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Humenné: Mesto bude opravovať 
chodníky podľa schváleného zoznamu 

V Humennom obdivovali 
experimentálnu tvorbu 
mladých umelcov

V budove detskej polikliniky 
plánujú bezbariérový prístup 
aj výťah

  Viac na str. 9   Viac na str. 3

tasr, Humenné, Ilustračné foto: MILAN POTOCKÝ

Zoznam, ktorý prijalo mest-
ské zastupiteľstvo (MsZ) 
v stredu 10. apríla, je rozde-
lený v rámci kapitálových a 
bežných výdavkov. „K tým 
kapitálovým patrí rekon-
štrukcia miestnych komuni-

kácií na Sídlisku Poľana až 
po Ulicu Iljikčana v rámci 
I. etapy, výstavba nového 
chodníka na Brestovskej uli-
ci, odvodnenie chodníka v 
areáli Základnej školy (ZŠ) 
Hrnčiarska, rekonštrukcia 
chodníka zároveň s odvod-
nením na Gaštanovej ulici, 

rekonštrukcia ďalších chod-
níkov na uliciach Vihorlatská 
a Ševčenkova pri zelenino-
vom trhovisku a tiež od-
vodnenie spevnenej plochy 
pri bytovom dome na Ulici 
osloboditeľov č. 2,“ infor-
movala radnica. Vybuduje 
sa tiež bezbariérový prístup 

od Třebíčskej ulice č. 11 ku 
chodníku pri Laborci. Celko-
vá výška kapitálových výdav-
kov tak bude predstavovať 
343 177 eur vrátane DPH. 
Čo sa týka bežných výdav-
kov, za vyčlenenú sumu 79 
319 eur sa opravia chodníky 
od podchodu na Chemlon-
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skej ulici, chodník medzi 
bytovými domami Laborec-
ká 7 - 8, chodník od križo-
vatky Sninská – Jasenovská 
až po križovatku Jasenov-
ská – Čulenova a chodník, 
v rámci ktorého sa doplní 
dlažba za okresným súdom. 
Okrem toho budú zrekon-
štruované chodníčky v areáli 
Materskej školy Kudlovská, 
opraví sa nástupná plocha 
Základnej školy Hrnčiarska 
a vyasfaltuje sa chodník na 
Laboreckej č. 72 - 75. Ako 
samostatná akcia koordino-

vaná s Východoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou 
(VVS), a. s., je rekonštrukcia 
a oprava ciest Komenského a 
Gaštanová. „Mesto sa na tej-
to komplexnej rekonštrukcii 
dvoch ucelených úsekov v 
celej šírke vozovky s nový-
mi obrubníkmi, uličnými 
vpustami a asfaltom bude 
podieľať sumou 148 616 eur 
s DPH,“ oznámil mestský 
úrad. V rámci zasadnutia 
MsZ poslanci schválili aj 
nový štatút mesta z dôvodu 
neaktuálnosti viacerých jeho 
ustanovení.

porkačovanie zo strany 1 

Humenné: Mesto bude opravovať  chodníky podľa schváleného zoznamu

Veľkonočné sviatky trávili kedysi v kaštieli v rodinnom kruhu 
tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Veľkonočné sviatky trávili 
kedysi v humenskom kaštieli 
v rodinnom kruhu. Tradičné 
bolo aj vajíčko. TASR o tom 
informovala historička Vi-
horlatského múzea v Hu-
mennom Zuzana Koščová. 
Vychádzajú pritom zo spo-
mienok Katinky Károlyiovej, 
ktorá obývala kaštieľ v Tre-
bišove a Tiszadobe. Bola ne-
terou Alexandra Andrássyho, 
ktorý bol posledným z maji-
teľov humenského kaštieľa. 
Podľa spomienok Katinky 
trávili veľkonočné sviatky 
u nich v Trebišove všetci 
spolu v kruhu rodiny. „Mali 
zvláštny zvyk, že si uvare-
né vajíčko rozdelili na toľko 
častí, koľko bolo členov ro-
diny. Každý musel svoju časť 
veľkonočného vajíčka zjesť,“ 
opísala. S touto tradíciou sa 
podľa Koščovej viaže aj zau-
jímavá spomienka Katinky. 
„Jej sestra Ilona bola odces-
tovaná na Sicílii. So svojím 
manželom mali svadobnú 

cestu a matka jej tam poslala 
tú časť vajíčka,“ pokračovala 
s tým, že tá ju podľa Katinky 
elegantne vyhodila. „Potom 
dostala dosť nepríjemný list 
od svojej matky, ako si do-
volila veľkonočné vajíčko 
vyhodiť a nezjesť ho, keď-
že ide o symbol ich rodiny 
a je to tradícia,“ spomenula 
historička s tým, že vajíčko 
mohlo na Sicíliu cestovať aj 
dva týždne. Symbolizovať 
malo súdržnosť 
rodiny. Pod-
ľa Koščovej sa 
mohlo niečo 
podobné diať aj 
v humenskom 
kaštieli. „Určite 
to boli sviatky, 
keď bola rodina 
pokope,“ spo-
menula s tým, že 
tak ako dnes pri-
chádzali ľudia 
domov naspäť aj 
z väčších diaľok. 
Čo sa týka jedál, 
neboli to pod-
ľa nej klasické 

dnešné pokrmy. „Určite tam 
bolo množstvo mäsa a rôzne 
dezerty. Pre Andrássyovcov 
bolo typické, že veľa jedli, 
tak určite tie stoly sa prehý-
bali od jedla,“ poznamenala. 
Historička spomenula, že 
nemajú zachované bližšie 
informácie o trávení týchto 
sviatkov, k dispozícii majú 
len preložený denník spo-
mínanej Katinky. V humen-
skom kaštieli zatiaľ nenašli 

zápisy, ktoré by vypovedali 
o živote Andrássyovcov na 
tomto mieste, pretože tí sa 
tam podľa nej zdržiavali 
občasne. Vychádzajú preto 
iba z dostupných dokumen-
tov. Získavanie informácií v 
zahraničných archívoch je 
podľa jej ďalších slov dlho-
ročná práca, prispeli by však 
k doplneniu mozaiky o tomto 
rode.



UTOROK
23. APRÍLA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 3|SPRAVODAJSTVO

Milan Potocký, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Vernisáž pilotnej výstavy, ktorú 
zorganizovala umelecká platforma 
NERV, sa uskutočnila v sobotu 20. 
apríla. „Táto výstava je koncipova-
ná tak, že sme sa snažili vytvoriť 
výstavu z diel umelcov, ktorí ne-
majú nejakú verejnú prezentáciu 
a pracujú v regióne. S tým, že sme 
pozvali študentov z Fakulty umení 
Technickej univerzity z Košíc. Mla-
dých ľudí, ktorí sa venujú výtvarné-
mu umeniu. Snažili sme sa vytvoriť 
výstavu, ktorá je trochu iná a kladie 
viac otázok, na aké sme zvyknutí na 
výstavách v Humennom. Taktiež 
sme sa snažili vytvoriť, zorganizo-
vať vernisáž a ponúknuť verejnosti 
formát, ktorý by mal byť súčasťou 
každého kultúrneho života v mes-

te. Som veľmi rada, že prišlo toľko 
ľudí,“ povedala spoluorganizátor-
ka výstavy Jana Bercelová. Okrem 
výtvarných diel bolo na výstave aj 
sochárske zastúpenie. Výstavné 
priestory poskytol zadarmo mla-
dým umelcom generálny riaditeľ 
spoločnosti Chemes, a. s., JUDr. 
Dávid Molnár. „Ja by som sa chce-
la srdečne poďakovať pánovi Mol-
nárovi za poskytnutie priestorov, 
pretože sú pre nás ideálne. Bolo to 
bezplatné poskytnutie priestorov. 
Nádejame sa, že budeme môcť spo-
lupracovať aj v budúcnosti,“ dodala 
Bercelová. Kurátorka výstavy ďalej 
vysvetlila, že v Humennom doteraz 
chýbal priestor pre experimentál-
nu tvorbu a prezentáciu súčasné-
ho umenia. „A rôznych prístupov 
k umeniu a taktiež priestor, kde by 

sa mohli organizovať workshopy 
pre deti, kde by si možno mladé 
rodiny našli priestor, kde by mohli 
tvoriť,“ poznamenala Bercelová. 
V Humennom vystavovali svoje 
diela Anna Jagodová, Vladimíra 
Weiss, Gertrude Besken, Jarmila 
Mitríková & David Demjanovič, 
Slavomír Durkaj, Peter Balog, Ta-
mara Almašiová, Dalibor Jancura, 

Igor Gajdoš a Oskar Felber. Na pre-
zentácii študentov Fakulty umení 
TUKE v Košiciach sa kurátorsky 
podieľal aj David Demjanovič. V 
deň otvorenia výstavy sa uskutočnil 
aj workshop pre deti aj dospelých s 
názvom  MORENA, ktorý organi-
zovali v spolupráci s Občianskym 
združením Flek.

V Humennom obdivovali experimentálnu tvorbu mladých umelcov

Voľby starostu sa opakovali aj v obci Ruská Poruba v okrese Humenné
tasr, Slovensko, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO    

Vyhral v nich Jaroslav Moroz 
(Sme rodina) so ziskom 65 hlasov. 
Za ním skončili Dušan Herman 
(Úsvit) so 45 hlasmi a Marcela 
Ferková (nezávislá) so 41 hlas-
mi. V obci Turany nad Ondavou 
v okrese Stropkov bude na poste 
starostu pokračovať Ján Jakubov 
(KDH). V sobotňajších doplňova-
cích voľbách ho volilo 127 voličov, 
druhá skončila Martina Perátová 

(nezávislá) so ziskom 99 hlasov. 
Účasť bola 73,2 percenta. TASR 
o tom informovali z okresnej vo-
lebnej komisie. Voľby v obci mu-
seli zopakovať po tom, ako v no-
vembrových voľbách získali obaja 
kandidáti zhodný počet hlasov. 
V okrese Vranov nad Topľou v obci 
Petkovce ostane starostom Pavol 
Hybala (KDH), ktorý dostal 54 
hlasov. Ako druhá skončila Anna 
Kleinová (SNS), ktorú volilo 42 vo-
ličov. Aj tam sa museli voľby zopa-

kovať pre zhodný počet hlasov pre 
dvoch kandidátov. V obci Girovce 
v rovnakom okrese bude ako sta-
rostka pokračovať Jana Lešková 
(KDH), ktorá bola vo voľbách je-
dinou kandidátkou. V novembro-
vých voľbách sa tam o funkciu nik-
to neprihlásil. Novou starostkou 
v obci Jurkova Voľa v okrese Svid-
ník bude Iveta Škrabová (nezávis-
lá), ktorá v sobotňajších voľbách 
taktiež nemala protikandidáta. 

V budove priemyselného komplexu na Laboreckej ulici v Humennom vystavovali svoje diela študenti 
Fakulty umení TUKE v Košiciach. Výstava otvorila debatu o súčasnom umení a jeho potrebe.
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V aute, ktoré sa v Snine zrazilo s vlakom, boli piati mladí ľudia 
tasr, mpo, Snina, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

K nehode vlaku a osobného 
vozidla došlo v pondelok 15. 
apríla hodinu pred polnocou 
na železničnom priecestí v 
Snine na Vihorlatskej ulici. 
Ako TASR v utorok informo-
vala prešovská krajská poli-
cajná hovorkyňa Jana Lig-
dayová, 22-ročný Humenčan 
ako vodič auta nereagoval na 
svetelné výstražné znamenie 
na železničnom priecestí a 
pokračoval v jazde. „Došlo k 
stretu tohto vozidla s osob-

ným vlakom, rušňo-
vodičom ktorého bol 
49-ročný muž. Vo vo-
zidle boli okrem vodi-
ča aj ďalší štyria mla-
dí ľudia vo veku 21 až 
24 rokov,“ priblížila. 
Dychové skúšky u 
vodiča a rušňovodiča 
boli podľa jej ďalších 
slov negatívne. „Ško-
da na osobnom aute 
vznikla vo výške 10 
000 eur a na vlaku 15 
000 eur,“ uzavrela.

Nová Sedlica: Ochranári zachraňovali mačku divú, ide o prvý takýto prípad

V Snine ukradli motocykel. Našiel ho zanietený policajt

tasr, Nová Sedlica    

Mačku divú objavila hliadka v lo-
kalite Skoňova počas služby v te-
réne. Uviaznutá bola na dne starej, 
dva metre hlbokej betónovej skru-
že, z ktorej sa nemohla dostať von. 
Podľa Štofíka nevedia, ako dlho 
tam mohla byť. „Bola zoslabnutá a 
dehydrovaná,“ spomenul. V rám-
ci záchrannej akcie vybral mačku 

von z rúry pracovník Správy NP 
Poloniny. Následne ju umiestnili 
v chovnej stanici v Stakčíne, kde jej 
podali potravu a tekutiny a kde po-
zorovali vývoj jej zdravotného sta-
vu. Kondícia mačky divej sa podľa 
ochranárov rýchlo zlepšila. Aby sa 
vylúčil vplyv zbytočného stresu na 
jedinca z umiestnenia v umelom 
prostredí, na pôvodnú lokalitu ju 
vypustili hneď na ďalší deň. V tejto 

chvíli je podľa nich potrebné vy-
riešiť príčinu problému. „Vlastník 
pozemku, kde sa rúra nachádza, 
bol o situácii a probléme infor-
movaný. O tomto umelom prvku 
v krajine nemal vedomosť a bude 
sa zaoberať jeho odstránením, aby 
už v budúcnosti nedošlo k opako-
vaniu tejto nepríjemnej situácie,“ 
vysvetľujú na svojom webe. Pod-
ľa Štofíka sa mačky divé, ktoré sú 

zákonom chránené, vyskytujú na 
celom území NP Poloniny dlhodo-
bo. Nie je výnimočné, že ich počas 
pobytu v prírode zahliadnu aj tu-
risti. Najjednoduchším rozlišova-
cím znakom medzi ňou a mačkou 
domácou je podľa zoológa hrubší 
chvost vo voľnej prírode žijúceho 
jedinca.

mpo, Snina, FOTO: POLÍCIA    

Vo veci trestného činu krádeže 
začal trestné stíhanie poverený 
príslušník Obvodného oddelenia 
Policajného zboru v Snine, v tomto 
prípade je pre páchateľa zákonom 
stanovená trestná sadzba odňatia 
slobody na šesť mesiacov až na tri 
roky.
Doposiaľ nezistený páchateľ v noč-
ných hodinách z 15. apríla na 16. 
apríla 2019 prišiel k motocyklu 
zn. HONDA WW125A, ktorý bol 

zaparkovaný za jedným z 
domov na ul. Študentskej 
v Snine, a odišiel s ním preč. 
Majiteľovi vznikla škoda viac 
ako 3-tisíc eur. „Po odcudze-
nom „stroji“ bolo vyhlásené 
pátranie, aj vďaka rýchlej 
reakcii nášho zanieteného 
policajta už v priebehu nie-
koľkých hodín bol motocykel 
vypátraný a vrátený majite-
ľovi,“ informovala prešovská 
krajská policajná hovorkyňa 
Jana Ligdayová.

Ochranári v uplynulých dňoch zachraňovali mačku divú, ktorú našli hraniční policajti vysilenú v katastri obce Nová Sedlica 
v Sninskom okrese. Ako pre TASR uviedol zoológ Jozef Štofík zo Správy Národného parku (NP) Poloniny, ide podľa jeho 

informácií o prvý prípad záchrany jedinca tohto druhu v ich území.

Vodičom auta bol 22-ročný Humenčan.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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P R Á C A 

 � Prijmem PRACOVNÍ-
KOV DO DREVOVÝRO-
BY pri obci Udavské. Plat 
800 – 1 300 eur / me-
siac. Informácie na tel. č. 
0907 126 454. 

HE-R/0159

P R E D A J

 � Predám POZEMOK 
(2 142 m2) na Zemplín-
skej šírave -  RO Hôrka 
(Vinianka, oproti amfite-
átru). Tel. 0911 661 703.

HE-R/0160

 � Predám CHATKU so 
ZÁHRADKOU v ZO v Hu-
mennom. Tel. 0915 941 
371; e-mail: anna.varco-
va5@gmail.com

HE-R/0158

 � Predám BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 
786. 

HE-R/0001

S L U Ž B Y

 � R E K O N Š T R U K -
CIE BYTOVÝCH JA-
DIER – omietky, obkla-
dy, dlažby, plávajúce 
podlahy... Potrebujete 
PRESŤAHOVAŤ BYT, 
PREVIESŤ NÁBYTOK, 
ZBAVIŤ SA NEPOTREB-
NÉHO NÁBYTKU A ZA-
RIADENIA Z BYTU? Prí-
deme a odvezieme. Tel. 
0944 807 207. 

HE-R/0156

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

H
E

/0221

H
E/0226

H
E
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R
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2
3
7

Spoločnosť ALTHAN s.r.o., prehlasuje,
ŽE HOVÄDZIE MÄSO NA NAŠICH PULTOCH JE VÝLUČNE  

ZO SLOVENSKÝCH FARIEM A SO SLOVENSKÝM PÔVODOM
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Humenčania na zaujímavom poznávacom zájazde v Poľsku

Lipa a platan v Kamenici nad Cirochou majú za sebou stovky rokov života

Jaroslav Zelinka, FOTO: HZS

Zájazd organizačne zabezpečo-
val predseda HZS pán Jaroslav 
Zelinka a ekonómka organizácie 
pani Ing. Janka Piroščáková. Tra-
sa bola precízne naplánovaná aj v 
spolupráci s poľskými inštitúciami 
vo Wieliczke a v Oswieczine. Celý 
zájazd bol intenzívne pripravova-
ný takmer dva a pol mesiaca, lebo 
objednávku vstupu do oboch za-
riadení treba vopred zabezpečovať 
aspoň  dva mesiace pred plánova-
nou cestou, pokiaľ sa týka ucele-
ného zájazdu. Prvý deň sme vyra-
zili z Humenného o 5.00 hodine. 
Prvá zastávka bola naplánovaná  
na 11.15 hod., a to vstup do soľnej 
bane vo Wieliczke. Po vybavení 
vstupných formalít, lebo vstupné 
sme mali zaplatené už pred mesia-
com, sme s poľskou sprievodkyňou 
zostúpili do jednotlivých poschodí, 
kde sa ťažila soľ už od 15. storočia. 
Tých poschodí pri prehliadke je 
päť a na ich zdolanie treba zdolať 
až 800 schodov. Po ich zdolaní sa 
dostaneme do hĺbky takmer 300 
metrov. Na jednotlivých poscho-
diach sme sa oboznámili s ťažkou 
a namáhavou prácou, ktorú soľní 
baníci vykonávali už od 15. storo-

čia. Zároveň veľmi názorne boli v 
jednotlivých expozíciách na po-
schodiach ukazované aj pracovné 
podmienky baníkov. Baníkom v 
soľnej bani pomáhali aj kone, a to 
až do svojho vyčerpania. Názorná 
bola aj ukážka, ako baníci v jed-
notlivých chodbách odstraňovali 
plyn - metán, ktorý sa tam zhro-
mažďoval. Nakoniec sme sa dostali 
aj do kaplnky, ktorá je vyzdobená 
lustrami z kamennej soli, čo dáva 
celej kaplnke veľký emocionálny a 
duchovný nádych. Po takomto du-
chovnom rozjímaní sme potom tro-
chu relaxovali v soľnej kaviarni pri 
káve a niektorí aj pri jedle. Takmer 
po troch hodinách pod zemou sme 
sa na povrch z hĺbky takmer 300 
metrov dostali výťahom, lebo zno-
vu prekonať 800 schodov hore to 
by asi len málokto zvládol. Po náv-
števe soľnej bane sme sa vybrali 
po 15.00 hod. do hradu Wawel. 
Poprechádzali sa po nádvoriach 
tohto kráľovského hradu, niektorí 
účastníci si zašli na neďaleký rýnok 
pozrieť starú tržnicu. Po exkurzii 
hradu Wawel a jeho okolia sme sa 
vybrali ubytovať do 6 km vzdiale-
ného penziónu v Lagiewnikoch a aj 
na večeru do Reštaurácie sv. sestry 
Faustíny. Naozaj nám tam pripra-

vili výbornú veče-
ru, a to zemiakovú 
polievku a kuracie 
stehno so šalá-
tom. Druhý deň 
sme začali chut-
nými raňajkami 
v penzióne a pre-
hliadkou Chrámu 
sv. sestry Faustiny 
v Lagiewnikoch. 
Po hodinovej pre-
hliadke sme sa vybrali na návštevu 
koncentračného tábora Oswieczin 
a Birkenaou. Návštevu tábora sme 
mali dohodnutú na 11.30 hod. 
Keďže Humenská zberateľská 
spoločnosť mala už vopred vstupy 
vyplatené, tak sme administratív-
ne potvrdili našu účasť na recepcii, 
kde nám pridelili aj sprievodkyňu 
Vlastu, ktorá slušne rozprávala po 
slovensky a bola aj odborne erudo-
vaná. Pani Vlasta nás povodila po 
oboch táboroch a povysvetľovala, 
aké hrôzy sa tam diali. Návštevník 
ani veľkou fantáziou si to nevie 
dobre predstaviť, aké zverstvá sa 
diali. Pri prehliadke oboch tábo-
roch sme strávili takmer tri a pol 
hodiny. Keďže sme mali časovú 
rezervu, tak sme sa rozhodli, že zá-
roveň pôjdeme navštíviť aj rodisko 

pápeža Jána Pavla II. vo Wadowi-
ciach. Prehliadka kostola, rodného 
domu a ešte ďalších zaujímavostí 
nám trvala čosi viac ako jednu 
hodinu a potom sme sa už vybra-
li na cestu domov. Domov sme sa 
vracali cez prekrásne Pieniny, a 
keďže bolo ešte dosť svetla, tak si 
účastníci mohli pozrieť aj okolitú 
krajinu. Po celodenných chode-
niach nám dobre padol hodinový 
relax na salaši U Franka pri Starej 
Ľubovni, kde sa účastníci osviežili 
a aj najedli veľmi chutného jedla. 
Vďaka organizácii zájazdu zo stra-
ny Humenskej zberateľskej spo-
ločnosti, a to predsedu a ekonóm-
ky, zájazd členov  a sympatizantov 
vyšiel takmer o polovicu menej, 
ako keby to organizovala nejaká 
cestovka.

tasr, Kamenica nad Cirochou

Lipa a platan v Kamenici nad Ci-
rochou v okrese Humenné majú za 
sebou stovky rokov života. Jeden 
z nich však ohrozuje neodborný 
orez z minulosti. Ako TASR in-
formoval Ján Rusinko, dendrológ 
Správy Chránenej krajinnej oblasti 
Východné Karpaty, pod ktorú sta-
rostlivosť o tieto dva jedince spa-
dá, ide o lipu veľkolistú v blízkosti 
rímskokatolíckeho kostola a platan 
javorolistý, ktorý sa nachádza v are-

áli bytových domov Vojenských 
lesov a majetkov SR. „Odhadovaný 
vek lipy je okolo 300 rokov, výš-
ka 27 metrov a obvod vo výške 1,3 
metra je 764 centimetrov,“ vyčíslil 
Rusinko s tým, že posledný zásah 
na strome bol realizovaný koncom 
septembra roku 2016. Orezali sa 
vtedy podľa jeho ďalších slov su-
ché konáre i tie, ktoré poškodzovali 
omietku a strechu kostola. „Bolo 
by ešte potrebné spraviť ošetrenia 
skôr odborne spôsobilou osobou – 
akreditovaným arboristom, pretože 

v strome sa nachádza veľká dutina, 
ktorá vznikla z dôvodu neodbor-
ného orezu v dávnejšej minulosti,“ 
vysvetlil s tým, že by bola vhodná 
jej sanácia. „Tým, že sa tam dostá-
va vlhkosť, biologický opad – lístie, 
môžu sa tam vytvárať patogénne 
huby a organizmy, ktoré môžu cel-
kovo oslabovať strom a narúšať jeho 
vitalitu,“ ozrejmil. Vek platana je 
odhadovaný na 200 rokov. Je vyso-
ký 30 metrov a obvod predstavuje 
okolo 506 centimetrov. „Na platane 
neboli zaznamenané žiadne zásahy 

v minulosti. Je v dobrom zdravot-
nom stave, neevidujeme žiadne 
poškodenie ani zmenu zdravotného 
stavu. Je vitálny a v dobrej kondí-
cii,“ priblížil dendrológ. Kontrolu 
chránených stromov realizujú kaž-
dý rok. „Prejdeme ich, vizuálnym 
pozorovaním sa zisťuje, či nastali 
nejaké zmeny,“ spomenul Rusinko. 
Oba stromy majú okrem iného ve-
decko-výskumný, náučný, ekologic-
ký, estetický a kultúrno-historický 
význam. Vzťahuje sa na ne druhý 
stupeň ochrany.

Humenská zberateľská spoločnosť usporiadala pre svojich členov, sympatizantov a ich rodinných príslušníkov  
v dňoch 5. a 6. apríla 2019 zaujímavý poznávací zájazd do Poľska. Zájazdu sa zúčastnilo 40 účastníkov.



UTOROK
23. APRÍLA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 7|SPRAVODAJSTVO

ts, Ľuboš Ondovčin, Humenné

Minulý týždeň zástupcovia rad-
nice prezentovali pred zástup-
cami humenských základných a 
stredných škôl, predstaviteľmi 
cirkví a tretieho sektora poslanie 
a význam festivalu priateľstva a 
dobrovoľníckej činnosti, ktorú 
vyhlásil Prešovský samosprávny 
kraj a do ktorého sa oficiálne za-
pojilo aj naše mesto. Festival sa 
v Humennom uskutoční v období 
maturitných skúšok, v týždni od 
20. do 24. mája. Do projektu už 
prišli viaceré záväzne prihlášky od 
ZŠ a SŠ. Ich zástupcovia si vybrali 
konkrétne časti mesta, ktoré chcú 
počas akcie vypratať, opraviť ale-
bo vyčistiť. Dnes sa k štábu pridali 
aj mestský poslanec Andrej Bača, 
kvôli koordinácii so spoločenstva-
mi vlastníkov bytov, Peter Kudráč, 
zástupca občianskeho združenia 
z Podskalky, ktorý navrhol, čo by 
bolo možné a potrebné v rámci 
„upratovacieho týždňa“ v osade 
urobiť, a predstavitelia saleziánov 
v Humennom. Danka Pavlíková 
z gréckokatolíckej charity bude 
koordinátorkou pre občianske 
združenia.

Štartom festivalu bude výsadba 
lipy na pešej zóne. Viceprimá-
torka Cehelská povedala, že „zo 
strany radnice a Technických 
služieb hľadáme možnosti, aby 
celá organizácia bola efektívna, 
aj keď zmeny zo strany zúčastne-
ných prichádzajú každý deň“. Od 
prítomných prišla požiadavka in-
formovať sa na Úrade PSK, aké sú 
ich predstavy a možnosti podie-
ľať sa na festivale finančne alebo 
materiálne. Riaditeľ Technických 
služieb Milan Kuruc potvrdil, že 
si je vedomý toho, že najväčšiu fi-
nančnú záťaž pre potrebu nákupu 
ochranných pracovných pomô-

cok, náterových 
farieb a tiež po-
trebnej techniky, 
ako sú hrable, 
metly a štetce – 
budú musieť 
znášať Technické 
služby. Je však 
presvedčený, že 
vykonaná prá-
ca počas týždňa 
bude mať oveľa 
väčšiu finančnú 
hodnotu. Každá 
brigádujúca sku-
pina bude mať 
svojho koordiná-
tora, mestským 
koordinátorom 
vo vzťahu k PSK 
bude poslanec 
Martin Ruščan-
ský. Členovia štá-
bu navrhli mož-
nosti, ako v čo 
najväčšej miere 
informovať ešte 
do začiatku spo-
mínaného týždňa 
aj ďalších Hu-
menčanov. Ďalšie 
stretnutie štábu 
a kontrola úloh 
bude po veľko-
nočných sviat-
koch. Humenská 
radnica oznamu-
je, že do projektu 
„Milujem svoje 
mesto – Milujem 
svoj kraj“ sa mož-
no ešte stále za-
pojiť. Všetky ďal-
šie podrobnosti 
získajú záujem-
covia u Miroslava 
Turčana, vedúce-
ho odboru MR, 
CR a fondov EÚ.

Festival „Milujem svoj kraj – milujem svoje mesto“ sa pomaly blíži
Členovia humenského koordinačného štábu festivalu „Milujem svoj kraj – milujem svoje mesto“ sa v piatok 12. apríla zišli na prvom 

pracovnom rokovaní pod vedením viceprimátorky Márie Cehelskej.

Dobrovoľníci budú počas akcie v Humennom pratať, opravovať alebo čistiť vybrané mestské časti. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Mestá na Zemplíne sa odeli do veľkonočnej výzdoby

V kraji by sa malo realizovať  20 projektov za 23,5 milióna eur

tasr, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ    

V meste Humenné čaká na obyvate-
ľov i návštevníkov prekvapenie pred 
domom kultúry, ktoré prichystali 
pracovníci technických služieb. „Vy-
rástol tu obrovský veľkonočný kôš,“ 
priblížila Michaela Dochánová z rad-
nice s tým, že jeho výzdoba sa nesie 
v žltej, modrofialovej a bielej farbe. 
„V rovnakých farbách bude postupne 
v meste i na kruhových objazdoch, 
kde teraz tróni veľkonočná sliep-
ka, vysadených spolu 2330 sirôtok. 
Ďalšími sa môžu pochváliť aj kveti-
nové veže pri Fontáne lásky,“ dopl-
nila. V jej blízkosti možno v záhone 
pozorovať tiež kôš s veľkonočnými 
zajačikmi a sliepočkami. Na námestí 
pribudli aj dve obrovské vajíčka, ako 
fotopoint i záhradka so zajačikmi 
pri Potoku času. Mestské kultúrne 
stredisko v Michalovciach zas každo-
ročne pripravuje výzdobu v podobe 

kraslicového stromu a veľkonočných 
fontán v centre. „Tie sú vyzdobené 
krásnymi veľkonočnými vajíčkami, 
ktoré maľovali deti základných a 
materských škôl v Michalovciach. 
Inovatívnym prvkom je tento rok ob-
rovské veľkonočné vajce inštalované 
na Námestí osloboditeľov,“ uviedla 
pre TASR hovorkyňa radnice Iveta 
Palečková s tým, že takéto veľkonoč-
né prekvapenie sa v meste traduje 
už piaty rok. Veľkonočnú výzdobu 
môžu záujemcovia zahliadnuť aj na 
vranovskej fontáne na námestí a v 
priestore pri soche od akademického 
sochára Břetislava Bendu. „Aj tento 
rok dekoráciu tvoria drevené veľko-
nočné kraslice a zajace, ktoré v roku 
2018 vytvoril rezbár Milan Krajňák a 
vymaľovali ich žiaci zo Základnej ško-
ly Lúčna. V tomto roku mesto túto vý-
zdobu rozšírilo o prútený košík s veľ-
konočnými kraslicami,“ informovala 
hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková.

tasr, Prešovský kraj    

Schválené projekty podporia via-
ceré oblasti v kultúre, vzdeláva-
ní a rovnako aj v doprave, kam 
smerujú ďalšie financie určené na 
modernizáciu ciest. TASR o tom 
informovala hovorkyňa PSK Daša 
Jeleňová. Celkový balík rozdelený 
medzi schválené projektové žia-
dosti v rámci troch prioritných vý-
ziev predstavuje 33 miliónov eur. 
S účasťou partnerov z PSK ide pri-
tom do poľsko–slovenského pohra-
ničia z tejto sumy viac ako 23,5 mi-
lióna eur. „Je to významný úspech 
v presadzovaní záujmov kraja 
v oblasti cezhraničnej spolupráce. 
Tešíme sa kvalitným projektovým 
žiadostiam, ktoré budú podporené 
a prinesú aj reálne benefity. Neboli 
síce uspokojené všetky požiadavky 

a nebolo vyhovené všetkým žiada-
teľom, no fakt, že priamo do našich 
obcí a miest smeruje viac ako 11,5 
milióna, považujeme za výborný 
výsledok,“ konštatoval po zasadnutí 
monitorovacieho výboru programu 
Interreg V-A predseda PSK Milan 
Majerský. Najväčší objem peňazí 
pôjde na spolufinancovanie rozvoja 
prírodného a kultúrneho dedičstva, 
kde na 19 schválených projektov 
poputuje 27 miliónov eur. Z tohto 
balíka sa najviac ujde práve partne-
rom z PSK, ktorí uspeli s 13 projek-
tovými žiadosťami v celkovej výške 
20,2 milióna eur. Peniaze pomôžu 
napríklad pri vybudovaní unikát-
nych historických parkov v okrese 
Snina, rozvoji konskej turistiky 
v Poloninách, zvýšení atraktivity 
vodnej i lesnej turistiky v Pienin-
skom národnom parku, pokračova-

ní cyklotrasy EuroVelo 11 v doline 
rieky Poprad či pri rekonštrukcii 
hradieb v Sabinove. V prioritnej osi 
cezhraničné a celoživotné vzdelá-
vanie uspelo 11 cezhraničných pro-
jektov v hodnote 5,3 milióna eur, 
z ktorých sa na území PSK bude 
realizovať päť projektov takmer za 
2,4 milióna eur. Nenávratný finanč-
ný príspevok na svoje vzdelávacie 
aktivity získali stredné odborné 
školy z Prešova, Sabinova, Svidníka 
a Bardejova a rovnako aj Prešovská 
univerzita. Do oblasti multimodál-
nej, viacúčelovej dopravy smeruje 
takmer 869.000 eur na dva úspešné 
projekty, oba realizované na území 
kraja. V Medzilaborciach zakúpia 
turistický vláčik, osadia tri zastáv-
kové prístrešky a elektronické tabu-
le s cestovným poriadkom. Mobilnú 
aplikáciu, webovú stránku i viaceré 

mäkké aktivity zamerané na propa-
gáciu dopravy v pohraničnom úze-
mí chce vytvoriť Prešovská univer-
zita. Monitorovací výbor programu 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko na 
svojom poslednom zasadnutí mimo 
schvaľovania projektových žiadostí 
rozhodol aj o presunutí finančných 
prostriedkov na dopravu, kde by 
výrazne mohol opäť uspieť PSK. „Z 
prostriedkov Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja je na cestnú ce-
zhraničnú dopravu realokovaných 
10,1 milióna eur. Ide o nevyčerpané 
finančné prostriedky z prioritných 
osí. Za PSK sme deklarovali pri-
pravenosť na realizáciu minimálne 
troch projektov v rámci plánovanej 
výzvy, ktorá by mala byť aktuálna 
v júni tohto roku. Cesty sú prioritou, 
takže sa o tieto prostriedky budeme 
opäť uchádzať,“ dodal Majerský.

Mestá na Zemplíne sa odeli do veľkonočnej výzdoby. Jej súčasťou sú okrem iného hlavne kraslice rôznych veľkostí a farieb.

V rámci poľsko-slovenskej spolupráce a programu Interreg bude z prostriedkov Európskej únie podporených ďalších 32 projektov. 
 Na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK) by sa malo realizovať 20 z nich v celkovej hodnote 23,5 milióna eur. 



UTOROK
23. APRÍLA 2019 HUMENSKÝ EXPRES 9|SPRAVODAJSTVO

V budove detskej polikliniky plánujú bezbariérový prístup aj výťah

Múzejné spojenie tvorivosti, etnografie a environmentálnej výchovy 

Jana Fedičová, Humenné    

Podujatie pod názvom Agroart 
− poľné umenie v skanzene pre-
bieha v areáli Expozície ľudovej 
architektúry a bývania (skanzene) 
Vihorlatského múzea v Humen-
nom ako súčasť múzejného pro-
jektu objektového vyučovania pod 
názvom Ku koreňom, tradíciám, 
hodnotám. Cieľom zážitkového 
podujatia pre žiakov základných 
škôl a základných umeleckých 
škôl s výtvarným nadaním je po-

skytnúť priestor k sebaprezentácii 
pri tvorbe umeleckého diela ako 
autorskej výpovede. Zároveň aj 
upriamiť pozornosť mladých ľudí 
na otázky súvisiace s poznávaním 
a ochranou kultúrneho a prírodné-
ho dedičstva vo svojom okolí. Lek-
torom podujatia je Mgr. art. Peter 
Králik, tvorca a predstaviteľ ag-
roartu odkazujúceho na výtvarný 
smer landartu, umeleckého sme-
ru vychádzajúceho z krajinného 
umenia. Podujatie je symbolickým 
spojením moderného i tradičného 

ľudového umenia, prvkov agrár-
nej krajiny, regionálnej kultúry, 
ako aj budovania zodpovedného 
vzťahu ku kultúrnemu a prírod-
nému priestoru. V rámci poduja-
tia sa žiaci zoznámia s podstatou 
umenia agroartu ako výtvarného 
pohľadu na prirodzené vegetačné 
procesy, ľudské zásahy v agrárnej 
krajine a spojenia prírody a vý-
tvarnej kreativity. Žiaci sa priamo 
zapoja do konkrétnych činností pri 
tvorbe výtvarného diela na políčku 
v areáli skanzenu. V rámci envi-

ronmentálnej výchovy sa dozve-
dia informácie o výbere vhodných 
plodín a ich význame pre prírodné 
prostredie. V spojení s regionálnou 
tradíciou získajú žiaci základné 
informácie o archetypálnych zna-
koch tvoriacich súčasť tradičnej 
kultúry regiónu, ktoré sa v podobe 
dekoratívnych prvkov používajú 
dodnes. Solárny symbol ako jeden 
z najstarobylejších znakov zacho-
vaný dodnes v ľudovej tvorivosti sa 
stane vizuálnym podkladom vznik-
nutého diela.

Milan Potocký, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ    

V dvojpodlažnej budove detskej 
polikliniky, ktorá patrí mestu, nie 
sú bezbariérové prístupy ani výťah. 
Na nevyhovujúci stav sa už niekoľ-
ko rokov sťažujú mnohé mamičky 
s deťmi, dôchodcovia aj lekári. Ten-
to problém opäť otvoril na rokovaní 
zastupiteľstva poslanec Dušan Su-
kovský. „Každé jedno zastupiteľstvo 
už sa budem vehementne pýtať na 
to, v akom stave je naša detská po-
liklinika. Vážení, po ťažkých, doslo-
va, prosbách sme dosiahli aspoň to, 
že sa začala realizovať úprava okolia 
tej polikliniky,“ uviedol Sukovský. 
V budove na Hviezdoslavovej ulici 
sídli približne 17 zdravotníckych za-
riadení, prevažne všeobecných am-
bulancií pre deti a dorast. Mamičky, 
ktoré prichádzajú na vyšetrenie 
so svojimi malými ratolesťami, sa 
sťažujú, že musia absolvovať neprí-
jemnú cestu s deťmi a kočíkmi po 
strmých schodoch nielen pri vstupe 
do budovy, ale aj v samotnom zdra-
votníckom zariadení, kde nie je žia-
den výťah ani bezbariérový prístup. 

Podľa poslanca Sukovského sa roky 
tvrdilo, že na inštalovanie výťahu 
a na vybudovanie bezbariérových 
prístupov nie sú peniaze, mesto 
pritom vlani skončilo v hospodáre-
ní v prebytku. „Každá jedna naša 
budova má mať zabezpečený bezba-
riérový prístup. Bolo sľúbené, že sa 
tam vybuduje výťah, pretože stačí, 
keď sa tam raz niekto pôjde pozrieť, 
ako tie chuderky, teda chúdence, 
ktoré naozaj nemôžu, nebudem to 
konkretizovať. Skrátka, má tam byť 
bezbariérový prístup, bol sľúbený 
výťah, dá sa tam urobiť. Budem vás 
žiadať, kedy bude realizovaný, za 
akých podmienok, časové obdobie,“ 
povedal Sukovský. Dodal, že v hroz-
nom stave sú aj čakacie priestory 
pred ambulanciami. „Spoločné 
priestory, keďže to je náš majetok, 
majú vyzerať ako náš majetok a nie 
jedna lavička ošarpaná, druhá hne-
dá, ďalšia nepotiahnutá a tak ďalej. 
Takže poprosím, aby sme sa tam 
prešli, a keď nemáme nejakú pred-
stavu, choďte sa pozrieť, ako vyze-
rajú súkromné polikliniky v spoloč-
ných priestoroch. Zoberme si aspoň 

z toho príklad. Chcem na budúce 
nejaké termíny, nejaké, skrátka, 
vízie, ako to tu upravíme, aby to vy-
zeralo, že je to náš majetok,“ dodal 
Sukovský.

Mesto už jednu šancu 
premárnilo, upozornil 
primátor
Primátor Miloš Meričko vysvetlil, že 
mesto sa už výstavbou a bezbariéro-
vosťou detskej polikliniky zaoberá. 
Samospráva už zaradila vypraco-
vanie projektovej dokumentácie do 
plánu investičných akcií. Primátora 
mrzí, že predchádzajúce vedenie 
mesta nevyužilo na riešenie tohto 
problému možnosť čerpať financie 
z eurofondov. „Čo je ale horšie a čo 
treba povedať, je, že v rámci operač-
ného programu IROP bola v prie-
behu, keď boli voľby, výzva, ktorá 
priamo bola na túto záležitosť pri-
pravená. Mesto sa mohlo prihlásiť. 
Už bolo po voľbách, takže som ve-
del o tejto výzve, pýtal som sa pána 
Turčana, či sa na tom pracuje, bolo 
mi povedané len toľko, že predošlé 
vedenie už nemalo záujem o to, aby 

sa to uskutočnilo. Takže tá možnosť 
tú bola a stále s ňou počítame. Bez-
bariérovosť na detskej poliklinike 
chceme dokončiť, aj preto dávame 
do projektových dokumentácií túto 
záležitosť,“ objasnil primátor Miloš 
Meričko. Naposledy mesto výrazne 
investovalo do budovy v roku 2011. 
Financovanie rekonštrukcie ob-
jektu zabezpečilo z vlastných zdro-
jov v sume viac ako 208-tisíc eur. 
V rámci rekonštrukčných prác bola 
vtedy uložená nová strešná krytina, 
zateplila sa strecha, vynovila fasáda 
a vymenili okná a vonkajšie dvere. 

Zážitkové podujatie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom spojí dňa 25. apríla 2019 prvky umenia, etnografie a environmentálnej 
výchovy do umeleckého diela v štýle agroartu. So začiatkom o 10. hodine sa žiaci základných škôl môžu stať súčasťou jeho tvorby. 

Téma bezbariérovosti a nutnosti nainštalovania výťahu v budove Detskej polikliniky na Hviezdoslavovej ulici v Humennom opäť rezonovala 
na rokovaní mestského zastupiteľstva. Na debarierizáciu priestorov apeloval poslanec Dušan Sukovský. Primátor Miloš Meričko informoval, 

že mesto už zaradilo vypracovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa bezbariérového prístupu a výťahu do plánu investičných akcií.
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MsKS – DOM KULTÚRY
NARCISY

Medzinárodná výstava... OZ Podvihorlatská 
paleta, Spoločnosť klinickej onkológie v HE. – 

potrvá do 30. apríla vo výstavnej sieni DK.
OSLAVY 1. MÁJA

Stavanie mája. DFS Chemloňáčik, FS 
Vranovčan, Poddukelský umelecký ľudový 

súbor. – v stredu 1. mája o 14.30 hod. na 
amfiteátri za DK. 

100. VÝROČIE ÚMRTIA M. R. ŠTEFÁNIKA
Spomienková slávnosť. Kultúrny program. 

Štefánikov beh (súťaž)... – v piatok 3. mája na 
námestí pri buste M. R. Š. 

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
ABBA MANIA

Známe hity a piesne slávnej švédskej popovej 
skupiny zaznejú v podaní jej nasledovníkov... by 

Abba Stars. – v utorok 23. apríla o 19.00 hod. 
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

AGROART
POĽNÉ UMENIE V SKANZENE... Umenie, 

Etnografia, Environmentálna výchova... Interak-
tívne podujatie pre školy. Lektor: Mgr. art. Peter 

Králik. – vo štvrtok 25. apríla od 10. hod.
FAREBNÉ SPOMIENKY

Predajná výstava obrazov ukrajinských maliarov. 
Kurátorom výstavy je akademický maliar zo 
Sniny, Andrej Smolák. – potrvá do 15. apríla 

v priestoroch VM.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU

Súbor veľkoformátových dobových fotografií 
prináša zábery od najstarších dochovaných 
vyobrazení štvorkrídlového objektu rene-

sančného 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
SHAZAM!

akčný, fantasy, dobrodružný (USA), slovenské 
titulky – 22. apríla 17.00 hod.

V každom z nás sa ukrýva superhrdina a k 
jeho odhaleniu postačí občas trochu mágie. 
V prípade Billyho Batsona (A. Angel), stačí 
vykríknuť jedno slovo – SHAZAM! – a toto 

14-ročné decko vychované ulicou sa zásluhou 
starého čarodejníka môže premeniť na dospelého 

superhrdinu Shazama (Z. Levi). V dospeláckej 
verzii so superbožským telom no s dušou dieťaťa 
sa Shazam púšťa do všetkého tak, ako by to robil 
každý tínedžer obdarený schopnosťami: užíval 

by si ich! 

ZAMILOVANÁ GLORIA
(GLORIA BELL)

romantická dráma (USA), slovenské titulky – 22. 
a 24. apríla 19.30 hod.

Láska prichádza nečakane, vzťahy sú zložité 
v každom veku a nič vás nepoloží, pokiaľ 

neprestanete naplno žiť. Gloria je rozvedená 
päťdesiatnička s už dospelými deťmi a nudným 

kancelárskym životom. Po večeroch sa však rada 
odviaže v klube na tanečnom parkete, kde raz 
stretáva Arnolda. Gloria sa do neho nečakane 

zamiluje a po rokoch opäť zažíva radosti i strasti 
nového ľúbostného vzťahu, ktorý ju ovplyvní 

viac, než je ochotná si priznať.
HĽADÁ SA YETI

(THE MISSING LINK)
animovaný, rodinný (CAN/USA), slovenský 

dabing –  23. a 28. apríla o 15.30 hod.
Výška 2 metre a 40 centimetrov, hustá srsť, 

váha 280 kilogramov... ale nedajte sa oklamať 
jeho vzhľadom. Je neuveriteľne milý a srší 
vtipom. unavený z večnej samoty uprostred 

divočiny sa rozhodne napísať list nebojácnemu 
prieskumníkovi sirovi Lionelovi Frostovi. Prosí 
ho v ňom, aby mu pomohol nájsť vzdialených 

súkmeňovcov, ktorí žijú v tajomnom údolí 
Šangri-La. Sir Lionel zorganizuje výpravu, ku 
ktorej sa pridá aj jeho dávna priateľka Adelina 

Fortnightová.
AFTER: BOZK

romantický, dráma (USA), české titulky – 23. 
apríla o 17.30 hod.

Tessa je slušne vychované dievča, ktoré randí 
s milým, spoľahlivým chlapcom. V živote má 
jasný cieľ, ambície a matku, ktorá dohliada, 
aby to tak zostalo. Lenže hneď v prvý deň na 
vysokoškolskom internáte narazí na Hardina, 
chalana so strapatými hnedými vlasmi, seba-
vedomým britským prízvukom, s peercingom 
v pere a ten jej nabúra všetky ideály, v ktoré 

dovtedy verila…
HELLBOY

akčný, fantasy (USA), český dabing –  23. apríla 
o 19.30 hod.

Obľúbený temný hrdina, rohatý cynik Hellboy 
sa vracia na plátna kín v plnej paráde. Vydáva sa 
do Londýna, kam sa zo záhrobia vrátila obávaná 
čarodejnica Nimue. Krvavá kráľovná potrebuje 
nabrať silu, pretože v dávnych dobách ju zabil 

samotný kráľ Artuš a kusy jej rozštvrteného tela 
ukryl v rôznych častiach Anglicka. Hellboy na-

vyše odhalí aj šokujúcu pravdu o svojom pôvode 
i o tom, aké je jeho skutočné poslanie.

AVENGERS: ENDGAME
akčný, sci-fi (USA), slovenské titulky – 25. apríla 

a 1. mája o 16.00 hod. 3D verzia, 25., 26., 27. 

a 28. 4. o  19.30 hod.
Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia 

Marvel. Po zničujúcich udalostiach, opísaných 
vo filme A: Nekonečná vojna, sa svet ocitol v 

troskách. Polovica všetkých bytostí bola vyhu-
bená. Avengers sa so zvyškami svojich spojencov 
ešte raz spoja, aby zvrátili Thanosove zločiny a 

znovunastolili poriadok vo vesmíre.
MIA A BIELY LEV

(MIA AND THE WHITE LION)
rodinný, dobrodružný, dráma (FRA/GER/

JUHOAFRICKÁ REP.), slovenský dabing – 26., 
27. a 28.  apríla 17.30 hod.

Mia je 11-ročné dievča, ktoré vyrastá s bielym 
levíčaťom Charliem na rodičovskej farme v 
Južnej Afrike. Počas troch rokov sa vytvorí 

medzi nimi silné a krásne priateľstvo. Keď Mia 
dovŕši štrnásť rokov a Charlie sa stane dospelým 

levom, rodičia sa rozhodnú Charlieho predať 
lovcom levov. Zúfala Mia nemá inú možnosť, 

ako utiecť s Charliem, aby ho zachránila...
PRINC KRASOŇ

(CHARMING)
animovaný, rodinný (CAN), slovenský dabing – 

27. apríla o 15.30 hod.
Čo majú spoločné Snehulienka, Šípková 

Ruženka či Popoluška? Všetky sú zaľúbené do 
Princa Krasoňa. Ešte keď bol malý chlapček,  

zlomyseľne ho zakliala zlá kráľovná. Odvtedy sa 
do neho každé dievča v kráľovstve beznádejne 

zaľúbi. Aby prelomil kliatbu a našiel pravú lásku, 
vydá sa na dobrodružnú cestu... 

ONI A SILVIO
dráma (ITA), české titulky – 1. mája 19.30 hod.
ASFK... Aká je najväčšia ľudská túžba? Láska? 
Peniaze? Sex? Neobmedzená moc? A je možné 
toto všetko dosiahnuť a cestou nestratiť vlastnú 
tvár? Najúspešnejší taliansky režisér súčasnosti 
Paolo Sorrentino sa vracia do kín s veľkolepou 
provokatívnou komediálnou drámou. Sorren-
tinov dvorný herec Toni Servillo tentokrát v 
hlavnej úlohe stvárňuje Silvia Berlusconiho 

- notoricky známeho škandalózneho miliardára, 
mediálneho magnáta a dlhoročného predsedu 

talianskej vlády, ktorý sa preslávil hlavne svojím 
excentrickým spôsobom života a zhýralými 
večierkami, ktoré svet pozná pod označením 

INFOSERVIS 
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM MENINY 
oslavujú: 

23. 04. VOJTECH, VOJTECHA, 
VOJTEŠKA

 (Svetový deň kníh a autorských 
práv)

24. 04. JURAJ
 (Sviatok sv. Juraja – patróna, 

vojakov, rytierov, lukostrelcov 
a skautov)

 (Svetový deň laboratórnych 
zvierat – UNESCO / Deň skautov 
/ Svetový deň vodiacich psov)

25. 04. MAREK, MARKO, MARKUS
 (Svetový deň tučniakov / Svetový 

deň boja proti malárii)
26. 04. JAROSLAVA
 (Svetový deň duševného 

vlastníctva / Svetový deň 
dierkovej fotografie)

27. 04. JAROSLAV
 (Svetový deň grafiky)
28. 04. JARMILA
 (Svetový deň bezpečnosti 

a zdravia pri práci)
29. 04. LEA
 (Medzinárodný deň tanca 

/ Európsky deň solidarity 
a spolupráce medzi generáciami)

30. 04. ANASTÁZIA, ANASTÁZ
 (Svetový veterinárny deň)

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
23. 04. ŽANETA / ZORO
24. 04. EMANUEL / MATES
25. 04. DENISA / BARCELONA
26. 04. CHERRY / FREDIE
27. 04. MÁŠA / KRIŠTOF
28. 04. ANDY / SANDY
29. 04. NANCY / JIM
30. 04. JÚLIA / BRIA

„bunga bunga“. Film nahliada do súkromia tejto 
kontroverznej ústrednej postavy a ponúka pohľad 
na mrazivé a častokrát groteskné situácie, či už 

sa týkajú podplácania sudcov, nákupu najlepších 
futbalistov alebo zvádzania mladučkých mod-

eliek. Zaoberá sa aj tým, akí ľudia Berlusconiho 
a jemu podobných obklopujú a ako funguje 
cynický mechanizmus moci, založený na 

absolútnej strate hodnôt, ponižovania, egoizmu a 
prospechárstva.
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V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
23. 04.  MEDIA,
 Družstevná ul. 7
24. 04.  BENU - OC Tesco,
 Družstevná ul. 39
25. 04.  SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
26. 04.  PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 (Pod stračou 

nožkou)
27. 04.  FIALKA,
 Nemocničná ul. 41/A
28. 04.  BENU - OC Tesco,
 Štefánikova ul. 16
29. 04 .  DON BOSCO,
 Námestie slobody 52 (za 

SLSP)
30. 04.   PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

KÚPALISKO V HUMENNOM
(22. – 28. 4. 2019)

vnútorný 25-metrový BAZÉN 
ut 08.15 – 20.00 hod.
str 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 11.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 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.

Východ / Západ  S L N K A 
ut (23.04) 5:19 / 19:37 hod.
str 5:17 / 19:38 hod.
štvr 5:15 / 19:40 hod.
pia   5:14 / 19:41 hod.
sob 5:12 / 19:43 hod.
ned 5:10 / 19:44 hod.
pon 5:08 / 19:46 hod.
ut (30.04.) 5:07 / 19:47 hod.

INZERCIA / INFOSERVIS

Teplý dážď v apríli vzácnejší 
je nadovšetko. Sľubuje 

dobrú žatvu a jeseň 
požehnanú. 

Človek v poli na Juraja  
(24. 4.) úrodu si rozbúra. 

Keď prší na sv. Juraja 
(mučeník), urodí sa ovos,  

aj keby ho na skalu zasiali.

V deň Juraja je každá 
kvapka hodná dukáta. 

Čo do Juraja vypučí,  
to po Jurajovi skape.

Tráva na sv. Mareka  
(25. 4., evanjelista) je už 

hodne vysoká.

Koľko žaby pred Markom 
kvákajú, toľko po ňom 

mlčia.

Teplé noci v aprílu, 
požehnanie ovociu i vínu.

Keď v apríli hojne vietor 
duje - stodola sa zaplňuje.

Nerád tomu sedliak býva, 
keď mu v apríli dážď 

nepoprcháva.

PRANOSTIKA

(jac)

H
E

-R
/0162

Slovami sa nedá vyjadriť bolesť a smútok, ktorý cítime,  
avšak ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,  bývalým 
spolupracovníkom, známym a všetkým, ktorí v utorok 9. apríla 2019 
prišli v obci Volica vzdať poslednú úctu pri rozlúčke s našim milovaným 
manželom, otcom a starým otcom

Jánom   H O P T O M.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš 

hlboký žiaľ nad stratou  našej milovanej osoby. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Zboru pre 

občianske záležitosti  mesta Humenné  
a Dychovej hudbe Chemlon Humenné.

Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE 
ZA PREJAVY SÚSTRASTI
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(dm), -MJK-; Dubnica n/V., Kamenica n/Cir.

Prestížny galavečer bojových 
športov – TITAN FIGHT 
NIGHT v  Dubnici nad Vá-
hom poctil v sobotu 13. apríla 
svojou prítomnosťou aj člen 
ŠK Miko fit-box z Kamenice 
nad Cirochou – Filip DŽUBA-
RA.  

Aj keď v úlohe outsidera, keďže 
jeho súper bol na domácej pôde 
a je oveľa skúsenejším, čo sa 
počtom zápasov v boxerskom 
ringu týka. Napriek tomu vzišiel 
z tohto titanského zápasu Filip 
Džubara ako víťaz.  V prvom 
kole svojho súpera Petra Polní-
ka otestoval podľa taktických 
pokynov trénera Mariána Mika. 
„V druhom a treťom kole Filip 
nad súperom jasne dominoval, 
až doviedol zápas do víťazné-
ho konca. Naši priaznivci, ktorí 
nemohli pricestovať, si tento 
skvelý športový zážitok mohli 
vychutnať v živom vysielaní na 
stránke organizátora.“

Ďalší úspešný člen klubu Miko 

fit-box, úradujúci majster Slo-
venska v kategórii mladšieho 
dorastu vo váhe do 75 kg, Šte-
fan Vrábeľ, v rovnakom čase 
hájil farby slovenskej reprezen-
tácie v Nitre, na medzištátnom 
turnaji, a prispel k víťazstvu 

S l o v e n s k a 
nad Českou 
r e p u b l i k o u 
v celkovom 
pomere 12:8 
na body. 

(dk), -MJK-; Košice, Snina

Organizátori Slovenského pohá-
ra v šerme kordom starších žiakov 
a mini žiakov s názvom „Pačenov-
ského memoriál“, za účasti šermiarov 
z Poľska a Slovenska, rozložili šer-
miarske planše 13. apríla v Košiciach. 
Sninskí šermiari tu vybojovali 1 zla-
tú, 2 strieborné a 3 bronzové medaily.

STARŠÍ ŽIACI U-14 * Zo štvorice 
sninských pretekárov sa na stupne 
víťazov prebojovali dvaja. V semifi-
nálovom boji podľahol Martin Hrus-
tič rozdielom 9:15 Ondovi (Willard 
Košice). Podobne aj Lukáš Sentivan 
prehral 9:15 na body s Kostovčíkom 
(KŠK Košice). Obaja si vybojovali 
bronzové medaily. Umiestnenie ďal-
ších šermiarov KŠ Snina: ...6. Marek 
Miško, 7. Martin Koškovský... Víťa-
zom kategórie sa stal Ondo z Willardu 
Košice.

STARŠIE ŽIAČKY U-14 * Snina mala 
zastúpenie jednou pretekárkou. Mária 

Riedl si v základnom kola vo ôsmich 
zápasoch poradila so všetkými súper-
kami. Do vyraďovacej fázy postupo-
vala najvyššie nasadená. Tu ju až vo 
finále porazila poľská pretekárka Zy-
chowska z Krosna rozdielom 11:15, 
a tak si Sninčanka vybojovala strie-
bornú medailu.

MINI ŽIACI U-10 * Z trojice snin-
ských šermiarov sa najviac darilo Oli-
verovi Galajdovi, ktorý veľmi dobre 

zašermoval základné kolo, a to s dvo-
ma prehrami. Postúpil do eliminácie 
a tam už v ďalších zápasoch nenašiel 
premožiteľa. Vo finále porazil aj Fia-
čana z Willardu Košice, vysoko 10:2 
na body. Bronzovú medailu si vybojo-
val Jozef Gerboc a na 5. mieste skon-
čil Jakub Kazík. 
 
MINI ŽIAČKY U-10 * Jediná sninská 
pretekárka Vanesa Kováčová sa  pre-
bojovala až do finále, v ktorom ale 

podľahla rozdielom 2:10 Gálovej zo 
Zvolena, a získala tak pre Sninu ďal-
šiu striebornú medailu. 

Vyjadrenie trénera Martina Kazíka: 
„Deväťčlenná zostava v štyroch ka-
tegóriách si doviezla šesť medailí, 
čo je celkom slušný výsledok. Mária 
Riedl si svojím umiestnením v tomto 
predposlednom bodovacom turnaji 
upevnila prvú pozíciu v Slovenskom 
pohári.“ 

Galavečer bojových športov s F. Džubarom... Š. Vrábeľ v reprezentácii SR

Medailové ambície mladých šermiarov - Pačenovského memoriál

Titan fight night - Peter Polník vs. Filip Džubara (vpravo) - typický 
záber pred zápasom spojený s vážením borcov. | FOTO ARCHÍV MM

Staršia žiačka Mária Riedl. | FOTO ARCHÍV DK Sninčania kategórie mini žiaci s trénerom Martinom Kazíkom. | FOTO ARCHÍV DK

Reprezentácia Slovenskej republiky - člen 
reprezentácie z kamenického klubu ŠK Miko fit-
box, Štefan Vrábeľ (piaty sprava v hornom rade) 
v kategórii mladších dorastencov. | FOTO ARCHÍV MM
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(jpnc), -MJK-; Poprad; FOTO ARCHÍV PKCH

V popradskej päťdesiatke sa 13. 
apríla stretli „východniari“ na 
majstrovstvách regiónu. Na štarte 
dlhého bazéna sa prezentovalo 109 
mužov (chlapcov) a 116 žien (diev-
čat) z trinástich plaveckých klubov. 
Skoro ráno si to aj plavci PK Che-
mes Humenné namierili pod Tatry. 
Autobus do Popradu priviezol tucet 
mládencov a rovnaký počet dievčat 
z Humenného, v sprievode trénerov 
M. Tomahogha, J. Pencáka a J. Luk-
saja.

Od deviatej rána až do večera sa bojo-
valo o medaily. Humenčania si domov 
viezli 41 cenných kovov (11 zlatých, 
13 strieborných a 17 bronzových ) za 
svoje plavecké výkony, čo znamenalo 
druhé miesto v zisku medailí na týchto 
pretekoch, za plavcami z Košíc.

Štrnásťročný Boris Barica vylovil 
z bazéna zlato – 200 m znak, striebro 
– 400 m polohové preteky, bronz – 50 
a 100 m kraul, 100 m prsia. Ema Bor-
ščová získala striebro v disciplíne 400 
m polohové preteky a bronz na 200 m 
motýlik. Nina Trebišovská zaplávala 
bronzového motýlika na 200-m trati.

Trinásťročný Timotej Leško dvakrát 
získal zlato – 50 a 100 
m kraul a raz bronz 
– 200 m motýlik. Do-
minik Luksaj okúsil 
všetky stupne víťazov 
- raz najvyšší (100 m 
prsia), dvakrát strie-
borný (200 m motýlik 
a 400 m polohové pre-
teky) a raz bronzový 
(100 m kraul). Zuzana 
Pauliková zaplávala 
zlatého motýlika na 
200 m vzdialenosti, 
striebro si zaslúžila 
hneď dvakrát  (100 
m kraul a 400 m po-
lohové preteky) a raz 
bronz (50 m kraul). 
Vanesa Lukáčová si 
rozšírila zbierku o tri 
bronzové  medaily – 
100 m prsia, 200 m 
znak a motýlik.

Dvanásťročný Oliver 
Verba, náš najúspeš-
nejší plavec v Popra-

de, päťkrát stál na zlatom stupni víťa-
zov – 50 a 100 m kraul, 200 m znak 
a motýlik, aj 400 m polohové preteky. 
Raz mu odovzdali striebornú medailu 
druhý najrýchlejšie zaplávaný čas v 
disciplíne 100 m prsia. Matúš Adamec 
v cieli doplával zlaté prsia na 100-m 
trati, striebro získal v znaku na 200 
metrov a v polohovke na 400 m, bronz 
v kraule na 100 metrov. Mária Balo-
gáčová si domov priviezla striebro za 
200-m motýlik a bronz na 400 m polo-
hové preteky. Marek Harvilik v šprin-
te na 50 metrov kraul bol strieborný. 
Ľubomír Findrik sa tri-
krát postavil na bronzo-
vý stupeň víťazov – 200 
m znak a motýlik, 400 
m polohové preteky.

Jedenásťročná Viktória 
Mattová doplávala 50 
m kraul na tretej pozícii 
s bronzovou medailou. 

Desaťročná Laura Ov-
šanyová sa tešila dva-
krát – striebro v polo-
hovke na 400 m a bronz 
v znaku na 200 metrov.

Za stupňami víťazov, 
aj napriek zlepšeniam 
v zaplávaných časoch 

(osobným rekor-
dom), zostali - Sa-
muel Babinčák, 
Sandra Ferjaková, 
Michal Hlubik, Ni-
kolas Jevič, Nadja 
Katkovčín, Adam 
Kulík, Martin Leňo, 
Eva Onderišinová, 
Sophia Sotáková 
a Petra Vasiľková. 
Naši plavci si vy-
tvorili celkovo 65 
osobných rekordov.

Úspešné prvé kolo Jarných majstrovstiev VSO v plávaní pre Humenčanov
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VÝBEROVÉ MÄSO
VYROBENÉ PRE VÁS Z VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

od 1.4.2019 do 30.4.2019
Uvedené ceny sú s DPH.

min. 98% 
mäsa

ŠARIŠSKÁ KLOBÁSA OA 
DS: 15 dní

6,09 €
/ kg

min. 84% 
mäsa

min. 84% 
mäsa

min. 80% 
mäsa

TRADIČNÉ ROLOVANÉ
PLECE 
DS: 10 dní

4,99 €
/ kg

min. 98% 
mäsa

GAZDOVSKÁ KLOBÁSA  OA      
DS: 15 dní

6,09 €
/ kg

VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO VB      
DS: 30 dní

NOVINKA

5,55 €
/ kg

min. 80% 
mäsa

TRADIČNÉ ROLOVANÉ 
STEHNO 
DS: 10 dní

5,55 €
/ kg

min. 96% 
mäsa

GAZDOVSKÁ  ÚDENÁ 
KRKOVIČKA BEZ KOSTI   
DS: 10 dní

6,99 €
/ kg

BEZ ALERGÉNOV ● BEZ LEPKU ● S VYSOKÝM PODIELOM MÄSA

min. 96% 
mäsa

GAZDOVSKÉ ÚDENÉ  
STEHNO 
DS: 10 dní

6,99 €
/ kg

Kvalitné sl
ovenské v

ýrobky

s vysoký
m podielom

 mäsa!

ZLATÉ MORAVSKÉ MÄSO VB 
DS: 21 dní

6,29 €
/ kg

min. 96% 
mäsa

GAZDOVSKÁ ÚDENÁ  
SLANINA 
DS: 15 dní

8,89 €
/ kg

ÚD. LAHÔDKA Z KARÉ VB      
DS: 21dní

5,99 €
/ kg

HUMENNÉ – Laborecká ul. (budova Zekon)
SNINA – Strojárska ul.
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V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433

Laborecká 57,  Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdi-
novia spolu s romantickými princeznami, vílami a 
inými rozprávkovými bytosťami.

KOŠICE / HUMENNÉ. Posled-
ný februárový víkend sa mohli na 
tanečnej súťaži v Košiciach pre-
zentovať aj dievčatá zoskupenia 
Faridáčik, ktoré vedie Adriana 
Kmecová a Lenka Čalfová v Hu-
menskom CVČ Dúha. Naše koč-
ky sa na pódium dostali v druhý 
súťažný deň. Ich africké rytmy na 
súťaži „Pohyb bez bariér“ sa pá-
čili aj hodnotiacej komisii, ktorá 
rozhodla o tom, že trio v zlože-
ní Nicole Šaľa, Sofia Pirochová 
a Lorena Čalfová sa pretancovalo 
vo svojej disciplíne až do finálo-
vého kola Majstrovstiev SR, ktoré 
budú v termíne 30. 4. a 1. 5. tohto 

roku. Dievčatá aj ich mentorky 
určite budú mať aj v tomto prípa-
de tie najvyššie ambície.

text: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)

HUMENNÉ. Najväčšie zastúpe-
nie mal odbor 14 Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické technológie, 
v ktorom bolo 7 prác, v ostatných 
odboroch Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia, Zdravotníctvo, farmako-
lógia, Ekonomika a riadenie a Teória 
kultúry, umenie, umelecká, odevná 
tvorba bolo zastúpenie prác menšie – 
celkom 7 prác. 

Víťazné práce
Prvé miesto získali žiaci Michal Čem-
sák a Matúš Buksár z II. DS s prácou 
Učenie hrou. Predmetom práce bol 
návrh šablón troch didaktických hier 
pre drevárske odbory, ktoré sa ale 
dajú využívať aj v iných odboroch. 
Druhé miesto sa rozhodla odborná 
komisia udeliť 2 prácam – Fyzika 
v službách krásy a Šošovky v kozme-
tike, ktoré prezentovali žiačky Sandra 
Dzurková, Kristína Nevolníková, Lu-
cia Cichá a Mária Birbičová z II. C. 
Cieľom prác bolo prispieť k zlepše-
niu predstavivosti o princípe činnosti 
kozmetických elektroprístrojov a po-
ukázať na prepojenie fyziky a odbor-
ného výcviku. 

Na treťom mieste sa umiestnili tiež 
dve práce – IKEA, ktorú vypracovali 
Filip Dutkovský a Denis Burda z II. 
DS, a Život je založený na pozná-
vaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III. 
CS. Cieľom prác bolo vytvoriť plagát 
venovaný zakladateľovi firmy IKEA 
a upozorniť nás na niektoré perličky 
z jeho života. Cieľom druhej práce 
bolo vytvoriť šablóny na poznávanie 
rôznych druhov materiálov, najmä 
s drevárskou tematikou. Odborná 
hodnotiaca komisia pod vedením 
RNDr. Justíny Horníkovej konštato-
vala, že práce boli rôznorodé, nápa-
dité a zaujali prítomných. V závere 
všetkým zúčastneným poďakovala 
za to, že pripravili prezentácie a ob-
hajoby svojich prác na úrovni svo-
jich možností a schopností. Osobitne 
vyzdvihla a ocenila práce žiakov 2. 
ročníka študijného odboru operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby 
a žiačky študijného odboru kozme-
tička a vizážistka, ktoré sa po prvý-
krát zapojili do súťaže, ukázali svoj 
potenciál a sú prísľubom pre ďalšie 
úspešné ročníky SOČ na našej škole. 
Ing. Drahomíra Fedorcová, garant ŠK SOČ

Tanec s názvom „Raks Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového 
kola slovenských majstrovstiev.

Školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej 
školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali svoje práce, sa 
konala 1. marca 2016 a zúčastnilo sa na nej 18 žiakov študijných 
odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička 
a vizážistka so 14 prácami v 5 súťažných odboroch. 

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

informácie dostupné na:
tel. č.:  0948 194 023
e-mail:  renewal.adz@gmail.com

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravod-

livosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestna-
neckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom 

vyhlasuje  V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK 
služobný úrad:        Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné, 
druh štátnej služby:  stála štátna služba, 
odbor štátnej služby:  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 ško-
ly 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 vzde-
laní
d) profesijný štruktúrovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravot-
ne spôsobilý na výkon štátnej služby
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení  
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom 
životopise
h) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušné-
ho daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých 
daňových povinností
i) písomný súhlas o tom, že Okresný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v sú-
vislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta

Forma a obsah výberu - výber pozostáva z:
 písomnej časti, ktorú tvorí písomný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych 
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov
 prekladu textu z cudzieho jazyka
 prípadovej štúdie, ktorá obsahuje obsah možnej, prípadne skutočnosť situácie, ktorej riešenie na-
vrhne uchádzač
 ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi ako aj motivá-
cie pre výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov 
výberovej komisie

Písomné žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť 
najneskôr do 24. 3. 2016,  

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu 
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada. 
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno 
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov 
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, 
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho 
úradne osvedčenú kópiu.
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky alebo ktorý napriek výzve neodstránil nedo-
statky, predseda výberovej komisie písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti. 
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý po-
dal písomnú žiadosť o zaradenie do výberu, okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výber 
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto a čas uskutočnenia 
výberu.                                        JUDr. Jana Kurucová predsedníčka okresného súdu 
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FORTUNA LIGA – 5. kolo
•	 NADSTAVBA O TITUL * ZEM-
PLÍN MICHALOVCE – Dunajská 
Streda 0:2, Žilina – Sereď 1:2, Slovan 
Bratislava – Ružomberok 3:2.
Bratislava 27 23 4 0 70:23 73
Dunaj. Streda 27 16 6 5 52:31 54
Žilina 27 14 6 7 45:30 48
Ružomberok 27 11 11 5 40:25 44
Michalovce 27 10 5 12 32:44 35
Sereď 27 10 4 13 30:42 34

•	 NADSTAVBA O UDRŽANIE SA 
* Nitra – Zlaté Moravce/Vráble 2:2, 
Podbrezová – Trenčín 0:0, Trnava – 
Senica 0:1.
Trnava 27 8 6 13 30:31 30
Nitra 27 7 9 11 34:40 30
Trenčín 27 7 6 14 35:46 27
Podbrezová 27 6 7 14 24:38 25
Senica 27 6 7 14 30:49 25
Zlaté Moravce 27 7 3 17 27:50 24

TIPOS III. LIGA VÝCHOD – 22. kolo
•	 FK HUMENNÉ mal voľno (MFK 
Rožňava odstúpil zo súťaže) * Vranov 
n/T. – Svidník 4:3, Maria Huta – Sni-
na 1:1, FC Košice – Krompachy 5:0, 
Spiš. Nová Ves – Šariš. Michaľany 2:0, 
Giraltovce – Stropkov 1:0, Bardejov. 
Nová Ves – Plavnica 1:1.
Košice 20 19 0 1 64:6 57
Vranov 20 15 1 4 52:18 46
Humenné 19 12 2 5 27:21 38

Spiš. N. Ves 20 11 2 7 25:32 35
Snina 20 9 3 8 32:37 30
Š. Michaľany 19 9 1 9 26:21 28
Stropkov 18 7 2 9 25:24 23
Svidník 19 7 2 10 20:29 23
V. Revištia 18 6 4 8 21:23 22
Krompachy 19 6 1 12 18:29 19
Giraltovce 19 6 1 12 14:26 19
Plavnica 18 4 4 10 29:35 16
Bard. N. Ves 19 4 4 11 27:49 16
Maria Huta 20 4 3 13 19:49 15

IV. LIGA SEVER – 22. kolo
•	 Zámutov – Medzilaborce 1:1, 
Ptičie – Fintice 1:0 * Stará Ľubovňa 
– Spiš. Podhradie 2:0, Poprad B – 
Kračúnovce 1:1, Gerlachov – Soľ 0:1, 
Svit – Záhradné 0:0, Nižný Hrušov – 
Raslavice 2:0.
Poprad B  22 17 2 3 69:12 53
Spiš. Podhradie 22 17 0 5 68:22 51
Soľ 22 15 2 5 38:21 47
Ľubotice 21 14 3 4 43:23 45
Gerlachov 22 12 2 8 41:31 38
Záhradné 22 12 2 8 34:24 38
Kračúnovce 22 9 5 8 36:23 32
Stará Ľubovňa 22 10 2 10 36:28 32
Medzilaborce 22 9 3 10 43:40 30
Svit 22 9 1 12 27:48 28
Nižný Hrušov 22 8 2 12 30:46 26
Sabinov 22 7 2 13 28:53 23
Raslavice 22 7 4 11 30:46 22
Ptičie 22 6 2 14 24:48 20
Fintice 22 4 0 18 13:65 12
Zámutov 21 1 4 16 21:51 7

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 18. kolo
•	 Borov – Sačurov 4:1, Belá n/
Cir. – Bystré 2:1, Rudlov – Pakostov 
1:1, Sečovská Polianka – Brekov 0:0, 
Vyšný Žipov – Jasenov 0:0, Kamenica 
n/Cir. – Hencovce 1:0, Ulič – Stakčín 
1:1.
Jasenov 18 12 4 2 28:9 40
Kamenica n/C. 18 11 3 4 40:13 36
Hencovce 18 9 2 7 25:18 29
Belá n/C. 18 9 2 7 33:29 29
Brekov 18 7 6 5 22:16 27
Vyšný Žipov 17 7 5 5 22:18 26
Pakostov 18 7 3 8 20:19 24
Bystré 17 7 2 8 22:31 23
Borov 18 7 1 10 31:37 22
Sačurov 17 6 3 8 23:24 21
Seč. Polianka 18 6 3 9 25:32 21
Stakčín 18 5 5 8 20:25 20
Rudlov 17 5 3 9 15:29 18
Ulič 18 4 2 12 20:46 14

I.TRIEDA ObFZ HE – 18. kolo

•	 Radvaň n/L. – Lukačovce 6:2, 
Habura – Lackovce 2:0, Ohradzany – 
Koškovce 0:1, Nižná Sitnica – Zem-
plínske Hámre 2:1, Vyšná Sitnica – 
Ubľa 3:1, Nižné Ladičkovce – Krásny 
Brod 5:2, Lieskovec – Dlhé n/Cir. 2:1.
Lackovce 18 14 3 1 65:13 45
Koškovce 18 10 2 6 38:28 32
Ubľa 18 10 1 7 44:25 31
Habura 18 9 2 7 32:50 29
Radvaň n/L. 18 7 5 6 23:25 26
Dlhé n/C. 18 8 2 8 29:34 26
Lieskovec 18 7 4 7 25:27 25
Ohradzany 18 7 3 8 36:30 24

Zemplín. Hámre 18 7 1 10 30:39 22
Krásny Brod 18 6 3 9 33:40 21
N. Ladičkovce 18 6 3 9 35:44 21
N. Sitnica 18 6 2 10 26:35 20
Lukačovce 18 6 2 10 30:43 20
V. Sitnica 18 4 5 9 24:37 17

II.TRIEDA ObFZ HE – 1. kolo

•	 NADSTAVBA O POSTUP * Zub-
né – Ňagov 1:0, Rovné – Hrubov 4:1, 
Papín – Rokytov pri HE 3:1, Kochan-
ovce – Hažín n/Cir. 3:1.
Kochanovce 7 5 0 2 26:8 15
Zubné 7 4 2 1 20:12 14
Rokytov pri HE 7 4 0 3 12:10 12
Papín 7 3 2 2 20:14 11
Hažín n/Cir. 7 2 3 2 15:15 9
Hrubov 7 3 0 4 13:19 9
Rovné 7 2 1 4 16:26 7
Ňagov 7 1 0 6 6:24 3

•	 NADSTAVBA O UMIESTNENIE 
* Uličské Krivé – Zbudské Dlhé 2:2, 
Kolonica – Turcovce 3:1, Klenová – 
Hrabovec n/Lab. 5:3, Vyšný Hrušov 
– Oľka 0:0.

Hrabovec n/L. 7 4 0 3 25:13 12
Kolonica 7 4 0 3 13:17 12
Ulič. Krivé 7 3 2 2 20:12 11
Klenová 7 3 2 2 17:13 11
Oľka 7 3 1 3 13:9 10
Turcovce 7 3 0 4 12:21 9
V. Hrušov 7 2 2 3 7:11 8
Zbudské Dlhé 7 2 1 4 10:21 7

-MJK-

Konečné tabuľky VsSTZ 
Košice a ObSTZ Humenné

II.LIGA VÝCHOD
Víťaz súťaže ŠKST Michalovce B získal 
právo štartu v 1. lige mužov - Východ. 
Do 3. ligy Západ zostúpili družstvá 1. 
PPC Fortuna Kežmarok B a Geológ 
Rožňava B.

Michalovce B  21 18 3 0 254:124 60
Bardejov 21 17 2 2 246:132 57
Humenné  21 12 4 5 241:137 49
V. Kapušany 21 8 3 10 177:201 40
Zbereko KE 21 7 1 13 159:219 36
Vojčice 21 5 4 12 161:217 35
Š. Michaľany 21 8 6 7 198:180 43
Valaliky B 21 7 8 6 197:181 43
ŠKP Košice 21 7 7 7 186:192 42
Margecany 21 9 3 9 189:189 42
Rožňava B 21 6 2 13 152:226 35
Kežmarok B 21 0 1 20 108:270 22

III.LIGA SEVEROVÝCHOD
Víťaz súťaže ŠŠK Centrál Svidník 
získal právo štartu v 2. lige mužov - 
Východ. Do 4. ligy Šarišsko-Duklian-
skej zostúpilo družstvo STJ Družba 
Bardejov B.

Svidník 21 18 3 0 278:100 60
Lužany p/T 21 14 2 5 233:145 51
Kamenica n/C 21 11 2 8 209:169 45
Sedlice 21 11 2 8 192:186 45
Vranov B 21 10 3 8 190:188 44
Humenné B 21 7 1 13 176:202 36
Belá n/C 21 8 6 7 188:190 43
Snina 21 7 5 9 165:213 40
Hencovce  21 9 1 11 181:197 40
Lemešany 21 5 6 10 171:207 37
Hrabovec n/L 21 4 6 11 142:236 35
Bardejov B 21 2 3 16 143:235 28

IV.LIGA VIHORLATSKÁ
Víťaz súťaže OŠK Kamienka získal 
právo štartu v 3. lige mužov - 
Severovýchod. Do oblastných súťaží 
zostúpilo družstvo MŠK VSTK Vranov 
n/Top. D.

Kamienka 21 19 1 1 287:91 60
Vyšný Žipov 21 12 4 5 220:158 49
Kamenica B 21 11 2 8 194:184 45
Kochanovce 21 9 3 9 181:197 42
Dlhé n/C 21 8 4 9 178:200 41
Vranov C 21 6 3 12 178:200 36
Košarovce 21 10 4 7 218:160 45
Čierne n/T 21 11 2 8 207:171 45
Humenné C 21 8 2 11 161:217 39
Snina B 21 8 2 11 165:213 39
Z. Hámre 21 4 6 11 152:226 35
Vranov D 21 1 5 15 127:251 28

V.LIGA ObSTZ HE
Belá n/C. B 22 20 1 1 293:103 63
Kamienka B 22 12 6 4 229:167 52
Kochanovce B 22 13 2 7 227:169 50
Kolonica/Lad. 22 11 4 7 218:178 48
Belá n/C. C 22 11 4 7 227:169 48
Snina C 22 10 3 9 194:202 45
Hažín n/C. 22 9 3 10 206:190 43
ML/Čertižné 22 6 8 8 208:188 42
Košarovce B 22 8 4 10 199:197 42
Ptičie 22 6 3 13 183:213 37
Stakčín 22 6 2 14 165:231 36
Humenné D 22 0 0 22 27:369 22

VI.LIGA ObSTZ HE
Belá n/C. D 16 16 0 0 250:38 48
Dlhé n/C. B 16 13 0 3 178:110 42
Kochanovce C 16 10 1 5 169:119 37
Košarovce C 16 9 0 7 160:128 34
Kolonica/Lad. B 16 8 0 8 130:158 32
Hažín n/C. B 16 6 1 9 136:152 29
Lieskovec 16 4 2 10 122:166 26
Ptičie B 16 3 2 11 99:189 24
Stakčín B 16 0 0 16 52:236 16

-MJK-

FUTBALOVÝ SERVIS

STOLNOTENISOVÝ SERVIS
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OTVÁRAME KURZY
PRE SKUPINU „B, BE, AM“

AUTOŠKOLA KEEPER
v Humennom

tel. 0910 979 417

HE-R/0118

Tretí ročník Zemplínskej 
futbalovej ligy začína-

me už v druhej polovici 
mesiaca máj tohto roku.  

Patronát nad súťažou 
prevzal predseda Prešov-

ského samosprávneho 
kraja, Milan Majerský. 
Družstvá, ktoré majú 

záujem v ZFL pôsobiť, sa 
musia prihlásiť do 30. 

apríla 2019 na e-mail ad-
rese: ivanhopta@post.sk  

Do súťaže sa môžu za-
pojiť kluby z okresov 

Humenné, Michalovce, 
Vranov nad Topľou,  

Snina a Medzilaborce. 
Pritom musia spĺňať iba 

dve základné podmienky 
- disponovať futbalovým 
ihriskom a hráčmi, ktorí 

nemusia byť registrovaní. 

Hrá sa podľa futbalových 
pravidiel, avšak s neob-

medzeným počtom strie-
dajúcich hráčov. Vyžrebo-
vanie súťaže sa uskutoční 

začiatkom mája.

(Ivan Hopta, 
 organizátor ZFL)

BEZPEČNOSTNO- 
TECHNICKÁ 

SLUŽBA 
KEEPER Humenné
tel. 0910 979 417

H
E

-R
/0117

Dvojica futbalistiek FK Humenné - Anna-Mária Ufnárová a Radoslava Beslerová, 
sa zúčastnila kontrolného zrazu Výberu Východoslovenského futbalového zväzu, 
kategórie žiačok WU-14, ktorý sa uskutočnil 16. apríla na trávniku futbalového 
štadiónu MFK Vranov nad Topľou.   | FOTO archív FKHE

Druhé miesto pre volejbalistky Gymnázia arm. gen. L. Svobodu z Humenného na 
krajskom kole žiačok stredných škôl.   | FOTO ARCHÍV LH)

(lh), -MJK-; Prešov

Záver súťažnej volejbalo-
vej sezóny (riadenej SVF) 
tak trochu súvisí aj s po-
maly ubúdajúcimi dňami 
v školskej dochádzke. Pre-
to na pôde krajského mes-
ta, v Prešove, usporiadali 
16. apríla krajské kolo vo 
volejbale žiačok stredných 
škôl, ktoré sú po základ-
ných školách „liahňou“ 
mnohých talentov. 

Humenský okres reprezen-
tovali dievčatá Gymnázia 
arm. gen. L. Svobodu - Do-
minika Burešová, Maťka Ca-
pová, Ninka Cipková, Betka 
Csontosová, Taja Čopová, 
Katka Jevčáková, Lívia 
Demková, Saša Karabino-
vá, Katka Karasová, Barbi 
Karoľová, Katka Pisáková a 
Kika Suváková; trenerka La-
dislava Hricaková.

Gymnazistky z Humenného 
vyhrali všetky tri stretnu-
tia v základnej skupine a 
postúpili do finálovej sku-
piny spolu s Popradom a 
Stropkovom. Aj tu sa hralo 
systémom každý s každým. 
Favoritom boli dievčatá so 
Stropkova, ambíciou Hu-
menčaniek bolo zabojovať 
o čo najvyššie umiestnenie. 
V konečnom zúčtovaní ob-
sadili druhé miesto.

Skupina A * Snina, Humen-
né, Levoča, Lipany
Skupina B * Svidník, Pre-
šov, Poprad, Vranov n/Top.
Skupina C * Stropkov, Stará 
Ľubovňa, Bardejov

Výsledky skupiny A:
Humenné – Snina 2:0 
(40:28), Humenné – Levoča 
2:0 (40:23), Humenné – Li-
pany 2:0 (40:31) * Snina – 
Levoča 2:0 (40:10), Snina – 
Lipany 2:0 (40:18) * Levoča 
– Lipany 1:2 (39:46)

Konečné poradie turnaja SŠ 
žiačok: 
1. Stropkov 
2. GAGLS HUMENNÉ 
3. Poprad

Gymnazistky strieborné vo volejbalovom kraji stredoškoláčok


