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Projekt záchrany barokovej
maľby vo Vihorlatskom
múzeu v Humennom úspešne
pokračuje
Viac na str. 3
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V Humennom striehli
policajti na previnilcov
na železničných priecestiach
Viac na str. 4

Humenné zažilo najväčší protest

V nedeľu popoludní zaplnilo Námestie slobody v Humennom  približne tisíc ľudí.
Milan Potocký, Humenné

Nedeľňajšieho protestného zhromaždenia v Humennom sa zúčastnili obyvatelia viacerých miest
a obcí nielen z regiónu Zemplína
ale aj z Košíc a Prešova. Podujatie
svojou účasťou podporili aj viaceré
známe osobnosti. Humenné bolo
najvýchodnejším mestom, kde sa

konali protesty Za slušné Slovensko. Ten nedeľňajší bol najväčší.
Členovia občianskej platformy Za
slušné Slovensko požadujú odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, nezávislú policajnú
inšpekciu, zmenu spôsobu výberu
vedenia policajného zboru, odstúpenie špeciálneho prokurátora
Kováčika a zmenu spôsobu voľby

špeciálneho prokurátora. Na proteste vystúpila matka zavraždenej
Martiny Kušnírovej, investigatívny
novinár a reportér Eugen Korda,
speváčka Katka Koščová, aktivista
Matúš Nakata, bývalá riaditeľka
Materskej školy na Štefánikovej
ulici Anna Lopatová, Daniela Polovková - bývalá poverená riaditeľka ZUŠ Humenné, farmár Marián

Mičko a ďalší. Konzervatoristka
Eunika Smoleňáková prečítala list
Humenčanom od Petra Breinera,
svetoznámeho klavírneho virtuóza,
skladateľa a humenského rodáka.
Protestujúci si opäť minútou ticha
uctili pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.
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Fotoreportáž: Humenné zažilo najväčší protest

porkačovanie zo strany 1

Najvýchodnejší protest Za slušné Slovensko bol v nedeľu popoludní iba v Humennom. Na Námestí slobody bolo približne tisíc ľudí. Ďalší protest sa konal v Bratislave. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
Na snímke novinár Eugen Korda a speváčka Katka Koščová |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Medzi protestujúcich Humenčanov opäť prišla aj Zlatica Kušnírová, mama zavraždenej Martiny
Kušnírovej. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Členovia občianskej platformy Za slušné Slovensko plánujú do budúcnosti upozorňovať na neprávosti na lokálnej aj celoslovenskej úrovni. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Požadujú odvolanie policajného prezidenta Gašpara, odstúpenie špeciálneho prokurátora Kováčika a nezávislú policajnú inšpekciu. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ

Ľudia zároveň podpisovali petíciu za referendum na predčasné voľby. |  FOTO: MILAN POTOCKÝ
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5 000 eur pre Humenčanov
V nedávnom vydaní Humenského expresu vyšiel článok, že sme
vyhrali spor s primátorkou mesta
Humenné a poslankyňou NR SR
pani Janou Vaľovou. Pre pripomenutie, celý súdny spor bol len

o tom, že pani Vaľová strašila občanov Humenného prepúšťaním
v našom priemyselnom parku a
vytvárala z nás nepriateľov Humenného. Odvtedy sa pravdepodobne tento štýl komunikácie

„za všetko môžeme my“ stal
základom jej politiky v meste.
Dúfame, že odteraz bude pani
primátorka a poslankyňa opatrnejšia vo svojich vyjadreniach
a priestor dostanú témy, ktoré
Humenčanov skutočne trápia.
Od nezamestnanosti, cez kvalitu ciest, až po odchod mladých
ľudí z mesta. Vysúdených 5 000
eur chceme využiť, samozrejme,
na pomoc Humenčanom. Preto by sme chceli vyzvať občanov
Humenného, ktorí poznajú niekoho v ťažkej životnej situácii,
nech nám napíšu na email pomozeme@chemes.sk. Vieme,
že každý sa môže dostať do náročnej životnej situácie. My sme
pripravení ľuďom v tejto situácii
pomôcť, nakoľko sa často nemajú
na koho obrátiť. Budeme vďační
za každý jeden tip, budeme sa

snažiť pomôcť každému.
V súčasnosti máme o ochranu
mena s pani Vaľovou otvorených viacero sporov a tu verejne
sľubujeme, že všetky vysúdené
finančné prostriedky vždy využijeme na charitatívne účely. Na
záver chcem povedať, že mesto
Humenné má obrovský potenciál na svoj rozvoj, len ho je nevyhnutné začať napĺňať. Postupne by som chcel poukazovať na
veľký priestor pre rozvoj nášho
mesta a aj poradiť súčasným
zástupcom mesta, ako urobiť z
Humenného klenot východného
Slovenska.

ujme ochrany originálu barokovej
maľby na plátne sa pri spätnom
napnutí obrazov na nové podrámy
pracuje s kartónovým podkladom,
ktorý zabezpečuje pevný podklad
pre ľanové plátno. To je vkladané
pod originál plátna s maľbou, čím
je povrch malieb fixovaný špeciálnou technikou ochrany originálu,
tzv. loose-lining, bez jeho narušenia. Súčasťou reštaurátorských
zásahov je aj vyhotovenie nových

drevených podrámov s pevnými
širokými lištami s možnosťou dopnutia obrazov cez napínacie kolíky
v rohoch. Práce v ateliéri reštaurátora budú prebiehať do decembra 2018. Výnimočnosť projektu
spočíva v záchrane a následnej
prezentácii jedinečnej interiérovej
výzdoby kultúrnej pamiatky − renesančného kaštieľa v Humennom
ako súčasti kultúrneho dedičstva
európskeho významu.

JUDr. Dávid Molnár,
generálny riaditeľ
spoločnosti Chemes, a. s.

Projekt záchrany barokovej maľby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom úspešne pokračuje
Jana Fedičová, Humenné, FOTO: JF

Rozsiahla rekonštrukcia Izby uhorských kráľov v interiéri renesančného kaštieľa v sídle Vihorlatského
múzea v Humennom pokračuje
podľa stanoveného harmonogramu. Záchrana barokových nástenných obrazov v umeleckohistorickej expozícii múzea prebieha od začiatku roka 2018 v súlade so schváleným návrhom na reštaurovanie.
Reštaurátorské činnosti vykonáva
v ateliéri akademický maliar a autorizovaný reštaurátor Ľubomír
Cáp. Projekt finančne podporila
Nadácia VÚB. Súhlasné stanovisko
s priebehom reštaurátorských prác
vydala začiatkom apríla v Prešove
komisia v rámci kontrolného dňa
v zložení akademický maliar a
autorizovaný reštaurátor Ľubomír
Cáp, Mgr. L. Megyeši-Ďurčeková
(Krajský pamiatkový ústav v Prešove) a PhDr. Ivana Strakošová
(Vihorlatské múzeum v Humennom). Zámerom projektu je zá-

chrana pätnástich malieb na plátne s drevenými podrámami, ktoré
tvoria unikátnu nástennú galériu
všetkých uhorských panovníkov.
Maľby na plátne sú napnuté na
drevených podrámoch tvoriacich
nástenné panely a pokrývajú celú
plochu steny. Diela boli v 18. storočí vytvorené unikátnou technikou
secco. Dnes tvoria v humenskom
kaštieli súčasť jedinečnej interiérovej výzdoby − najzachovalejšej
neskorobarokovej
interiérovej
dekorácie na Slovensku. V súčasnosti boli prvotne z povrchu obrazov odstránené depozity nečistôt,
prachu a premaľby. Takzvanou
suchou cestou (štetcovaním) sa
štetcom s dlhým vlasom jemným
oprašovaním odstránili nánosy
z povrchu, čím sa odkryla pôvodná
farebnosť barokovej kompozície.
Pod očistených povrchom obrazov boli upevnené uvoľnené časti
podkladu a farebnej vrstvy. Po
odstránení premalieb boli obrazy
prenesené na pomocné rámy. V zá-
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Na hraniciach s Ukrajinou čakali vodiči až 6 hodín
mpo, Vyšné Nemecké, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Na hraničných priechodoch
s Ukrajinou zaznamenali colníci
a policajti za posledné dni nárast
počtu cestujúcich v smere z Ukrajiny do SR a s tým súvisiace predĺženie čakacích dôb. „Príčinou je

návrat občanov Ukrajiny po pravoslávnych veľkonočných sviatkoch
do krajín EÚ, kde dlhodobo pracujú a žijú. Čakacie doby na jednotlivých hraničných priechodoch sa
podľa oficiálnej stránky Finančnej
správy SR pohybujú v rozmedzí
90 minút až 6 hodín,“ informova-

la hovorkyňa
Riaditeľstva
hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach Agnesa
Kopernická. Ukrajinci sa po pravoslávnych veľkonočných sviatkoch vracali do krajín EÚ, kde dlhodobo
pracujú a žijú. Na hraniciach sa čakalo až 6 hodín. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Okradnutý taxikár
mpo, Snina

25-ročný Marek z Kalnej Roztoky bol
povereným príslušníkom Obvodného
oddelenia Policajného zboru v Snine
obvinený z prečinu krádeže. Marek
v nočných hodinách zo 14. apríla
na 15. apríla počas jazdy taxíkom z

mesta Vranov nad Topľou do obce
Ubľa pravdepodobne pred vystúpením z vozidla v obci Ubľa odcudzil
mobilný telefón, ktorý sa nachádzal
na prednom sedadle spolujazdca v
bezprostrednej blízkosti vodiča. Majiteľovi mobilného telefónu vznikla
škoda vo výške 140 eur. „Ak sa Mare-

kovi vina preukáže,
hrozí mu trest odňatia slobody až na
dva roky,“ vysvetlila
prešovská krajská
policajná hovorkyňa
Jana Migaľová.

V Humennom striehli policajti na previnilcov na železničných priecestiach
V utorok 10. apríla realizovala polícia v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky akciu Stihnem - Nestihnem. Bola zameraná
na kontroly nelegálnych prechodov cez železničnú trať, ale aj na kontroly správneho prechodu/prejazdu cez železničné priecestia.
mpo, Humenné, FOTO: POLÍCIA

ŽSR a polícia vybrali v rámci celého
Slovenska a všetkých ôsmich krajov
celkovo 82 nelegálnych prechodov,
kde hliadky železničnej polície v najfrekventovanejšom čase monitorovali
pohyb osôb na miestach, kde to nie je
dovolené, a tiež 37 železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú
zákon o cestnej premávke, predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť
30 km/hod a nerešpektujú výstražnú
svetelnú a zvukovú signalizáciu.
V Humennom sa policajti zamerali
na prechádzanie cez koľaje na ne-

dovolených miestach pri železničnej
zastávke Humenné mesto km 1,400
– 1,600 a na železničné priecestie
na trati Humenné – Stakčín - km
1,314 a Humenné mesto (SP1481).
Prešovský krajský policajný hovorca
Daniel Džobanik vysvetlil, že každý z
previnilcov, ktorý bol v tento deň prichytený pri priestupku, v rámci jeho
riešenia dostal aj informačný leták, v
ktorom je podrobne a zrozumiteľne
vysvetlené, ako správne prechádzať
cez železničné priecestie a kde a ako
je dovolené prechádzať cez železničnú
trať. Do akcie sa zapojilo 166 policajtov a skontrolovali 583 osôb. Z toho

197 chodcov, 359 vodičov a 27 cyklistov. Cez železničnú dráhu prechádzalo nepovolene 125 osôb, porušenia
maximálnej rýchlosti na železničnom
priecestí sa dopustilo až 104 vodičov
a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 50 osôb.
Policajti v jednom prípade zadržali
vodičský preukaz za jazdu na červenú
a vypátrali jednu vec.
Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili túto preventívno-bezpečnostnú akciu už po druhýkrát.
Zameraná bola na kontrolu na nelegálnych prechodoch cez železnič-

nú trať, kadiaľ si občania všetkých
vekových kategórií vrátane mládeže
a detí, a dokonca aj cyklisti skracujú
cestu. „Nerešpektovaním všeobecného zákazu vstupovať do obvodu dráhy a prechádzať cez železničnú trať
mimo vyznačených a na to určených
prechodov nielen porušujú zákon
a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým vedome a nepochopiteľne
riskujú svoj život. Zrážka s mnohotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha je v závislosti od dĺžky a hmotnosti
vlaku niekoľko sto metrov, znamená
fatálny následok,“ priblížil policajný
hovorca.
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SKÚSENÉ PARTIE ZATEPĽOVAČOV
ZO ZÁVESNEJ PLOŠINY

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

PRENÁJOM

6. KARNEVAL

▪ nástup možný ihneď

 Dáme do prenájmu
KANCELÁRSKE
PRIESTORY v zrekonštruovanej budove SFZ
na ul. Osloboditeľov 3
v Humennom (100 m
057/ 775 77 47
od centra mesta, dostatok parkovacieho miesta
zdarma). Viac na tel. č.
0905 809 038; e-mail:
sekretariat@obfzhumen7. 3. 2016
www.facebook.com/humenskyexpres ne.sk

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdinovia spolu s romantickými
princeznami,
vílami a
▪ práca
v Humennom
inými rozprávkovými bytosťami.

0902 99 88 23

Nájdete nás aj
na facebooku:

Myšlienky týždňa...
“MUSÍME BYŤ VĎAČNÍ TÝM,
KTORÍ NÁM UKAZUJÚ NAŠE NEDOSTATKY.“

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

(ERIK LAARSON)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

PRANOSTIKA

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

Kompletný archív

PREDAJ

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

 Predám
mladé
STROMČEKY – vlašský
orech (na presádzanie).
Tel. 0918 279 885.
HE-R/0127

PRÁCA
 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.

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

článkov nájdete na adrese

SV-Z/000426

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

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY

SV-Z/000427
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SIETE
pevné
plissé
rolovacie

HE-R/0081

SV-Z/000425

Moder EFEKT s.r.o.

SV-Z/000418
HE/0047

(BLAISE PASCAL)

“PRAVÁ LÁSKA JE, KEĎ SA MÔŽEŠ POZRIEŤ
DO DUŠE ČLOVEKA A NEBÁŤ SA TOHO,
ntov z Humenného postup do finálového
ČO JE VNÚTRI.“

ili tiež
acovali
da z II.
poznáo z III.
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IKEA
erličky
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najmä
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e a obni svosobitne
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výroby
kozmeo prvýali svoj

HE/0098

Ponúkame prácu pre

ských mladých tanečníčok

etička

INFOSERVIS /INZERCIA
INZERCIA | 5

www.humenskyexpres.sk
V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
HE-R/0116
 aj pre páry
 zabezpečí
Prijmeme
PRACOV firma
ubytovanie
NÍKOV
do
drevovýroby
a dopravu
v Strážskom. Tel. 0905
 poskytujeme
256 038. aj stravné lístky

informácie dostupné na: HE-R/0123
tel. č.: 0948 194 023
e-mail: renewal.adz@gmail.com
Východ / Západ S L N K A
pon (16.04.)
5:32 / 19:27 hod.
ut
5:30 / 19:28 hod.
str
5:28 / 19:30 hod.
štvr
5:26 / 19:31 hod.
Download 200,000+5:24
brand/ logos
vector format for free
pia
19:33inhod.
http://www.logoeps.com/
sob
5:22 / 19:34 hod.
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Brestov: Migráciu ropúch bradavičnatých ovplyvnili dážď i chladnejšie počasie
Migráciu ropúch bradavičnatých na Brestovských rybníkoch v Humenskom okrese ovplyvnili víkendové intenzívne zrážky i chladnejšie počasie, v týchto
dňoch však pokračuje ďalej. Z lesa do vody sa vybrali splniť si svoju reprodukčnú funkciu. Tamojšia populácia predstavuje približne 15.000 jedincov.
tasr, Brestov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Transfer na tejto lokalite realizujú už 14. rok. Popri vodnej ploche
i lese osadili približne 1,2 kilometra
zábran. „V tomto roku začala migrácia 31. marca, keď bolo prenesených
103 jedincov,“ uviedla pre TASR environmentalistka Anna Macková zo
Správy Chránenej krajinnej oblasti
Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach s tým, že hlavný ťah
zaznamenali 1. apríla, keď ich preniesli 1202. „Počas tohto dňa bola
vážnejšie situácia, nakoľko výdatne
pršalo a tie zrážky sa hromadili pri
fólii. Voda, ktorá pritekala od lesa,
nestíhala odtekať, zároveň sa nám
začala zaplavovať aj cesta,“ vysvetlila s tým, že aj tie ropuchy, ktoré
stihli vyzbierať, sa s prívalmi vody
dostávali na komunikáciu. „Bolo potrebné na niektorých miestach fóliu
odstrániť, aby voda rýchlejšie odtiekla, a znovu ju nainštalovať, aby
plnila svoj účel,“ doplnila. Pri ochladení na začiatku tohto týždňa zaznamenali, že migrácia nepokračuje, čo
sa však zmenilo, a v stredu 4. apríla
spolu s vyššie spomínanými počtami evidovali približne 1500 prene-

sených jedincov. Podľa Mackovej
dokážu pri vhodných podmienkach
realizovať transfer od 3000 do 4000
kusov. Do tejto akcie sa zapájajú aj
školy, v tomto roku sú štyri. „Absolvovali sme s nimi už teoretickú časť,
kde sme deťom vysvetlili, prečo sú
ropuchy dôležité, aký majú význam
v prírode, aké v nej majú miesto, že
sú súčasťou potravinového reťazca a
sú dôležité aj z toho dôvodu, že likvidujú škodlivý hmyz,“ priblížila. V je-

den deň tam prichádza 15 až 20 detí.
„Spolupracujeme s nimi už ôsmy
rok a sú ozaj pomocou,“ doplnila.
Po približne týždni ropuchy podľa
environmentalistky tiahnu naspäť
do lesa, keď ich už neprenášajú, ale
fólie dvíhajú vo večerných hodinách.
„Vtedy je predpoklad, že tu nebude
prechádzať veľa áut, pretože aj tá
migrácia nazad do lesa je masová.
Predpokladáme, že to bude v budúcom týždni, pokiaľ ich avizované

ochladenie nezabrzdí,“ poznamenala. Podobný transfer realizovali kedysi aj na rybníkoch pri obci Košarovce v Humenskom okrese. „Z kapacitných dôvodov to už nerobíme,
ale bolo by to potrebné, nakoľko
tam je tá cesta frekventovanejšia,“
spomenula s tým, že ďalšie lokality
evidujú pri Zbojnom v okrese Medzilaborce a za obcou Topoľovka,
ktorá leží neďaleko Humenného.
Prenos však ani tam neuskutočňujú.

Turisti vystúpili na Červenú skalu

Krásy Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Humenský Sokol priťahujú miestnych turistov, ale aj milovníkov prírody a histórie z rôznych kútov Slovenska.
has, Jasenov, FOTO: HAS

Ďalšiu tohtoročnú jarnú turistickú
túru si členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov
Turista (NM KST T) odšliapali práve
v spomínanej Národnej prírodnej
rezervácii (NPR) Humenský Sokol.
Z Humenného (157 m n. m.) postupovali zo začiatku strmším výstupom
na hrebeň a po ňom až na Červenú
skalu (447 m n. m.) s pokračovaním
do Dúpnej jaskyne. Potom nasledoval
krátky zostup k Jasenovskému potoku

( 184 m n. m.) a znovu hore na hrad Jasenov (366 m n. m.).
„Zaujímavosťou je,
že tam v 16. storočí
razili falošné mince.
Pekný výlet k obedu už skoro s letnou
teplotou okolo 20°
C spríjemnili aj pohľady na rozkvitnuté
poniklece,“ povedal
spokojný turista Anton Hasák.
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V Snine vystavujú láskyplné portréty detí s downovým syndrómom
V stredu 4. apríla sa v Sninskom kaštieli uskutočnila vernisáž výstavy Marty Főldešovej  SME AKO VY/VÄZBY spojená so slávnostným zápisom pri príležitosti 15. výročia Klubu Down syndrómu v Snine.

Žofia Čopíková, Snina, FOTO: DK

V prvej časti programu bola predstavená činnosť klubu jeho predsedom
Štefanom Hodničákom. Za jeho aktívnu prácu v klube mu poďakoval
primátor mesta Ing. Štefan Milovčík.
Do pamätnej knihy sa okrem neho zapísali aj všetci členovia so svojimi rodičmi a dobrovoľní animátori, ktorí sa
vo svojom voľnom čase „downíkom“
venujú. To, že je ich práca potrebná
a účinná, sa všetci prítomní presvedčili v druhej časti programu, kde deti
veľmi milo prekvapili svojím speváckym, tanečným či hereckým nadaním.
Tretia časť bola už o samotnej výstave,
ktorá je pokračovaním prvého projek-

tu s názvom SME AKO VY, ktorý prezentoval a upozornil na skupinu znevýhodnených ľudí a nepriamo pomohol ich začleneniu sa do bežnej spoločnosti. Láskyplné čiernobiele portréty
účastníkov s downovým syndrómom
prešli takmer celé Slovensko a ich
sprievodnými podujatiami boli prednášky na školách a firmách. O jeho
pokračovaní autorka hovorí: „Človek s
DS ostáva do konca života závislý od
svojich rodičov, nikdy sa od nich neodpúta, nestane sa úplne samostatným.
Na druhej strane mu rodina poskytuje
ochranu, domov. Medzi členmi vznikajú silné putá, väzby, z môjho pohľadu plné lásky. Rodiny majú často viac
detí. Toto dieťa sa však nedá vyčleniť,

je prijaté, tvorí
spolu s ostatnými kompletný obraz rodiny. A opačne,
rodičia a súrodenci nesú
v sebe zrkadlo
postihnutého
člena.“ Presne
o tom je autorkin druhý fotograficky projekt, ktorý
nesie názov SME AKO VY/VÄZBY. Ide
o veľmi láskavo a výtvarne spracované počítačové montáže, kde vznikajú
navzájom prepojené skupinové portréty, ktoré citlivo narábajú so psychologickým aspektom charakterových

vlastností fotografovaných modelov.
Presne tak, ako sú prepojené osudy
členov týchto jednotlivých dvanástich
rodín zo Sninského okresu. Výstava je
prístupná v Hobbygalerke Sninského
kaštieľa do 30. apríla.

Kraj podporí projekty v oblasti kultúry, športu a sociálnych služieb
Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporí projekty v oblasti kultúry, športu a sociálnych služieb z vlastných príjmov sumou 663-tisíc eur.

tasr, Prešov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

O grantové peniaze mohli požiadať
mestá, obce, občianske združenia
i neziskové organizácie do 13. apríla. Ako informovala hovorkyňa PSK
Daša Jeleňová, výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok
2018 schválili krajskí poslanci na svojom marcovom zasadnutí s rekordnou
sumou i upravenými podmienkami.
„O rozdelení 594 400 eur rozhodnú
poslanci, sumu 68 600 eur bude mať
k dispozícii predseda PSK Milan Ma-

jerský,“ vysvetlila. Vlani sa po úpravách prerozdelilo 467 000 eur. Podľa
hovorkyne sa zmenila aj spodná hranica poskytnutej dotácie. „Po novom
je minimálna výška 500 eur, maximálna 5000 eur na jeden projekt,“
uviedla s tým, že pri podprograme
Športový reprezentant je horná hranica 12 000 eur. „Prešovský kraj má
najviac obcí zo všetkých žúp, preto je
dôležité, aby peniaze putovali aj do
najmenších obcí. Mnohé z nich nemajú inú možnosť organizovať kultúrne,
športové alebo spoločenské podujatie.

Nemajú sponzorov, výrobné podniky a donorov, ktorí by zafinancovali
akúkoľvek aktivitu,“ zdôvodnil potrebu dotácií Majerský. Tie pôjdu na
zabezpečenie verejnoprospešných
služieb, na podporu podnikania a zamestnanosti. „Úspešný žiadateľ môže
dotačné peniaze použiť na bežné, ale
aj investičné účely. Preukázať však
musí spolufinancovanie vo výške 20
percent z celkovej výšky schváleného
projektu,“ vysvetlila Jeleňová. Záujemcovia musia svoje žiadosti predložiť na Úrad PSK v Prešove do vyš-

šie uvedeného dátumu. „Dotácie pre
jednotlivých žiadateľov, s výnimkou
podprogramu Športový reprezentant,
budú prideľovať komisie zložené z
poslancov, ktoré kopírujú jednotlivé
volebné obvody, respektíve okresy
kraja. Zastupiteľstvo prerozdelené peniaze a úspešných žiadateľov
schváli do konca júna,“ poznamenala
hovorkyňa s tým, že každý podporený
projekt musí byť zrealizovaný a ukončený do 30. novembra 2018.

S biskupom sa stretlo približne 650 mladých z Košickej arcidiecézy
S pomocným biskupom Marekom Forgáčom sa v sobotu 7. apríla v Humennom stretlo približne 650 mladých ľudí z Košickej
arcidiecézy, teda z celého východného Slovenska. Cieľom podujatia je okrem iného povzbudenie tejto generácie.

tasr, Humenné

„Arcidiecézne stretnutie mládeže
(ADSM) je organizované každý rok
v sobotu po Veľkej noci,“ uviedol pre
TASR za organizátorov Jozef Mrúz
z Arcidiecézneho centra pre mládež
v Prešove. Práve pre metropolu Šariša
je táto jednodňová akcia príznačná, realizovali ju už však aj v iných mestách.
„A to aj z toho dôvodu, že chceme pod-

ujatie priblížiť viac k mladým. Ak veľké
percento ľudí na tomto stretnutí bolo
z Humenného a okolia, tak to malo
zmysel,“ vysvetlil s tým, že tradícia Prešova sa viac-menej ustálila preto, že išlo
o obdobie, keď na akciu prichádzalo aj
3500 návštevníkov. „A to sme kapacitne po tých menších mestách nezvládali,“ podotkol. Dopoludňajší program
prebiehal v mestskej športovej hale,
do ktorej zavítal aj biskup, pripravená

bola podľa Mrúza okrem iného aj prednáška či tanečné a hudobné vystúpenie. „ADSM pokračuje voľnejšie, mladí
si môžu vybrať z pestrého programu
workshopov, ako sú pohybové, náučné
či rôzne hry. Záverom stretnutia bude
sv. omša, ktorú bude celebrovať otec
biskup Marek Forgáč,“ priblížil. Tento
rok sa podujatie nesie v duchu hesla
„nebáť sa mať odvahu“, čo vychádza z
každoročnej myšlienky svätého otca.

„Nebáť sa prijať Božie slovo, výzvu života, odpovedať na ňu. Táto myšlienka
vychádza z jeho posolstva a zapadá aj
do prípravy na celosvetové stretnutie
mládeže v Paname, ktoré sa uskutoční
v budúcom roku,“ priblížil Mrúz s tým,
že ADSM má aj tento význam. Prvá iniciatíva a myšlienka stretnutí mládeže
siaha podľa Mrúza ešte k sv. otcovi Jánovi Pavlovi II., ktorý prvýkrát v roku
1984 pozval mladých ľudí do Ríma.

8 | SPRAVODAJSTVO

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
16. APRÍLA 2018

Becherov: Na jednom pietnom mieste pochovávali vojakov znepriatelených armád
Pred siedmimi rokmi sa členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy v Humennom v spolupráci s obcou pustili do obnovy
vojenského cintorína. Za dva roky sa tu vystriedalo okolo 60 dobrovoľníkov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska.
tasr, Becherov, FOTO: KVHB

V blízkosti poľských hraníc v obci
Becherov v Bardejovskom okrese
je na vojenskom cintoríne pochovaných v 72 hroboch 111 vojakov.
Svoje posledné odpočinutie tu našlo 76 vojakov rakúsko-uhorskej
armády a 35 vojakov ruskej armády.
Podľa mena môžeme identifikovať
12 rakúsko-uhorských vojakov,
väčšinou príslušníkov 47. pešieho
pluku Infanterieregiment Nr. 47 a
jedného Rusa. Tuhé boje pri obci
prebiehali čiastočne v roku 1914,
ale najmä počas zimy a na jar 1915.
Obete frontu pripomína takmer tri
metre vysoký pamätník vybudovaný z andezitového kameňa, do
masívu v tvare štvorbokého hranola
sú z každej strany vsadené agátové
drevené kríže. Martin Drobňák z
Klubu vojenskej histórie Beskydy v
Humennom pre TASR uviedol, že
vojnový cintorín bol vybudovaný až
neskôr po odchode frontu, niekedy
v rokoch 1916 – 1917, profesionálnou jednotkou rakúsko-uhorskej
armády, ktorá najprv toto pietne
miesto naprojektovala za asistencie
profesionálnych architektov a potom boli vojaci exhumovaní a pochovaní na cintoríne. „Architekt tam

odviedol veľmi
kvalitnú prácu
aj dnes je pekne
viditeľný pôdorys
cintorína, ktorý
má tvar kríža.
Nachádza sa na
okraji civilného
cintorína a dlhé
roky sa na ňom
robila iba základná údržba, prakticky sa iba kosil.
Po rokoch, okrem
jedného náhrobku, nič na ňom
nepripomínalo, že ide o vojnový
cintorín,“ uviedol Drobňák. Pred
siedmimi rokmi sa členovia Klubu
vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s obcou pustili do obnovy vojenského cintorína. Za dva roky sa tu
vystriedalo okolo 60 dobrovoľníkov
zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska. Na základe
pôvodných archívnych materiálov
vybudovali chodník, osadili kríže
a postavili pamätník. Ten už nevychádza z dobových dokumentov,
lebo sa žiadne nezachovali. Autor
projektu, architekt Ľubomír Gramata, dbal na to, aby zapadol do prostredia. V roku 2013 vojnový cintorín

aj s pamätníkom slávnostne posvätil
kňaz. Drobňák upozornil na to, že v
časoch 1. svetovej vojny pri zriaďovaní vojnových cintorínov sa vyslovene dbalo na to, aby na jednom
pietnom mieste boli pochovaní vojaci vtedy znepriatelených armád. Prihliadalo sa na to, že po smrti už nie
sú nepriatelia a zaslúžia si rovnaké
dôstojné miesto odpočinutia. Toto
sa už viac v histórii nezopakovalo.
Hroby z 2. svetovej vojny sú jasne
oddelené, nemecká a ruská armáda
majú každá svoj cintorín. V blízkosti
Becherova na pohraničnom vrchu
Dujava stojí ešte ďalší kamenný
pomník padlým vojakom. Pochovali

tu 168 rakúsko-uhorských vojakov
a 135 vojakov ruskej armády. Ide o
vojnový cintorín č. 46 Konieczna,
ktorý je už na poľskej strane. „Zaujímavosťou z pohľadu Slovákov je,
že cintoríny, ktoré sa nachádzajú v
Poľsku v blízkosti nášho pohraničia,
projektoval náš známy architekt
Dušan Jurkovič. V čase vojny pôsobil v profesionálnom komande,
ktoré navrhovalo vojnové cintoríny.
On mal na starosti práve oblasť v
okolí Nowého Zmigróda až po slovenskú hranicu. Cintoríny, ktoré sú
na slovenskej strane, už projektoval
iný architekt, ktorého meno, žiaľ,
nevieme,“ povedal Drobňák.  

Mesto investovalo do opravy strechy Domu služieb Centrum 169 300 eur

tasr, Humenné

Humenská samospráva investovala do opravy strechy Domu služieb
Centrum, ktorý sa nachádza na
Námestí slobody, 169 300 eur vrátane DPH. Išlo o financie z vlastného rozpočtu. Pre TASR to uviedla
vedúca odboru územného plánovania a výstavby mestského úradu
Katarína Ambrózová. Stavebné
práce ukončené v uplynulom týždni
realizovala podľa informácií zverejnených na webovej stránke mesta

humenská spoločnosť Tesar-Dach,
s. r. o. Tá na budove vymenila a
zateplila poškodenú strechu, čím
sa podľa samosprávy výrazne
zníži energetická náročnosť celého
objektu. Ten podľa Ambrózovej
postavili v roku 1988. „V minulosti boli na budove vymenené okná,
v budúcnosti sa ešte počíta so zateplením obvodových stien v rámci
realizácie novej fasády,“ priblížila.
Podľa jej ďalších slov v objekte evidujú 18 nájomných zmlúv.
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Ulice Humenného zaplnili žlté narcisy

V piatok sa do jedinečnej verejno-prospešnej zbierky s názvom Deň narcisov zapojili stovky Humenčanov.
mpo, Humenné

Liga proti rakovine organizovala
zbierku po celom Slovensku už 22krát. V Humennom sa konala po 20.
raz. V uliciach Humenného rozdávali narcisy dobrovoľníci – študenti
zo Strednej zdravotníckej školy,

z Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho
a gymnazisti z Cirkevnej spojenej
školy. „Humenčania majú charitatívneho ducha, pomáhajú a nie sú
ľahostajní. Prispeli mladí aj starí,
niektorí si nezobrali ani narcis, len
chceli prispieť,“ povedala študentka Natália Petrušková z cirkevného

Verejno-prospešná zbierka Deň narcisov sa konala v Humennom už po 20. raz.
FOTO: MILAN POTOCKÝ

Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho.
Financie vyzbierané dobrovoľníkmi
počas Dňa narcisov sa použijú na
podporu výskumných a klinických
projektov v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby rakoviny, ale aj na
vybavenie do nemocníc a zdravotníckych zariadení. Liga proti rako-

vine podporí aj projekty, ktoré majú
za cieľ zlepšiť náročnú situáciu pacientov a ich rodín a riešiť najpálčivejšie problémy sprevádzajúce toto
zákerné ochorenie. V minulom roku
2017 priniesol 21. ročník Dňa narcisov na celom Slovensku čistý výnos
zo zbierky vyše 914-tisíc eur.

Na snímke študentky z cirkevného Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho.(zľava) Nikola Rohaľová, Viktória Dudová a Natália Petrušková.   FOTO: MILAN POTOCKÝ

Kraj vyčlenil na prímestskú dopravu ďalších vyše 1,2 milióna eur
tasr, Prešov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Prešovský samosprávny kraj (PSK)
dofinancuje straty v prímestskej
doprave a podporí aj navýšenie
miezd vodičov. Na tento účel zo
svojho rozpočtu vyčlenil viac ako
1 267 000 eur. Informovala o tom
hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Vodiči autobusov prímestskej
dopravy v Prešovskom kraji tak
budú lepšie mzdovo ohodnotení.
S účinnosťou od 1. apríla do konca
tohto roka sa u štyroch dopravcov
zvýši priemerná mesačná mzda
vodičov o približne osem percent.
Úprava platov sa týka dopravných
spoločností SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a BUS Karpaty. Po vzájomnej dohode kraja
s dopravcami došlo k navýšeniu
ekonomicky oprávneného nákladu (EON) o 0,03 eura na kilometer v položke mzdy. Na tento účel

samospráva vyčlenila zo svojho
rozpočtu 635 000 eur. Mesačná
mzda vodičov autobusov sa tak
zvýši o zhruba 70 eur, priemerne
z 871 eur na 941 eur. Krajská samospráva vyčlenila ďalších vyše
632 000 eur na dofinancovanie

strát, ktoré vznikli dopravcom v
minulom roku za služby poskytované vo vnútroštátnej doprave. Tie
súvisia najmä s vyššou cenou nafty.
Náklady autobusových spoločností
na zabezpečenie prímestskej dopravy sa vlani vyšplhali na takmer

33 miliónov eur. Kraj na úhradu služieb vo verejnom záujme
vynaložil približne 19,5 milióna eur.
V minulom roku sa prímestskou
autobusovou dopravou prepravilo
viac ako 22 miliónov cestujúcich.
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
ŠČAMBA
Hudobno-humorno-zábavná skupina z Trsteného pri Hornáde prichádza
s premiérovým programom. Každý divák pri
vstupe do sály dostane zdarma cd nosič tejto
skupiny. – v nedeľu 22. apríla o 17.00 hod. v
divadelnej sále DK. Vstupné 10 eur.
PLAMENE UNDERGROUNDU
Ballet Magnificat (USA). Scarlet Cord.
Dramatické spracovanie príbehu zo 70-tych
rokov. Príbeh o túžbe po slobode a nájdení
zmyslu života dvoch hlavných hrdiniek. – vo
štvrtok 3. mája o 19.00 hod. v divadelnej sále
DK. Vstupné 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 XVII. storočia po
dnešok. Súčasťou vystavovaných fotografií sú
aj doposiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce
z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov
žijúcich v Kanade.
KINO Fajn
OHROZENÉ DRUHY
(ESPÉCES MENACÉES)
Vzájomne prepojené osudy troch rodín.
Joséphine a Tomas majú krátko po svadbe, ale
za zdanlivým šťastím odkrývajú Joséphinini
rodičia temnejšiu realitu. Mélanie oznamuje
rodičom, že je tehotná, avšak  budúci otec
má do ideálneho zaťa ďaleko. A Anthony,
zasnený študent, ktorý nemá šťastie v láske, sa
musí postarať o svoju matku, ktorá začína byť
nezvládateľná.
dráma (BEL/FRA), české titulky – 16. apríla
o 19.30 hod.
TÁTOVA VOLGA
Eva (E. Balzerová) je kostýmová výtvarníčka, pôžitkárka a manželka šarmantného
Ludvíka, ktorý však veľmi nečakane a bez
rozlúčenia umrie. Tak nečakane, že jej nestačí
povedať, že okrem ich spoločnej dcéry Terezy
(T. Vilhelmová) mal ešte rovnako starého
nemanželského syna. To aspoň naznačuje
starostlivo ukrytá a náhodne objavená detská
kresba. Eva je rozhodnutá nečakané odhalenie
veľkoryso ignorovať, ale Tereza, ktorej sa
rozpadáva vlastný život, sa k prízraku nevlastného brata upne. Spoločne s matkou sa vydávajú Ludvíkovým veteránom volga GAZ 21 po
stopách jeho bývalých mileniek a priateľov.

komédia (CZE), česká verzia – 17. apríla
o 19.30 hod.
VNÚTORNÉ SLNKO
(UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR)
ASFK... Isabelle je rozvedená matka a
parížska umelkyňa, ktorá hľadá pravú lásku.
Nádeje však často vkladá do mužov, ktorí sú
pravým opakom ideálu takého muža. Film nie
je plynulým príbehom, divák sleduje vybrané
pasáže z Isabellinho života, aby si vyskladal
jej osobnosť a na konci pochopil jej kľúč,
podľa ktorého si hľadá „toho pravého“.
dráma (GER), české titulky – 18. apríla
o 19.30 hod.
PEPÍK (PEPA)
Kolobeh ľudskej duše je nevyspytateľný a
pokiaľ nenájde odpovede na tie správe otázky,
nenájde svoj pokoj. A takto to má aj hlavný
hrdina filmu. Pepa (M. Suchánek) je outsiderom už od narodenia. Má okolo päťdesiatky
a pracuje ako úradník. So svojou ženou (P.
Špalková) majú dve deti a vo svojej domácnosti je viac ako pod papučou. Rešpektu sa mu
nedostáva ani od jeho potomkov. Uvedomuje
si, že musí niečo zmeniť a dokonca veľmi
dobre vie, čo by to malo byť.
tragikomédia (CZE), originálna verzia – 19.
apríla o 19.30 hod.; 22. 4. o 20.00 hod.
VADÍ NEVADÍ
(BLUMHOUSE´S TRUTH OR DARE)
Vadí nevadí je pomerne nevinná hra, pri ktorej
hráči, keď na nich príde rada, volia, či  pravdivo odpovedia na nejakú chúlostivú otázku,
alebo splnia náročnú (nepríjemnú, ponižujúcu)
úlohu. Spojenie „pomerne nevinná“ prestáva
platiť vo chvíli, keď v prípade klamstva
alebo nesplnenej úlohy zomriete. Študentka
Olívia (L. Hale) vyrazila s partiou priateľov
na pohodovú dovolenku do Nového Mexika.
Zoznámenie s neznámym fešákom ju zaviedlo
do ľahko strašidelných kulís zrušeného kláštora, kde si zahrali práve „Vadí nevadí“.
horor (USA), české titulky – 20. apríla o 20.00
hod.; 21. 4. o 19.30 hod.
DVE A POL KAČKY
(DUCK DUCK GOOSE)
Tieto vtáky rozhodne nie sú nahnevané, svoj
život si užívajú plnými zobákmi. Byť v husej
koži je ťažká pohoda, predovšetkým pre
gunára v najlepších rokoch. Jednému takému
gunárovi prinesie špeciálnu úlohu. Musí sa
začať starať o dve malé kačičky a pomôcť
im z bahna, ktoré tak trochu sám spôsobil.
Ich spoločné dobrodružstvo ukáže, že rodina
môže mať všetky možné podoby aj tvary a

MENINY
oslavujú:
16. 04. DANA, DANKA, DANICA
(Svetový deň hlasu)
17. 04. RUDOLF, RUDOLFA, 		
RUDOLFÍNA
(Svetový deň hemofílie)
18. 04. VALÉR, ERICH
Európsky deň za práva
pacientov / Svetový deň
kultúrneho dedičstva /
Svetový deň rádioamatérov
/ Medzinárodný deň
žonglovania)
19. 04. JELA
20. 04. MARCEL
21. 04. ERVÍN, ERVÍNA, SASKIA
22. 04. SLAVOMÍR
- Deň Zeme
(Svetový deň modlitieb za
kňazské a rehoľné povolania)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR

INFOSERVIS | 11

OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Ladislav Mészáros, nar. 1930
Štefan Terefenko, nar. 1937
Anna Dupkaničová, nar. 1939
V ČABALOVCIACH
Mária Jalčová, nar. 1939
V HAŽÍNE NAD CIROCHOU
Daniel Lenčiš, nar. 1946
V HENCOVCIACH
Mária Čikotová, nar. 1929
V MYSLINE
Katarína Kordilová, nar. 1951
V PAPÍNE
Anna Smetanková, nar. 1937
VO VEĽOPOLÍ
Miroslav Židzik, nar. 1975

16. 04. MODROOČKO / BETTY
17. 04. RAUL / JAKUB
18. 04. BOBULKA / ARTUR
19. 04. ALEX / DAISY
20. 04. LION / ADA
21. 04. RYŠKO / SULTÁN
22. 04. DOLLY / TEREZKA

V ZBUDZI
Mária Jacková, nar. 1937

dokonca aj perie. A že priateľstvo a rodina je tá
najväčšia zábava a jazda.
animovaná komédia, rodinný (USA/CHINA),
slovenský dabing – 21. apríla o 15.30 hod.
DUBČEK

úsmevom, ktorý vzbudzoval v ľuďoch nádej,
že začnú konečne slobodne dýchať. Lenže to,
čo Dubček mienil, Brežněv rýchlo zmenil. 21.
augusta 1968 vtrhli do Československa vojská
piatich armád Varšavskej zmluvy a demokratizačný proces v našej krajine definitívne
pochovali.
historická dráma (SVK), originálna verzia –
21. apríla o 17.30 hod.; 24. 4. o 19.30 hod.
MÔJ SYN
(MON GARCON)
Julien je celkom pohltený svojou prácou, ktorá
ho núti často cestovať. Neustále odchody
zapríčinili pred niekoľkými rokmi rozpad
jeho manželstva. Raz, keď je znovu na chvíľu
doma, nájde na odkazovači správu od svojej
bývalej ženy - s plačom mu oznamuje, že sa
im počas školského výletu v horách stratil
jediný syn. Julien začne po ňom pátrať, nič ho
nemôže zastaviť...
dráma (FRA/BEL), české titulky – 23. apríla
o 19.30 hod.

Krátka jar – dlhá zima... Trvalo to krátko.
Eufória z pocitu slobody, viera, že sa napravia chyby minulosti, presvedčenie, že sa
Československo zmení na demokratickú krajinu a ľudia budú slobodní. Na čele mnohých
významných spoločenských zmien stál
koncom 60-tych rokov 20. storočia Alexander
Dubček. Charizmatický štátnik s dobráckym

V ZEMPLÍNSKYCH
HÁMROCH
Anna Žírová, nar. 1927

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. Šéfredaktor: 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
anonymné príspevky neuverejňuje. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. * Tlačí: PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná.
SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ. Distribuované zdarma v meste Humenné. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.

12 | SPRAVODAJSTVO

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
16. APRÍLA 2018

Rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu...
-MJK-, zdroj: Sväté písmo; Humenné; FOTO MJK

Veľkonočné jedlá sme posvätili. Kresťania slávili najkrajšie sviatky roku
– Veľkú noc, rímskokatolícki a gréckokatolícki na prelome marca a apríla,
pravoslávni si ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, Božieho
Syna uctili pred týždňom. Nepozabudli sme ale na „toto“ posolstvo? Žijeme
a správame sa voči svojim blížnym
tak, ako sa na pravého kresťana patrí?
Kristus je ten istý, včera i dnes, je počiatok i koniec. Posvätné tajomstvo noci
zažili aj veriaci kresťania Rímskokatolíckej farnosti svätých Košických mučeníkov na Sídlisku III v Humennom. Počas
veľkonočných liturgií v tejto farnosti
uviedli do tajomstiev Veľkej noci svoje
„ovečky“ aj tohto roku vdp. Jozef Kozák
a kaplán Marián Jaklovský. Dielo, ktoré
Kristus uskutočnil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. ALELUJA. Voda dostala
schopnosť krstiť. Kameň, čo stavitelia
zavrhli, stal sa kameňom uhoľným. Pred
krížom zostávam bez slov. Neotročme
hriechu. Raduj sa moja duša a moje srd-

ce plesá, ukáž mi cestu života, Pane. Si
moja sila i oddanosť.

Možno aj preto sa slovom i obrazom vraciame k podstate veľkonočných sviatkov
až teraz, pretože mnohí z nás si neuvedomujú, že Veľkonočným pondelkom obdobie Veľkej noci ešte nepovedalo svoje
posledné slovo. To pokračuje druhou
Veľkonočnou nedeľou (Nedeľou Božieho milosrdenstva) a trvá nasledujúcich
osem týždňov, do sviatku Zoslania Ducha Svätého (20. 5.) a sviatku Najsvätejšej Trojice (27. 5.).  
Interiér Božieho chrámu na Sídlisku III
v Humennom krátko pred Veľkou nocou vynovili, uskutočnili maliarske práce, preto aj Boží hrob musel podstúpiť
„zmenu miesta“ o niekoľko metrov, tentokrát vľavo od oltára (z pohľadu kňaza).
Zelený štvrtok
Pánovej poslednej večere
...Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby
ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec
dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k
Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol

si odev, vzal plátennú zásteru a opásal sa.
Potom nalial vodu do umývadla a začal
umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný...
Veľký Piatok - Slávenie utrpenia
a smrti Pána
...Otče, do tvojich rúk porúčam svojho
ducha. Kristus, náš veľkonočný Baránok,
bol obetovaný. Stal sa pre nás poslušným
až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho
Boh nadovšetko povýšil a dal mu meno,
ktoré je nad každé iné meno.... Vzali

Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s
voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde
bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal.
Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko...
V tento deň sa sväté omše v kostoloch
nekonajú. Veriaci absolvujú obrad ukrižovania Krista. Zvony celého sveta
utíchnu. Nastáva tma a ticho v dušiach
kresťanov.
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Aká nevyspytateľná je tvoja láska, vznešený Vykupiteľ
Biela sobota - Veľkonočná vigília
...Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. Budem ťa, Pane, oslavovať,
že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby
sa moji nepriatelia radovali nado mnou.
Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých,
navrátil si mi život, aby som nezostúpil
do hrobu...
Zvony sa opäť rozozvučia po rozsvietení sviec prítomnými veriacimi v božom
chráme, čo evokuje blížiace sa vzkriesenie Krista. Skala hrobu je odvalená
a miesto prázdne.
Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania
...Toto je deň Krista Pána, radujme sa,
aleluja. Svojou smrťou našu smrť vykúpil u svojho Otca...
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Medzinárodné plavecké preteky

(mtgh), -MJK-; Humenné; FOTO ARCHÍV PKCH

Svoju históriu písali v sobotu 7.
apríla po osemnásty-krát v našom meste Medzinárodné plavecké preteky. Na Cene mesta
Humenné sa stretli plavci, ktoré
majú dobré meno nielen u nás,
ale aj za hranicami našej republiky. Pretekári z osemnástich
klubov Slovenska, Maďarska,
Poľska, Rumunska a Ukrajiny
(132 mužov a 125 žien), spolu 257
štartujúcich sa po slávnostnom
otvorení prezentovalo na štartové
bloky siedmich dráh 25-metrového krytého bazéna.
Na otvorení plaveckých pretekov
sa zúčastnili - zástupca primátorky
mesta   Ondrej Semanco,   riaditeľ
ŠRaSZ Peter   Ždiňák a predseda
plaveckého klubu Chemes Humenné, Marián Tomahogh. Pri
nástupe rozhodcov boli odmenení
najúspešnejší domáci plavci z minulej plaveckej sezóny - medailisti
z Majstrovstiev Slovenska 2017,
menovite: Boris Barica, Sarah Čajbiková, Petra Frivaldská, Dominik
Luksaj, Lenka Melničáková, Michal
Pandoš, Martin Ján Vaceľ, Oliver
Verba, Nina Vološinová a Zuzana
Pavlíková, ktorá si svoje osobné
výkony najviac vylepšila a stala sa
skokankou roka.
Domáci tréneri nominovali všetko,
čo doma máme - 29 mužov (chlap-

cov) a 34 žien (dievčat): J. Luksaj,
D. Levický a J. Pencák družinu od
8 do 12 rokov, M. Tomahogh 11 –
13-ročných, Z. Kirschner 14-ročných a starších.

Osemročná Hana Mydlová stála na
striebornom stupni víťazov za 100
m voľný spôsob a trikrát sa postavila na bronzový stupeň - 50 m voľný
spôsob, 50 a 100 m znak.
Sarah Marcinová si domov odniesla striebornú medailu v disciplíne
100 m polohové preteky a bronz
získala v prsiach na 100 metrov.
Alexandra Kračuníková skončila
tretia v kraule na 100 metrov a Nina
Regulová tiež na rovnakom stupni
víťazov v disciplíne 100 m polohové preteky.
Deväťročný Filip Luksaj si skompletizoval zbierku medailí nasledovne - zlato 50 a 100 metrov prsia,
striebro 100 metrov voľný spôsob,
bronz 100 metrov znak.
Kristián Gabrík dvakrát stál na zlatom stupni víťazov - 50 a 100 metrov voľný spôsob.
Šimon Račko zaplával zlatého motýlika na 100 metrov a trikrát mu
na hruď zavesili strieborné medaily
- 50 m znak, 50 m prsia a 100 m polohové preteky.
Laura Ovšanyová získala dve bronzové medaily - 100 m voľný spôsob
a 100 m prsia, Sophia Sotáková
jednu za 50 m voľný spôsob.

Jedenásťročná Valerie Semotamová plávala zlaté prsia - 50 a 100
metrov, strieborný voľný spôsob
- 50 a 100 metrov, aj 100 m polohové preteky. Bronz získala dvakrát
- 50 m motýlik a 200 m polohové
preteky.
Oliver Verba v motýliku na 100
metrov nepustil pred seba nikoho
a dvakrát stál na striebornom stupni
víťazov - 50 m motýlik a 200 m polohové preteky.
Mária Balogáčová dva-krát doplávala na striebornej pozícii - 50 m
motýlik, 200 m polohové preteky
a päť-krát na bronzovej - 50 a 100 m
prsia, 100 m voľný spôsob, motýlik
a polohové preteky.
Petra Vasiľková zaplávala bronzový znak na 50 metrov.
Dvanásťročný Dominik Luksaj
mal zlatý deň. Zvíťazil šesťkrát
- 50 a 100 m prsia, 50 m motýlik,
100 m znak, 100 a 200 m polohové
preteky. Zbierku medailí si doplnil striebrom v motýliku na 100 m
a bronzom v znaku na 50 metrov.
Timotej Leško zvíťazil v kraule na
100 metrov a päťkrát stál na striebornej pozícii - 50 m voľný spôsob,
znak a motýlik, 100 a 200 m polohové preteky.
Zuzana Pavlíková v kraule na 50
metrov získala striebornú a na 100
m bronzovú medailu.
Trinásťročná Ema Borščová plávala 100 m prsia bronzovo a taktiež

Martin Ján Vaceľ prsia na 50 metrov.

V juniorskej kategórii Lenka Melničáková získala tri zlaté medaily
- 50 m prsia, 50 m motýlik a 100
m polohové preteky, a zbierku medailí doplnila striebrom na 100 m
prsia a bronzom v motýliku na 100
metroch.
Sarah Čajbiková zvíťazila v znaku
na 50 m, bronz si vyplávala v najkratšej krauliarskej disciplíne na 50
metrov.
Strieborný deň si na pretekoch urobil Denys Breznyak - druhé miesta
mu patrili v disciplínach 50 a 100 m
voľný spôsob, 50 a 100 m motýlik,
100 m polohové preteky.
Aj Nina Vološinová bola strieborná
- už tradične v motýliku na 50 a 100
metrov.
Tri strieborné medaily si domov
odniesla Terézia Terifajová - 50 m
prsia, 100 m voľný spôsob, 100 m
polohové preteky.
Po jednom bronze získali Natália Babjaková - 50 m motýlik
a Samuel Onderišin - 100 m znak.
Plavci z Humenného získali celkom
77 medailí (19 zlatých, 27 strieborných a 31 bronzových). V medailovom hodnotení tejto súťaže sme
získali prvé miesto pred plavcami
z Košíc.
Na záver pretekov boli odmenení
plavci za najlepšie bodové výkony, ktorým boli odovzdané poháre.
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Cena mesta Humenné - XVIII. ročník

Tradične, pred úvodným hvizdom pretekov, ocenenie si odniesli najúspešnejší plavci humenského klubu minulej plaveckej
sezóny. | FOTO ARCHÍV PKCH
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08.15 – 20.00 hod.
14.30 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
pia
14.30 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.
SAUNA – muži
ut - sob 12.00 – 19.00 hod.
ned
10.00 – 19.00 hod.
SAUNA – ženy
ut - sob 14.00 – 18.00 hod.
ned
10.00 – 19.00 hod.

Poďakovanie za úspešný priebeh
a podporu XVIII. ročníka medzinárodných plaveckých pretekov patrí
trénerom plaveckého klubu, vedeniu mesta a Správe rekreačných
a športových zariadení.

INZERCIA
HE-S/0042

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový BAZÉN

Podľa slov trénerov vydarené podujatie v Humennom sa síce skončilo
až večer a pretekári odchádzali do
svojich domovov už za tmy. Našim
domácim pretekárom sa mimoriadne darilo a na pretekoch si vytvorili
239 osobných rekordov, k čomu ich
donútila silná konkurencia nielen zo
Slovenska, ale i zahraničia.

HE/0099

V kategórii mužov pohár získal
Przemyslaw Czaja z Poľska.
Druhý najlepší výkon patril nášmu
domácemu plavcovi Denysovi
Breznyakovi. V kategórii žien zvíťazila naša Sarah Čajbiková pred
Zsófi Suba z Maďarska. Na treťom
mieste sa umiestnila tiež naša pretekárka Lenka Melničáková.

INZERCIA
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Pokutový kop a vlastenec zaručili víťazstvo lídra štvrtoligistu z Humenného

-MJK-, Humenné; FOTO MJK

IV. LIGA, SEVER – 21. kolo
FK HUMENNÉ - KRAČÚNOVCE
2:0 (1:0)
Góly: 6. (11 m) N. Sališ, 61. vlastný
(P. Lechman).
Žlté karty: nikto – 17. M. Peržeľ, 32.
Mihok.
R: R. Bobko – R. Marcin, D. Olejnik.
D: 200.

FK: D. Vohar – B. Manojlović, N. Laković, N. Sališ, C. Vasiľ, V. Voroňák,
F. Dolutovský (80. M. Porvazník), P.
Radovanović, D. Popik, F. Sitarčík (75.
M. Dolutovský), J. Bialončík (87. L.
Stachura). Tréner: Puniša Memedović.
OFK Tatran: Pe. Štefanik – D.
Dzurjuv, D. Lukáč, M. Peržeľ, P. Ungvarský, J. Nazarej, M. Šoltys (80. T.
Kočiš), I. Šima, P. Lechman, T. Mihok,
J. Peržel. Tréner: Jozef Motýľ.

• Radvaň n/L. – Poprad B 1:5, Medzilaborce – Ptičie 2:2, Spišské Podhradie – Zámutov 3:2, Fintice – Gerlachov 1:5, Soľ – Ľubotice 2:1, Veľký
Šariš – Pušovce 2:1, Raslavice – Záhradné 0:1.
FK Humenné
Poprad B
Gerlachov
Spiš. Podhradie
Záhradné

19
19
19
20
18

18
14
13
12
11

1
2
3
1
2

0
3
3
7
5

65:6
75:20
53:24
46:32
38:20

55
44
42
37
35

Soľ
Raslavice
Radvaň n/L.
Kračúnovce
Ľubotice
Ptičie
Medzilaborce
Fintice
V. Šariš
Zámutov
Pušovce

19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
19

9
9
7
6
6
5
5
6
5
3
1

4
1
2
3
3
5
4
1
2
2
0

6
9
9
9
9
8
9
11
11
13
18

24:26
36:43
23:35
27:28
27:32
32:37
30:45
21:54
27:37
16:35
12:78

31
28
23
21
21
20
19
19
17
11
3

