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Humenné: Mesto chce v roku 2020 minúť 
na projekty viac ako 6,5 milióna eur

 Humenčania chcú zakázať 
vjazd autám pred ich bytové 
domy

Záchrana interiérovej kaštieľskej 
výzdoby vo Vihorlatskom múzeu 
v Humennom

  Viac na str. 7   Viac na str. 3

tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCkÝ

Celkový rozpočet mesta Humenné 
na rok 2020, rovnako schválený v 
stredu, je 33 911 741 eur. Finančné 
prostriedky určené na investičné 

akcie predstavujú 6 560 400 eur. 
Finančne najnáročnejším projek-
tom je výstavba bytového domu 
s 38 bytovými jednotkami vráta-
ne technickej infraštruktúry na 
Sídlisku pod Sokolejom, s ktorou 

samospráva začala v lete tohto 
roku. Predpokladaný rozpočet naň 
vyčíslilo mesto na 2.215.000 eur, 
pričom úver zo Štátneho fondu roz-
voja bývania je takmer 1,3 milióna 
eur a dotácie predstavujú viac ako 

0,7 milióna eur. Rozdiel chce sa-
mospráva vykryť z vlastných zdro-
jov. Podľa uzatvorenej zmluvy so 
zhotoviteľom by stavba mala byť 
hotová v lete. Ďalšími už začatými 
projektmi sú vybudovanie zariade-

Mesto Humenné chce v roku 2020 zrealizovať investičné akcie za viac ako 6,5 mil. eur. Suma je naplánovaná na dokončenie už 
začatých projektov i takých, na ktoré ešte musí samospráva finančné krytie získať. Vyplýva to z plánu investičných akcií  

na rok 2020, ktorý humenskí poslanci schválili na svojom stredajšom zasadnutí.
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nia pre seniorov, rozšírenie kapaci-
ty materskej školy (MŠ) v rómskej 
osade Podskalka a tiež MŠ na Ulici 
dargovských hrdinov. Dlhé roky 
avizované mestské zariadenie pre 
seniorov začalo mesto stavať v ok-
tóbri 2018. Vzniká na Starinskej 
ulici prestavbou niekdajšej budovy 
MŠ. Zariadenie by malo pojať 40 
klientov a prácu v ňom by malo 
nájsť 20 zamestnancov. Sumu po-
trebnú na dofinancovanie projektu 
vyčíslila samospráva na takmer 724 
000 eur. Oba projekty rozšírenia 
kapacít MŠ si vyžiadajú približne 
0,3 milióna eur. Do roku 2020 pre-
chádza aj plánovaná akcia výstavby 
odbočovacieho pruhu na Komen-
ského ulici, ktorú chce mesto finan-
covať z vlastných zdrojov. Musí jej 
predchádzať získanie pozemku od 
Prešovského samosprávneho kraja.  
Z vlastných zdrojov v sume 339 200 
eur chce mesto v roku 2020 rozšíriť 
mestský cintorín, pristavať k budo-
ve detskej polikliniky výťah pre bez-
bariérový prístup a preložiť svetlá 
verejného osvetlenia na nové stĺpy. 
Na rekonštrukciu ciest a chodníkov 
si samospráva vyčlenila ďalších 370 
000 eur. Investičnými akciami, kto-
rých realizácia v roku 2020 je pod-
mienená získaním cudzích zdrojov z 
dotácií a nenávratných finančných 

príspevkov, sú zníženie energetickej 
náročnosti budovy MŠ Partizánska 
20 a 22, na ktorú mesto vyčíslilo 
takmer jeden milión eur, prvá etapa 
revitalizácie Sídliska pod Sokolejom 
a výstavba infraštruktúry pre nemo-
torovú dopravu v meste. Súčasťou 
projektu revitalizácie najmladšieho 
humenského sídliska s predpokla-
danými nákladmi viac ako 0,5 mi-
lióna eur je výstavba spevnených 

plôch, detských ihrísk a športovísk, 
jazierka s fontánou, osadenie nové-
ho verejného osvetlenia a drobnej 
architektúry. Rozšírenie infraštruk-
túry pre nemotorovú dopravu s plá-
novaným rozpočtom takmer 160 
000 eur má zahŕňať výstavbu pre-
pojovacieho cyklochodníka od Va-
laškovského mosta po cyklochodník 
na hrádzi pri Laborci, ako aj osade-
nie cyklostojanov pozdĺž cyklochod-

níka. V pláne na rok 2020 sú aj 
akcie, pre ktoré zatiaľ mesto nemá 
zabezpečené finančné krytie. Sú 
nimi rekonštrukcia budovy bývalé-
ho chemlonského internátu v centre 
mesta s predpokladanými nákladmi 
viac ako 0,5 milióna eur a druhá 
etapa rozšírenia a prepojenia par-
koviska pri detskej poliklinike, kto-
rá si má vyžiadať investíciu vo výške 
takmer 0,1 milióna eur.

Humenné: Mesto chce v roku 2020 minúť  na projekty viac ako 6,5 milióna eur
porkačovanie zo strany 1 

Finančne najnáročnejším projektom je výstavba bytového domu s 38 bytovými jednotkami na Sídlisku pod Sokolejom, s ktorou samosprá-
va začala v lete tohto roku. Predpokladaný rozpočet je vyše 2,2 milióna eur. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mesto plánuje aj výstavbu prepojovacieho cyklochodníka od Valaškovského mosta po 
cyklochodník na hrádzi pri Laborci, ako aj osadenie cyklostojanov pozdĺž cyklochodníka. 
Predpokladané náklady sú 160-tisíc eur.| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Plán investičných akcií na rok 2020 schválili humenskí poslanci na svojom stredajšom za-
sadnutí. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenčania chcú zakázať  vjazd autám pred ich bytové domy

Milan Potocký, Humenné 

Podľa viacerých obyvateľov Školskej, 
Družstevnej a Ulice I. mája v Humennom 
je v danej lokalite kritická dopravná  si-
tuácia. Eugen Butela vysvetlil, že mnohí 
vodiči, ktorí prechádzajú po Ulici I. mája 
a Školskej ulici, si pomedzi ich bytové 
domy skracujú cestu. Butela spresnil, že 
ich cieľom je smerom k bytovým domom 
osadiť značku zákaz vjazdu, aby z tých-
to ulíc nebol umožnený vjazd vozidlám 
k ich bytovkách. Butela dodal, že pod by-
tovkami majú problém aj s parkovaním. 
„Často tu parkujú autá, ktoré prichádzajú 
na polikliniku, ale chcú sa vyhnúť pla-
tenému parkovaniu, tak nechávajú autá 
pod našimi bytovkami. My, čo tu bývame, 
potom nemáme kam zaparkovať,“ upozor-
nil nespokojný Humenčan. Spresnil, že 
pod petíciu sa podpísali všetci obyvatelia 
dotknutých panelákov. „Podpísalo ju 100 
percent obyvateľov bytových domov,“ 
uviedol Butela.

Na ulici chcú značku zákaz vjazdu
Dodal, že 6. novembra sa uskutočnilo 
priamo na mieste aj rokovanie so zástup-
cami mesta. „Policajt navrhol, že nám tam 
pomôže jedine značka zákaz vjazdu, aby si 
ľudia neskracovali tam cestu, a aby tam 
neparkovali cudzí ľudia,“ vysvetlil. Butela 
zopakoval, že problém spôsobujú hlavne 
vodiči, ktorí prichádzajú na neďalekú po-
likliniku. „Urobili si hlavnú cestu popred 
naše bloky, naše vchody,“ skonštatoval 
Butela. Dodal, že väčšia frekvencia vozi-
diel v danej lokalite už ohrozuje aj deti. 
„Sú tam deti, behajú po ceste. Je tam 
cesta, ktorá je úzka, kde sa zmestí iba jed-
no vozidlo. Keď ide z jednej strany alebo 
druhej nemajú sa kam vyhnúť, chodia 
nám po zeleni. Je tam neúnosná situácia,“ 
potvrdil Butela. 
„Ja si myslím, že treba nám vyjsť v ústre-
ty. Koho tým poškodíte, keď nám dáte tú 
značku?“ pýtal sa poslancov. Butela dodal, 
že aj policajt, ktorý bol na stretnutí, videl, 

aká je tam náročná premávka. „Videl sám, 
ako tam chodili autá, bolo to poobede 
a doobeda je tam niečo neskutočné,“ do-
dal Butela.

Mesto: Iniciovali sme stretnutie 
priamo na sídlisku
Primátor Miloš Meričko uviedol, že v tejto 
veci už prebehlo rokovanie. Problémom 
by sa podľa neho mala detailnejšie zaobe-
rať dopravná komisia. „Komisia dopravy 
naozaj má možnosť tento problém riešiť, 
lebo má jediná kompetenciu,“ povedal 
primátor. Dodal, že priamo s obyvateľmi 
rokovala aj jeho zástupkyňa Mária Cehel-
ská. „Sťažnosť bola riešená na úrovni pani 

kontrolórky. Tam sa prijalo isté opatrenie, 
že to budeme riešiť cez komisiu dopravy. 
Následne na to sme my iniciovali stretnu-
tie. Mesto iniciovalo stretnutie na sídlisku, 
priamo na Družstevnej,“ uviedla zástupky-
ňa primátora. Dodala, že rokovania s ob-
čanmi sa zúčastnil aj riaditeľ technických 
služieb, náčelník Mestskej polície v Hu-
mennom a pracovník z odboru výstavby. 
„Závery z toho boli, že sa znovu urobí 
zákaz vjazdu, a že dokonca sme navrhli, 
že ešte vidíme možnosti rozšírenia par-
kovacích miest. Vypichli sme, na ktorých 
miestach by to ešte mohlo byť. Postúpili 
sme to na komisiu dopravy,“ vysvetlila 
Cehelská. Pod bytovkami by malo pribud-

núť ďalších 8 parkovacích miest. Predseda 
dopravnej komisie poslanec Michal Dru-
ga povedal, že členovia komisie dopravy 
na stretnutie s občanmi neboli pozvaní. 
Zároveň dodal, že stanovisko dopravnej 
komisie pri riešení tohto problému nie je 
záväzné. Dodal, že ak Okresný dopravný 
inšpektorát (ODI) v Humennom rozhod-
ne o umiestnení značky, môže to urobiť aj 
bez súhlasu komisie. Primátor Miloš Me-
ričko uviedol, že nechce, aby si úradníci 
a poslanci prehadzovali tento problém ako 
horúci zemiak, ale aby sa zvolala komisia 
priamo na mieste. Primátor potvrdil, že 
predseda komisie k tejto problematike 
zvolá stretnutie, aby sa našlo riešenie.

Nespokojní obyvatelia troch ulíc na Sídlisku I. v Humennom spísali petíciu, ktorou chcú dosiahnuť, aby pred ich bytovými domami 
neparkovali a nepremávali motorové vozidlá. Podľa nich by mali mať povolený vjazd len obyvatelia, ktorí v danej lokalite bývajú. Pod 
petíciu sa podpísali Humenčania z Družstevnej, Školskej a Ulice 1. mája. Svoju nespokojnosť prišli adresovať aj poslancom a vedeniu 
mesta priamo na rokovanie mestského zastupiteľstva. Samospráva tvrdí, že sa už problémom intenzívne zaoberá a hľadá riešenie.

„Je tam neúnosná situácia,“ uviedol obyvateľ sídliska Eu-
gen Butela, ktorý informoval poslancov a vedenie mesta 
priamo na rokovaní zastupiteľstva. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mnohí vodiči, ktorí prechádzajú po Ulici 1. mája a Školskej ulici, si skracujú cestu pomedzi 
bytové domy. Autá tu parkujú aj vodiči, ktorí prichádzajú na polikliniku. Obyvatelia byto-
viek chcú, aby tu bola osadená značka zákaz vjazdu.| FOTO: MILAN POTOCKÝ

HE-PR/0288
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Slovenský Červený kríž získal 6 nových špeciálne upravených vozidiel. Jedno auto smeruje aj do Sniny

Prešovský samosprávny kraj bude v roku 2020 hospodáriť  
s rozpočtom viac ako 240 miliónov eur

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ        

Kaufland už po tretí raz podporil jednu 
z najstarších služieb SČK – terénne soci-
álne služby. Pomohol tak naprieč celým 
Slovenskom zabezpečiť pomoc tým, ktorí 
sú na ňu odkázaní. „Projekt na podporu 
terénnych sociálnych služieb sme spusti-
li v roku 2017. Za prvé dva roky sa nám 
podarilo zakúpiť desať vozidiel a sme 
veľmi radi, že v tomto ročníku môžeme 
opäť prispieť na nákup 6 nových vozidiel. 
Naším cieľom je pomáhať všade tam, kde 
je to potrebné a vďaka našej podpore 
terénnych sociálnych služieb sa pomoc 
dostane do ďalších kútov Slovenska. Veď 
jediné, čo rozhoduje, sú činy,“ priblížil 
Paul Pauls, generálny riaditeľ spoloč-
nosti Kaufland. Vďaka projektu „Jedlo 
je pomoc“ dnes reťazec symbolicky odo-

vzdal Slovenskému Červenému krížu šesť 
nových špeciálne upravených vozidiel 
vybavených hydraulickou plošinou, kto-
rá umožňuje pohodlný nástup a výstup 
aj ľuďom na invalidnom vozíku. Terénne 
sociálne služby SČK znamenajú najmä 
prepravnú a opatrovateľskú službu, no 
patrí k nim aj sociálne poradenstvo a 
rozvoz šatstva, obedov či potravinovej 
pomoci. Prepravná služba zabezpečuje 
klientom a ich príbuzným odkázaným 
na asistenciu odvoz na miesto, kam 
sa sami nedokážu dostať. Vo väčšine 
prípadov im preprava umožňuje cestu 
za zdravotnou starostlivosťou alebo na 
úrady, mnohokrát však hrá aj dôležitú 
socializačnú rolu a odbúrava izoláciu od 
bežného života. „Vďaka novým vozidlám 
bude možné terénne sociálne služby nie-
len posilniť, v dvoch veľmi vyťažených 

regiónoch (rožňavskom a košickom), ale 
ich aj zaviesť do štyroch lokalít, kde sme 
ich doteraz neposkytovali,“ približuje 
využitie nových vozidiel Zuzana Rosia-
rová Kesegová, generálna sekretárka 
Slovenského Červeného kríža. Trebišov, 
Snina, Topoľčany a Horehronie sa tak aj 
vďaka Kauflandu pridávajú k doterajším 

13 územným spolkom, kde bola preprav-
ná služba dostupná aj dodnes. Kampaň 
„Jedlo je pomoc“ prebiehala vo všetkých 
slovenských predajniach od 17.10. do 
27.11.2019, keď reťazec za každý predaný 
výrobok z produktového radu Z lásky k 
tradícii prispel 10 centami na nákup 
týchto špeciálne upravených vozidiel.

tasr, Prešov, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ        

„Najviac finančných prostriedkov 
je určených na krytie výdavkov na 
stredné školy, je to až 96,9 milióna 
eur. Z toho je to nárast oproti to-
muto roku o 16,6 milióna eur. Na 
nárast originálnych kompetencií 
máme vyčlenených 890.000 eur 
a na krytie normatívov je určených 
15,1 milióna eur. Najvyšší nárast fi-
nančných prostriedkov oproti roku 
2019 zaznamenala oblasť dopravy, 
predovšetkým sú to výdavky na za-
bezpečenie verejnej autobusovej do-
pravy. Potom sú to aj bežné výdav-
ky pre Správu a údržbu ciest PSK,“ 
vysvetlila pre TASR vedúca odboru 
financií PSK Dagmar Olekšáková. 
Celkové očakávané príjmy PSK na 

nasledujúci rok sú v porovnaní s toh-
toročným schváleným rozpočtom 
zvýšené približne o 22,5 milióna eur. 
Ide takmer o 10-percentný nárast, čo 
predstavuje sumu necelých 229 mi-
liónov eur. V príjmovej časti rozpočtu 
je premietnutý predpokladaný vývoj 
plnenia daňových príjmov v objeme 
136 miliónov eur. Nedaňové príjmy 
sú rozpočtované v objeme 10,71 mi-
lióna eur, z toho kapitálové príjmy sú 
vo výške 450.000 eur. Granty a trans-
fery sú rozpočtované v sume 82 mi-
liónov eur a predstavujú plánovanú 
dotáciu z rozpočtu kapitoly Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu 
(MŠVVaŠ) SR na zabezpečenie finan-
covania kompetencií preneseného 
výkonu štátnej správy v oblasti vzde-
lávania. Výdavková časť rozpočtu je 

naplánovaná v objeme takmer 238 
miliónov eur, pričom bežné výdavky 
PSK rozpočtuje vo výške okolo 215 
miliónov eur. Oproti schválenému 
rozpočtu dochádza k nárastu rozpoč-
tu bežných výdavkov o viac než 29 
miliónov eur. Predstavuje to takmer 
14-percentný nárast. Kapitálové vý-

davky sú oproti schválenému rozpoč-
tu z tohto roka vyššie približne o 4,6 
milióna eur, čo je takmer 20 percent. 
Celkovo návrh rozpočtu na rok 2020 
predpokladá nárast výdavkov spolu 
o 33,86 milióna eur. Poslanci okrem 
iného schválili aj v poradí šiestu 
úpravu tohtoročného rozpočtu.

Niekoľkoročné partnerstvo spoločnosti Kaufland a Slovenského Červeného kríža (SČK) má jasné poslanie – pomáhať. V praxi 
to znamená niekoľko stoviek ton darovaných potravín ľuďom v núdzi, stovky litrov krvi na záchranu životov, ale aj tucet 
záchranárskych stanov. Ale aj dovedna 16 nových vozidiel pre terénne sociálne služby SČK. Pretože pomáhať je ľudské.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom viac ako 240 miliónov eur.  
Krajskí poslanci ho schválili na svojom pondelkovom (9. 12.) rokovaní.

SPRAVODAJSTVO
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„PÁN ZACHOVÁVA 
VERNOSŤ NAVEKY, 

UTLÁČANÝM 
PRISUDZUJE 

PRÁVO, HLADUJÚCIM 
DÁVA CHLIEB. 

PÁN VYSLOBODZUJE 
VÄZŇOV, OTVÁRA OČI 
SLEPÝM, POZDVIHNE 

SKĽÚČENÝCH, MILUJE 

SPRAVODLIVÝCH. 
PÁN OCHRAŇUJE 

CUDZINCOV, UJÍMA SA 
SIROTY A VDOVY, 
ALE HATÍ CESTY 

HRIEŠNIKOV. 
PÁN BUDE KRAĽOVAŤ 
NAVEKY, TVOJ BOH, 
SION, Z POKOLENIA 

NA POKOLENIE.“

Myšlienka týždňa...

(SZ – KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 11, 3-10)

HE-/0283
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Skauti na Slovensko opäť priniesli symbol lásky a nádeje - svetlo z Betlehema

Snina: Projekt Zachráňme životy, ktorý pomáha 
nenarodeným deťom a ich mamám, má 12 rokov 

tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ  

„V ranných hodinách v nedeľu 15. 
decembra odovzdajú Betlehemské 
svetlo počas svätej omše v Zakopa-
nom skauti zo Slovenska poľským 
skautom. Svetlo bude aj vďaka 
skautom tradične putovať cez celé 
Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko 
až na Sibír,“ priblížil Suvák. V nede-
ľu odovzdali svetlo skauti i ľuďom 
počas slávnostnej svätej omše o 
10.30 h v konkatedrále sv. Martina 
v Bratislave, kde bude rovnako ako 
vo väčšine slovenských kostolov k 
dispozícii pre verejnosť až do Via-
noc. Počas posledného predvianoč-
ného víkendu, v sobotu 21. decem-
bra, budú skautské posádky roz-
nášať svetlo vlakmi po celom Slo-
vensku, pričom ho doručia do viac 
ako 330 miest a obcí. Skauti budú 
roznášať svetlo až do Štedrého dňa. 
„Svetlo prinesú do nemocníc, azylo-
vých domov, domovov sociálnej a 
opatrovateľskej starostlivosti, budú 
ho odpaľovať veriacim na predvia-
nočných svätých omšiach a pobož-
nostiach, doručia ho k ľuďom pria-

mo domov a zavítajú aj na pomysel-
nú strechu Slovenska, na Lomnický 
štít,“ uviedol Suvák. Svetlo budú 
skauti na Slovensku roznášať ju-
bilejný 30. raz ako symbol pokoja, 
lásky a mieru. „Dá sa povedať, že v 
kontexte s 30. výročím Nežnej re-
volúcie, aj ako symbol slobody. Sme 
hrdí, že sa nám podarilo vybudovať 
takúto silnú tradíciu, ktorá si získa-
la srdcia ľudí, a mnohí si už nevedia 
bez neho ani predstaviť nadchádza-
júce sviatočné dni,“ povedal koordi-
nátor Betlehemského svetla na Slo-
vensku. Tradícia svetla z Betlehema 
sa odvíja už od konca 11. storočia 
z obdobia krížových výprav. Jeden 
z členov tejto výpravy, mladý muž 
z talianskeho mesta Florencia, sľú-
bil, že ak prežije výpravu, prinesie 
domov plamienok z „večného“ svet-
la, ktoré horí v Betleheme. Svetlo, 
ktoré si ostatní obyvatelia Florencie 
následne odpaľovali a odnášali do-
mov, sa stalo symbolom nádeje, lás-
ky a porozumenia – univerzálnych 
hodnôt, spájajúcich ľudí. Novodobú 
tradíciu šírenia plamienka z Betle-
hema oživili v Rakúsku.

tasr, Snina  

Tento rok združenie každý mesiac 
pomáhalo priemerne 18 ženám v 
rôznom veku, často kruto týraným. 
„Tieto ženy by to veľmi ťažko zvlád-
li bez pomoci ochotných ľudí. Sym-
bolom projektu Zachráňme životy 
je záchranné koleso, ktoré môže že-
nám a rodinám v ťažkej životnej si-
tuácii podať každý z nás,“ povedala 
koordinátorka projektu Mária De-

meterová. Projekt Zachráňme ži-
voty ženám každý mesiac rozdeľuje 
priemerne 4500 eur a spolupracuje 
so 40 pomáhajúcimi organizáciami.  
Demeterová poďakovala darcom, 
spolupracovníkom a dobrovoľ-
níkom, ktorí projektu pomáhajú 
úspešne fungovať. „Nech je nám 
všetkým odmenou 19 detí, ktoré sa 
narodili v roku 2019,“ pripomenu-
la. Združenie sa tiež snažilo rozšíriť 
informácie do regiónov na celom 

Slovensku, pomáhať ženám a ro-
dinám predovšetkým v domácom 
prostredí a skvalitniť život detí v ro-
dinách. Fórum života spolupracuje 
s poradňou Alexis, Centrami kon-
krétnej pomoci Femina v Leviciach, 
Prešove a v Snine. Podľa Demete-
rovej sa im spoločne podarilo nájsť 
riešenia pre veľa žien. „Najčastejšie 
sme riešili problémy tehotných žien 
v ťažkej sociálnej situácii, bez stre-
chy nad hlavou a podpory rodiny či 

partnera, pre ktoré bola interrupcia 
neakceptovateľná alebo z časových 
dôvodov nemožná,“ priblížila. „Aj 
po skončení projektu sme s rodi-
nami v kontakte. Preto vieme, že 
ani jedna matka neoľutovala, že sa 
rozhodla dať život svojmu dieťatku. 
Nikdy však mamičkám nič nenanu-
cujeme, vždy je to z našej strany len 
návrh, ako im môžeme konkrétne 
pomôcť,“ hovorí o činnosti zdru-
ženia.

Svetlo z Betlehema sa na Slovensko dostalo v sobotu 14. decembra. Slovenskí skauti ho priniesli z Rakúska, kde ho pre všetkých ľudí na 
Slovensku odpálili počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v Kostole sv. Leopolda vo Viedni. Ešte v ten deň ho priviezli do Bratislavy, 
kde ho prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku Marián Suvák. 

Za 12 rokov fungovania projektu Zachráňme životy, ktorý sa snaží chrániť nenarodené deti a pomáhať ich mamám, sa 
narodilo 165 bábätiek. Bolo doň zaradených 178 žien a 522 darcov prispelo spolu sumou 420 870,20 eur. Projekt spustilo 

občianske združenie Fórum života 6. decembra 2007.
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Ivana Strakošová, Humenné, Foto: Archív Vihorlatského múzea v Humennom    

Dvere sa nachádzajú v najcennej-
šej časti kaštieľskeho interiéru, 
ktorý tvorí komplex miestnosti 
s iluzívnymi nástennými maľba-
mi z konca 18. storočia. Dobové 
zdobené dvere  dotvárajú celkový 
výzor unikátnej výzdoby interiéru 
šľachtického sídla z obdobia kla-
sicizmu. Štvoro zo siedmich dverí 
v historickom objekte kaštieľa boli 
reštaurované s finančnou podpo-
rou Ministerstva kultúry Sloven-
skej republiky. Pôvodné dvere 
z konca 18. storočia boli vyrobené 
zo smrekového dreva. Obojstran-
ne zdobené dvere sú rozdelené na 
štyri obdĺžnikové polia s vyrezáva-
nými festónmi (z lipového dreva) 
a dvoma štvorcovými poľami s ro-
zetou. Dvere sú vysoké 220 cm, ši-
roké 106 cm. Zárubne široké 20 cm 
sú jednoduché, festónová výzdoba 
po obvode sa nachádza iba na jed-
nej strane pri východe z miestnos-
ti. Zdobené dvere vznikli súčasne 
s nástennými maľbami ako inte-
riérová výzdoba realizovaná podľa 
dobovej módy rodom Csáky (vte-

dajší majitelia). Súčasné reštau-
rátorské práce na obnove histo-
rických dverí prebiehajú v ateliéri 
akademického sochára Martina 
Kutného v Bardejove. V prvom 
kroku reštaurátorských zásahov 
boli odstránené  sekundárne pre-
maľby a tmely, bol vytmelený 
poškodený povrch a  vyhotovené 

chýbajúce časti výzdoby. Farebne 
zjednocujúca úprava zreštaurova-
ného povrchu a výmena kovania 
na dverách prinavrátili dverám 
ich pôvodnú historickú podobu. 
V konečnej fáze reštaurátorských 
zásahov dôjde k obnove zárubní 
a osadeniu dverí, ktoré tak dotvo-
ria ucelený priestor k už zreštauro-

vaným kaštieľskym miestnostiam. 
Výnimočnosť tohto, doterajších 
a plánovaných reštaurátorských 
zámerov Vihorlatského múzea 
v Humennom spočíva v záchrane 
jedinečnej interiérovej kaštieľskej 
výzdoby historického objektu 
kaštieľa v Humennom. 

tasr, Snina   

Na nákup zdravotníckych prístrojov 
a zariadení poskytlo mestu minis-
terstvo financií sumu 230 000 eur. 
„Rozdelili sme ich na nákup RTG a 
centrálneho sterilizátora. RTG sme 
vysúťažili za 185.000 eur, sterilizá-
tor stál 40 000 eur. Mesto muselo 
doplatiť necelých 6000 eur na re-
konštrukčné práce pre sterilizátor,“ 
doplnil konateľ nemocnice Andrej 
Kulan s tým, že do rekonštrukcie 
priestorov pre nový RTG investova-

la i nemocnica, a to sumou približne 
10.000 eur. Zrealizovali vďaka nim 
opravy podláh, klimatizácie a olove-
ných dverí. Nový RTG s priamou di-
gitalizáciou, ktorý vystriedal starý, 
slúžiaci 17 rokov, spĺňa podľa ne-
mocnice všetky najmodernejšie kri-
tériá. „Prednosťou je kvalita sním-
ky, čas a s ním spojené aj zdravie 
občanov,“ uvádza nemocnica. Ži-
votnosť prístroja pri štandardnom 
servise predpovedá na 20 rokov. 
Nový RTG bude slúžiť pacientom 
z celého 40-tisícového regiónu.

Záchrana interiérovej kaštieľskej výzdoby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Snina: Mestská nemocnica má nový röntgen  

Popri reštaurovaní obrazov na plátne v Izbe uhorských kráľov v južnej časti kaštieľa v Humennom pokračuje Vihorlatské 
múzeum v Humennom reštaurovaním dverí v historickom objekte.

Jedna z mála mestských nemocníc na Slovensku, Nemocnica Snina, má nový röntgenový prístroj (RTG). Zdravotnícke zariadenie 
ho zakúpilo vďaka vládnej dotácii, časť nákladov hradilo mesto i nemocnica. Informovala o tom sninská samospráva na svojom 

oficiálnom webovom sídle.
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Na Kolonickom sedle sa zišli vedci zo štyroch krajín

Vihorlatské múzeum v Humennom spomínalo na A. Dobrianskeho

Hrsť  zeme z vojenského cintorína v Humennom 
poputuje do základov ruského chrámu ozbrojených síl

ts, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ   

V budúcom roku 2020 si celý svet 
pripomenie 75. výročie víťazstva nad 
fašizmom. Pri tejto príležitosti vo 
Vojensko-historickom parku kultú-
ry Ozbrojených síl Ruskej federácie 
„Patriot“ bola začatá výstavba Hlav-
ného chrámu Ozbrojených síl Ruskej 
federácie, do ktorého základov sa bude 
symbolicky vkladať zem z vojnových 
hrobov príslušníkov sovietskej armá-
dy, ktorí padli v 2. svetovej vojne na 
území iných štátov vrátane Slovenska, 
ale aj na území nášho mesta Humen-

né. Pri tejto príležitosti sa v pondelok 
16. decembra o 11.00 hod. na vojen-
skom cintoríne pri Pamätníku padlých 
sovietskych vojakov, na ktorom svoj 
večný sen sníva 174 vojakov, uskutoční 
prevzatie hrste zeme z tohto cintorína. 
Slávnostného ceremoniálu sa zúčastní 
aj delegácia Veľvyslanectva Ruskej 
federácie v Slovenskej republike na 
čele s prvým sekretárom Veľvysla-
nectva Ruskej federácie v Slovenskej 
republike, Anatoliom Anatolievičom 
Tomnikovom. Súčasťou slávnostné-
ho aktu bude aj položenie vencov k 
Pamätníku padlých sovietskych voja-

kov. Slávnostnému ceremoniálu bude 
predchádzať prijatie prvého tajomníka 
Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slo-

venskej republike na pôde Mestského 
úradu v Humennom o 10.15 hod. na 2. 
poschodí v zasadačke Mestskej rady.

tasr, Stakčín 

Viac ako 60 vedcov zo štyroch 
krajín sa od štvrtka do soboty (7. 
12.) venovalo téme premenných 
hviezd. Pravidelná medzinárodná 
konferencia Kolos sa uskutočnila 
na Astronomickom observatóriu 
na Kolonickom sedle a v Dome kul-
túry v Stakčíne v okrese Snina. Aj 
tento rok ju zorganizovala Vihor-
latská hvezdáreň v Humennom. 
Informoval o tom jej riaditeľ Igor 
Kudzej. Okrem ústrednej témy, 
ktorej podľa Kudzejových slov bola 
venovaná väčšina z 51 nahlásených 

príspevkov, si účastníci zo Sloven-
ska, Poľska, Ukrajiny a Maďarska 
vypočuli i prednášky z astromet-
rie, geofyziky, výuky astronómie 
či astroturistiky. Súčasťou konfe-
rencie bolo aj bilancovanie aktivít 
vzídených z dohody o vzájomnej 
spolupráci a pomoci medzi Vihor-
latskou hvezdárňou v Humennom 
a Astronomickým observatóriom 
Národnej univerzity v Odese, kto-
rú vedecké pracoviská podpísali 
pred 20 rokmi, 19. októbra 1999. 
Konferenciu podporili Agentúra 
pre vedu a výskum, Univerzita P. J. 
Šafárika v Košiciach, Neinvestičný 

fond Teleskop, Slovenský zväz as-
tronómov a Slovenská astronomic-

ká spoločnosť.

Jana Fedičová, Humenné 

Odborný a spoločensko-kultúrny 
program pod názvom Odkaz Adol-
fa Ivanoviča Dobrianskeho pre 
súčasnosť sa konal v sobotu dňa 
14. decembra v koncertnej sieni Vi-
horlatského múzea v Humennom. 
V odbornej prednáške a diskusii 
venovanej aktuálnym myšlienkam 
významného dejateľa sa verejnosti 
predstavil člen predsedníctva Ma-

tice slovenskej ThLic. Mgr. Viliam 
Komora, PhD. a pedagóg Katedry 
politológie Filozofickej fakulty 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach Mgr. Alexander Onuf-
rák, PhD.. Kultúrny program vypl-
nilo vystúpenie FS Chemlon a spe-
váckych skupín Hačure a Boso-
ročky. Adolf Ivanovič Dobriansky 
(1817 − 1901) bol jednou z naj-
významnejších osobností rusínske-
ho i slovenského národného života 

19. storočia. Narodil sa 20.12.1817 
v Rudlove v rodine gréckokatolíc-
keho duchovného. Zomrel 6.3.1901 
v rakúskom Insbrucku a pochova-
ný je v Čertižnom v okrese Medzi-
laborce.  Pôvodom šľachtic a pro-
fesiou banský inžinier sa zhodou 
významných historických udalostí 
začlenil do národno-obrodzovacie-
ho rusínskeho i slovenského hnu-
tia a pozitívne ovplyvnil ich smero-
vanie. Bol poslancom Uhorského 

snemu, priateľom Ľudovíta Štúra, 
spolupracovníkom slovenských, 
rusínskych, českých, srbských a 
chorvátskych národných budite-
ľov. Patril k spoluzakladateľom ru-
sínskych i slovenských národných 
spolkov, okrem iného i Matice slo-
venskej, v ktorej  mal členskú legi-
timáciu s poradovým číslom 4. Po-
hyboval sa na cisárskom rakúskom 
dvore vo Viedni i na cárskom dvore 
v Rusku.

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi zorganizovalo štvrtý ročník spomienkového podujatia venovaného 
odkazu významného rusínskeho dejateľa horného Zemplína Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho.
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K Vianociam patria aj spomienky

Humenné: Poslanci schválili rozpočet, dane i príspevok pre Prešov

Medzilaborce: Mesto má novú webovú stránku 

Mgr. Andrej Račko 

Rád spomínam na časy minulé. 
A keďže patrím k tým skôr narode-
ným, spomienok sa nazbieralo už 
neúrekom. K tým najkrajším pat-
ria tie z vianočného obdobia, keď 
som bol ešte malý chlapec. Strom-
ček sme zdobili orechmi, jabĺčkami 
a doma vyrobenými salónkami, na 
zemi bola slama, koledníci koledo-
vali v zime a mraze (lebo voľakedy 
boli Vianoce biele) a kostolné zvo-
ny nás všetkých, malých i veľkých, 

zvolávali na polnočnú omšu... 
Listy Ježiškovi sme nepísali, lebo 
na darčeky peniaze neboli, a ak 
predsa len áno, boli to darčeky veľ-
mi skromné. Nepamätám si, že by 
sme to ako deti nejako riešili. Viac 
ako na darčeky, tešili sme sa na 
príchod malého Ježiška...  
Výnimočné pre mňa boli Vianoce 
počas vojny, keď sa ešte pred sviat-
kami ubytovalo v našom dome nie-
koľko ruských dôstojníkov. Moji 
rodičia im ponúkli z jedla, čo sme 
mali, i postele na spanie a my do-

máci sme sa uložili do kuchyne, na 
dlážku postlanú slamou. Keď sa 
vojaci museli pobrať ďalej, sme-
rom k Dargovu, jeden z nich vy-
slovil prianie vrátiť sa k nám aspoň 
na Štedrý deň a prežiť ho v kruhu 
našej rodiny. A tak nás k štedrove-
černému stolu zasadlo o jedného 
viac. Keď sme sa po večeri modlili, 
spievali koledy a ďakovali Bohu za 
to, že nás v týchto neľahkých ča-
soch ochránil od nebezpečenstva, 
on hral na ústnej harmonike a nôtil 
tie svoje, frontové...  Hoci nebol ve-

riaci, videli sme na ňom, ako drsné 
črty jeho tváre, tváre vojaka, akosi 
zjemneli. Ako chlapec som si ešte 
neuvedomoval, aké vzácne dary 
sme vtedy nášmu hosťovi dali pod 
vianočný stromček. Láskavé prija-
tie, pocit domova, pokojnú atmo-
sféru Vianoc i Božie dieťatko naro-
dené v jasliach, ktoré sa ho cez nás 
dotklo a ktoré si v sebe odniesol do 
ďalekej domoviny. A pritom nás tie 
dary nestáli ani korunu...

tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Rozpočet mesta Humenné na rok 
2020 predstavuje takmer 34 mi-
liónov eur. V príjmovej časti je 
započítaný aj transfer z rezervného 
fondu vo výške 1.150.558 eur. Spo-
lu s financiami získanými z gran-
tov, transferov a dotácií nimi chce 
samospráva v roku 2020 financo-
vať napríklad výstavbu bytového 
domu s 38 bytovými jednotkami, 
dostavbu domu seniorov, rozšíre-
nie mestského cintorína či projekt 
„Zlepšenie environmentálnych 
aspektov na území mesta Humen-
né“. Mesto chce tiež zrealizovať 
vodozádržné opatrenia v intravilá-
ne mesta, výstavbu infraštruktúry 
pre nemotorovú dopravu a dobu-

dovať systém triedeného zberu 
a odvozu komunálneho odpadu. 
Všeobecne záväzným nariadením 
o miestnych daniach a poplatkoch 
za komunálny odpad sa humen-
skí poslanci v stredu zaoberali po 
druhý raz. Pôvodne prijaté VZN, 
ktoré odobrili na svojom posled-
nom rokovaní (23. 10.), primátor 
Miloš Meričko vetoval. Nestotož-
nil sa s 50-percentnou úľavou, 
ktorá mala byť poskytnutá oby-
vateľom nad 62 rokov. Aktuálne 
prijaté VZN pôvodné skopírovalo. 
Od roku 2020 tak budú Humen-
čania namiesto 13,50 eura za zvoz 
a likvidáciu komunálneho odpadu 
platiť ročne 19,50 eura. Výraznej-
šia zmena tiež zasiahla i sadzbu 
za prenocovanie na území mesta, 

ktorá sa zvýšila z 0,50 eura za oso-
bu a noc na 1 euro za osobu a noc. 
Poplatok za komunálny odpad, 
rovnako ako i dane z nehnuteľností 
bude samospráva obyvateľom nad 
64 rokov vyrubovať v polovičnej 
sume. V rámci piateho rozpočto-
vého opatrenia v roku 2019 tiež 
poslanci odsúhlasili finančnú po-

moc pre obyvateľov postihnutých 
výbuchom plynu v bytovom dome 
v Prešove. Suma 5000 eur pochá-
dza z príjmov za užívanie verejné-
ho priestranstva. Na pomoc Pre-
šovčanom Meričko prisľúbil zaslať 
i výťažok z predaja vianočného pri-
mátorského punču.

tasr, Medzilaborce 

Mesto Medzilaborce má novú in-
ternetovú stránku. Má vyhovovať 
súčasným trendom a technológi-
ám a tiež byť v súlade s platnou 
legislatívou. Pre TASR to potvrdila 
Monika Vicianová z mestského 
úradu. Medzilaborská samospráva 
sa podľa Vicianovej slov rozhodla 

zmeniť dizajn webu z roku 2008 
okrem samotnej modernizácie aj 
pre skutočnosť, že obsah nedodr-
žiaval pravidlá prístupnosti webu 
z hľadiska výnosu ministerstva fi-
nancií. „Ďalším dôvodom bolo vy-
tvorenie rusínskej mutácie strán-
ky, keďže mesto Medzilaborce sa 
nachádza v zozname obcí v zmysle 
nariadenia vlády č.221/1999, kto-

rým sa vydáva zoznam obcí, kto-
rých občania SR patriaci k národ-
nostnej menšine tvoria najmenej 
20 percent obyvateľstva,“ uviedla 
ďalší dôvod. Dodala, že pre tieto 
obce platí povinnosť zverejňovať 
dôležité informácie na webovom 
sídle popri štátnom jazyku aj v ja-
zyku národnostnej menšiny. V prí-
pade Medzilaboriec ide o rusínsku 

národnosť. Ako dodala, slovenská 
verzia je v súčasnosti naplnená 
približne na 90 percent, rusínska 
bude dopĺňaná postupne, keďže 
sa aktuálne pripravujú preklady 
jednotlivých častí. Zhotoviteľom 
nového dizajnu internetovej strán-
ky mesta je zvolenská spoločnosť, 
ktorej mesto za realizáciu zaplatí 
2282 eur bez DPH.

Rozpočet na rok 2020, všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a tiež 
rozpočtové opatrenie zahŕňajúce uvoľnenie 5000 eur z mestského rozpočtu na pomoc Prešovu schválili poslanci Mestského 

zastupiteľstva (MsZ) v Humennom na svojom stredajšom zasadnutí.
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MsKS – DOM KULTÚRY
SILVESTER 2019

DJ Gabrielo / skupina HEX / privítanie Nového roku... 
Ohňostroj – 31. decembra od 22.00 hod. na námestí pred 

MsKS.

Prezentácia úspechov členov Letecko-modelárskeho klubu 
v Humennom. Fotografická dokumentácia z podujatí 

a aktivít klubu. – Výstava potrvá do 9. januára 2020 vo 
výstavnej miestnosti DK.

ODKAZ PREDKOV ZACHOVAJ NÁM, PANE
VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT... Účinkujú: FS 

Chemlon, DFS Chemloňáčik, Spevácke skupiny Bosoročky 
a Hačure, Ľudovít Džubák, Vanda Marinčáková... – v pon-
delok 16. decembra o 16.00 hod. v MsKS . Vstupné 5 eur.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
ŠŤASTNÉ A VESELÉ

Vianoce na dobových pohľadniciach... – do 10. januára 
2020 vo VM.

KONTRASTY – SÚZVUKY
Výber z tvorby... Vladimíra Savkaničová - Vladimír Vajs. 
Výstava potrvá do 19. januára 2020 v galerijnej sieni VM.

Z DEJÍN RÓMOV NA SLOVENSKU
Panelová výstava obohatená o zbierkové predmety. Potrvá 

do konca kalendárneho roku 2019.
INVÁZIA 

Nepôvodné druhy rastlinnej a živočíšnej ríše v našich 
ekosystémoch... Environmentálny vzdelávací projekt pre 

školy. - potrvá do júna 2020.
KINO FAJN
AMNESTIE

dráma (CZE/SVK), originálna verzia – 16. decembra 
o 19.30 hod.

Okrem príbehu troch rodín zasiahnutých komunistick-
ou perzekúciou sa snímka venuje aj vzbure väzňov v 

Leopoldove, ktorá si vyžiadala vojenský zákrok. Vzbure 
predchádzali široké amnestie Václava Havla, ktoré udelil 
v januári 1990, pár dní po svojom zvolení za Českoslov-

enského prezidenta. Predlohou k filmu bola kniha 
Radovana Dunaja, Amnestia, ktorá rozpútala peklo. 

VIETOR (WIATR)
dokumentárny thriller (POL/SVK), originálna verzia – 18. 

decembra o 19.30 hod.
ASFK... originálna esej o sile vetra fönového typu s 

názvom Halný, ktorý sa vyskytuje v regióne Podhalie 
v poľských Vysokých Tatrách a okrem rozsiahlych 

materiálnych škôd spôsobuje miestnym obyvateľom aj 
psychické problémy. Prichádza niekoľkokrát za rok. Keď 
fúka Halný, padajú stromy, vznikajú odlesnené polomy, 

domom odnáša strechy. Nemenia sa iba hory, ale aj ľudia 
či zvieratá. Fascinujúci pohľad na život ľudí z horských 

oblastí, ktorí bojujú s nespútaným živlom, obklopení 
majestátom prírody. 

STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA
(SW: THE RISE OF SKYWALKER)

akčný, fantasy, sci-fi, dobrodružný (USA), slovenský 
dabing – 19. decembra o 19.00 hod.; 20. 12. o 16.30 hod. 
3D verzia, o 19.30 hod., 21. 12. o 19.30 hod. 3D verzia; 

23. a 27. 12. o 16.30 hod.
Lucasfilm a režisér J.J. Abrams znovu spojili sily, aby 

vzali divákov na epickú výpravu do praďalekej galaxie. V 
strhujúcom závere Ságy Skywalkerov sa zrodia nové leg-
endy a odohrá sa konečný boj za slobodu galaxie. (snímka 

obsahuje scény s opakovaným blýskajúcim svetlom, tie 
môžu ovplyvniť osoby trpiace epilepsiou alebo sú inak 

fotosenzitívne)
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE

(TROLL: THE TALE OF A TAIL)
animovaný, dobrodružný, rodinný (CAN), slovenský 

dabing – 21. a 22. decembra o 15.00 hod.
Pokojné spolunažívanie v kráľovstve trollov Ervod je 

narušené, keď zlomyseľný Grimmer premení kráľa Gro-
ma na kameň a jeho chvost ukryje v temnom Zakázanom 
lese. Podľa starodávneho proroctva je jediným trollom, 

ktorý môže všetko napraviť, jeho syn, princ Trym. Má na 
to však len 3 dni!

JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL
(JUMANJI: THE NEXT LEVEL)

dobrodružná komédia (USA), slovenský dabing – 21. 
decembra o 17.00 hod., 22. 12. o 17.00 hod. 3D verzia, 

30. 12. o 19.30 hod.
Martha, Bethany a Fridge sa vracajú do hry nájsť 

Spencera po tom, čo záhadne zmizol. Zisťujú však, že 
hra sa zmenila a prežiť vo svete Jumanji bude omnoho 
náročnejšie ako predtým. Pretože Jumanji viac nie je 

len džungľa, ale aj horúce púšte či zasnežené pohoria s 
novými, nebezpečnými nástrahami…

VÝNIMOČNÍ
(HORS NORMES)

dráma, komédia (FRA), české titulky – 22. decembra 
o 19.30 hod.

Skutočný príbeh... Bruno (V. Cassel) vedie spolok pro 
autistické deti a dospievajúcich, ktorých prípady sú tak 

komplikované, že ich všade odmietajú. Jeho najlepší pri-

ateľ Malik (R. Kateb) učí mladistvých zo sociálne slabých 
rodín, ako sa o takéto deti starať. Napriek všetkému túto 
dvojicu neopúšťa optimizmus a zmysel pre humor. Hrozí 
však, že Brunova organizácia bude zrušená, pretože jeho 

osobitý prístup sa nie každému páči. Nezostáva im nič iné, 
ako presvedčiť úrady, že ich práca má zmysel. Snímka 

bola záverečným filmom tohtoročného festivalu v Cannes.
S CHUŤOU TOSKÁNSKA

(QUANTO BASTA)
komédia (ITA), české titulky – 23. decembra o 19.30 hod.
Arturo bol uznávaný michelinský šéfkuchár, až kým kvôli 

problémom s ovládaním hnevu neskončil vo väzení. Po 
prepustení musí robiť verejnoprospešné práce, a tak učí 
variť skupinku ľudí s Aspergerovým syndrómom. Hoci 

ich spôsob myslenia je mu vzdialený, v jednom zo svojich 
študentov objaví kulinárskeho génia a rozhodne sa mu 

pomôcť vyhrať kuchársku súťaž. 
MASKOVANÍ ŠPIÓNI
(SPIES IN DISGUISE)

animovaná komédia (USA), slovenský dabing – 27. 
decembra o 14.30 hod., 29. 12. o 15.00 hod., 30. 12. 

o 17.30 hod. 3D verzia.
Je takmer nemožné nájsť dvoch tak odlišných hrdinov, 

ako sú legendárny superšpión Lance Sterling  a geniálny 
vynálezca Walter Becket. Agent Lance je kultivovaný, 
elegantný, nonšalantný, skrátka dokonalý za každých 

okolností. Naopak, Walte taký nie je. Spojila ich spoločná 
úloha. Musia  zachrániť celý svet pred zlosynom 

Kellerom Killianom.
AMUDSEN

životopisný, dobrodružná dráma (NOR/SWE/CZE), české 
titulky – 27. decembra o 19.30 hod., 29. 12. o 17.00 hod.

Roald Amundsen, nórsky dobrodruh, ktorý zapĺňal 
prázdne miesta na mape sveta, ako prvý dobyl južný pól 
a dosiahol obidva póly zemegule. Snímka odhaľuje aj 
jeho súkromie a kontroverznú osobnosť legendárneho 

objaviteľa, vrátane menej známych skutočností. V pozadí 
Amundsenových expedícií a objavov stojí jeho praktický 

brat Leon, ktorý mu zabezpečoval zázemie, staral sa 
o organizáciu výprav a predovšetkým o ich náročné 

financovanie.
MÔJ PRÍBEH

romantická dráma (CZE), originálna verzia – 29. 
decembra o 19.30 hod.

Film inšpirovaný skutočným životným príbehom... Mladá 
talentovaná Elizabeth (V. Svátková) rezignuje na úspešnú 
kariéru baletky pre osudovú lásku. Muž jej srdca má však 

dvojakú tvár, a tak Elizabeth v jedinom okamihu stratí 
úplne všetko... Čo sa však zdalo byť koncom, môže byť 

novým začiatkom. S pomocou Marie (V. Cibulková), 
ktorá bola celý život jej oporou, a štyroch kamarátok začí-
na hľadať cestu k novému životu a aj vieru v samú seba. 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 
(STRELEC * 22. 11. – 20. 12. KOZOROŽEC * 21. 12. – 19. 1.)

(VIANOČNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY 
* 23. – 31. 12. 2019 * 1. – 7. 1. 2020)

16. 12.  ALBÍNA
17. 12.  KORNÉLIA
18. 12.  SLÁVA, SLÁVKA
 (Medzinárodný deň poštovej známky 

a filatelie / Medzinárodný deň migrantov)
19. 12. JUDITA
 (OSN deň pre spoluprácu Juh - Juh)
20. 12. DAGMARA
 (Medzinárodný deň ľudskej solidarity)
21. 12. BOHDAN
22. 12. ADELA - 4. adventná nedeľa
23. 12. NADEŽDA, NAĎA
24. 12. ADAM a EVA
 - ŠTEDRÝ DEŇ 
 (deň pracovného pokoja)
25. 12. 1. SVIATOK VIANOČNÝ
 (deň pracovného pokoja)
26. 12. ŠTEFAN - 2. SVIATOK VIANOČNÝ
 (deň pracovného pokoja)
27. 12. FILOMÉNA, FILOMÉN
28. 12. IVANA, IVONA
29. 12. MILADA, JONATÁN
30. 12. DÁVID
 - Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú 

cirkevnú provinciu (pamätný deň)
31. 12. SILVESTER
01. 01. NOVÝ ROK
 - Deň vzniku Slovenskej republiky (štátny 

sviatok)   (Svetový deň mieru)
02. 01. ALEXANDRA, KARINA, KARIN
03. 01. DANIELA, RADMILA
04. 01. DRAHOSLAV
 (Svetový Braillov deň)
05. 01.  ANDREA, ARTÚR
06. 01.  ANTÓNIA
 - TRAJA KRÁLI / ZJAVENIE PÁNA
 (deň pracovného pokoja)
 (Svetový deň vojnových sirôt)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
16. 12. OLIVIA / MIKI
17. 12. PAMELA / ARINA
18. 12. TERRENCE / PARIS
19. 12. AIDA / SMARAGD
20. 12. MARTY / HARRY
21. 12. RITANA / SMOKEY
22. 12. HARDY / PERLA
23. 12. SHIRLEY / GOJA
24. 12. FIMEA / MIKULÁŠ
25. 12. NERO / CHRIS
26. 12. WENDY / KARO
27. 12. LEO / SIA
28. 12. RIKY / BATUL
29. 12. TRAMP / DICK
30. 12. TORNÁDO / TONNY
31. 12. CASSIE / EDMOND
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Východ / Západ  S L N K A 
pon (16.12.) 7:12 / 15:38 hod.
ut 7:13 / 15:39 hod.
str 7:14 / 15:39 hod.
štvr 7:14 / 15:39 hod.
pia  7:15 / 15:40 hod.
sob 7:16 / 15:40 hod.
ned 7:16 / 15:41 hod.
pon (23.12.) 7:16 / 15:41 hod.
ut 7:17 / 15:42 hod.
str 7:17 / 15:42 hod.
štvr 7:17 / 15:43 hod.
pia  7:18 / 15:44 hod.
sob 7:18 / 15:45 hod.
ned 7:18 / 15:45 hod.
pon (30.12.) 7:18 / 15:46 hod.
ut (31.12.) 7:18 / 15:47 hod.

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 22.30 hod. 
/ sob – ned: 7.00 – 22.30 hod.

POHOTOVOSŤ  
V LEKÁRŇACH

16. 12.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
17. 12.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
18. 12.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 2045
19. 12.  DR. MAX - Kaufland,
 Štefánikova ul. 50
20. 12.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
21. 12. NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
22. 12.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
23. 12.  LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
24. 12.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
25. 12.  MÁRIA,
 Krátka ul. 3
26. 12.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
27. 12.  PRI NEMOCNICI HE,
 Ul. 1. mája 5558
28. 12. LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
29. 12.  HARMÓNIA,
 Ul. 1. mája 2045
30. 12.  U LEVA,
 Nemocničná ul. 39
31. 12.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39

KÚPALISKO V HUMENNOM
(16. – 22. 12. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 09.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 13.00 – 16.00 hod.
 (16.00 – 18.00 hod.

VIANOČNÁ EXHIBÍCIA
* DIEŤA / RODIČ)

 18.00 – 20.00 hod.
štvr 13.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 20.00 hod.
pia 13.00 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 ut - sob 13.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
ut - sob 15.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

Blatnatý december - blatnatý by mal byť 
nasledujúci rok.

Keď v advente inovať je na stromoch, mala by 
byť budúci rok bohatá ovocná úroda.

Keď na Narodenie Krista (24. 12.) na nebíčku 
je veľa hviezdičiek, budúci rok urodí sa veľa 

kureniec.
Keď v prvý sviatok vianočný (25. 12.) slnko toľko 

intenzity dodá, kým gazda koňa zapriahnuť 
stihne, snáď dobrá úroda zemiakov bude.
Pekná chvíľa na sv. Štefana (26. 12., prvý 
mučeník Cirkvi) sľubuje hojnú oberačku.

Keď vietor duje na Štefana, nebude víno na 
budúci rok chutné.

Šedivý svätý Ján (27. 12., apoštol) veští dobrý rok.
Ak sa hus na Vianoce blatom brodí, na Jozefa 

kĺzať sa bude na ľade.
O Mláďatkách (28. 12., sviatok sv. Neviniatok, 

mučeníkov) aj deň sa omladzuje.
Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú 

kukuričné lusky v čase zberu.
Keď je na starý rok (31. 12.) jasno, bude, zrejme, 

v maštaliach prázdno.
Mnoho hviezd na nebi a jasno na Troch kráľov 

(6. 1., Sväté Bohozjavenie Pána)  - mnoho 
zemiakov na poliach, zdarí sa pšenica i ovocie.

PRANOSTIKA

 (jac)

INFOSERVIS / INZERCIA

V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  NEDOSTAL NÁŠ   
TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽDŇA   
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON)  V HUMENNOM.

H
E-/0266

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ ODREZKY. 
Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

S L U Ž B Y

 � STAVEBNÉ a MURÁRSKE 
práce. Tel. 0908 417 071.

HE-R/0171

Myšlienka týždňa...

„PÁNOVA JE ZEM 
I VŠETKO, ČO JU 

NAPĹŇA, OKRUH ZEME 
AJ TÍ, ČO BÝVAJÚ 

NA ŇOM. VEĎ ON SÁM 
POLOŽIL JEHO ZÁKLADY 
NA MORIACH A UPEVNIL 

HO NA VODÁCH. KTO 
SMIE VYSTÚPIŤ 

NA VRCH PÁNOV, KTO 
SMIE STÁŤ NA JEHO 

MIESTE POSVÄTNOM? 
TEN, KTORÝ MÁ 
RUKY NEVINNÉ 
A SRDCE ČISTÉ, 

KTO NEDVÍHA SVOJU 
DUŠU K MÁRNOSTI

A NEPRÍSAHA FALOŠNE. 
TAKÝ DOSTANE 

POŽEHNANIE OD PÁNA 
A ODMENU OD BOHA, 

SVOJHO SPASITEĽA. 
TO JE POKOLENIE TÝCH, 

KTORÍ HO HĽADAJÚ, 
KTORÍ HĽADAJÚ TVÁR 
BOHA JAKUBOVHO.“ 

(SZ – KNIHA ŽALMOV 24; 1-6)

H
E

-R
/0171

HE-/0285

OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

H
E-R/0118
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(jpnc), -MJK-; Spišská Nová Ves 

V 25-metrovom krátkom bazéne na 
Spiši sa v termíne 6. – 8. decembra 
súťažilo o majstrovské tituly v zim-
nej sezóne pre rok 2019. Do bojov 
zasiahli aj naši plavci Plaveckého 
klubu Chemes Humenné, ktorí sa 
nominovali na tieto zimné majstrov-
stvá SR v kategórii mladších žiakov. 

Tréneri M. Tomahogh a J. Pencák do-
viezli na prah Slovenského raja sedem 
chlapcov a jedno dievča. Na zimných 
majstrovstvách štartovalo 124 chlap-
cov a 128 dievčat zo 48 klubov re-
gistrovaných v Slovenskej plaveckej 
federácii.
Dvanásťročný Oliver VERBA trikrát 
vystúpil na stupeň víťazov v indi-
viduálnych disciplínach. Striebornú 
medailu si vyplával v motýliku na 200 
metrov, dve bronzové mu odovzdali po 
doplávaní polohovky na 200 metrov 

a motýlika na 100 metrov. Ďalšiu bron-
zovú medailu získal za štafetu 4 x 50 
metrov polohové preteky a na stupeň 
víťazov sa k nemu postavili Rastislav  
FECENKO, Matúš ADAMEC a Ma-
rek HARVILIK. 

Blízko k stupňom víťazov mal dvakrát 
Matúš Adamec, ktorý v prsiach na 100 
a 200 m doplával na nepopulárnom 
štvrtom mieste. 
Ďalší naši dvanásťroční plavci Rasti-
slav Fecenko, Marek Harvilik, Ľubo-

mír Findrik, Adam Kulik, i jedenásť-
ročný Martin Leňo skončili v druhej 
desiatke štartového poľa. Taktiež naša 
desaťročná plavkyňa  Dominika Vasi-
ľková. 
Humenčania si na M-SR vylepšili 38 
osobných rekordov.

-MJK-, (pb); Humenné 

II. HOKEJOVÁ LIGA, 
skupina B – 13. kolo

HC 19 HUMENNÉ – HKM 
RIMAVSKÁ SOBOTA

4:3 pp (1:0, 2:2, 0:1 – 1:0)

Góly: 13. (PH1) Damián Novický 
(1:0 – Ficko, Markuš), 32. (PH1) Ivan 
Fedorko (2:0 – Novický, Nagy), 38. 
Denis Markuš (3:2 – Vaško, Fedorko), 
31. (PH1) Ivan Fedorko (4:3 – Vaško, 
Novický) – 36. (PH1) Peter Filipiak 
(2:1 – Slovák, Gábor), 37. Georgy 

Vilchinskiy (2:2 – Moroz, Nociar), 
60. Georgy Vilchinskiy (3:3 – Moroz, 
Spiridonov).

Strely: 41-28. Zákroky: 25-37. Presi-
lovky: 3/7 – 1/9. Oslabenia: 8/9 – 4/7. 
Vylúčenia: 9-8. Rozhodovali: O. Ka-
lina – J. Pavlotty, L. Babjak – 1 144 

divákov.
HC 19: Dominik Rie-
čický  – M. Ondrej, D. 
Novický, F. Vaško, D. 
Markuš, I. Fedorko – T. 
Ivanov, L. Hopkovič, 
Ľ. Šándor, M. Nagy, L. 
Toma  – Ľ. Buraľ, R. Fic-
ko, J. Šiňanský, J. Sko-
kan, Ľ. Fajčák – J. Jen-
druš, J. Copko, S. Maury. 
Tréner: Milan Staš. 
HKM: Karol Križan – 
M. Slovák, R. Gábor, J. 
Slovák, Pe. Filipiak, M. 
Šagát – O. Zošiak, D. 

Nociar, G. Vilchinskiy, V. Spiridonov, 
D. Moroz – M. Vyskoč, R. Matúška, I. 
Zorvan, T. Koniar, S. Buda – Pe. Hav-
ran. Tréner: Ján Podkonický.
•	 Gelnica – Trebišov 6:1, Kežmarok 
– Sabinov 5:2, Liptovský Mikuláš B – 
Sanok (POL) 2:4.
Rimavská Sobota 12 10 0 1 1 74:24 31
Humenné 12 9 1 1 1 73:26 30
Sanok (POL) 12 7 1 0 4 50:40 23
Kežmarok 11 4 3 1 3 44:57 19
Bardejov 11 6 0 0 5 36:27 18
Trebišov 12 4 0 1 7 47:48 13
Liptovský Mikuláš B 12 3 0 0 9 24:68 9
Sabinov 11 2 0 1 8 29:57 7
Gelnica 11 2 0 0 9 33:63 6

Naši hokejisti HC 19 Humenné odo-
hrajú v sobotu 21. decembra stretnu-
tie za hranicami, v poľskom Sanoku.

Zimné republikové majstrovstvá v plávaní mladších žiakov

Humenčanom pomohli k zdarnému výsledku aj presilovky. Rozhodlo až predĺženie

Atraktívny súper z regiónu Malohont 
hostiteľovi pod Vihorlatom nedal na tvrdom 
ľade nič zadarmo. | FOTO: MJK

Tohto roku poslednýkrát na domácom ľade sa uplynulú sobotu predstavili hokejisti HC 19 
Humenné pred takmer vypredanou tribúnou.  | FOTO: MJK

Spestrením druholigového zápasu bola súťaž o zaujímavé ceny 
streľbou na bránu z polovice ihriska pre troch vyžrebovaných 
fanúšikov, ktorí si zakúpili vstupenku. | FOTO: MJK

Tréneri M. Tomahogh a J. Pencák priviezli na prah Slovenského raja sedem 
chlapcov a jedno dievča na zimné M-SR mladších žiakov. | FOTO:  ARCHÍV PKCH

Bronzová plavecká štafeta z Humenného (vpravo) v disciplíne 4 x 50 
mETROV polohovka. | FOTO: ARCHÍV PKCH
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-MJK-; Humenné 

I.LIGA MUŽI, sk. Východ – 10. kolo
HUMENNÉ  

– VKM STARÁ ĽUBOVŇA
3:0 (14, 17, 27)

a 3:1 (18, 20, -23, 23)

ŠK GYMNÁZIUM: J. Bališin, M. Kopka, 
O. Blicha, M. Šarga, Š. Krajník, M. Kuraš, 
P. Šompľak, Ľ. Bajcura, Z. Fereta, P. Bo-
baľa, M. Roháč – liberá R. Boldy, M. Faltin. 
Tréner: Ľubor Selecký.
VKM: B. Vilk, K. Lichvar, D. Zima, K. Sa-
lamon, J. Fedák, M. Vilk, A. Čoma, M. K. 
O´Reilly, J. Jozefík, P. Satke – libero S. C. 
O´Reilly. Tréner: Rastislav Troščák.
•	 Prešov B – Revúca 0:3 (-16, -21, -11) 
a 0:3 (-15, -20, -12), Svidník B – Poprad 2:3 
(19, 21, -19, -19, -12) a 3:1 (-21, 22, 19, 21).  
•	 9. kolo * Poprad – Humenné 2:3 (-22, 
-21, 21, 23, -7) a 0:3 (-19, -20, -14), Stará 
Ľubovňa – Prešov B 3:0 (13, 18, 16) a 3:2 
(-25, 20, 16, -22, 10), Revúca – Svidník B 

3:0 (15, 21, 19) a 3:0 (19, 15, 19).

Humenné 20 18 2  57:18 54
Revúca 20 18 2 55:14 52
Svidník B 20 11 9 41:28 35
St. Ľubovňa 20 7 13 29:46 19
Poprad 20 4 16 23:54 13
Prešov B 20 2 18 13:58 7

•	Na humenskej palubovke sa 
stretneme v rámci ďalšieho 11. 
kola súťaže. Naši volejbalisti ŠK 
Gymnázium odohrajú dvojzápas 
18. januára 2020 o 10. a 12. hod., 
kedy privítajú súpera MVK Mag-
nezit Revúca.

Na päty im šliape súper spod vysokej siete od Revúce
ŠPORT / INZERCIA

Člena volejbalovej rodiny, Petra Šompľaka, postihla v uplynulých dňoch zdrvujúca správa. 
Nečakane a bez rozlúčky prišiel o najvzácnejšieho človeka. Svoju mamičku. Česť jej 
pamiatke, nech odpočíva v pokoji a svetlo večné nech jej svieti. | FOTO: MJK

V pozícii útočnej Michal Kuraš proti 
dvojbloku Starej Ľubovne. | FOTO: MJK

„Prebiť“ na stranu vyzývateľa sa snaží Adam 
Čoma. | FOTO: MJK

Súzvuk volejbalových tónov v podaní Humenčanov.
 | FOTO: MJK

Individuality pod vysokou sieťou vytvárajú zohraný kolektív 
mladých volejbalistov ŠK Gymnázium Humenné.| FOTO: MJK

Chlapci spod Tatier nemali nárok uspieť na humenskej palubovke. 
| FOTO: MJK

Aj keď sa koncovka prvého dvojzápasu „lámala“ ťažko, z víťazstva 
v oboch stretnutiach sa nakoniec tešil favorit. | FOTO: MJK

Tomáš Coma z pozície diváka a fanúšika. Dvojnásobné zranenie mu 
nedovolí momentálne ani trénovať.| FOTO: MJK
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-MJK-, (babj), (loš); Humenné 

II. LIGA MUŽI – sk. Východ
1.BK HUMENNÉ  

– BK PK ISKRA PREŠOV
64:62 pp 

(8:12, 20:17, 12:16, 16:11 – 8:6)
1.BK: Michal Babjak 9, Vladimír Tkáč 6, 
Dávid Pliško 23, Samuel Brnčal 5, Peter 
Lošák 9 (Dávid Kulik 2, Martin Babjak 2, 
Ľuboš Boršč). Tréner: Peter Lošák.
BK PK ISKRA: Pe. Žiak 16, Pe. Marušák, J. 
Boroň, L. Pribula, V. Kancír (J. Eperieši, Pa. 
Lašák, M. Safko, Pe. Novický, M. Seman, V. 
Zvolenec 16) Tréner: Miloš Bizub.
Rozhodovali: Pastirák st. - Mlynarský.

Druhýkrát v domácom zápase, v tomto 
súťažnom ročníku, museli o víťazstvo bojovať 
hráči 1. BK Humenné v predĺžení. Tentoraz 
úspešne. Počas celého zápasu ťahali domáci 
hráči za kratší koniec. Nevzdávali sa, ani keď 
prehrávali už rozdielom siedmich bodov a to 
už do záveru riadneho hracieho času chýbali 
len dve minúty.  Prišla sedem-bodová šnúra 
Humenčanov zložená z dvoch bodov Lošá-
ka, trojky Pliška a vyrovnanie zariadil dvoma 
premenenými trestnými hodmi Brnčal. Víťaz-
stvo v predĺžení zabezpečilo humenským 

basketbalistom lepšie 
premieňanie trest-
ných hodov. Z de-
siatich premenili 
polovicu a trojkou 
pomohol tentoraz 
Brnčal. O šťastné 
víťazstvo sa však 
zaslúžili všetci hráči. 
Bojovali až do pos-
lednej sekundy a vy-
platilo sa.

Humenská mrštnosť verzus výšková a fyzická prevaha Šarišanov pod deravým košom

TS, Ivana Ondriová; Prešov 

Prešovský samosprávny kraj pripravuje v poradí 17. ročník 
ocenenia - Športovec roka PSK. Jednotlivcov a kolektívy, 
ktoré v roku 2019 dosiahli najvýraznejšie výsledky a uspe-
li na slovenských, európskych a svetových športoviskách, 
vyberie odborná komisia zložená z aktívnych novinárov, 
zástupcov PSK a Krajského športového centra v Prešove.
K minuloročným oceneným kategóriám - najúspešnejší špor-
tovec, najpopulárnejší športovec v internetovom hlasovaní, 
najúspešnejší znevýhodnený športovec, najúspešnejší športový 
kolektív, najúspešnejší žiak (športovec strednej školy), najúspeš-
nejšia stredná škola, najúspešnejší športový kolektív mládeže 
a Cena predsedu PSK pribudnú za rok 2019 nové kategórie. 
Vyberať sa budú najväčší talent - športovec do 15 rokov, naj-
úspešnejší tréner mládeže do 18 rokov a najúspešnejší tréner 
dospelých Prešovského samosprávneho kraja.
Komisia bude o ocenených rozhodovať na základe stanovených 
kritérií, ktorými sú v prípade jednotlivcov účasť a umiestnenie 
na olympijských hrách, majstrovstvách sveta, Európy, na podu-
jatiach Svetového pohára či majstrovstvách Slovenska. Medzi 
ďalšie zohľadňované hľadiská patrí aj reprezentácia Slovenska, 
podávanie dlhodobých špičkových výkonov, pozícia lídra úspeš-
ného tímu a pomocné kritérium, ktorým je konkurencieschop-
nosť v jednotlivých športových odvetviach.
U kolektívov je pre návrh ocenenia rozhodujúca účasť a umiest-
nenie v najvyšších európskych súťažiach či v dlhodobých naj-
vyšších súťažiach v rámci Slovenska, aj tu sa možno oprieť o 
pomocné kritérium, ktoré je rovnaké ako u jednotlivcov. 
Odborná komisia sa bude zaoberať všetkými doručenými ná-
vrhmi na ocenenie. Prešovský samosprávny kraj si v prípade 
nesplnenia niektorých z požadovaných kritérií v jednotlivých 
kategóriách vyhradzuje právo ocenenie neudeliť.
Nominácie je potrebné zaslať  najneskôr do 19. decembra 
2019 elektronicky na emailovú adresu: sportovec@vucpo.sk 
, prípadne poštou na adresu: Úrad PSK, Športovec roka 2019, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. 
Nominácie musia obsahovať údaje nominovaného športovca, 
trénera alebo kolektívu (s ich klubovou príslušnosťou), uvede-
nie kategórie, v ktorej budú komisiou posudzovaní, informácie 
o ich dosiahnutých úspechoch v roku 2019 a ich krátku športovú 
vizitku. Samozrejmosťou sú kontaktné údaje nominujúceho, ale 
i súhlas nominovaného a nominujúceho so spracovaním osob-
ných údajov.  
Bližšie informácie o ocenení Športovec roka PSK 2019 a po-
trebné formuláre sú zverejnené na webovej stránke krajskej 
samosprávy - www.vucpo.sk .

ŠPORTOVEC PREŠOVSKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

NOMINUJTE TÝCH NAJLEPŠÍCH 
do 19. decembra 2019

Kto z koho? Samo Brnčal a Peter Žiak pod deravým košom.| FOTO: MJK

Rozhodca to väčšinou nemá jednoduché. Tentokrát sa ukrátení cítili hostia.| FOTO: MJK

Ľubo Boršč vs. Viktor Zvolenec. | FOTO: MJK

O šťastné víťazstvo na domácej pôde, v predĺžení, sa zaslúžili všetci hráči. | FOTO: MJK

Demonštrovanie výškovej prevahy Prešovčanov. | FOTO: MJK

Dávid Pliško v zovretí súperov.| FOTO: MJK

Humenčania v závere riadneho hracieho času začali bodovať v doskokoch a 
získavať tak dôležité lopty.| FOTO: MJK
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Michal Mihalík, Humenné 

Dobrovoľný hasič – slovko, ktoré 
rezonovalo až donedávna v Humen-
nom a bolo cťou pre ľudí, ktorí sa 
podieľali na napĺňaní hesla: „BOHU 
KU CTI, BLÍŽNEMU K POMOCI“. 
Vznik Dobrovoľného hasičského 
zboru sa datuje v meste Humen-
né do roku 1904 a s prestávkami 
fungoval v našom meste až roku 
2016.  Vzhľadom na to, že mesto pre-
stalo finančne podporovať činnosť 
dobrovoľných hasičov,  táto jedna 
z najstarších dobrovoľných orga-
nizácia  pre nedostatok finančných 
prostriedkov pozastavila svoju čin-
nosť. 

Dobrovoľná „hasičina“, nie je len 
o hasení požiarov a likvidácii násled-
kov povodní, má široký spoločens-
ko-kultúrny aspekt. Hasiči v minu-
losti riešili úlohy preventívnej 
protipožiarnej ochrany v našom meste, 
zasahovali spolu s profesionálmi pri 
požiaroch a povodniach,  mladí hasiči 

sa pravidelne zúčastňovali hasičských 
súťaží od okresnej až po celonárodnú 
úroveň. Pravidelne asistovali pri rô-
znych kultúrnych podujatiach, kde sa 
zhromažďoval väčší počet osôb... ako 
asistenčná protipožiarna hliadka. 

V Humennom fungovala aj tradičná 
hasičská dychovka, ktorej členovia 
sa zúčastňovali aj medzinárodných 
súťaží dychových kapiel. Dobrovoľný 
hasičský zbor organizoval pravidelne 
populárne „Hasičské bály“ . Dôkaz 
o tom, že tu pôsobili hasiči, ústne 
predával jeden z najstarších hasičov, 
Alexander Čanda. 
Alexius Čanda sa narodil v roku 
1898 a 29. marca 1983 sa dožil 85 
rokov. Jeho spomienky podrobne 
zachytil  Jozef Hrubovčák, ktorý dlhé 
roky pôsobil ako dopisovateľ časo-
pisu Požiarnik a pripravil podrobnú 
správu pre plenárne zasadnutie  OV 
DPO v Humennom v roku 1978. A. 
Čanda uviedol, že v Humennom bol 
vytvorený prvý oficiálny hasičský zbor 
v roku 1904, ktorého veliteľom bol pán 
Ugrai.

Veliteľ Urgai (veliteľom bol v rokoch 
1904-1914) bol učiteľom na tunajšej 
Štátnej drevárskej škole. Jeho záľu-
bou boli prechádzky na bielom koni. 
To, že hasiči mali vysokú uznanliv-
osť u obyvateľstva, bolo vidieť aj na 
podujatiach, ktoré boli organizované 
hasičským zborom. Veliteľ s hrdosťou 
nosil na klopni svojho kabátu hasičský 
odznak s nápisom v maďarčine „Do-
brovoľný hasičský zbor Humenné“.  
Hasičský zbor mal v to čase 20 až 
25 členov. Hlavnou činnosťou zbo-
ru bolo vykonávať výcvik s ručnou, 
koňmi ťahanou striekačkou, robiť pre-
ventívnu činnosť v meste. Výcvik pre-
biehal väčšinou v priestoroch bývalej 
„Plavárne“ na rieke Laborec na vtedy 
voľných priestranstvách. 
Žiaľ, okrem ústneho podania a nie-
koľkých fotografií sa nezachovalo 
veľa písomných materiálov o činnosti 
DHZ.  Ešte za pôsobenia našich 
predchodcov - hasičov Andreja Piriča, 
Michala Merjavého, Ľudovíta Grigera, 
mladších hasičov ich nástupcov - Jána 
Golgovského, Jána Šepeľu, Andreja 

Ráca, Jozefa Hrubovčáka, Miroslava 
Čerevíka, Boženky Mihalikovej a Jána 
Mihalíka, ktorí dlhodobo pôsobili  
v dobrovoľnej požiarnej ochrane sa 
zachovali niektoré písomnosti, ako aj 
v štatistických údajoch o „Zemskej 
hasičskej jednote“ na Slovensku.

Dnes sa dobrovoľní hasiči tam, kde 
im vychádza v ústrety obecný alebo 
mestský úrad, podieľajú vo veľkej 
miere na plnení úloh vyplývajúcich zo 
zákonov, ktoré určujú ochranu životov, 
zdravia a majetku občanov. Vzhľadom 
na dotácie od štátu dobrovoľní hasiči 
aj na najmenších obciach majú vybu-
dované Hasičské zbrojnice, najmod-
ernejšiu techniku a ľudí - hasičov, ktorí 
sú ochotní aj vo svojom voľnom čase 
pomáhať spoluobčanom v núdzových 
situáciách. 
Dobrovoľní hasiči v Humennom na 
svojej výročnej členskej schôdzi 23. 
februára 2019 znovu oživili tradíciu 
DHZ, zatiaľ ako občianske združenie 
a chcú sa v plnej miere podieľať na 
tom, čo má mesto v povinnostiach - 
chrániť obyvateľov mesta v prípade 

rozsiahlych požiar-
ov, povodní a iných 
živelných pohrôm. 
Aj touto cestou 
žiadame, prosíme, 
mladých ľudí, ale 
aj bývalých dobro-
voľných hasičov 
a profesionálnych 
hasičov, aby sa zn-
ovu zapojili do čin-
nosti Dobrovoľného 
hasičského zboru 
a pokračovali tak 
v tradícii hasičstva 
v Humennom.

„Chcem sa poďa-
kovať všetkým tým, 
čo v minulosti založi-
li a udržiavali v čin-
nosti Dobrovoľný 
hasičský zbor mesta 
Humenné. Veliteľom 
aj radovým hasičom, 
ktorí bojovali 
s ohňom, vodou 
a inými prírodnými 
živlami, a neváh-
ali tak nasadiť za 
záchranu blížneho 
svoje zdravie či živ-
ot,“ dodal Ing. Mi-
chal Mihalík, PhD., 
predseda DHZ Hu-
menné.

115 ROKOV DOBROVOĽNÉHO HASIČSTVA V HUMENNOM 

Pamätná fotografia z roku 1904. | FOTO: ARCHÍV MM
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Radoslav Ondo; MJK, Topoľčany, Humenné 

Mladý humenský talent -  desaťročná 
šachistka OLÍVIA SEKOVÁ vybojovala pre 
Humenné štvrtú medailu z majstrovských 
súťaží v tomto roku. 

Stalo sa tak vo štvrtok 5. decembra 
2019 v Topoľčanoch, kde sa uskutočnili 
Majstrovstvá SR v šachu základných 
a stredných škôl. Náš región v nich 
reprezentovalo päť šachistov, ktorí prešli sitom 
okresných a krajských kôl: Stela SIMONOVÁ 
a Michal VALKO (Gymnázium arm. gen. 
L. Svobodu HE), Peter SMETANA (CSŠ 
Snina), Pavol GREŇO a Olívia SEKOVÁ (ZŠ 
Dargovských hrdinov HE). 

Práve 10-ročnej Humenčanke, Olívii Sekovej 
sa ako najmladšej členke výpravy podarilo naj-
lepšie uspieť a získať bronz v kategórii žiačok 
ZŠ. Turnaj jej vyšiel, hrala vyspelý šach s mi-

nimom chýb a nezľakla 
sa aj omnoho starších 
súperiek. Pri rovnosti 
bodov 5,5 zo 7 mož-
ných jej zlatá medaila 
unikla len o pomocné 
hodnotenie. Sekovej sa 
tento rok mimoriadne 
darí a pod vedením 
trénerov klubu Šachy 
Reinter preukazuje ex-
celentnú formu.
V apríli získala titul 
Majsterky Slovenska 
mládeže v šachu 2019 
v kategórii dievčat do 
10 rokov, čím sa kva-
lifikovala na Majstrov-
stvá sveta mládeže v 
šachu. V máji vybojo-
vala titul Vicemajster-
ky Slovenska mládeže 
v rapid šachu 2019 
v kategórii dievčat do 
10 rokov. V júni na 
medzinárodnej úrovni 
vybojovala bronz na 
Majstrovstvách Euró-
py mládeže Smart Kids 
v rapid šachu 2019 ka-
tegórie dievčat do 10 
rokov.  
Aj ostatní členovia vý-
pravy spod Vihorlatu 
podali výborné výkony 
a sme na nich právom 
hrdí. 
Študentky SŠ: S. Si-
monová 3,5 / 7 (13. 
miesto). 
Študenti SŠ: M. Valko 
3 / 7  (22. miesto). 
Žiaci ZŠ: P. Greňo 
3,5 / 7 (14. miesto) a 
P. Smetana 2 / 7 (28. 

Šachistka Olívia Seková opäť medailovo skórovala na republikovej úrovni

Nezabudnuteľné stretnutie pre Humenčanku. Olívia Seková a ruský šachový veľmajster – Anatolij 
Jevgenievič Karpov. | FOTO: ARCHÍV ŠRHE, OS

Olívia Seková rozohrala partiu šachu na M-SR v Topoľčanoch. | FOTO: ARCHÍV ŠRHE, OS

Určite si títo dvaja páni mali čo povedať. Karpov vs. Krak. | FOTO: ARCHÍV ŠRHE, OS 

Tréner klubu Šachy Reinter - Tomáš Krak so svojimi zverencami na parlamentnej pôde. 
Tento ročník súťaže bol pre Šachy Reinter jedným s najlepších. Účasť vo finále si vy-
bojovalo až 10 zverencov klubu. Žiačky ZŠ: O. Seková a Ninka Hudáková, žiaci ZŠ: Pa. 
Greňo a Pe. Smetana, študentky SŠ: Veronika Ucekajová, S. Simonová, Karin Majirská 
a Katka Minčičová, študenti SŠ: Benjamín Kardis a M.  Valko. | FOTO: ARCHÍV ŠRHE, OS

Najkrajší mikulášsky darček dve medaily z Maj-
strovstiev SR v šachu ZŠ 2019/2020. Šimon Rybka 
a Olívia Seková. | FOTO: ARCHÍV ŠRHE, OS

A. Riabov (organizátor M-SR), O. Seková (3.), víťazka Lucia Ševčíková, Viktória 
Nadzamová (2.) a R. Nadzamová (organizátor M-SR). | FOTO: ARCHÍV ŠRHE, OS


