

Ministerstvo vnútra (MV SR)
upozorňuje občanov, aby využili
momentálne pokojné predsezónne obdobie a požiadali o cestovný
pas alebo občiansky preukaz už
dnes. Ich žiadosti zamestnanci
vybavia v komfortnom čase. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že
s blížiacim sa koncom zimy prichádza na oddelenia dokladov
tzv. pasová sezóna, ktorá trvá až
do konca prázdnin. To znamená,

že ak si cestovné doklady začnete
vybavovať až cez pasovú sezónu,
na oddeleniach dokladov či klientskych centrách si počkáte oveľa
dlhšie ako dnes. Využite preto
príležitosť aktuálneho pokojného
predsezónneho obdobia a požiadajte o cestovný pas alebo občiansky preukaz už dnes. Vašu žiadosť zamestnanci MV SR vybavia
v komfortnom čase. „Apelujeme
predovšetkým na rodiny s deťmi
plánujúce zahraničnú dovolenku,
na ktorú každý maloletý potrebu-

je vlastný pas. Cestovný pas by si
mal však skontrolovať každý, kto
plánuje vycestovať, pretože mnohé
krajiny od zahraničných návštevníkov vyžadujú, aby ich pasy mali
platnosť napríklad pol roka pred
odchodom z krajiny,“ upozorňuje
ministerstvo vnútra. Využiť pokojné obdobie na oddeleniach dokladov odporúča aj tým, ktorí si chcú
vybaviť či aktivovať občiansky preukaz, prípadne bezplatne požiadať
o elektronický podpis. Rezort vnútra pripomína, že ak vám končí plat-

nosť pôvodného OP, o nový môžete
bezplatne požiadať už 180 dní pred
ukončením platnosti. „Na záver
upozorňujeme, že o nový pas či občiansky preukaz môžete požiadať
na hociktorom z 84 pracovísk dokladov na Slovensku nezávisle od
miesta pobytu. Doručiť si vyhotovený občiansky môžete nechať na
ktorékoľvek oddelenie, prípadne
za poplatok doručiť kuriérom na
akúkoľvek adresu,“ spresnilo tlačové oddelenie MV SR.

Humenskí policajti obvinili Ivana z drogovej trestnej činnosti

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom vzniesol obvinenie pre prečin nedovolenej výroby omamných a
psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi 34-ročnému Ivanovi z obce Poruba pod Vihorlatom.
mpo, Humenné

Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová informovala,
že Ivan dňa 12. januára tohto roku
pár minút po 11-tej hodine dopoludnia bol príslušníkmi Odboru

kriminálnej polície v Humennom
zadržaný a obmedzený na osobnej
slobode v osobnom motorovom
vozidle Renault Clio, a to priamo
na križovatke ulíc Mierová a Tolstého v Humennom. Počas jeho
osobnej prehliadky dobrovoľne

okrem iných vecí vydal aj jednu
zatavenú striekačku s obsahom
bielej kryštalickej látky metamfetamínu o celkovej hmotnosti 0,15
g, čo zodpovedá minimálne 3 bežným jednorazovým dávkam drogy.
„Ivan teda neoprávnene prechová-

val psychotropnú látku. Obvinený
muž je stíhaný na slobode, no ak sa
mu vina preukáže aj pred súdom,
hrozí mu trest odňatia slobody až
na tri roky,“ dodala policajná hovorkyňa.

6. KARNEVAL
Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdinovia spolu s romantickými princeznami, vílami a
inými rozprávkovými bytosťami.
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ŠK SOČ

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

prosperujte s nami

redakcia@humenskyexpres.sk
služobný úrad:
Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné,
druh štátnej služby:
odbor štátnej služby:

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
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom
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:
 písomnej časti, ktorú tvorí písomný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov
 prekladu textu z cudzieho jazyka
 prípadovej štúdie, ktorá obsahuje obsah možnej, prípadne skutočnosť situácie, ktorej riešenie navrhne uchádzač
 ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi ako aj motivácie pre výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov
výberovej komisie
Písomné žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť

najneskôr do 24. 3. 2016,

12.00 – 20.00 hod.
10.00 – 20.00 hod.

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

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

STABILNÁ
NA SLOVENSKU
Východ / Západ S LPRÁCA
NKA

6:49 / 16:39 hod.
V AUTOMOBILOVOM
PRIEMYSLE
6:47 / 16:40 hod.

pon (05.02.)
ut
str
štvr
pia
sob
ned

 aj pre páry
6:46 / 16:42 hod.
Navštívte nás v predajni bicyklov
 firmaMzabezpečí
6:44 / 16:44 hod.
I N I B I K Eubytovanie
v Humennom
6:42 / 16:45 hod. a dopravu
6:41 / 16:47 hod.
 poskytujeme
aj stravné
lístky
Ul. Dargovských
hrdinov
9
6:39 / 16:49 hod.
tel.
0948
505
525
informácie dostupné na:
tel. č.: 0948 194 023
e-mail: renewal.adz@gmail.com

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

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

V predajniach
ALTHAN
dostanete tento
týždeň týždenník
Slovenský východ
k nákupu

ZDARMA

SV-Z/000383

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.
Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada.
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby,
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho

ut - sob
ned

SV-Z/000426

OČ

ROLETY
textilné
plastové

SAUNA – muži

HE-S/0022

hív: (jš)

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY

SV-Z/000427

ntorky
prípa-

SIETE
pevné
plissé
rolovacie

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

SV-Z/000425

Moder EFEKT s.r.o.

SV-Z/000418
HE/0047

nských
mladých
tanečníčok
DOBRÝ
NÁPAD
NESTAČÍ

7. 3. 2016
INZERCIA / INZERCIA
INFOSERVIS | 5
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Verejnoprospešné služby Snina vyvážajú odpad
na skládku do Mysliny pri Humennom
Odpad zo Sniny vyvážajú Verejnoprospešné služby Snina (VPS), s. r. o., v súčasnosti na skládku do Mysliny pri Humennom napriek tomu, že
majú v meste vlastnú. Dôvodom je, že včas nepožiadali o predĺženie časti integrovaného povolenia (IP), ktorá súvisí s jej prevádzkovaním.
tasr, Snina

aj environmentálnu kontrolu. Na
základe nej sa okrem iného zistilo,
že skládku odpadov prevádzkovali
bez platného súhlasu, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty
správneho deliktu. IŽP Košice nariadil prevádzkovateľovi vykonať v
určenej lehote opatrenia na nápravu a uložil mu pokutu. „Rozhodnutie vo veci uloženia pokuty nie je
právoplatné, pretože prevádzkovateľ sa voči nemu odvolal,“ vysvetlil inšpektorát. V tejto súvislosti
začalo konať aj Lesoochranárske
zoskupenie (LZ) Vlk. „Zistili sme,
že napriek absencii povolenia sa
na skládku naďalej vyváža odpad.
Preto sme podali trestné oznámenie (21.11.2017, pozn. TASR),“
povedal pre TASR Viliam Bartuš
z LZ Vlk. Situáciu okolo skládky
podľa jeho ďalších slov sledujú už

dlhodobo. Okrem iného prišli na
to, že v areáli skládky sa robia inklinometrické merania. „V roku 2016
Ministerstvo životného prostredia
SR, sekcia geológie a prírodných
zdrojov poslala mestu posúdenie
územia zo Štátneho geologického
ústavu Dionýza Štúra, kde zistili,
že v areáli skládky dochádza k svahovým deformáciám, ktoré sú pre
skládku potenciálnou hrozbou,“
uviedol. „My, ako združenie a občania, máme pochybnosti o tom,
že skládka je bezpečná. Nedôverujeme jej,“ zdôraznil. Podľa Alušíka
je skládka stabilná a bezpečná. Aktuálnym statickým posudkom disponujú každý polrok. V tejto súvislosti uviedol, že v roku 2013 si dali
vypracovať inžiniersko-geologický
prieskum. „V závere bolo spomenuté, že pre posilnenie stability sklád-

ky navrhujú niekoľko opatrení
a jedným z nich - dlhodobých bolo
vybudovanie priťažovacej lavice
a v rámci toho aj odvedenie spodných vôd,“ uviedol. Na tieto aktivity
mesto vyčlenilo financie zo svojho
vlaňajšieho i aktuálneho rozpočtu.
O tom, že sninská skládka sa radí
medzi problémové, svedčí aj fakt,
že sa v roku 2014 mala stať predmetom verejnej obchodnej súťaže.
Samospráva sa vtedy rozhodla zbaviť sa jej z viacerých dôvodov. Nakoniec k tomu nedošlo. Ako TASR
informovala hovorkyňa sninskej
radnice Eva Mihaliková, v súčasnosti je na skládke uložených 98
854 metrov kubických (m3) odpadu a jej projektovaná kapacita je
178-tisíc m3. „Jej predpokladaná
životnosť je ešte minimálne 20 rokov,“ dodala.

Podľa Inšpektorátu životného prostredia (IŽP) Košice je IP platné
okrem dvoch podmienok. Jednou
z nich je súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov na tejto skládke, ktorý
bol platný do 30. júna minulého
roka. Prevádzkovateľ je o predĺženie povinný požiadať tri mesiace
pred ukončením jeho platnosti.
„Na IŽP Košice v súčasnosti prebieha konanie vo veci vydania
zmeny integrovaného povolenia na
základe žiadosti prevádzkovateľa
doručenej dňa 2. mája 2017,“ uviedol inšpektorát pre TASR. Riaditeľ
VPS Snina Ján Alušík priznal, že
nepožiadali o predĺženie včas. „Vypracovali sme žiadosť a 28. apríla
sme im ju oficiálne poslali,“ uviedol
pre TASR. Podľa
jeho ďalších slov
odpad na skládku
do Mysliny začali
vyvážať 19. decembra minulého
roka. „Je to ani
neekonomické,
ani neekologické,“
podotkol. Robiť
tak budú podľa
neho, až pokiaľ
nezískajú predĺženie povolenia.
„Inak na skládke
fungujeme. My
všetky tie úlohy,
ktoré nám IP dáva,
my ich robíme, my
nemôžeme zastaviť,“ doplnil. IŽP
Košice vykonal na
sninskej skládke
začiatkom vlaňaj- Odpad zo Sniny vyvážajú v súčasnosti na skládku do Mysliny pri Humennom napriek tomu, že majú v meste vlastnú. Dôvodom je, že VPS Snina, s. r. o., včas nepožiadali
šieho septembra o predĺženie časti integrovaného povolenia (IP), ktorá súvisí s jej prevádzkovaním. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Prieskum naznačil, koho by chceli Humenčania za primátora
ts, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

V dňoch 3. decembra až 10 decembra 2017 realizovala agentúra Polis prieskum verejnej
mienky technikou telefonického

dopytovania sa. Prieskumu sa
zúčastnilo 598 respondentov
vo veku 18 a viac rokov, žijúcich v meste Humenné. Z jeho
výsledkov vyplýva, že najväčšie
šance na zvolenie za primátora

mesta Humenné má súčasná
primátorka Jana Vaľová, ktorú
podporuje takmer tretina respondentov (31,9%). Na druhom
mieste s podporou takmer 23
percent opýtaných sa umiest-

nil Miloš Meričko a na treťom
mieste necelá pätina respondentov (18,7%) by uprednostnila
Ivana Hoptu. Objednávateľom
prieskumu je Občianska iniciatíva Zemplína.

V súčasnosti sú známi nasledujúci možní
kandidáti na primátora Humenného. Ktorému
z nich by ste dali svoj hlas ?
Jana Vaľová

31,9%

Miloš Meričko

22,6%

Ivan Hopta

18,7%

Miroslava Zajcevová

8,9%

Michal Babin

7,4%

Rudolf Gregorovič

7,0%

Miroslav Porochnavý

3,5%

V metropole Zemplína hľadajú najdlhšie trvajúce manželstvo
V metropole Zemplína hľadajú v rámci Národného týždňa manželstva (NTM), ktorý v tomto roku potrvá od 12. do 18. februára, najdlhšie
trvajúce manželstvo. Pripravených je v rámci týždňového podujatia aj niekoľko sprievodných aktivít.
tasr, Michalovce, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Svojich rodičov, starých rodičov,
susedov, prípadne samých seba môžete do súťaže prihlásiť na facebooku
Národný týždeň manželstva 2018 Michalovce, kde v udalosti Súťaž do
komentára uvediete meno, priezvisko a dátum uzavretia manželstva súťažného páru,“ uvádza na svojej we-

bovej stránke mesto s tým, že urobiť
tak možno do 7. februára 2018. Do
súťaže, ktorú organizuje Cirkev bratská v spolupráci s mestom, sa môžu
prihlásiť len manželské páry žijúce
v Michalovciach. V rámci NTM sa
v Michalovciach pripravuje niekoľko sprievodných podujatí. Jedným
z nich je Muzikál Anna v podaní
Súkromnej základnej umeleckej

školy Talent-Um, ktorý sa uskutoční
15. februára o 17.00 h v mestskom
kultúrnom stredisku. Naplánované
sú aj ďalšie aktivity v dome Cirkvi
bratskej. V sobotu (17.2.) je o 15.00
h pripravená prednáška s diskusiou
na tému Manželstvo ako umenie
lásky, v nedeľu (18.2.) sa začnú od
10.00 h bohoslužby. Cieľom NTM
je propagácia a podpora manželstva.

Iniciatíva organizovať ho sa zrodila
v roku 1997 v Anglicku. Podujatie
Marriage Week (Týždeň manželstva) vtedy založil Richard Kane a
rýchlo si získal podporu osobností
politického a spoločenského života.
Záštitu nad podujatím prevzal počas
svojho úradovania vtedajší premiér
Tony Blair s manželkou. Na Slovensku sa organizuje od roku 2011.

Humenčan jazdil opitý a narazil do zaparkovaného auta
Po náraze do iného vozidla z miesta nehody ušiel.

mpo, Humenné

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie pre prečin
ohrozenie pod vplyvom návykovej
látky spáchaného v súbehu s prečinom marenie výkonu úradného
rozhodnutia 62-ročnému Milanovi.

Tento Humenčan v stredu minulý týždeň ako vodič viedol osobné
auto Otel Vectra po rodnom meste,
pričom o pol dvanástej na obed na
Ulici osloboditeľov narazil do odstaveného vozidla Fiat Fiorino. Vodič z miesta nehody ušiel, následne
bol policajnou hliadkou nájdený
a kontrolovaný. Dychová skúška
u neho dosiahla hodnotu 0,86 mg/l

alkoholu vo vydychovanom vzduchu a opakovaná 1.08 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Vodič Milan sa na lekárske vyšetrenie
a odber krvi nežiadal. Lustráciou
bolo zistené, že viedol vozidlo v
čase zákazu činnosti viesť motorové
vozidlá všetkých druhov, ktorý mu
bol súdom uložený na dobu 18 mesiacov. Táto doba zákazu stále trvá.

Odhadovaná škoda na vozidlách
vznikla vo výške 3 800 eur. Obvinený muž je stíhaný na slobode.
Zákon pri týchto trestných činoch
ukladá trestnú sadzbu odňatia slobody až na dva roky,“ spresnila prešovská krajská policajná hovorkyňa
Jana Migaľová.
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V Trebišove sú nakazené syfilisom aj deti
V meste evidovali 45 prípadov výskytu pohlavnej choroby syfilis u osôb mladších ako 18 rokov.
ts, Trebišov

Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Trebišove získalo začiatkom roka 2017 informáciu o pohlavnej chorobe syfilis, ktorá sa vo
zvýšenej miere vyskytla v rómskej
osade v meste Trebišov, pričom
poškodenými mali byť aj maloleté
osoby. Na základe týchto informácií bolo riaditeľom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove zvolané stretnutie s predstaviteľmi Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Trebišove. Uvedené stretnutie sa uskutočnilo v mesiaci marec 2017 v budove
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Trebišove za účasti
predstaviteľov Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Trebišove, riaditeľa Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Trebišove, zástupcu Mestskej polície Trebišov,
zástupcu Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny Trebišov, námestníka
Nemocnice Svet zdravia Trebišov
a dermatovenerológa MUDr. Ondreja Bobíka. Zúčastnené osoby
boli oboznámené s aktuálnou situáciou a zároveň bol dohodnutý
ďalší postup v oblasti odovzdávania informácií a riešenia vzniknutej
situácie s cieľom znížiť nárast ochorení pohlavnou chorobou. Na podklade tohto pracovného stretnutia bolo Okresnému riaditeľstvu
Policajného zboru v Trebišove v
marci 2017 doručené oznámenie
z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Trebišove, v ktorom bolo uvedených 45 prípadov
výskytu pohlavnej choroby syfilis
zaznamenanej v roku 2016 u osôb
mladších ako 18 rokov. Pred týmto
dátumom polícia v Trebišove nedisponovala žiadnym oznámením
týkajúcim sa ochorenia pohlavnou
chorobou syfilis. Považujeme za
neobjektívne a nesprávne informácie prezentované niektorými

mienkotvornými médiami, politikmi i ďalšími osobami verejného
života, že medzi poškodenými osobami sú deti vo veku 7 až 10 rokov,
ktoré poskytujú sexuálne služby.
Z materiálov, ktorými disponuje
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove, vyplýva, že
medzi nakazenými sa nachádza 11
maloletých osôb, z toho 9 chlapcov
a 2 dievčatá. Najmladšie dievča je
vo veku 13 rokov a chlapec vo veku
12 rokov. Poukazujúc na zistené
informácie a vykonávané vyšetrovanie, nebol ani u jednej z týchto
maloletých osôb potvrdený sexuálny styk vykonávaný prostitúciou.
Vzhľadom na odstup času, ktorý
uplynul od nakazenia chorobou po
obdŕžanie informácie (v niektorých
prípadoch viac ako 1 rok), je vyšetrovanie týchto vecí aj vzhľadom na
vek a mentálnu vyzretosť nakazených osôb zvlášť náročné. V niektorých prípadoch preverovanie
a vyšetrovanie naďalej prebieha aj
z dôvodov, že u niektorých maloletých bolo potvrdené, že dané ochorenie získali v rodinnom prostredí
s nízkym hygienickým štandardom
(nie je ničím výnimočným, že na

jednom lôžku spí 6 až 8 rodinných
príslušníkov).
V kontexte médiami uverejnených
informácií, ktoré sa odvolávajú na
vyjadrenia lekárov, že príčinou šírenia syfilisu je prostitúcia aj maloletých osôb, by Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove
chcelo poukázať na skutočnosť, že
ak by bola táto informácia pravdivá, tak Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Trebišove by zaznamenal zvýšený počet hlásených
prípadov syfilisu u majoritnej časti
obyvateľstva, ktorej sú tieto sexuálne služby poskytované. „Táto skutočnosť sa však nezakladá na pravde, aj keď nemožno poprieť fakt, že
v meste Trebišov je niekoľko osôb,
ktoré ponúkajú sexuálne služby,
avšak podľa zistení polície tieto
osoby nie sú nakazené pohlavnou
chorobou a sú plnoleté,“ uviedlo vo
svojom stanovisku KR PZ Košice.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že
Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Trebišove doposiaľ nebolo doručené ani jedno oznámenie
o výskyte uvedenej pohlavnej choroby od žiadneho poskytovateľa

zdravotnej starostlivosti mimo spomínaného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove
(ktorý poslal informácie na základe
stretnutia vyvolaného políciou).
Zákonnou povinnosťou každého
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je vypísať hlásenie o pohlavnej chorobe, ktorého súčasťou je
informácia, či osoba poskytovala
sexuálne služby alebo mala kontakt
s osobou, ktorá sexuálne služby
poskytovala. Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru v Trebišove
požiadalo o vyjadrenie Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Trebišove, či disponuje akýmkoľvek hlásením k týmto skutočnostiam. Výsledkom bolo oznámenie,
že sa tak neudialo ani v jednom prípade. V súvislosti s mediálne prezentovanými vyjadreniami lekárov
o poskytovaní sexuálnych služieb
maloletými osobami vo veku 7 až
10 rokov začalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trebišove
vykonávať vyšetrovanie vo veci podozrenia zo spáchania zločinu sexuálneho zneužívania,“ uviedlo vo
svojom stanovisku KR PZ Košice.

Osada v Trebišove. Syfilisom je nakazených 11 maloletých osôb, z toho 9 chlapcov a 2 dievčatá. Najmladšie dievča je vo veku 13 rokov a chlapec
vo veku 12 rokov. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude mať troch podpredsedov
Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude mať v aktuálnom volebnom období troch podpredsedov, ktorí budú pracovať na
40-percentný pracovný úväzok. Rozhodli o tom na pondelkovom zasadnutí Zastupiteľstva PSK prešovskí krajskí poslanci.
tasr, Prešov, FOTO: TASR -František Iván

Funkciu podpredsedu budú vykonávať Peter Bizovský (SmerSD), Martin Jakubov (nezávislý),
obidvaja budú poberať rovnakú
mesačnú odmenu vo výške 800
eur. Tretím podpredsedom bude
za poslanecký klub KDH, SaS,
OĽaNO, NOVA Jozef Lukáč, ktorý
je zároveň poslancom Národnej
rady SR, jeho odmena bude vo
výške minimálnej mzdy. Podpredsedovia pôsobia v okresoch Stará
Ľubovňa, Stropkov a Prešov. Na
pondelkovom zasadnutí zastupiteľstva zložil poslanecký sľub Jaroslav Makatúra (Smer-SD), ktorý
sa nemohol zúčastniť na prvom
rokovaní v decembri 2017, keď

poslanecký sľub zložilo ostatných
61 zvolených poslancov. Makatúru
si zvolili za poslanca voliči v okrese Vranov nad Topľou. Poslanecký
zbor schválil zásady odmeňovania
poslancov a členov komisií – neposlancov. V novom poslaneckom období si prilepšia. Pôvodne
malo ísť na odmeny 522 000 eur,
táto suma sa zvýši o 52 000 eur.
Krajskí poslanci súčasne schválili zriadenie a zloženie 11 komisií
pri Zastupiteľstve PSK. Poslanec
Ivan Hopta (Úsvit) namietal, že
nie vo všetkých komisiách bol zachovaný regionálny princíp. Bol
však jediný, kto hlasoval proti
tomuto uzneseniu. Predseda PSK
Milan Majerský (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA) uviedol, že v 62-člen-

nom zastupiteľstve je 31 nových
poslancov a presná polovica takých, ktorí už poslanecký mandát
získali v minulých volebných obdobiach. Prehlásil, že bude spájať
nových aj starých poslancov a rov-

nako tak straníckych aj nestraníckych poslancov. Poslanci schválili
tiež plán zasadnutí zastupiteľstva.
V tomto roku budú rokovať sedemkrát, najbližšie sa stretnú 5.
marca.

Návštevníci cintorína v Medzilaborciach nájdu potrebné informácie už aj na internete
tasr, Medzilaborce

Návštevníci cintorína v Medzilaborciach majú od nového roka k dispozícii aj ten virtuálny. Miesto posledného odpočinku svojho príbuzného
alebo známeho tak môžu nájsť aj na
internete. Mesto aj takýmto spôsobom rozširuje cintorínske služby
pre občanov. Zdrojom podkladov
pre virtuálny cintorín je evidencia

hrobových miest mesta. „Na portáli
môžu záujemcovia nájsť zomrelých
podľa mena a priezviska, prípadne
čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína,
prezrieť si fotografie náhrobkov. K
dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a uzavretých zmluvách. Portál je okrem slo-

venčiny plnohodnotne lokalizovaný
aj do češtiny, angličtiny, nemčiny
a maďarčiny,“ vysvetľuje samospráva na svojej webovej stránke. Slúži
nielen občanom mesta, ale aj širšej
verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu
z celého sveta. Návštevníci portálu
majú podľa mesta možnosť využiť
aj ďalšiu originálnu službu. „Na
virtuálnom cintoríne môžu položiť

na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť
sviečku alebo kahan s možnosťou
zanechať pri každom hrobe krátky
odkaz s menom, textom a dátumom
návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu na diaľku
uctiť svojich blízkych,“ informuje
samospráva. Virtuálny cintorín
môžu záujemcovia nájsť na adrese
www.medzilaborce.cintoriny.sk.

Nečakaný hosť v Humennom. Ubytoval sa, najedol, ale nezaplatil

Mladý muž sa nedávno ubytoval v jednom z humenských hotelov. Po niekoľkých príjemne strávených dňoch odišiel z hotela bez zaplatenia.
mpo, Humenné

Z prečinu podvodu bol obvinený
28-ročný Ľuboš z Vranova nad
Topľou. Skutku sa mal dopustiť
začiatkom decembra 2017 v jednom z humenských hotelov. Ľuboš odišiel z hotela bez zaplatenia
za ubytovanie a konzumáciu, kde
bol ubytovaný od 02.12.2017 do
05.12.2017, pričom pri odchode na

recepcii oznámil, že sa tam vráti.
Tento hosť sa nevrátil a tiež neodovzdal kartu od izby. Hotelu spôsobil škodu vo výške viac ako 270
eur. Ľuboš je stíhaný na slobode,
hrozí mu dvojročné väzenie. „Týmto prípadom sa zaoberá Obvodné
oddelenie Policajného zboru v Humennom,“ spresnila prešovská
krajská policajná hovorkyňa Jana
Migaľová.

10 | INFOSERVIS / INZERCIA

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

HUMENSKÝ EXPRES

(ANNA LOUISE MADAME de
STAËL-HOLSTEIN;
1766-1817 – barónka, francúzskošvajčiarska spisovateľka)

HE-R/0001

PRÁCA
 Ponúkame
dobre
platenú prácu pre skúsené partie stavebných
robotníkov – ZATEPĽOVAČOV, MURÁROV,
OBKLADAČOV, SADROKARTONÁROV VODÁROV. Zaručujeme seriózne jednanie a možnosť
dlhodobej spolupráce.
Nástup možný ihneď;
práca výlučne v regióne
východného Slovenska.
Ponúkame motivujúce
finančné ohodnotenie.
Tel. 0902 99 88 23.
HE-R/0119

 Prijmeme zručných OPERÁTOROV / -KY do výroby
v Humennom. Dochádzkový
bonus - na oddelení lisovania gumových tesnení až 175
€. Informácie na tel. č. 0948
901 201, 0904 901 632.
HE-R/0116

 Prijmeme HARISTOV
a PRACOVNÍKOV NA GÁ-

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B“

AUTOŠKOLA KEEPER

HE-R/0118

BUKOVÉ
Tel. 0908

V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

„HLAS SVEDOMIA
JE OBYČAJNE
TAKÝ TICHÝ,
ŽE HO HNEĎ
NEPOČUŤ.
JE VŠAK TAKÝ
HLASNÝ,
ŽE SA NEDÁ
PREPOČUŤ.“

PREDAJ
 Predám
ODREZKY.
102 786.

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Myšlienka týždňa...

05. 02. PRI FONTÁNE,
Námestie slobody 28
06. 02. NA DETSKEJ
POLIKLINIKE,
Hviezdoslavova ul. 29
07. 02. LABORECKÁ,
Laborecká ul. 58
08. 02. CENTRUM,
Námestie slobody 67
09. 02. DR. MAX - Kaufland,
Štefánikova ul. 50
10. 02. PRI NEMOCNICI HE s.r.o.,
Ul. 1. mája 5558
11. 02. BENU – OC Tesco,
Družstevná ul. 39

PONDELOK
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PRANOSTIKA
Keď je vo februári mokro,
v auguste by mohlo byť sucho.
Svätá Agáta (5. 2., panna
a mučenica) na sneh býva bohatá.
Uplakaná Dorota (6. 2., panna
a mučenica) - primrznutá robota.
Keď si na Dorotku škovránok
pospevuje, zima na Mateja
(24. 2.) kožúšok mu ešte vyduje.
Na svätú Školastiku (10. 2.,
panna) obleč si rukavice.
Ak je február mierny, jarný čas
bude biedny.
Keď sa mačka cez fašiangy
vyhrieva na slnku, v pôste sa
bude pri peci zahrievať.
(jac)

v Humennom
tel. 0910 979 417
TER – drevovýroba. Tel.
0905 256 038.
HE-R/0002

 Stavebná
firma
REINTER ponúka prácu na TPP alebo živnosť
pre
PRACOVNÍKOV
V STAVEBNEJ VÝROBE a KOVOVÝROBE.
Nástup možný ihneď;
práca výlučne v regióne
východného Slovenska.
Ponúkame silné zázemie úspešnej stavebnej
spoločnosti, motivujúce
finančné ohodnotenie
a zamestnanecké benefity. Požadovaná prax
min. 1 rok. Informácie –
e-mail: praca@reinter.
sk; tel. 0902 99 88 66.
HE-R/0120

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

MsKS – DOM KULTÚRY
MOTIVAČNÁ PREDNÁŠKA
PAVLA „HIRAXA“
BARIČÁKA
Autor kníh sa vo svojej prednáške zameria na vzťahy,
neveru, žiarlivosť, rozchod,
strach, prítomný okamih,
seba prijatie, odpustenie sebe
a iným, spoznanie sa, zrkadlenie sa s rodičmi, odbúranie
depresívnych stavov, riešenia
krízových situácií (prečo si
človek priťahuje nedobrého
partnera), zbavenie sa blokov
a úzkosti z detstva; výchovu
zameranú na rešpektovanie
detskej duše a určovania hraníc nemocenským prístupom.
Hudobný hosť: Michal Kulich (spev, gitara, flauta). –
v utorok 20. februára o 18.00
hod. v divadelnej sále DK.
Vstupné 6/7 eur.
ZÁMOK
– VIHORLATSKÉ MÚZEUM
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.
KINO Fajn
NIŤ Z PRÍZRAKOV
(PHANTOM THREAD)
Trojnásobný držiteľ Oscara,
Daniel Day-Lewis v úlohe
čudáckeho módneho návrhára, ktorému do života vstúpila láska a takmer ho zničila.
Príbeh o mužovi posadnutého zničujúcou dokonalosťou.
Muža natoľko sústredeného
na každučký detail, že mu
medzi prstami uniká všetko
podstatné. Muža, ktorého
láska zničila, ale aj zachránila. Záleží na uhle pohľadu.
Úspešný tvorivý tandem Paul
Thomas Anderson a Daniel
Day-Lewis si zopakovali

spoluprácu.
dráma (USA), české titulky –
5. februára o 19.30 hod.

DAJ MI SVOJE MENO
(CALL ME BY YOUR
NAME)
Milostný príbeh odohrávajúci sa počas horúceho leta na
talianskom vidieku, nominovaný na tri Zlaté glóbusy...
Keď si Eliovi rodičia pozvú
na leto do domu hosťa,
17-ročný tínedžer z toho nie
je vôbec nadšený. Spočiatku
sa zdá, že s americkým študentom Oliverom toho nemajú veľa spoločného, no keď
spolu začnú tráviť viac času,
rozvinie sa medzi nimi niečo
oveľa hlbšie než len priateľstvo… Film si po premietaní
na New York Film Festival
vyslúžil najdlhší potlesk v
55-ročnej histórii festivalu.
romantická dráma (USA/BRA/
ITA/FRA), slovenské titulky –
6. februára o 19.30 hod.
NA KONCI SVETA
(GOD´S OWN COUNTRY)

ASFK... Johnny Saxby je
chovateľom oviec v Yorkshire, ktorý si vybíja svoju
frustráciu občasným pitím a
nezáväzným sexom. Všetko
sa zmení až príchodom rumunského migranta Gheorgheho, ktorého zamestnajú
ako výpomoc na farme počas
jarnej sezóny. Intenzívny
vzťah ukáže Johnnymu novú
cestu.
dráma (GBR), české titulky –
7. februára o 19.30 hod.
15:17 PARÍŽ
(THE 15:17 PARIS)
Podvečer 21. augusta 2015
svet v nemom úžase sledoval
informáciu v médiách o zma-

MENINY
oslavujú:
05. 02. AGÁTA
06. 02. DOROTA, DORISA
(Svetový deň bez mobilu)
07. 02. VANDA, ROMULAND
08. 02. ZOJA, ARANKA
(Deň pre bezpečnejší internet)
09. 02. ZDENO, ZDENKO
10. 02. GABRIELA
11. 02. DEZIDER, DEZIDERA
(Svetový deň chorých / 		
Svetový deň manželstva)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
05. 02. STELLA / LUXOR
06. 02. MERLIN / PEGGY
07. 02. MURKO, MURKA / LORD
08. 02. BESSIE / NORA
09. 02. JIMMY / FERGIE
10. 02. CALAMITY / ŠARYK, 		
ŠARIK, ŠARA
11. 02. FILIP / NERO
renom teroristickom útoku vo
vlaku Thalys # 9364 na trase
do Paríža. Pokusu o útok
zabránili traja odvážni mladí
Američania cestujúci po Európe. Snímka zachytáva životné príbehy týchto troch
priateľov od ich detských
čias, cez hľadanie svojho
miesta v živote, až po sériu
málo pravdepodobných
udalostí vedúcich k útoku.
dráma, životopisný, thriller
(USA), slovenské titulky – 8.
a 12. februára o 19.30 hod.
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV
SLOBODY
(FIFTY SHADES FREED)
Fenomén „Päťdesiat odtieňov“ vstupuje do tretej, záverečnej fázy. Anastasia Steele
a Christian Grey sa dobrovoľne zriekli svojej slobody
a pred svadobnými svedkami
povedali rozhodné “áno”. Žiť
šťastne až do smrti im ale
dopriate nebude. Režisér James Foley okorenil pikantnú
erotickú romancu poriadnou
dávkou thrilleru a svojim
hrdinom pripravil niekoľko
nečakaných a nepríjemných
prekvapení. Knižná séria
Päťdesiat odtieňov patrí medzi najúspešnejšie bestsellery
21. storočia.
erotický thriller (USA), slo-

INFOSERVIS | 11

OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Margita Sámelová, nar. 1926
Václava Žinčáková, nar. 1941
Jozef Gladis, nar. 1941
Irena Regulová, nar. 1952
Pavol Očenáš, nar. 1957
V BREKOVE
Irena Kandaliková, nar. 1931
V JASENOVE
Mária Lupčová, nar. 1933
V MEDZILABORCIACH
Eliáš Chalachan, nar. 1936
V PTIČÍ
Michal Jakubov, nar. 1937
V SNINE
Mária Rajňaková, nar. 1948
venské titulky – 9., 11. a 13.
februára o 19.30 hod.; 10.
februára o 17.30 a 19.30 hod.
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ:
TAJOMSTVO OHŇA
A VODY
(THE SNOW QUEEN 3:
FIRE AND ICE)
Hlavnými hrdinami rozprávky v réžii Zdeňka Trošky
sú dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, ktorí sú
vládcom pekiel poslaní za
trest do sveta, aby do mesiaca
priviedli každý jednu hriešnu dušu. Úlohu sa im však
od začiatku nedarí splniť, a
namiesto toho, aby ľudí zvádzali k hriechom, im neúmyselne pomáhajú. V prestrojení
za paholkov sa dostanú na
statok a zdá sa, že konečne
budú mať úspech. Vypočítavý
sedliak totiž chce svoju dcéru
Haničku vydať za nafúkaného statkára Kopyta. Hanička
však miluje šuhaja Jána, a
aby všetko dobre dopadlo, je
potrebné vziať si na pomoc
pekelné sily.
animovaná rozprávka, dobrodružná komédia (RUSKO),
slovenský dabing – 10. a 11.
februára o 15.30 hod.; 11.
februára o 17.30 hod. – 3D
verzia.
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Na víťaznej vlne preleteli futsaloví „anjeli“ cez Vranov. Súboj o postup
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

2. SLF Východ - 7. kolo

BNP TEAM VRANOV
– ANGELS HUMENNÉ
0:4 (0:2)
(hralo sa v Humennom)
Góly: 6. a 32. Igor Komjatý, 18.
Jozef Skvašík, 29. Erik Streňo.
Žlté karty: 18. P. Ihnát, 34. J.
Kováč, 40. D. Jakub – 29. M.
Kuruc.
Rozhodovali: Ján Palfi – Roman Tkáč. Divákov: 200.
BNP TEAM: Filip Piroščák

– Marco Ladomerský, Peter
Turčík, Milan Boroš, Tomáš
Jakub (kapitán), Dominik Jakub,
Patrik Ihnát, Michal Hajník,
Jakub Kováč.
ANGELS: Martin Dudič
(31. Martin Klamár) – Lukáš
Križanovský, Igor Komjatý,
Marek Zlacký, Gabriel Horvat
(kapitán), Matúš Kuruc, Jozef
Skvašík, Erik Streňo, Tomáš
Karas, Miroslav Porvazník, Cyril Vasiľ.

Humenné
Lux Košice
Prešov
Bardejov
Grizzly Košice
Vranov

9
9
9
8
8
9

6
6
4
4
2
1

1
1
1
0
1
2

2
2
4
4
5
6

44:25
50:39
42:42
45:43
22:29
26:51

19
19
13
12
7
5

Dôležitý a posledný duel sezóny sa
odohrá na humenskej palubovke
už tento piatok 9. februára o 17.30
hod. proti tímu Zlato Lux Košice.
Ide o postup do baráže, o vstupenku do 1. ligy. Príďte povzbudiť
našich chlapcov na náročnej ceste.
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do baráže sa odohrá na humenskej palubovke so „zlatníkmi“ z Košíc

II. LIGA, MUŽI, skupina Východ
PLAY OFF – 1. KOLO
HK SABINOV
- MHK HUMENNÉ
4:10 (1:4, 3:2, 0:4)

Góly: 14. J. Skokan, 22. M. Kivader,
34. (PH2) O. Krajňák, 37. A. Goffa
– 5. I. Fedorko (Šechný, Kubát),
6. R. Tomas (Klouda), 10. (PH1)
Ľ. Buraľ (Tomas, Klouda), 16. J.
Dancsák (Fedorko, Kmiť), 26. R.
Tomas (Ficko, Dancsák), 36. J. Dan-

csák (Tomas, Renčok), 43. (PH1) J.
Kmiť, 47. D. Markuš (Dancsák), 50.
M. Pástor (Dancsák, Markuš), 52. R.
Šechný (Buraľ, Fedorko).
Strely na bránu: 28-40. Zákroky
brankára: 31-23. Presilovky: 1/6 –
2/4. Oslabenia: 2/4 – 5/6.
Rozhodovali: M. Jurko – Š. Hubičák, M. Pribula. Divákov: 225.
HK: Š. Fekete – L. Zagrapan, M.
Medvec, M. Váhovský, M. Pavlovský, M. Segľa – F. Sabol, J. Guntáš,
J. Skokan, O. Krajňák, M. Kivader –
M. Triščík, A. Goffa, M. Hopkovič,

D. Bortňák. Tréner: Jozef Bortňák.
MHK HE: T. Petro – Ľ. Buraľ, R.
Ficko, J. Kmiť, R. Šechný, I. Fedorko – Z. Kubát, M. Ondrej, R. Tomas,
Pe. Klouda – S. Danko, M. Pástor,
Pe. Bartoš, D. Markuš, Mi. Mach –
S. Maury, E. Dzoba, J. Dancsák, E.
Renčok – V. Čopák. Tréner: Richard
Šechný.
• 10. február 2018 o 17.30 hod.
... MHK Humenné – HK Sabinov
(2. kolo); prípadný 3. zápas rozhodujúci v nedeľu 11. februára 2018
o 17.30 hod. na humenskom ľade.
-MJK-

HE-S/0022

HOKEJOVÝ SERVIS

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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Zápasnícka Slávia hodnotila rok uplynulý. Súčasťou bol memoriál J. Židzíka
(pa), -MJK-; Snina

Na prelome kalendárnych rokov hodnotia firmy, športové
zväzy či kluby svoju prácu za
minulý rok a vytýčia si ciele na
ďalší rok. Funkcionári riešia
prestupy, naháňajú dôležité
finančné prostriedky potrebné na chod klubov. Koncom
januára sme sa stretli s Ing.
Antonom Andrejkom, predsedom Zápasníckeho klubu
Slávia Snina, ktorý v krátkosti
zhodnotil prácu v menovanom
klube.
Ako hovorí, v minulom roku
mesto Snina oslavovalo sedem-

sto rokov od prvej písomnosti
mesta a uskutočnilo sa tu niekoľko akcií, ktorých sa členovia
ZK Slávia zúčastnili. „Rok 2017
bol rokom 25. výročia vzniku
nášho klubu a jeho zakladateľom bol (už nebohý) Ján Židzík.
Na počesť zakladateľa klubu
sme usporiadali medzinárodný
turnaj - I. ročník Memoriálu J.
Židzíka pre kategóriu najmladšiu, prípravku, mladších a starších žiakov, v zápasení voľným
štýlom. Zúčastnilo sa ho šesťdesiatštyri mladých zápasníkov zo
Slovenska, z Moldavska a Českej republiky. Sláviu reprezentujú len odchovanci klubu, ktorí
majú za sebou bohatú športovú

Mladší žiak Oliver Andrejko získal striebornú medailu na Majstrovstvách
Slovenska. | FOTO PA

kariéru,“ rozhovoril sa predseda
ZK Slávia.

v Bulharsku v kategórii B (40
– 45-roční) obsadil sninský zástupca ZK Slávia - Jiří Runčák
cenné piate miesto. Okrem turnajov na Slovensku sa „slávisti“
zúčastnili aj medzinárodných
turnajov v Poľsku a Čechách.

Zápasníci tohto sninského klubu absolvovali minulý rok sústredenie v nádhernom regióne
Polonín, v obci Ulič, pričom sa
sústredili hlavne na fyzickú kondíciu. „Celkovo sme v uplynulom roku absolvovali dvadsaťtri
turnajov domácich i zahraničných. Zapojili sme sa do žiackej ligy skupiny východ, ktorá
mala na programe štyri kolá.
Naši mladí zápasníci dosahovali
striedavé umiestnenia a v konečnom účtovaní sme obsadili štvrté miesto v konkurencii
siedmich klubov. V Slovenskej
lige sme obsadili štvrté miesto.
Problémom je, že naši zápasníci sú pracovne „roztrúsení“ po
celom Slovensku, ba aj v zahraničí, a to im spôsobuje problém
s účasťou na turnajoch,“ konštatoval Anton Andrejko.

Ani tento rok nebude výnimkou, klub má v pláne zúčastniť sa niekoľkých turnajov
na slovenskom žinenkách aj
tých zahraničných. „V letnom
období sa chceme s mladými zápasníkmi - prípravkármi
a mladšími žiakmi, zúčastniť
tréningového kempingu v Moldavsku alebo Poľsku. Taktiež
usporiadame druhý ročník Memoriálu J. Židzíka v zápasení vo
voľnom štýle pre mládežnícke
kategórie,“ dodal predseda klubu. Prvým turnajom tohto roku
bude turnaj v Košiciach, ktorý
ponúkne prvé kolo Slovenskej
seniorskej ligy.

Na republikových Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov
v kategórii mladších žiakov obsadil Oliver Andrejko obsadil
druhé miesto. V kategórii seniorov získal rovnako striebornú medailu l Slavomír Štofík,
Dávid Polačko a Emil Blaško
vystúpili na bronzový stupeň víťazov. Na Majstrovstvách sveta

„Zároveň ďakujem za podporu
ZK Slávia, a to vedeniu mesta
Snina, sponzorským firmám,
Slovenskému
zápasníckemu
zväzu a priateľom klubu. Rovnaké poďakovani patrí fyzickým a právnickým osobám,
ktorí svojimi dvoma percentami z dane náš zápasnícky klub
podporili,“ uviedol A. Andrejko.

Kategória mladších žiakov – trojica najlepších (O. Andrejko druhý zľava). | FOTO PA
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Legendárne lyžiarske podujatie Biela stopa napísala 45. ročník aj s účasťou našich krajanov
(pa), -MJK-; Skalka pri Kremnici, Medzilaborce

Od X. storočia sa v meste Kremnica
a okolí ťažilo zlato a striebro. Ideálne
zimné športové podmienky lyžiarskeho
strediska Skalka pri Kremnici v okrese
Žiar nad Hronom však mali za následok
podujatie behu na lyžiach. Biela stopa,
predtým Biela stopa SNP, je najstarším
lyžiarskym behom na Slovensku. Jej
zakladateľom bol Ing. Ľudovít Fusko
z Kremnice.
Na štart prvého ročníka v roku 1974 sa
postavilo 473 pretekárov a víťazom sa stal
Ján Michalko z klubu Vysoké Tatry. O rok
neskôr už štartovali aj ženy. V rokoch 1990
a 2014 sa preteky nekonali pre nedostatočnú
snehovú nádielku v mieste konania súťaže.
„Everest“ medzi diaľkovými behmi
Organizátorom jubilejného medzinárodného 45. ročníka Bielej stopy (26. – 28.
január) boli OZ TJ Biela stopa Kremnica
a OZ Euroloppet Slovakia Kremnica, podľa
platných pravidiel FIS pre masové preteky
v behu na lyžiach. Tohtoročnej Bielej stopy sa zúčastnili aj bežkári z Medzilaboriec,
i mnohí ďalší z Horného Zemplína. Občianske združenie Biela stopa Kremnica je
členom združenia Európskych diaľkových
behov Euroloppet.
25 km VOĽNÝ SPÔSOB
Na trati 25 kilometrov s hromadným štartom
a cieľom na Skalke štartovalo 360 lyžiarov,
pričom do cieľa dobehlo 349 bežcov.
Umiestnenie medzilaboreckých bežcov:
...32. Ján Murdzík (vo svojej kategórii 7.
miesto), 97. Vladimír Mihalič (22. vo svojej kategórii), 135. Štefan Macho (vo svojej

Víťaz pretekov na 50 km Free style – Dušan Kožíšek (Dukla Liberec, ČR). | FOTO
ARCHÍV BSK

kategórii obsadil 49. miesto), 157. Maroš
Tyrpák (15. miesto vo svojej kategórii).
Muži, absolútne poradie: 1. Rudolf Michalovský (LK Ski team Jase Látky, 1:15.19
hod.), 2. Michal Malák (AKHŠ Tatranské
Matliare, +3.10 min.), 3. Lukáš Nemčík (LK
Metropol Košice, +3.46 min.).
Ženy, absolútne poradie: 1. Ildiko Papp
(MKL Kremnica, 1:31.38 hod.), 2. Kristína
Sivoková (LK Ski team Jase Látky, +2.58
min.), 3. Tamara Minárová (LO ŠPK Banská Bystrica, +4.08 min.).
30 km KLASICKÝ SPÔSOB
Aj v behu na 30 kilometrov mali Medzilaborčania zastúpenie a to v známom bežcovi
Miroslavovi Smetanovi, ktorý celkovo „dobehol“ na 64. mieste a vo svojej kategórii
obsadil cenné 7. miesto. Na štart 30 kilometrov sa postavilo 360 bežcov.
Umiestnenie ďalších pretekárov z nášho regiónu: 179. Michal Hrabovský z Koškoviec
(vo svojej kategórii obsadil 35. miesto),
212. Juraj Motyčka zo Sniny (40. miesto
vo svojej kategórii), 213. Peter Motyčka zo
Sniny (32. miesto vo svojej kategórii).
Muži, absolútne poradie: 1. Dušan Kožíšek
(Dukla Liberec, 1:40.26 hod.), 2. Rudolf
Michalovský (Ski team Jase Látky, +0.41
min.), 3. Boguslaw
Gracz
(Nordiclife,
+0.43 min.).
Ženy, absolútne poradie: 1. Barbora Klementová (Klub lyžiarov
Nováky, 1:54.09 hod.),
2. Sarah Slattery (Austrália, +6.31 min.), 3.
Kararzyna Witek (Team
Nabiegowkach.pl / TNB
Wesol, +10.41 min.).
50 km FREE STYLE
Na štart najdlhšej trate sa registrovalo 164
pretekárov a preteky
dokončilo 148 bežkárov. Aj v tejto kategórii
mal náš región zastúpenie v podobe troch
bežkárov... 103. Juraj
Vavrinčík z Humenného
(33. miesto vo svojej
kategórii), 109. Miroslav Koťo z Humenného (35. miesto vo svojej
kategórii), 147. Michal
Hrabovský z Koškoviec
(35. miesto vo svojej
kategórii).
Muži, absolútne poradie: 1. Dušan Kožíšek

(Dukla Liberec, 2:29.41
hod.), 2. Lukasz Kunc
(UKS Regle Kościelisko,
+0.45 min.), 3. Pavel Petr
(Ski Jilemnice, +13.15
min.).
Ženy, absolútne poradie:
1. Darina Krausová (Martin, 3:16.16 hod.), 2. Daniela Reksová (BK Lysá
pod Makytou, +34.01
min.), 3. Ľudmila Grauzelová (Bratislava, +39.13
min.).
Obrovskou záľubou Miroslava SMETANU z Medzilaboriec je beh a letné
behanie v zime zamieňa
za bežky. Ako povedal, Miro Smetana obúva v zimnom zasneženom období bežky. Jeho
tomu koníčku sa venuje prvým tohtoročným behom bola Biela stopa. | FOTO ARCHÍV MS
štyridsať rokov a snaží
šia divácka kulisa. Chýbal nám náš kamarát
sa aktívne napĺňať svoj plán 3 až 4-krát v Michal Buchovecký, ktorý pre virózu netýždni.
vycestoval. Je nutné sa rýchlo zregenerovať,
„Tohto roku bola Biela stopa moje prvé pre- telo aj psychiku pripraviť na 51. ročník Jiteky na bežkách. Vyštartovali sme v piatok zerskej päťdesiatky v Čechách,“ konštatoráno do Kremnice a už popoludní sme tré- val amatérsky bežec z Medzilaboriec.
novali. Trať bola výborná, organizácia tiež.
Neprialo nám počasie, bolo hmlisto aj men-

Zľava „bežkári“: Štefan Macho (Medzilaborce - celkovo 135. miesto, v kategórii 49. voľným spôsobom
na trati 25 km), Medzilaborčan Maroš Tyrpák (Košice - celkovo 157., v kat. 57. voľným spôsobom na trati
25 km), Medzilaborčan Ján Murdzík (KB Bukovce - celkovo 32., v kat. 7. voľným spôsobom na trati 25
km) a Miroslav Smetana (MŠK Medzilaborce - celkovo 64., v kat. 17. klasickou technikou na trati 30 km).
Na snímke chýba Vlado Mihalič (MŠK Medzilaborce - celkovo 97. miesto, v kategórii 22. VS 25 km) kvôli
zraneniu. | FOTO ARCHÍV MS
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Plavecká rodina v Humennom sa opäť rozrastá.
„Žubrienky“ absolvujú základný plavecký kurz

Plavecký klub Chemes Humenné uskutočnil v dňoch 31. januára a 1. februára v malom výukovom bazéne výber nových členov základného plaveckého kurzu. Viac
prinesieme v najbližšom vydaní nášho týždenníka. | FOTO MJK

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH
jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

