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Mesto začína opravu viacerých chodníkov

Výstava YURI DOJČ 
- LAST FOLIO

Muž podviedol humenský 
úrad práce. Zneužil príspevok 
v sume viac ako 44-tisíc eur

  Viac na str. 2   Viac na str.4

ts, Humenné 

V stredu 11. septembra sa odo-
vzdalo stavenisko (areál ZŠ Hrn-
čiarska) firme Eurovia SK, a. s., 
ktorá tu v priebehu niekoľkých 
mesiacov zrekonštruuje nástup-
nú plochu a odvodní chodník 
pri škole. V prípade, ak to pove-
ternostné podmienky dovolia, 

oprava chodníkov bude hotová 
do konca novembra tohto roka. V 
opačnom prípade je termín ukon-
čenia podľa zmluvy začiatkom 
januára 2020. „V investičnom 
pláne máme 15 akcií. S ich reali-
zovaním začíname práve v tejto 
škole,“ uviedol primátor mesta 
Humenné Miloš Meričko, ktorý 
sa v stredu spolu s Odborom vý-

stavby MsÚ zúčastnil odovzdania 
tohto staveniska realizátorovi. 
V rámci samotnej rekonštrukcie 
sa opraví nástupná plocha zák-
ladnej školy o výmere 1200 m2 . 
Nutné časti povrchu sa vyfrézujú 
a komunikácia sa výškovo upra-
ví na danú niveletu. Následne sa 
povrch zaasfaltuje. Okrem toho 
realizátor zrekonštruuje aj chod-

ník pri základnej škole, kde v čase 
dažďov ostáva stáť voda z dôvo-
du upchatej kanalizácie. V rámci 
opravy sa tu osadí nový uličný 
vpust. Zmluvná cena rekonštruk-
cie predstavuje 488 177,52 eura 
s DPH. V rámci tejto sumy bude 
opravených 15 akcií z investičné-
ho plánu. 

Zmluvná cena rekonštrukcie predstavuje viac ako 488-tisíc eur. V rámci tejto sumy bude zrealizovaných 15 akcií 
z investičného plánu. Okrem chodníkov v areáli ZŠ Hrnčiarskej to budú aj ďalšie komunikácie pre peších na území mesta.
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Muž podviedol humenský úrad práce. Zneužil príspevok v sume viac ako 44-tisíc eur

Humenné: Rekonštrukcia škôlky prinesie väčšiu kapacitu a zníženie nákladov

Mesto začína opravu viacerých chodníkov

mpo, Humenné 

Štyridsaťpäťročný muž ešte vo feb-
ruári roku 2006 na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Humen-
nom podal žiadosť o poskytnutie 
peňažného príspevku na kompen-
záciu (išlo o osobnú asistenciu). Na 
základe tejto žiadosti príslušným 
úradom bolo vydané rozhodnutie 
a žiadateľovi bol priznaný príspe-
vok na osobnú asistenciu. Rovna-
ká situácia sa opakovala aj v roku 
2012, pričom schválený príspevok 
bol ešte aj zvýšený. December 2013 
priniesol rovnakú situáciu, a to aj 
so zvýšením príspevku. Osoba po-

berajúca príspevok od priznania 
príspevku na osobnú kompenzáciu 
až doposiaľ vykazovala peňažný 
príspevok na osobnú asistenciu aj 
na osoby, ktoré jej osobnú asisten-
ciu vôbec nevykonávali, a teda fi-
nančné prostriedky použila na iný 
ako určený účel! Úrad práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Humennom 
jej neoprávnene vyplatil sumu vo 
výške viac ako 44 500 eur. Vyšet-
rovanie preukázalo, že zločinu sa 
mal dopustiť 45-ročný muž z obce 
Baškovce. Ten počas uvedených 
období uvádzal päť mužov ako 
osobných asistentov (traja z nich 
o tom nič ani len nevedeli a dva-

ja muži boli nejaký čas 
v tejto pozícii, no neboli 
im vyplatené finančné 
prostriedky v požadova-
nej sume). Na základe 
dôkaznej situácie bolo 
podozrivému mužo-
vi vznesené obvinenie 
z tohto zločinu, hrozí mu 
trest odňatia slobody na 
tri až desať rokov. Ob-
vinený muž je stíhaný 
na slobode. „K takému 
zneužitiu sociálnych výhod, prí-
spevkov, snáď ani nie je čo dodať. 
Peniaze zo sociálnych príspevkov 
by mali byť rozhodne vyplácané 

len ľuďom, ktorí takúto pomoc 
potrebujú,“ vysvetlila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.

tasr, Humenné 

Investície predstavujú sumu 
298.359 eur. TASR o tom infor-
moval vedúci odboru koncepcie 
a rozvoja mesta mestského úradu 
(MsÚ) Miroslav Turčan. „Projekt 
rieši kompletnú rekonštrukciu 
objektov MŠ, vonkajšie zateple-
nie obvodového plášťa, výmenu 
okenných a dverných konštrukcií, 
zateplenie strechy, modernizáciu 
spojovacej chodby plus hospodár-

skej časti. Vnútri sú to nevyhnut-
né interiérové práce, ktoré súvisia 
s rozšírením kapacity tejto MŠ, ke-
ďže jednou z hlavných podmienok 
získania nenávratného finančného 
príspevku bolo rozšírenie existujú-
cej kapacity,“ uviedol Turčan. Ako 
pre TASR potvrdila vedúca odboru 
školstva, kultúry, mládeže a špor-
tu MsÚ Jana Vasilcová, v súčas-
nosti toto predškolské zariadenie 
navštevuje 96 detí, rekonštrukcia 
zvýši jeho kapacitu na cieľových 

108 predškolákov. Primátor mes-
ta Miloš Meričko v tejto súvislos-
ti uviedol, že v čase realizovania 
rekonštrukčných prác v interiéri 
budú deti podľa potreby využívať 
priestory MŠ na Laboreckej ulici. 
Súčasťou rekonštrukcie, ktorej prí-
pravný proces od podania žiadosti 
až do odovzdania stavby zhoto-
viteľovi trval takmer dva roky, je 
aj modernizácia priľahlého det-
ského ihriska a tiež celého areálu 
MŠ. Podľa zmluvy o diele má byť 

ukončená do 12 mesiacov. Projekt 
je jedným z prvých, na ktoré mesto 
získalo dotácie od Prešovského 
samosprávneho kraja prostredníc-
tvom Integrovaného regionálneho 
operačného programu. Mesto sa 
na jeho spolufinancovaní podie-
ľa piatimi percentami. V rámci 
projektu sa samospráva zaviazala 
uplatňovať v tomto predškolskom 
zariadení inkluzívny model vzde-
lávania.

Okrem chodníkov v areáli ZŠ 
Hrnčiarskej to bude tešte: 
- rekonštrukcia miestnych komu-
nikácií na Sídlisku Poľana (I. etapa 
po Ulicu Iljikčana), ktorá si vyžiada 
najrozsiahlejšie opravy,
1. - výstavba nového úseku 

chodníka na Brestovskej 
ulici, 

2. - rekonštrukcia chodníka na 
Gaštanovej ulici s odvodne-
ním

3. - rekonštrukcia chodníka na 
Vihorlatskej ulici

4. - rekonštrukcia chodníka na 
Ševčenkovej ulici pri zeleni-
novom trhovisku

5. - odvodnenie a rozšírenie 
spevnenej plochy pri byto-
vom dome Osloboditeľov 2

6. - bezbariérový prístup k 
chodníku pri rieke Laborec 
od bytového domu Třebíč-
ska 11

7. - oprava chodníka od pod-
chodu na Chemlonskej ulici

8. - oprava chodníka medzi by-
tovými domami Laborecká 
7 – 8

9. - oprava chodníkov v areáli 
MŠ Kudlovská

10. - oprava chodníka od križo-
vatky Sninská – Jasenovská 
po križovatku Jasenovská – 
Čulenova

11. - oprava chodníka s dopl-
nením dlažby za Okresným 
súdom

 - vyasfaltovanie jestvujúce-
ho chodníka na Laboreckej 
72 - 75

Humenským vyšetrovateľom bolo začaté trestné stíhanie pre zločin subvenčný podvod. Zákon pre páchateľa zločinu 
v tomto prípade stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody na tri až desať rokov.

Výsledkom rekonštrukcie budovy Materskej školy (MŠ) na Ulici dargovských hrdinov v Humennom, s ktorou mesto  
v piatok začalo, má byť zvýšenie kapacity zariadenia a zníženie energetickej náročnosti budovy.

Páchateľovi hrozí tri až desať rokov väzenia.  
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Nová rolba na zimnom štadióne v Humennom

ts, Humenné, FOTO: MIPO 

Podľa slov Petra Ždiňáka, povere-
ného riaditeľa Správy rekreačných 
a športových zariadení mesta Hu-
menné (SRaŠZ), pod ktorú spadá 
aj správa zimného štadióna, sa 
väčšinu plánovaných opráv poda-
rilo uskutočniť. „Zrekonštruovali 
sme chladenie a chladiacu vežu, 
opravili sme svietidlá nielen nad 
ľadovou plochou, ale tiež v chod-
be po obvode štadióna,“ uviedol 
Ždiňák. Okrem toho boli komplet-
ne zrekonštruované sociálne zaria-
denia spolu s ústredným kúrením a 
tepelnou reguláciou. Celá prevádz-
ková budova sa vymaľovala a vy-
menené boli aj sklá po obvode zim-

ného štadióna. Fanúšikov hokeja 
potešia nielen nové ochranné sie-
te, ale aj nová moderná elektrická 
rolba, vďaka ktorej získa ľad lepšiu 
kvalitu. Spomínanú rolbu dodal 
klubu Slovenský zväz ľadového 
hokeja (SZĽH) v rámci prenájmu. 
Rolbu možno využívať po dobu 60 
mesiacov, v rámci ktorých sa bude 
jej prenájom splácať. Na túto dobu 
sa vzťahuje záručný servis rolby 
zdarma. Po uplynutí tejto lehoty 
a splatení prenájmu bude možné 
odkúpiť rolbu od SZĽH za 1 euro.

HC 19 Humenné
Najväčšou novinkou je vznik nové-
ho humenského hokejového klubu 
HC 19 Humenné. Jeho predsedom 

je Peter Ždiňák, 
p o d p r e d s e -
dom Mikuláš 
Koščo a ďalší-
mi členmi sú 
Peter Mižák a 
Tomáš Šudík, 
poslanec MsZ. 
V tejto sezó-
ne 2019/2020 
bude HC 19 
Humenné hrať 
2.hokejovú ligu. Hokejový tím po-
vedie aj naďalej trénerská dvojica 
Milan Staš a Rudolf Jurčenko. Čo 
sa týka kádra, ešte stále je v pro-
cese „skladania“. Tréneri dali šan-
cu domácim hráčom, ale mužstvo 
posilnia aj hráči z Prešova, Micha-

loviec a Košíc. Jednotlivé mená sa 
fanúšikovia dozvedia už čoskoro. 
Zatiaľ je známy prvý domáci zápas, 
ktorý odštartuje 21. septembra na 
zimnom štadióne v Humennom 
proti HC Rebellion Gelnica.

V uplynulých letných mesiacoch bol zimný štadión v Humennom uzavretý z dôvodu rozsiahlych rekonštrukcií.  
V novej sezóne 2019/2020 budú hokejisti hrať vo vynovených priestoroch.

Kaštieľ v Humennom hostil v nedeľu 8. septembra VII. ročník Deň sv. Huberta, ktorý tam spoločne 
zorganizovali Obvodná poľovnícka komora a Regionálna organizácia slovenského poľovníckeho zväzu 
z troch okresov, a to Humenné, Medzilaborce a Snina. Cestu na podujatie si našli stovky návštevníkov.

Päťdesiatosemročný Humenčan okradol v jednom z humenských hotelov muža, ktorému na toalete prišlo nevoľno a stratil vedomie.

Humenné: Deň sv. Huberta sa konal siedmykrát, cieľom je prezentácia poľovníctva

Humenčan okradol muža, ktorému prišlo zle

tasr, Humenné 

„Počas dnešného dňa sme od-
prezentovali poľovnícke tradície 
a zvyky nielen pre poľovnícku, 
ale aj laickú verejnosť. V rámci 
programu mohli diváci počuť a vi-
dieť trubačov z Prešova, vábenie 
zveri aj simuláciu rôznych zvukov 
zvierat v prírode,“ priblížila Silvia 
Perinajová z organizačného výbo-
ru. Okrem toho sa na akcii prezen-
tovali poľovnícke psy, konkrétne 
kynologická skupina Eurocanis 

či sokoliarstvo Kanát. Deti mali 
k dispozícii rôzne stánky lesnej 
pedagogiky, ktoré pripravili Lesy 
SR a pre najmladších návštevní-
kov rôzne aktivity zorganizovala 
aj Štátna ochrana prírody. „Mohli 
si vyskúšať tiež jazdu na koni i 
lukostreľbu. Súčasťou programu 
bola aj súťaž vo varení gulášu či 
v hádzaní flinty do žita,“ dodala 
Perinajová s tým, že na akcii sa tiež 
prezentovali miestne poľovnícke 
združenia. Cieľom podujatia je 
podľa organizátorov prezentovať 

a propagovať poľovnícku 
činnosť najmä laickej ve-
rejnosti. „Môžem pove-
dať, že nám každoročne 
stúpa návštevnosť, je to 
možno aj tým, že organi-
záciu striedame a každý 
rok je podujatie v inom 
okrese. Tým pádom aj to 
zloženie návštevníkov sa 
mení. Verím, že z tohto 
ročníka odišli všetci spo-
kojní a prídu aj o rok,“ 
uzavrela Perinajová.

mpo, Humenné 

Poverený príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Hu-
mennom obvinil 58-ročného La-
dislava z prečinu krádeže. Tento 

Humenčan (momentálne bez trva-
lého pobytu) mal koncom augusta 
tohto roku dopoludnia využiť ne-
voľnosť muža a okradnúť ho. Po-
škodený muž bol na toalete jedného 
z humenských hotelov a prišlo mu 

nevoľno, stratil vedomie (išlo o cho-
robnú príčinu). Ladislav využil túto 
chvíľu a pod zámienkou poskytnu-
tia pomoci mužovi z tašky odcudzil 
peňaženku. V nej bola finančná 
hotovosť cca 50 eur, ako aj všetky 

doklady. „Obvinený muž je stíhaný 
na slobode. Takéto konanie je opo-
vrhnutia hodné, je na zamyslenie, 
či naozaj až takto môže človek kles-
núť,“ dodala prešovská krajská po-
licajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Na akcii prezentovali poľovnícke psy či sokoliarstvo.  
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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Manželia zo Strážskeho spadli z motorky po bezohľadnej jazde iného motorkára

Cez stráženú hranicu 
preletel na rogale

mpo, Strážske, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO       

Vo veci prečinu ublíženie na zdra-
ví vedie trestné stíhanie poverený 
príslušník Okresného dopravné-
ho inšpektorátu vo Vranove nad 
Topľou. Ide o dopravnú nehodu, 
ku ktorej došlo 1. septembra na 
konci obce Čaklov, smer na Vra-
nov nad Topľou. Doposiaľ nezná-
my motorkár, oblečený v modrej 
motorkárskej veste s bielymi ra-
menami, na cestnom motocykli 

Honda modrej farby predbiehal 
v nepriehľadnej pravotočivej zá-
krute dve motorové vozidlá. Keď 
ale zbadal oproti idúce motorové 
vozidlá, chcel sa s motocyklom 
zaradiť pred motorové vozidlo 
vo svojom smere, pričom narazil 
do motocykla Suzuki Intruder, 
ktorý jazdil taktiež v smere jazdy 
tohto motorkára. „Obaja jazdci 
na Suzuki (manželia vo veku 54 
a 50 rokov zo Strážskeho) po ná-
raze spadli na zem, pričom utrpeli 

viacero zranení. 
„Motorkár, ktorý 
bezohľadne obie-
hal, pokračoval 
v jazde ďalej v 
smere na Svid-
ník. Manželia 
boli podrobení 
dychovej skúške, 
výsledok bol ne-
gatívny, škoda 
na ich motorke vznikla vo výške 
1 000 eur,“ vysvetlila prešovská 

krajská policajná hovorkyňa Jana 
Ligdayová.  

mpo, Sobrance, FOTO: POLÍCIA       

Spomínaný incident sa odohral na 
slovensko-ukrajinskej hranici ešte 
29. augusta krátko pred polno-
cou. Policajti Riaditeľstva hranič-
nej a cudzineckej polície (RHCP) 
Sobrance v katastrálnom území 
obce Lekárovce, okres Sobrance, 
zaregistrovali zvuk neznámeho 
lietajúceho objektu smerujúceho 
z územia Ukrajiny do vnútrozemia 
SR. Do úseku boli prostredníctvom 
Operačného strediska RHCP Sob-
rance vyslané ďalšie hliadky. Do 
pátrania sa zapojili aj príslušníci 
SCÚ Michalovce. V skorých ran-

ných hodinách dňa 30. augus-
ta zaistili lietajúci motorový 
dopravný prostriedok na poli 
medzi obcami Jenkovce a Be-
žovce, okres Sobrance. „Na 
mieste kontrolovali aj štátneho 
príslušníka Ukrajiny, ktorý do-
pravný prostriedok pilotoval. 
Mužovi bola obmedzená osob-
ná sloboda a bol predvedený na 
oddelenie. V prípade sa aktuál-
ne vykonávajú úkony v súvis-
losti s neoprávneným prekro-
čením vonkajšej hranice,“ 
vysvetlila Agnesa Kopernická, 
hovorkyňa RHCP Sobrance.

Deťom ukradli putovné poháre a športové ocenenia
mpo, Medzilaborce

Vo veci trestného činu krádeže za-
čal 9. septembra trestné stíhanie 
poverený príslušník Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Me-
dzilaborciach. Doposiaľ neznámy 
páchateľ v dobe od 6. do 9. septem-
bra vykonal krádež vlámaním do 
Základnej školy s materskou ško-
lou v obci Vyšný Hrušov. Cez okno 

do kotolne, ktoré vypáčil, sa dostal 
do objektu školy, odkiaľ ukradol 
dva putovné poháre a športové 
ocenenia, ktoré pochádzali z det-
ských súťaží. Zo zborovne si zlodej 
odniesol aj ovocný nápoj. „Škola 
škodu vzniknutú na odcudzených 
veciach i na poškodení majetku, 
zariadenia vyčíslila na 150 eur,“ 
informovala prešovská krajská po-
licajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Polícia pátra po bezohľadnom motorkárovi, ktorý narazil do motocykla, na ktorom sa viezol manželský pár zo Strážskeho. 
Motorkár po náraze z miesta nehody ušiel. Manželia po páde na zem utrpeli viacero zranení.

KRIMI
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M E S T O   H U M E N N É 
vypisuje podľa ust. § 281 až 288  Obchodného zákonníka 

a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Humenné 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Jedná sa o nebytové priestory nachádzajúce sa na:

	Ulici 26. novembra 1509/1 (v Internáte III)
	Námestí slobody 1734/57 (DS Centrum - Južné námestie)
	Laboreckej ulici 1859/18 (v priestoroch ObZS)
	Staničnej ulici 1487/15/17
	Štefánikovej ulici 1525/29 (v budove Detskej polikliniky)

Znenie súťažných podmienok a základnú informáciu  
o predmete nájmu je možné získať:

•	 na Mestskom úrade v Humennom - 3. poschodie, č. dv. 313; tel. 057 /  
 307 1756, 057 / 786 3245
•	 na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk - v sekcii podnikateľ  
 (Verejné obchodné súťaže)
•	 na úradnej tabuli mesta
•	 v HNTV

Vzor súťažného návrhu zmluvy je možné získať:
•	 Mestskom úrade v Humennom - 3. poschodie,  
 č. dv. 313; tel. 057 / 307 1756, 057 / 786 3245
•	 na internetovej stránke mesta - www.humenne.sk - v sekcii podnikateľ  
 (Verejné obchodné súťaže)

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí 
8. októbra 2019 o 14.00 hod.

   PhDr. Ing. Miloš Meričko, 
primátor mesta

-MJK-     

Bolo smutné sa dívať, ako veriaci sa rozpŕchli po dvoch svätých 
omšiach v nedeľu predpoludním, vo sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska, z Božieho chrámu na Sídlisku III. Totiž, 
kroky mnohých viedli priamo do blízkych obchodov. Iba neveriacky 
a prekvapene krútili hlavami. Možno s otázkou: Prečo? Zase?... 
Tým skorým ranným „vtáčatám nákupčím“ sa už niet čo čudovať, že 
netušia, nečítajú, nepozerajú. Ale títo? Vytrvalo stoja pred dverami, 
ktoré sa nie a nie otvoriť. Dobre, tak okúsia ešte ten obchod vedľa. To isté 
poznanie...
Čo teda naplnilo v tento sviatočný deň ich srdcia a mysle? Čo bolo 
podstatou tohto dňa?
Spomínam si s úsmevom na reportáž nemenovanej televízie z mája tohto 
roku. Vtedy boli naši spoluobčania ochudobnení „až“ o dva dni. Preto sa 
aj poniektorí reportéri zvedavo vybrali za neďaleké hranice našej vlasti. 
Odpoveďou Slovákov na vecne známu otázku bolo (parafrázujem): Veď 
u nás sú obchody zatvorené, preto sme si prišli nakúpiť potraviny do 
zahraničia... 
To ozaj nemáme doma nič hmatateľné do úst, na zasýtenie? Ozaj sa nič 
nenájde v chladničke či komôrke? A keby aj nie (o čom silne pochybujem), 
umreli by sme od hladu, keby sme v priebehu dvadsiatich štyroch hodín 
nič nezjedli? 
Nezúfajme... Potravinová ponuka čerpacích staníc (benzínky) 
a pohostinstiev si v tieto dni pracovného pokoja určite príde na svoje... 
Isteže, nutnosť zabezpečiť chod nepretržitých prevádzok, dôležitých 
z titulu dodávok energií, zdravotnej či bezpečnostnej starostlivosti, 
dopravy všetkého druhu, novinári a redaktori,  a mnohí iní, o ktorých 
víkendových (aj voľných dní pracovného pokoja) povinnostiach ani len 
netušíme, si vyžaduje v treťom tisícročí potrebu fungovať dvadsaťštyri 
hodín denne tristošesťdesiatpäť dní v roku. 
Je to ozaj iba o zvyku či nutnosti? Alebo zúfalstvo z nudy a komfortu? To 
predavačka nie je žena? To predavačka nie je matka / otec? To predavačka 
nie je zamestnaná aj v domácnosti? Skôr narodení už pozabudli, že 
v nedele boli obchody zatvorené? A žili, navyše aj prežili takú opovážlivosť. 

POHLIADNIME RADŠEJ 
DO SVOJHO VNÚTRA CEZ 

ZRKADLO SVEDOMIA

H
E

-S/0042
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Krajskí poslanci definitívne zrušili dve stredné školy    

Letecké dni si za dva dni užilo približne 20-tisíc návštevníkov

tasr, Prešovský kraj  

„Zastupiteľstvo na svojom zasad-
nutí už raz zrušilo školy, ktoré 
sme my na základe nášho návrhu 
predložili na rokovanie. Minis-
terstvo školstva SR svojím roz-
hodnutím vyradilo zo siete tieto 
školy a ešte formálne to bolo tre-
ba zastrešiť všeobecne záväzným 
nariadením,“ uviedol Furman. 
Krajskí poslanci schválili zruše-
nie Strednej priemyselnej školy 
(SPŠ) drevárskej v Prešove vrá-
tane elokovaného pracoviska 
v časti Močidľany v obci Jarov-
nice. Škola prejde pod Strednú 
odbornú školu (SOŠ) technickú 
na Volgogradskej ulici v Prešo-
ve a elokované pracovisko pod 

SOŠ lesnícku v Prešove. „Čo sa 
týka Svidníka, tak SOŠ technická 
sa spojí so SOŠ polytechnickou 
vo Svidníku,“ vysvetlil Furman. 
Podľa jeho slov nepríde o prácu 
nikto zo zamestnancov. „Peda-
gogických aj nepedagogických 
zamestnancov sme rozmiestnili 
v rámci jednotlivých štruktúr tak, 
že nikto nepríde o zamestnanie. 
Čo sa týka dôchodcov alebo tých, 
ktorí vlastne odchádzajú do dô-
chodku, tak na obidvoch školách 
riaditelia a s nimi päť až šesť ľudí 
odchádza takisto do dôchodku,“ 
povedal vedúci odboru školstva. 
Proces optimalizácie siete škôl, 
ako povedal, pokračuje ďalej. 
„Rokujeme v ďalších lokalitách, 
teda v okresoch Snina, Stropkov 

a Levoča. V okrese Stará Ľubov-
ňa to už máme ošetrené v zmys-
le uznesenia. Dôjde tam k fúzii 
dvoch škôl, SOŠ a obchodnej 
akadémie (OA). Predpokladáme, 
že sa vrátime ešte k myšlienke 
spojenia OA v Prešove a SOŠ 
podnikania. Uvidíme, ako do-
padnú rokovania, a podľa toho sa 
aj my zariadime ďalej,“ skonšta-
toval Furman. Ako povedal pred-
seda PSK Milan Majerský, samo-
správy v spomínaných regiónoch 
ani školy sa nemajú čoho obávať. 
„Aj keď sa niečo zruší, niečo nové 
vznikne a to nové môže byť nie-
kedy lepšie. Ľudia si niekedy 
neuvedomujú, že práve zmena 
ich posúva k lepšiemu a možno 
k optimálnejšiemu tak, aby aj oni 

vedeli lepšie fungovať. Rovna-
ko aby možno aj žiaci načerpali 
viac informácií a boli v lepšom 
študijnom prostredí,“ povedal 
Majerský. Čo sa týka využitia 
prázdnych budov po školách, 
ktoré sa zlúčia, Furman uviedol, 
že budova SOŠ technickej vo 
Svidníku sa bude ďalej využívať 
ako stredisko praktického vyučo-
vania. „Bude tam prebiehať od-
borná prax pre žiakov, pretože je 
veľmi dobre vybavená strojným 
zariadením a učebnými pomôc-
kami. Čo sa týka SPŠ drevárskej v 
Prešove, tak časť majetku prejde 
pod správu PSK a časť majetku, 
školské dielne, prejde pod správu 
SOŠ technickej na Volgogradskej 
ulici,“ dodal Furman.

tasr, Košice 

Druhým programovým dňom 
vyvrcholili v nedeľu Košické le-
tecké dni, ktorého organizáciu 
už druhý rok po sebe podporil 
spolu s partnermi Košický sa-
mosprávny kraj. Riaditeľka or-
ganizácie Košice – Región – Tu-
rizmus Lenka Vargová Jurková 
pre TASR potvrdila, že za dva 
dni prišlo na podujatie približne 
20 000 návštevníkov z rôznych 
kútov Slovenska, ale aj z Poľska 
a Maďarska. „Môžem povedať, 
že program bol naozaj pestrý, 
mohli sme vďaka pilotom zo Slo-
venska, Českej republiky, Poľska 
a Maďarska zažiť neskutočnú 
šou vo vzduchu. Zároveň boli tu 
rôzne ukážky z histórie 2. sveto-
vej vojny, všetky vekové skupiny 
si prišli na svoje, počasie nám 
prialo a návštevnosť hodnotíme 
veľmi pozitívne,“ skonštatovala 

Vargová Jurková. V minulosti 
boli Košické letecké dni menším 
podujatím, ktoré organizoval 
miestny aeroklub. Krajská sa-
mospráva tento rok organizáciu 
podporila ešte vyššou sumou, 
a tak sa rozhodli pre dvojdňo-
vé podujatie. „Podarilo sa nám 
vylepšiť dopravnú dostupnosť, 
posilnili sme aj bezpečnosť, ta-
kže každým rokom kvalita tohto 
podujatia rastie a pevne verím, 
že to tak bude aj do budúcna,“ 
dodala Vargová Jurková s tým, 
že vlani, keď sa letecké podujatie 
konalo len jeden deň, si cestu na 
letisko našlo zhruba 15 000 ľudí. 
Košické letecké dni sú v súčas-
nosti najväčším podujatím svoj-
ho druhu na východnom Sloven-
sku. Medzi najväčších ťahúňov 
víkendového programu patril 
podľa organizátorov akrobatický 
letec Zoltán Veres či vrtuľníky 
Black Hawk. 

Košické letecké dni sú v súčasnosti najväčším podujatím svojho druhu na východnom Slovensku.

Prešovskí krajskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní definitívne zrušili dve stredné školy v Prešove a vo Svidníku.  
Podľa vedúceho odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Jána Furmana 

nikto zo zamestnancov nepríde o prácu.

Predstavili sa viaceré historické, ale aj moderné lietadlá a stíhačky. Návštevníci si 
mohli okrem toho vyskúšať aj parašutizmus, vyhliadkové lety lietadlom i balónom. 
| ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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NERV, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO     

Yuri Dojč vyrastal v meste Humen-
né na východe Slovenska. Jeho otec 
pracoval ako riaditeľ strednej školy 
a matka ako učiteľka. V roku 1954 
sa rodina s vtedy 8-ročným Yurim 
presťahovala do Bratislavy. V roku 
1968 sa ako študent zúčastnil letné-
ho študijného programu v Londý-
ne, keď vojská Varšavskej zmluvy 
vpadli do vtedajšieho Česko-Slo-
venska. Počúvnuc radu svojho otca, 
sa Yuri Dojč rozhodol, že sa domov 
nevráti, o rok neskôr emigroval do 
Kanady a usadil sa v Toronte, kde si 
vybudoval úspešnú kariéru ako ko-
merčný a umelecký fotograf. Výsta-
va LAST FOLIO sa vracia ku krutej 
minulosti krajiny, kde sa Yuri na-
rodil a s ktorou ho spája história 
jeho rodiny. „V januári 1997 som 
na pohrebe svojho otca stretol zau-
jímavú ženu, pani Vajnorskú. Bola 
jedným z asi tisíc dievčat, ktoré 
začiatkom roka 1942 nastúpili do 
úplne prvého vlaku smerujúceho 
do Osvienčimu. Prežila tam tri roky 
a okrem brata prišla o celú rodinu. 
Rozprávala mi o svojich každo-
denných návštevách ľudí, ktorí tak 
ako ona – prežili. Poprosil som ju, 
či by som ju na jej pravidelných 
pochôdzkach mohol sprevádzať. 

Súhlasila. A tak som začal fotogra-
fovať týchto ľudí a svet, v ktorom 
žijú.“ Náhoda priviedla Yuriho 
spolu s tímom dokumentárnych fil-
márov do opustenej židovskej školy 
na východnom Slovensku. Čas sa 
tu zastavil jedného dňa roku 1942, 
keď všetkých školákov odvliekli 
do koncentračných táborov. Ostali 
tu učebnice, zošity a v nich sloho-
vé práce s opravenými chybami, 
vysvedčenia, ba dokonca aj cukor 
v skrinke… Spomedzi stoviek frag-
mentov a kníh, ktoré Yuri Dojč vy-
fotografoval, púta pozornosť osud 
jednej, ktorá asi zázrakom našla 
cestu zo zaprášenej kopy k svojmu 
zákonnému dedičovi – k Yurimu. 
Kedysi patrila jeho starému otcovi 
Jakubovi. A tak cesta pamäti, ktorá 
sa začala portrétom otca, uzavrela 
kruh. DAVID G. Marwell, Múzeum 
židovského dedičstva v New Yor-
ku: V kontexte traumy holokaustu 
Dojč prináša neodbytne krásne 
obrazy - ako šperky na výmenu – 
ktoré nás cez našu predstavivosť 
vedú k stratenému svetu a času. 
Tým, že sa na ne pozeráme, akosi 
si „pamätáme“ všetko, čo predsta-
vujú. Naša jedinečná schopnosť 
empatie a porozumenia sa aktivuje 
a my sme prenesení do vnútra, do 
sveta, ktorý žije našou kolektívnou 

pamäťou. Keď sa pozeráme na ob-
razy toho, čo ostalo, pamätáme si 
všetko, čo bolo stratené. Sme radi, 
že svoju cestu k prezentovaným fo-
tografiám bude môcť priblížiť sám 
autor prostredníctvom telemostu. 
Súčasťou programu je premietanie 
dokumentu LAST FOLIO (Katya 
Krausová, Yuri Dojč). Kurátorkou 

výstavy je PaedDr. Beata Rück-
schloss Nemcová. Výstava potrvá 
do 15.10.2019. Výstava je realizo-
vaná v spolupráci a s podporou 
Židovskej náboženskej obce Prešov 
a spoločnosťou Priemyselný park 
Chemes. Za podporu a pomoc pri 
príprave podujatia ďakujeme pá-
novi Jurajovi Levickému.

tasr, Snina     

Vyplýva to zo štúdie uverejnenej 
v aktuálnom, 33. čísle vedeckého 
časopisu Ochrana prírody. Úze-
mie, ktoré ochranári zo Správy 
NP Poloniny v rámci projektu 
„monitoring druhov a biotopov 
európskeho významu“ v súvislosti 
s výskytom bobra vodného sledujú, 
pozostáva z vodnej nádrže Starina, 

povodia Cirochy v Sninskom okre-
se a takzvaných menších vodných 
tokov. Kým počas predchádzajú-
ceho pozorovania v rokoch 2014 
a 2015 na ňom zaznamenali znaky 
života 21 bobrích kolónií, aktuálne 
ich tu žije 28. Ako uvádzajú autori 
príspevku, bobria rodina pozo-
stáva priemerne zo štyroch a pol 
jedinca. V monitorovaných loka-
litách Sninského okresu sa preto 

dá predpokladať výskyt 112 až 140 
jedincov. Najväčší nárast bobrích 
rodín ochranári sledovali na men-
ších vodných tokoch. Hodnotiacim 
kritériom monitoringu sú takzvané 
pobytové znaky aktivity bobrov, 
ohryzy, zásoby, nory, hrady či po-
lohrady a hrádze. Bobor vodný je 
chráneným živočíchom, jeho spo-
ločenská hodnota je vyčíslená na 
1380 eur. Pre TASR to potvrdil je-

den z autorskej dvojice príspevku 
Jozef Štofík.

Výstava YURI DOJČ - LAST FOLIO

Ochranári sčítali bobry v Sninskom okrese, je ich viac

NERV Platforma vás srdečne pozýva na výstavu YURI DOJČ - LAST FOLIO, ktorú si môžete pozrieť v priestoroch budovy 
bývalého Zekonu na Laboreckej ulici 1847/3 v Humennom.

Na menších vodných tokoch v okrese Snina žije viac bobrov vodných než pred pár rokmi. Zistili 
to pracovníci Správy Národného parku (NP) Poloniny pri vlaňajšom a tohtoročnom monitoringu. 
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Humenská škola uspela v súťaži

Výstavbou novej budovy MŠ Podskalka sa zvýši kapacita detí

Výlet do Levoče

ts, Humenné   

Ovocie zohráva významnú úlohu 
v jedálničku každého človeka a 
má veľký vplyv na vývoj detského 
organizmu. Zabezpečiť pravidelný 
prísun ovocia však nemusí byť pre 
každého rodiča jednoduché. Preto 
sa spoločnosť Kaufland rozhodla 
podať pomocnú ruku a vytvorili 

projekt s názvom „Čerstvé hla-
vičky“. Prostredníctvom tohto 
projektu chcú dostať do sloven-
ských základných škôl viac ovocia 
a zeleniny. Do projektu sa prihlá-
silo 248 základných škôl, ktoré 
zabojovali o zdravý balíček pre 
každého žiaka na celý školský rok 
2019/2020 od jednotlivých pre-
dajní Kaufland. Jeden takýto balí-

ček obsahuje 200 gramov čerstvé-
ho ovocia a zeleniny a na žiakov 
bude čakať raz týždenne priamo v 
ich škole. O tom, ktoré školy zís-
kajú ovocie a zeleninu, rozhodla 
v hlasovaní široká verejnosť. Do 
tejto súťaže sa úspešne zapojili ro-
dičia a zamestnanci Spojenej ško-
ly internátnej na Komenského 3 
v Humennom, ale aj ich priatelia. 

ts, Humenné   

V stredu 11. septembra sa primá-
tor mesta Humenné Miloš Merič-
ko zúčastnil spolu s Odborom vý-
stavby MsÚ a zhotoviteľom stavby 
úspešným uchádzačom firmou 
BRENSTAV, s. r. o., na odovzda-
ní staveniska pre výstavbu novej 
budovy MŠ Podskalka za účelom 
presunutia kapacity existujúcej 
MŠ. Cena za zhotovenie predmet-
nej stavby predstavuje 291 462,51 
eura vrátane DPH. Výška nená-
vratného finančného príspevku 
je v tomto prípade 259 350 eur. 
V rámci výstavby novej budovy sa 
uskutočnia všetky zemné práce, 
úpravy povrchov, tepelné izolácie, 
elektroinštalácia, zdravotechnika, 
tesárske, stolárske a klampiarske 
práce, montáže potrubí, maľby, 
obklady či podlahy.

Špecifickým cieľom projektu je 

zlepšenie prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu vrátane vzdelávania a 
starostlivosti v ranom detstve
Projekt rieši výstavbu samostat-
ného objektu materskej školy, 
ktorý bude stavebne nezávislý od 
pôvodného objektu budovy, ktorá 
v súčasnosti slúži pre potreby ZŠ 
s MŠ. Zrealizovaním projektu sa 
zlepšia materiálno-technické pod-
mienky pre výchovno-vzdelávací 
proces s nadväznosťou na zvýše-
nie existujúcej kapacity materskej 
školy z 24 na plánovaných 42 detí, 
ktoré všetky patria medzi prísluš-
níkov MRK.

Rozšírením MŠ 
Podskalka vzniknú 
nové pracovné miesta
Ako sa vyjadril riaditeľ MŠ a ZŠ 
Podskalka Norbert Koscelník, v 
budúcom školskom roku tak budú 
môcť začleniť do vzdelávacieho 
procesu aj 3 – 4-ročné deti. „Pro-

jekt vznikol na základe požiada-
viek občanov, aby sme zapojili do 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
aj tie mladšie deti. Tento projekt 
pomôže aj základnej škole, preto-
že zatiaľ máme nultý, 1. a 2. ročník 
a budeme môcť rozšíriť až na tretí 
ročník a možno v budúcnosti uce-
líme celé primárne vzdelávanie,“ 
povedal Koscelník. Okrem toho 
zvýšením kapacity MŠ Podskal-

ka vznikne niekoľko pracovných 
miest, konkrétne 2 v materskej 
škole, 2 v základnej škole a 1 
miesto pre hospodársko-technic-
kého pracovníka. Projekt výstav-
by novej budovy MŠ Podskalka sa 
uskutoční z Operačného progra-
mu Ľudské zdroje, prioritná os 6: 
Technická vybavenosť v obciach s 
prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít.

SZTP OC Humenné, predseda Jozef Levko   

Slovenský zväz telesne postihnu-
tých – Okresné centrum Humen-
né  za finančnej pomoci mesta 
Humenné a daru od Ing. Ondreja  
Mudreho dňa 27.8.2019 zorgani-

zovali výlet do Levoče. Zúčastnilo 
sa na ňom 120 členov našich zák-
ladných organizácií. Odchod bol o 
6.30 hod. Cestou sme sa zastavili 
v Prešove, kde sme sa občerstvili. 
Do Levoče sme dorazili pred 9.30 
hod. O 10.00 sme sa na Marián-

skej hore zúčastnili svätej omše 
a kto chcel, mohol si vykonať 
aj svätú spoveď. Potom bol čas 
na obed v reštaurácii „Levočský  
Gastrodom“. Po posilnení sme 
mali  prehliadku mesta so sprie-
vodcom. Navštívili sme Chrám 

svätého Jakuba, kde sme videli 
majstrovské dielo Majstra Pavla. 
„Hlavný oltár“. Táto prehliadka sa 
nám veľmi, veľmi páčila. Potom 
sme mali možnosť spoznať mesto 
jednotlivo. O 17.00 bol odchod. 
Bol to krásny výlet. 

Spojená škola internátna na Komenského 3 v Humennom bola úspešná v súťaži, ktorú vyhlásila spoločnosť Kaufland.  
Škola vyhrala zdravé balíčky pre každého žiaka na celý školský rok 2019/2020.

Mesto Humenné získalo nenávratný finančný príspevok na výstavbu novej budovy Materskej školy v osade Podskalka.  
Hrubá stavba by mala byť hotová do konca tohto roka.

Projekt rieši výstavbu samostatného objektu materskej školy, ktorý bude stavebne 
nezávislý od pôvodného objektu budovy, ktorá v súčasnosti slúži pre potreby ZŠ s MŠ.  
| FOTO MILAN POTOCKÝ
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Príbeh európskeho kultúrneho dedičstva vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Výrubom stromov ohrozili chráneného orla krikľavého

Jana Fedičová, Humenné 

Aktuálne múzejné podujatie Deň 
tradičných remesiel  v Expozícii 
ľudovej architektúry a bývania 
(skanzene) Vihorlatského mú-
zea v Humennom je koncipované 
ako multižánrový interaktívny 
program pre školskú mládež s cie-
ľom zoznámiť žiakov s tradičnými 
remeslami regiónu ako významnej 
súčasti kultúrneho dedičstva. Na-
ším cieľom je povzbudzovať úctu  
k ľudskej tvorivej činnosti, pod-
poriť detské zručnosti a podnietiť 
záujem o tradičné remeslá a ich 
využitie v súčasnosti. Podujatie sa 
uskutoční dňa 26. septembra 2019 
v čase od 8.30 do 13. hodiny v are-
áli skanzenu. Program ponúka 
ukážky a tvorivé remeselno-ume-
lecké dielne tradičnej remeselnej 
výroby hrnčiarov, tokárov a ume-
leckých rezbárov, remenárov, tká-
čov, kováčov, spracovateľov vosku 
a ľudových  umelcov z blízkeho 
regiónu. Tradičné roľnícke činnos-
ti predstavia v skanzene ukážky 
tradičnej orby s autentickým kon-
ským záprahom. Kolorit života na 
dedine doplní rekreačná jazda na 
koni a ukážky drobnochovu  v spo-
lupráci so Slovenským zväzom 
chovateľov Vihorlat Humenné. 

Nerozlučnú súčasť kultúrneho de-
dičstva, ktorá ho zároveň výrazne 
formovala − umenie, prezentuje-
me v podobe krátkych divadelných 
predstavení pre deti a mládež po-
čas vystúpenia žiakov Divadelného 
súboru Alfa Základnej umeleckej 
školy na Mierovej ulici v Humen-
nom a žiakov Základnej školy s ma-
terskou školou v Kamenici nad Ci-
rochou. Súčasťou interaktívneho 
programu pre žiakov a študentov 
je prehliadka jednotlivých zbierko-
vých objektov expozície s dôrazom 
na remeselné nástroje, výrobky 
a vystavené umelecké predmety 
ľudovej tvorivosti (v prípade ne-
priaznivého počasia sa program 
uskutoční v objekte kaštieľa Vi-
horlatského múzea v Humennom). 
Podujatie je súčasťou dlhodobého 
múzejného vzdelávacieho  projek-
tu objektového učenia v múzeu Ku 
koreňom, tradíciám, hodnotám... 
Múzejným programom oživovania 
starých remesiel a rôznych foriem 
umeleckého prejavu v autentic-
kom prostredí múzejnej expozície 
spájame remeselné a umelecké 
dedičstvo regiónu s jeho aktuálny-
mi prejavmi a ponúkame mládeži 
podnety k novým výzvam v odvetví 
kultúry. 

tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO 

Páchateľ uskutočnil v marci vý-
rub drevnej hmoty v katastrálnom 
území obce Nižná Oľka v okrese 
Medzilaborce aj napriek upozor-
neniu, že v lokalite sa nachádza 
strom s hniezdom chráneného orla 
krikľavého. Informovala o tom 
prešovská krajská policajná ho-

vorkyňa Jana Ligdayová. Podľa jej 
slov došlo k výrubu stromov v lo-
kalite s miestnym názvom Hora 
aj napriek tomu, že páchateľ bol 
odborom starostlivosti o život-
né prostredie Okresného úradu 
Medzilaborce upozornený, že sa 
tu nachádza strom s hniezdom 
chráneného druhu živočícha, orla 
krikľavého (Aquila pomarina). 

„Ťažbou drevnej hmoty došlo k 
poškodeniu miesta rozmnožovania 
a odpočinku chráneného druhu 
živočícha v jeho prirodzenom pro-
stredí,“ uviedla Ligdayová. Zákon 
pri tomto trestnom čine stanovuje 
pre páchateľa trest odňatia slobo-
dy až na dva roky.

Vihorlatské múzeum v Humennom sa svojimi aktivitami pripája k európskym inštitúciám podporujúcim myšlienku prezentácie 
a ochrany rozmanitých prejavov európskeho kultúrneho dedičstva v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva,  

ktorých tohtoročným mottom je umenie a zážitok.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom začal trestné stíhanie pre prečin porušovania  
ochrany rastlín a živočíchov.

Program ponúka ukážky a tvorivé remeselno-umelecké dielne hrnčiarov, tokárov, 
rezbárov, remenárov, tkáčov, kováčov a spracovateľov vosku. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO
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MsKS – DOM KULTÚRY

ČEKY POINT
Výnimočná talkshow Mariána Čekovského. Téma: 

Cesta. Hosťom bude spevák Lukáš Adamec. – 
v pondelok 23. septembra o 19.00 hod. v divadel-

nej sále DK. Vstupné 17 eur.

H´UMENIE 2: FAREBNÉ VARIÁCIE
Vystavujú frekventanti Ateliéru Galéria Andreja 
Smoláka. – do 30. októbra vo výstavnej miest-

nosti DK.

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM

OREST DUBAY
Autorská výstava pri príležitosti 100-ého výročia 
narodenia významného  výtvarníka a pedagóga,  
národného umelca, rodáka z obce Veľká Poľana 
(okres Snina). Grafik, maliar, sochár, ilustrátor a 
pedagóg patril k významným osobnostiam zakla-

dateľskej generácie slovenských grafikov. Výstava 
potrvá do 31. októbra. 

KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava. Súbor veľkoformátových dobových 

fotografií prináša zábery od najstarších docho-
vaných vyobrazení štvorkrídlového objektu rene-
sančného kaštieľa a priľahlého parku na rytine z 

obdobia druhej polovice XVII. storočia po dnešok. 

KINO FAJN

STEHLÍK
(THE GOLDFINCH)

dráma (USA), slovenské titulky – 
 17. septembra o 19.00 hod.

Theodore „Theo“ Decker mal trinásť rokov, 
keď mu zabili mamu počas bombového útoku v 

Metropolitnom múzeu umenia. Tragédia mu úplne 
zmenila život, ktorý sa od tej chvíle zmenil na ne-
konečnú cestu plnú smútku a viny, znovuzrodenia 

a vykúpenia... ale aj lásky. Počas toho všetkého je 
jeho jediným hmatateľným kúskom nádeje obraz 

vtáčika pripútaného k bydielku... stehlík.

SKUTOK SA STAL
dokument (SVK), originálna verzia  

– 18. septembra o 19.30 hod.
Dokumentárny film ponúkne pohľad a mapo-

vanie slovenskej minulosti cez konkrétny príklad 
najväčšej spoločenskej kauzy 90-tych rokov cez 

príbeh troch kamarátov - Oskara Fegyveresa, 
Róberta Remiáša a Petra Tótha. Skutok sa stal je 
silným dokumentárnym odkazom, ktorý prinesie 
slovenským divákom aj nové a dôležité súvislosti 
a odhalenia. Film pojednáva aj o tom, ako to bolo 
naozaj s únosom prezidentovho syna, vraždou R. 
R. a kauzou Technopol. A o tom, čo s tým má M. 

K. Scenár a réžia Barbora Berezňaková.

ANGRY BIRDS VO FILME 2
animovaný, komédia, rodinný (USA), slovenský 
dabing – 19. a 21. septembra o 17.30 hod. 3D 

verzia, 21. 9. o 15.30 hod., 22. 9. o 15.00 hod.
Red, Bomb a Chuck sa vracajú v pokračovaní 

populárnej rozprávky. Okrem vtáčieho Píplandu 
a sveta ich úhlavných nepriateľov, Krochkáčov, 

existuje aj záhadný tretí ostrov, ktorého obyvatelia 
predstavujú pre všetkých novú hrozbu. Ak sa 

chcú zachrániť, musia sa odvekí súperi spojiť a 
spolupracovať. Z najhorších nepriateľov je tak 

ešte horší tím...

AD ASTRA
sci-fi, thriller (USA), slovenské titulky  

– 19. a 21. septembra o 19.30 hod.
Brad Pitt putuje na vonkajší okraj slnečnej sústavy, 
aby zastavil hrozbu pre život na planéte Zem.  Ob-
javuje tam tajomstvá, ktoré spochybňujú povahu 
ľudskej existencie a naše miesto vo vesmíre. 22. 
storočie. Umelá inteligencia je integrovaná do 

všetkých priemyselných odvetví, Mesiac a Mars 
sú kolonizované, ľuďmi osídlené satelity obiehajú 
okolo Neptúnu, najvzdialenejšej planéty slnečnej 
sústavy. Na Zemi sa stavia nová Babylónska veža. 

Tím budujúci túto gigantickú stavbu vedie Roy 
McBride (B. Pitt). Astronautom sa stal vďaka 

svojmu otcovi (T. L. Jones), ktorý bol veliteľom 
výskumnej expedície projektu Lima. Americké 
spravodajské služby sa domnievajú, že Royov 
otec stále žije a ohrozenie Zeme má pôvod v 

explóziách, ku ktorým dochádza u planéty Neptún 
a súvisí s projektom Lima. 

RAMBO: POSLEDNÁ KRV
(RAMBO: LAST BLOOD)

akčný thriller (USA), české titulky – 20. septembra 
o 19.30 hod., 22. 9. o 17.00 hod.

Prvýkrát s krátkymi vlasmi, prvýkrát bez čelen-
ky, prvýkrát u seba doma, prvýkrát unavený. 

Zato stále s lukom a ikonickým nožom. Kruh sa 
uzatvára. Takmer štyridsať rokov dlhý príbeh 
legendárnej akčnej postavy. Po neľútostných 

bojoch v džungli a púšti sa dej zavŕši tam, kde sa 
začal. Doma v Amerike. Nakoniec ho aj tu doženie 
minulosť. John Rambo (S. Stallone) bude nútený 

oprášiť svoje schopnosti a vydať sa na cestu 
krvavej pomsty. Usadil sa na ranči v Arizone a 

démonov zo svojej zabíjackej minulosti sa snaží 
vyhnať pokojným životom kovboja v americk-
om zapadákove. A práve obyčajný pocit, že má 

konečne pre čo žiť, ho neľútostne vráti tam, odkiaľ 
sa snaží utiecť. Do sveta zabíjania. Dcéra jeho 

dávneho priateľa totiž nedbá na výstrahy a vydá sa 
za hranice do Mexika, kde ju unesie miestna mafia. 
Únosy dievčat na nútenú prostitúciu robia zločinci 

v Mexiku bežne, v tomto prípade však majú 
obrovskú smolu. Každý, kto o Rambovi niekedy 

počul, vie, že nie je dôvod neveriť mu. Boh pozná 
zľutovanie, John nie.

POMAĽOVANÉ VTÁČA
vojnová dráma (CZE/SVK/UKR), slovenské titulky 

– 22. septembra o 19.00 hod.
Svetlo je vidieť len v tme... V snahe uchrániť svoje 

dieťa pred vyhladzovaním Židov, posielajú ho 
rodičia k príbuznej na vidiek, kdesi vo východnej 

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
ZA ZMENU UVEDENÉHO PROGRAMU REDAKCIA NEZODPOVEDÁ

MENINY 
oslavujú: 

(PANNA * 23. 8. – 21. 9.
VÁHY * 22. 9. – 22. 10.)

16. 09. ĽUDMILA
 (Medzinárodný deň ochrany 

ozónovej vrstvy)
17. 09. OLYMPIA
18. 09. EUGÉNIA
19. 09. KONŠTANTÍN, 

KONŠTANTÍNA
 - Deň vzniku Slovenskej 

národnej rady (pamätný deň)
20. 09. ĽUBOSLAV, ĽUBOSLAVA
21. 09. MATÚŠ
 (Medzinárodný deň mieru / 

Svetový deň Alzheimerovej 
choroby / Svetový deň vďačnosti 
/ Deň softvérovej slobody)

22. 09. MÓRIC
 (Svetový deň bez áut)
23. 09. ZDENKA, ZDENA
 (Medzinárodný deň proti 

sexuálnemu zneužívaniu 
a obchodu so ženami a deťmi)

Európe. Chlapcova teta však nečakane umiera a 
tak je dieťa nútené vydať sa na cestu a pretĺkať sa 
samo divokým a nepriateľským svetom, v ktorom 
platia len miestne pravidlá, predsudky a povery. 

Snahu chlapca o doslova fyzické prežitie vystrieda 
po vojne iný boj. Boj, ktorého si ani nie je vedomý 

- boj so sebou samým, boj o svoju dušu, o svoju 
budúcnosť…

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
16. 09.   LOJZO / JUSTÍNA
17. 09.   OTHELLO / ÁMOS
18. 09.   SMOKIE / DOROTKA
19. 09.   CORINA / INDY
20. 09.   MINA / RENO
21. 09.   ŠTOPLÍK / LEO
22. 09.   BRENDA / AJŠA
23. 09.   XÉNIA / MARYLIN
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Od slávnosti Sedembolestnej 
Panny Márie (15. 9., patrónka 

Slovenska) teplota vzduchu 
citeľnejšie poklesne.

Ak je na Matúša (21. 9., apoštol 
a evanjelista) krásne jasno, býva 

budúci rok dobré víno.

V týždni Matúšovom žito sa 
zvykne siať. 

Po Matúšovi ber už čiapku na uši.

Ak je jasné počasie na Mórica 
(22. 9.), v zime časté vetry 

očakávajme.

September víno varí, v októbri 
víno pijem.

Na znamenie Váh sa najlepšie 
sadia zemiaky.

PRANOSTIKA

 (jac)

Východ / Západ  S L N K A 
pon (16.09.) 6:04 / 18:45 hod.
ut 6:05 / 18:43 hod.
st  6:07 / 18:41 hod.
štvr 6:08 / 18:39 hod.
pia   6:09 / 18:37 hod.
sob  6:11 / 18:35 hod.
ned  6:12 / 18:33 hod.
pon (23.09.) 6:14 / 18:30 hod.

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

16. 09.   MEDIA,
  Družstevná ul. 7
17. 09.  NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
  Hviezdoslavova ul. 29
18. 09.  LABORECKÁ,
  Laborecká ul. 58
19. 09.  CENTRUM,
  Námestie slobody 67 (Južné nám.)
20. 09.   DR. MAX - Kaufland,
  Štefánikova ul. 50
21. 09.  U LEVA,
  Nemocničná ul. 39
22. 09.   BENU - OC Tesco,
  Družstevná ul. 39
23. 09.   FIALKA,
  Nemocničná ul. 41/A

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

S L U Ž B Y

 � PREPRAVA tovaru / SŤA-
HOVANIE - vlastnou dodáv-
kou. STAVEBNÉ a MURÁR-
SKE práce. Tel. 0908 417 071.

HE-R/0171

P R Á C A 

 � 42-ročný, čiastočne inva-
lidný dôchodca súrne HĽADÁ 
PRÁCU alebo BRIGÁDU ako 
pomocný robotník, vrátnik / 
informátor, predajca v novi-
novom stánku. Humenné a 
okolie. Tel. 0948 097 342.

HE-R/0172

P R E D A J

 � Predám osobné AUTO zn. 
Škoda Fabia 1.4 sedan – ťažné 
zariadenie a zimné pneuma-
tiky, najazdených 79.500 km, 
platná TK/EK. Cena 2-tisíc 
eur. Tel. 057 775 3384.  

HE-R/0170

 � Predám osobné AUTO zn. 
Škoda Fabia combi HTP 1.2 - r. 
v. 2003, najazdených 152.000 
km, sivá metalíza, platná TK/
EK. Cena 1.500 eur. Tel. 0907 
633 880, 0908 100 123.  

HE-R/0169

 � Predám BUKOVÉ ODREZ-
KY. Tel. 0908 102 786. 

HE-R/0001

 � Predám SUCHÉ PALI-
VOVÉ DREVO. Tel. 0915 900 
006.  

HE-R/0167

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

HE-PR/0268
HE-/0266

KÚPALISKO V HUMENNOM
(16. – 22. 9. 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.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 13.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

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.

H
E

/0221PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

0907 444 186 * RAMI PLUS, s.r.o.
Nemocničná ul. 6, Humenné

K V A L I T A    
Z A   S U P E R   C E N U

	PARAPETY, ŽALÚZIE, SIEŤKY
	ZASKLIEVANIE BALKÓNOV A TERÁS
 (predaj a montáž)

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.
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-MJK-, Humenné

V minulom vydaní nášho týždenníka 
sme ponúkli výsledky a fotogalériu 
z Humenského streetballu mladšej ve-
kovej kategórie. Tentokrát sa na dvoj-
strane spoznajú basketbalisti kategórie 
nad 18 rokov. Tu dominovali zmiešané 
družstvá (čo sa príslušnosti miest týka), 
ale humenskí basketbalisti sa nenechali 
zahanbiť. Autorom a organizátorom 
tohto výnimočného športového poduja-
tia ja Dávid Kulik so svojím organizač-
ným a sponzorským tandemom.

VÝSLEDKY 
Skupina A – S IGELITKOU NA HORY, 
TATRA TEAM, ZŤP, TROPICI, AMIGO, 
ABCD, BEER BROTHERS
Skupina B – CEJAR, NEPLATIČI, MAL 
ŠI BRANIC, JABLOŇ, MARCHMAL-
LOW PREŠOV, VLADO NEMÁ TÍM

CEJAR – NEPLATIČI 9:11* S IGELIT-
KOU NA HORY – TATRA TEAM 16:4 * 
MAL ŠI BRANIC – JABLOŇ 16:4 * ZŤP 
– TROPICI 10:13 * MARCHMALLOW 
– VLADO NEMÁ TÍM 10:12 * AMIGO 
– ABCD 14:5 * CEJAR – JABLOŇ 12:4 
* BEER BROTHERS – S IGELITKOU 
NA HORY 4:8 * NEPLATIČI – MAR-
CHMALLOW 11:10 * TATRA TEAM – 
ZŤP 17:10 * MAL ŠI BRANIC – VLADO 
NEMÁ TEAM 10:14 * TROPICI – AMI-
GO 9:15 * CEJAR – MARCHMALLOW 
6:12 * ABCD – BEER BROTHERS 5:7 
* JABLOŇ – NEPLATIČI 6:11 * S IGE-
LITKOU NA HORY – ZŤP 15:8 * MAL 
ŠI BRANIC – MARCHMALLOW 14:5 
* TATRA TEAM – TROPICI 11:16 * 
VLADO NEMÁ TÍM – CEJAR 12:8 * 
AMIGO – BEER BROTHERS 18:12 * 
NEPLATIČI – MAL ŠI BRANIC 11:15 * 
ABCD – S IGELITKOU NA HORY 5:9 

* JABLOŇ – VLADO NEMÁ TÍM 3:16 
* ZŤP – AMIGO 4:16 * CEJAR – MAL 
ŠI BRANIC 3:17 * TROPICI – BEER 
BROTHERS 11:9 * MARCHMAL-
LOW – JABLOŇ 0:10 * ABCD – TAT-
RA TEAM 6:16 * NEPLATIČI – VLA-
DO NEMÁ TÍM 5:11 * S IGELITKOU 
NA HORY – AMIGO 16:12 * BEER 
BROTHERS – TATRATEAM 16:4 * 
TROPICI – S IGELITKOU NA HORY 
14:13 * AMIGO – TATRA TEAM 10:9 * 
ZŤP – BEER BROTHERS 0:10 * TROPI-
CI – ABCD 10:0

O postup do semifinále
S IGELITKOU NA HORY – NEPLATIČI 
14:8 * TROPICI – MAL ŠI BRANIC 7:17

Semifinále
AMIGO – MAL ŠI BRANIC 10:14 * 
VLADO NEMÁ TÍM – S IGELITKOU 
NA HORY 11:15

O 3. miesto
AMIGO – VLADO NEMÁ TÍM 12:14

Finále
MAL ŠI BRANIC – S IGELITKOU NA 
HORY 12:11

Poradie najlepších: 
1. MAL ŠI BRANIC (Humenné + Mi-
chalovce + Košice + Spišská Nová Ves) 
* Tomáš Kačmarik, Richard Kubovčík, 
Tomáš Mižák, Daniel Lenart

2. S IGELITKOU NA HORY (Bardejov) 
* Štefan Martinček, Lukáš Čegiň, Richard 
Kriško, Jakub Kobulnický

3. VLADO NEMÁ TÍM (Humenné + 
Michalovce) * Dano Gavaľa, Martin Pi-
rkovský, Richard Harman, Dávid Pliško

4. AMIGO (Humenné + Košice) * Šte-
fan Bednárik, Oliver Čech, Alexandra 
Ušalová

HUMENSKÝ STREETBALL NA PUGAČEVKE (2) – MAL ŠI BRANIC, 

Chlapci z Jablone – Rado Gajdoš, Samo 
Gajdoš, Vilo Mihalič a Filip Bazár. | FOTO MJK

Rozcvička humenských basketbalistov – Dano Gavaľa a Martin Pirkovský. | FOTO MJK

Víťaz v presnosti streľby na kôš, trestných hodov – Ivan Kusko (vpravo) a Dávid Kulik 
(uprostred, organizátor súťaže). | FOTO MJK

HE-/0266

ŠPORT / INZERCIA
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S IGELITKOU NA HORY A VLADO NEMÁ TÍM... VÝSTIŽNÉ AJ VTIPNÉ

Paľo Sokyra (vľavo s loptou).  | FOTO MJK

Zo zápasu družstva „Vlado nemá tím“.  | FOTO MJK

S IGELITKOU NA HORY – 2. miesto HS 2019.  | FOTO MŠK

MAL ŠI BRANIC – víťaz HS 2019 kategórie nad 18 rokov.  | FOTO MŠK

VLADO NEMÁ TÍM – 3. miesto HS 2019.  | FOTO MŠKMišo Babjak (vpravo s loptou).  | FOTO MJK
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FORTUNA LIGA – 8. kolo
•	 ZEMPLÍN MICHALOVCE – TRENČÍN 2:1 
* Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa – Nitra 0:3, Senica – 
Dunajská Streda 0:1, Zlaté Moravce / Vráble – Žilina 0:0, 
Ružomberok – Sereď 1:1 / Slovan Bratislava – Trnava 2:0.
Žilina 8 6 2 0 21:6 20
Slovan Bratislava 7 5 1 1 20:7 16
Dunajská Streda 8 5 1 2 18:11 16
Zlaté Moravce 8 4 2 2 10:9 14
Trnava 7 4 1 2 12:9 13
Trenčín 8 3 2 3 14:12 11
Sereď 8 2 3 3 12:16 9
Michalovce 8 2 2 4 8:12 8
Nitra 8 2 1 5 9:13 7
Ružomberok 8 1 3 4 9:13 6
Žiar n/Hronom 8 1 3 4 8:20 6
Senica 8 1 1 6 7:20 4

II. LIGA – 9. kolo
•	 PODBREZOVÁ - TREBIŠOV 3:0 * Komárno 
– FC Košice 0:0, Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš 
2:1, Dubnica nad Váhom – Skalica 2:1, Bardejov – Slovan 
Bratislava B 2:0, Petržalka Bratislava – Poprad 1:3, Žilina 
B – Púchov 1:2, Šamorín – Ružomberok B 0:1.

III.LIGA TIPOS – 9. kolo
•	 MFK SNINA – FK HUMENNÉ 1:1 (1:1), góly: 3. 
Dmytro Rohulskyi – 14. (11m) Filip Serečin.
•	 Plavnica – Vranov nad Topľou 0:2, Spišská 
Nová Ves – Prešov 0:1, Stropkov – Šarišské Michaľany 
1:3, Giraltovce – Kalša 0:3, Veľké Revištia – Poprad B 
0:4, Bardejovská Nová Ves – Lipany 1:3, Svidník – 
Krompachy 2:1.
Lipany 8 7 0 1 22:5 21
Vranov 8 6 1 1 17:6 19
Kalša 9 6 1 2 19:9 19
Poprad B 8 6 0 2 19:10 18
Prešov 8 5 1 2 25:9 16
Humenné 8 5 1 2 16:7 16
Stropkov 8 4 1 3 12:13 13
Svidník 9 3 3 3 11:13 12
Snina 8 3 2 3 10:12 11
Bard. N. Ves 8 2 2 4 12:19 8
Plavnica 8 2 2 4 6:14 8

Š. Michaľany 8 2 1 5 5:15 7
V. Revištia 8 2 0 6 6:27 6
Krompachy 8 1 2 5 9:11 5
Spiš. N. Ves 8 0 3 5 3:9 3
Giraltovce 8 1 0 7 6:19 3

IV. LIGA SEVER – 9. kolo
•	 MEDZILABORCE – ĽUBOTICE 2:0.
•	 Gerlachov – Župčany 3:3, Sabinov – Soľ 3:0, Svit 
– Spišské Podhradie 1:2, Záhradné – Demjata 2:0, Kra-
čúnovce – Spišská Belá 1:0, Stará Ľubovňa – Fintice 4:0, 
Raslavice – Nižný Hrušov 1:0.
Spiš. Podhradie 9 7 2 0 22:9 23
Župčany 9 4 4 1 18:13 16
Medzilaborce 9 5 1 3 16:19 16
Kračúnovce 9 4 3 2 11:10 15
Sabinov 9 4 2 3 18:11 14

Gerlachov 9 3 4 2 18:14 13
St. Ľubovňa 9 4 1 4 14:15 13
Demjata 9 3 3 3 14:12 12
Spišská Belá 9 4 0 5 14:15 12
Raslavice 9 3 2 4 13:13 11
Ľubotice 9 3 2 4 12:12 11
Soľ 9 3 2 4 11:11 11
Svit 9 2 4 3 16:17 10
Záhradné 9 3 1 5 17:20 10
Nižný Hrušov 9 2 2 5 12:14 8
Fintice 9 1 1 7 7:28 4

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 7. kolo
•	 BOROV – LACKOVCE 1:0, HENCOVCE – ZÁ-
MUTOV 0:0, SAČUROV – BELÁ NAD CIROCHOU 
8:0, BYSTRÉ – JASENOV 2:1, STAKČÍN – KAMENI-
CA NAD CIROCHOU 1:1, SEČOVSKÁ POLIANKA – 

ČIERNE NAD TOPĽOU 1:1. Ptičie malo voľno. Brekov 
zo súťaže odstúpil.
I.TRIEDA OBFZ HE  DOUBLESTAR BET – 7. kolo
•	 KRÁSNY BROD – KOCHANOVCE 2:1, ZEM-
PLÍNSKE HÁMRE – LIESKOVEC 3:1, NIŽNÁ SIT-
NICA – VYŠNÁ SITNICA 1:0, NIŽNÉ LADIČKOVCE 
– UBĽA 5:2, KOŠKOVCE – ULIČ 2:0, DLHÉ NAD CI-
ROCHOU – PAKOSTOV 1:3, RADVAŇ NAD LABOR-
COM – PAPÍN 2:1.
II. TRIEDA OBFZ HE DOUBLESTAR BET – 6. kolo
•	 OHRADZANY – OĽKA 2:3, TURCOVCE 
– ZBUDSKÉ DLHÉ 3:0, ŇAGOV – LUKAČOVCE 
(2.11.2019). Rokytov pri Humennom mal voľno. Hrabo-
vec nad Laborcom zo súťaže odstúpil.

ŠPORT / INZERCIA

FUTBALOVÝ SERVIS

 

 

 

 

OD OKTÓBRA  V  PONUKE
STRAVOVANIE PRE SENIOROV / ROZVOZ OBEDOV PRE SENIOROV

HE-PR/0248

Svoje pomyselné 
športové stany 
rozložili na ná-
mestí v rámci 
Humenského jar-
moku aj športové 
kluby mladých 
f l o r b a l i s t o v . . . 
| FOTO MJK

...a mladých ho-
kejistov HC 19 
Humenné. Už túto 
sobotu Humen-
čania privítajú na 
domácom ľade 
družstvo Gelnice, 
v rámci 1. kola II. 
ligy skupiny B.  
| FOTO MJK
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(jpnc), -MJK-; Svit

Po dlhšej odmlke sa s našimi plav-
cami stretávame opäť. Na prelome 
mesiacov august a september boli 
účastníkmi letného plaveckého sú-
stredenia, za ktorým cestovali pod 
naše nádherné tatranské štíty, pod 
dohľadom troch trénerov.

Vzhľadom na pravidelnú letnú odstáv-
ku humenského kúpaliska v prvých 
dvoch septembrových týždňoch, vy-
cestovali členovia Plaveckého klubu 
Chemes Humenné za bazénovou vo-
dou do nádhernej oblasti pod Vysoké 
Tatry. Pred zimnou plaveckou sezónou 
naberalo kondičku tridsať našich plav-
cov vo Svite, v 25-metrovom bazéne.

Jednotýždňová príprava začala v pia-
tok 30. augusta popoludní, s prvým 
tréningom. V sobotu a nedeľu sa tréno-
valo  vo vode dvojfázovo - ráno a pred 
večerou. V pondelok dopoludnia sa 
výprava presunula zubačkou na pešiu 
túru na Štrbské pleso a pred večerou 
sa znova zarezávalo v bazéne. Od 

utorka do štvrtka sa vo vode trénovalo 
opäť dvojfázovo a v parku popoludní 
absolvovali humenskí plavci aj suchý 

tréning. Spestrením pobytu vo Svite 
bol aj obľúbený bowling. Po rannom 
tréningu v piatok sa balilo a po obede 

sa plavci a tréneri M. Tomahogh, J. 
Pencák a J. Luksaj vrátili na východ do 
Humenného.

Sústredenie humenských plavcov pod tatranskými končiarmi

Voda 25-m bazéna vo Svite bola domovom humenských plavcov počas letného sústredenia. | FOTO ARCHÍV PKCH

Trénerská trojica – Pencák, Tomahogh a Luksaj, dohliadala nielen na kondičnú prípravu našich 
plavcov. | FOTO ARCHÍV PKCH

Suchá príprava, beh, gymnastika a strečing je súčasťou.| FOTO ARCHÍV PKCH

Voda našim plaveckým talentom svedčí. | FOTO ARCHÍV PKCH

Zubačkou zo Štrby na Štrbské pleso a späť. | FOTO ARCHÍV PKCH
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-MJK-, Humenné

September patrí v meste Humenné 
aj pripomenutiu si prvej písomnej 
zmienky. Uplynulý týždeň sme dali 
tejto udalosti 702. výročie. Tradič-
né oslavy „Dni mesta Humenné“ 
boli tentokrát späté s „Humenským 

jarmokom“, ktorý písal svoj 30-ty 
ročník.

Tieto podujatia, ktoré vyvrcholili 
v piatok a pokračovali v sobotu a ne-
deľu, sprevádzali už od utorka rôzne 
sprievodné akcie s názvom – Humen-
né sebe. Zapojili sa do nich umelecké 

a základné školy, špor-
tovci, Slovenský čer-
vený kríž, Vihorlatská 
hvezdáreň či rôzne hu-
menské spolky. Nielen 
na hlavnom a južnom 
námestí mohli občania 
pohliadnuť na hudob-
no-tanečné aktivity či 
výchovno-náučné pre-
zentácie, napríklad aj 
hasičov. Navyše, sláv-
nostne otvorili karan-
ténnu stanicu (útulok) 
pre psov v v lokalite 
Hubková. Vedenie 
Mestského úradu bolo 
prístupné verejnosti 
v stredu. Hlavne naj-
menší boli nedočkaví, 
aby si mohli vyskúšať 
posedieť v primátor-
skom kresle.

HUMENNÉ SEBE... fotoreportážou sme začali oslavy Dní mesta

V piatok podvečer si už zástupcovia mesta Humenné s hosťami partnerských miest 
i Humenčanmi, aj s občanmi z blízkeho okolia a priateľmi nášho mesta, mohli pozrieť 
večerný kultúrny program.  | FOTO MJK

Hudba a spev dominovala aj v prezentácii žiakov a pedagógov Súkromnej Základnej umeleckej školy VIA 
ARTO.  | FOTO MJK

Žiaci a učitelia ZUŠ Mierová hudobne potešili okoloidúcich až na dvoch 
miestach Námestia slobody. | FOTO MJK

Priestory Južného námestia patrili hudobnej tvorbe SZUŠ 
Múza a koncertu „S Múzou na klavíri“... a nielen na klavíri. 
 | FOTO MJK

Žiaci ZŠ Kudlovská vytvorili po pešej zóne svoje „živé sochy“. Stvárnili folkloristov, maliara Oresta Dubaya i spisovateľa Václava Pankovčina. | FOTO MJK


