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Pri Humennom zomrel
ďalší motorkár
Viac na str. 4

Jasenovský hrad sa mení
na atraktívnu pamiatku.
Očaril aj ministra
kultúry
Viac na str. 3

Mesto chce predať budovu a pozemky
v lukratívnej časti Humenného
Samospráva plánuje predať mestskú budovu a pozemky v širšom centre mesta. Viacerí poslanci to kritizujú.

Milan Potocký, tasr, Humenné

Mesto plánuje predať dvojpodlažnú budovu aj s pozemkami, ktoré sa nachádzajú na Lipovej ulici v Humennom. V týchto mestských priestoroch donedávna sídlila predajňa poľovníckych a rybárskych
potrieb. Aktuálne je budova nevyužitá.
Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva predložilo mesto poslancom
zámer na odpredaj tejto budovy aj s pozemkami, ktoré sa nachádzajú pod objektom a v jeho blízkosti. Spomínané ne-

hnuteľnosti chce samospráva predať formou obchodnej verejnej súťaže. Poslanec
Ivan Hopta tvrdí, že mesto by budovu a
pozemky nemalo predávať. Hopta je
presvedčený, že objekt by mohli využívať Humenčania na rôzne spoločenské
a kultúrne stretnutia. Viceprimátor Andrej Semanco argumentuje, že mesto
budovu nepotrebuje. Podľa neho majú
Humenčania k dispozícii dostatok mestských priestorov, kde sa môžu stretávať
pri rôznych spoločenských, kultúrnych
podujatiach a záujmových činnostiach.

Hopta: Budova je na lukratívnom mieste, nepredávajme ju

Poslanec Ivan Hopta je zásadne proti
predaju budovy aj pozemkov. „Ja sa pýtam, prečo ideme opäť predávať jednu
budovu, ktorá je na lukratívnom mieste,
ktorá by mohla slúžiť mestu Humenné,“
povedal poslanec. Dodal, že mesto už
pred časom urobilo chybu, keď nekúpilo od Vyššieho územného celku Prešov
bývalý Červený dom – Vihorlatské osvetové stredisko. Mesto podľa neho „stráca
ďalšie budovy na území mesta“. „Ja si

myslím, nehnevajte sa na mňa, že to je
zase nejaký biznis pripravený pre nejakú
osobu, ktorá si ide túto budovu kúpiť.
Pretože ak by ju mesto opravilo a urobilo nejaké centrum, kde by sa mohli
schádzať krúžky, organizácie a tak ďalej.
Pomohli by sme mnohým, mnohým občanom mesta Humenné, ktorí sa musia
schádzať po krčmách a tak ďalej, keď
chcú nejakú schôdzu urobiť, alebo niečo také,“ poznamenal Hopta. Očakáva,
že príjem z predaja nehnuteľnosti bude
pre mesto a Humenčanov zanedbateľný.
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Mesto chce predať budovu a pozemky v lukratívnej časti Humenného
pokračovanie zo strany 1

„Prečo sa ideme tejto budovy akože zbavovať. Pretože pre mesto pár desiatok tisíc eur, pri rozpočte takmer 25 miliónov
eur ročne tieto finančné čiastky nič nebudú znamenať. Myslím si, keď túto budovu predáme. Ja som zásade proti, aby
sme túto budovu predávali. Ja si myslím, že mesto má dostatok finančných
prostriedkov na to, aby túto budovu dalo
do náležitého stavu, aby sme ju pekne
upravili, aby sme tam urobili nejaké
centrum spoločenských a kultúrnych organizácií, ktoré by sa mohli počas celého
kalendárneho roka kde schádzať. Preto
budem hlasovať proti,“ reagoval poslanec Ivan Hopta.

Sukovský: Mesto má dosť
priestorov

Poslanec a zároveň predseda Komisie
správy majetku a podnikateľskej činnosti Dušan Sukovský je presvedčený,
že mesto má dostatok priestorov, kde
môže vykonávať rôzne činnosti. Budovu na Lipovej ulici podľa neho mesto
nepotrebuje. „Nemusí byť závislé od
nejakej budovy, do ktorej treba naozaj veľa investovať,“ povedal Sukovský. Pripustil, že objekt sa nachádza

v lukratívnej časti mesta. Je ale presvedčený, že pre mesto nie je potrebný.
„Ak chcú občania niekde sa zísť, myslím, že mesto má dosť priestorov,“ povedal Sukovský. Viceprimátor Andrej
Semaco uviedol, že mesto sa o svoj
majetok stará. „Jednoducho majetok
mesta sa stále zveľaďuje a je vyššej
a vyššej hodnoty. My sme tu na zastupiteľstve počuli, čo sme mali všetko
kúpiť, alebo čo by sme mohli kúpiť,
kde sa nemajú ľudia stretávať možnosť. A majú sa. V mestskom kultúrnom stredisku, v Centre voľného času.
Centrum voľného času sme pomaličky
zatvárali, pretože bolo tam málo detí,
málo aktivít, málo krúžkov,“ povedal
Semanco. Podľa viceprimátora mesto
nepotrebuje ďalšie budovy, do ktorých je potrebné výrazne investovať. Aj
preto samospráva nekúpila nevyužité
objekty Prešovského samosprávneho
kraja (PSK), ktoré sa nachádzajú na
území mesta. Konkrétne Vihorlatské
osvetové stredisko, ktoré ponúkal kraj
za 380-tisíc eur, alebo škôlku na Ulici 26. novembra, za ktoré chcel PSK
960-tisíc eur. „No nám to nechýba
k šťastiu, to vám garantujem,“ povedal
Semanco.

Viceprimátor: Je to nevyužiteľný pozemok

Hopta vysvetlil, že si nepredstavuje
starostlivosť o majetok mesta tak, že sa
bude jednoducho rozpredávať. „My sa
máme starať o zveľaďovanie majetku,
a nie rozpredaj majetku. My už v takej
lukratívnej časti mesta ani pozemok, ani
budovu nenájdeme,“ zdôraznil Hopta.
Dodal, že v susedstve mestskej budovy
chátra pozemok a objekt hvezdárne,
ktorý kedysi patril Prešovskému samosprávnemu kraju. „Pozrite, čo to dnes
tam je. Nič. Súkromník to zobral a nie je
tam nič, spustošený pozemok. Takže ja
som proti,“ zopakoval poslanec. Dodal,
že sa mu nepáčia ani fotografie budovy,
ktoré ukázalo mesto poslancom pred
schvaľovaním zámeru. Podľa poslanca
sú nafotené tak, aby zvýrazňovali zlý
stav objektu. Podľa viceprimátora fotky
len odrážajú skutočnú realitu a stav budovy a celého areálu. „Neprikrášľovali
sme ani sme neuberali na kráse nič. Jednoducho toto je holá skutočnosť a je na
chválu, že riaditeľ technických služieb
to dal pokosiť, pretože tam diviaky aj líšky po týchto záhradách tam behajú jedným, druhým, tretím susedom, štvrtým,
nikto sa o to nestará, je to nevyužiteľný
pozemok,“ uviedol Semanco.

Poslanec: Má tam byť minimálna cena podľa znaleckého
posudku

Poslanec Jozef Babják upozornil, že
v predkladanom zámere navyše chýbala
minimálna cena, ktorá by bola stanovená na základe znaleckého posudku. „Do
uznesenia samotného by sa mala dostať
minimálna cena, za ktorú to ideme predať. To znamená minimálna cena podľa
znaleckého posudku. Toto by tam malo
byť, aby neboli pochybnosti, pretože vy
tu máte uvedené za stavbu, za výmery
pozemku si máme násobiť, tak ja sa pýtam, aká je to cena, minimálna cena, za
ktorú by sme tento objekt, stavbu plus
pozemky mali predať. Trvám na tom,
že v uznesení by malo byť za minimálnu cenu určenú znaleckým posudkom,”
vysvetlil Babják. „Podmienky účasti
v súťaži sú presne napísané, metre štvorcové, koľko za meter štvorcový, znalecké
posudky, všetko je tam napísané,“ oponoval Semanco. Návrh poslanca Jozefa
Babjáka, aby bola v zámere na odpredaj
uvedená aj minimálna cena určená znaleckým posudkom, neprešiel. Za boli len
6 poslanci, nikto nebol proti, 10 poslanci
sa zdržali hlasovania. Poslanci napokon
schválili zámer na odpredaj spomínaného majetku. Za bolo 13 poslancov.

V múzeu bude Deň tradičných remesiel
Jana Fedičová, Humenné
Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva žiakov základných škôl dňa 25. septembra 2017 v čase od 9.00 do 14.00 hodiny
do areálu Expozície ľudovej architektúry
a bývania (skanzenu) Vihorlatského múzea v Humennom na celodenné zážitkové
podujatie pod názvom Deň tradičných remesiel. Naším cieľom je zoznámiť školskú
mládež s tradičnými remeslami regiónu
ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva, povzbudiť úctu k ľudskej tvorivej činnosti, podporiť detské zručnosti
a podnietiť záujem o tradičné remeslá a
ich využitie v súčasnosti. Súčasťou Dňa
tradičných remesiel v areáli skanzenu
budú ukážky remesiel a praktická výuka
tradičnej výroby v spolupráci s miestnymi

remeselníkmi. Žiaci sa počas prehliadky
areálu skanzenu zoznámia s jednotlivými
zaniknutými i pretrvávajúcimi remeslami
regiónu a predmetmi tradičnej remeselnej
výroby. Majú možnosť zapojiť sa do remeselných činností pri tkaní na krosienkach,
vyskúšať si techniky pri výrobe varešiek
a korýtok a vstúpiť do sveta umeleckého
i remeselného rezbárstva. Výchovno-vzdelávacie podujatie v autentickom prostredí
skanzenu formou praktických remeselných činností nadväzuje na školské
osnovy dejepisu, výtvarnej a praktickej
výchovy žiakov základných škôl. Rozvíja
tvorivé a estetické prejavy žiakov a v neposlednom rade vytvára záujem o svoj
región a hodnoty v ňom vytvorené. Podujatie je súčasťou objektového vyučovania
v múzeu ako pokročilej formy múzejného

Súčasťou Dňa tradičných remesiel v areáli skanzenu budú ukážky remesiel a praktická výuka
tradičnej výroby v spolupráci s miestnymi remeselníkmi. | ILUSTRAČNĚ FOTO: MILAN POTOCKÝ

vzdelávania školskej mládeže, založeného
na kombinácii aktívneho učenia a osobného porozumenia. Základom objektového
vyučovania je sprístupnenie zbierkových
predmetov a objasňovanie informácií spojených s múzejnými predmetmi v kontex-

te s historickými súvislosťami. Prítomná
aura pravosti a jedinečnosti exponátov
tak napomáha k rozvoju predstavivosti,
kritickému hodnoteniu, zhromažďovaniu
a spracovávaniu informácií ako súčasti
modernej školskej výuky.
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Jasenovský hrad sa mení na atraktívnu pamiatku.
Očaril aj ministra kultúry

Jasenovský hrad pri Humennom prešiel v priebehu siedmich rokov výraznými zmenami. Národná kultúrna pamiatka sa vďaka obci,
pamiatkarom, archeológom, dobrovoľníkom aj vďaka finančnej podpore štátu mení na vyhľadávanú a pre turistov zaujímavú atrakciu. Hrad
si koncom minulého týždňa pozrel aj minister kultúry SR Marek Maďarič.
Milan Potocký, Jasenov

Intenzívne realizačné práce na obnove národnej kultúrnej pamiatky Jasenovský hrad odštartovali v roku 2011.
V tom istom roku bolo založené aj Občianske združenie na záchranu Jasenovského hradu. V priebehu siedmich
rokov dostali na obnovu hradu z Ministerstva kultúry SR vyše 105-tisíc eur.
„Naozaj sme veľmi vďační, že tento
projekt existuje a že napriek mnohým
úskaliam, ktoré určite sú, tento projekt
ďalej beží a môžu sa týmto národné
kultúrne pamiatky obnovovať,“ povedala starostka obce Jasenov Lucia
Sukeľová. Doplnila, že od roku 2011
čiastočne upravili na hrade prístupovú
cestu, nainštalovali informačné tabule, spracovali archeologicko-historický prieskum, boli vypracované cenné
zamerania objektov hradu, statický
pasport, urobili terénne úpravy a zrealizovali rozsiahle stavebné práce. Sukeľová spresnila, že niektoré muriva a
piliere, ktoré boli postavené za čias Rákociovcov, museli pri obnove ruín hradu odstrániť, pretože neboli kvalitné.
„Všetky muriva, ktoré boli z tohto obdobia, boli odstránené a boli doplnené
podľa vyobrazenia,“ uviedla starostka.
V roku 2016 opravovali baštu s kaplnkou. Zaujímavosťou je, že na hrade sa
nachádzajú tri strieľne a pritom každá
z nich je odlišná. Na hrade pribudli aj
tri solárne svietidlá, ktoré prvýkrát trvale nasvecujú Jasenovský hrad v noci.
„Prvýkrát vidíme hrad aj v noci,“ povedala starostka. Každý rok pracuje na
hrade v priemere 20 ľudí. Vytvorenie
pracovných miest podporil úrad práce
vďaka financiám z Európskeho sociálneho fondu. Sukeľová doplnila, že
hrad sa mení k lepšiemu aj vďaka pomoci Vihorlatského múzea v Humennom a Krajského pamiatkového úradu
v Prešove. „Po odbornej stránke nám

garantujú odborný priebeh všetkých
týchto prác,“ povedala Sukeľová.

Minister: Vidno reálne výsledky tejto práce

Na Jasenovský hrad si vo štvrtok minulý týždeň aj napriek nepriaznivému
daždivému počasiu vyšliapal minister
kultúry Marek Maďarič. „Môžem potvrdiť, že považujeme tento projekt
za úspešný, preto sme ho už v roku
2014 predĺžili do roku 2017 a takisto
ho predĺžime v tomto roku na ďalšie
tri roky. Tento projekt je zmysluplný
nielen v obnove a záchrane hradných
ruín, ale aj v tom, že sa vytvárajú pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných,“ poznamenal Maďarič. Dodal,
že záujem o rekonštrukciu hradných
ruín na Slovensku narastá. „Ak v roku
2011 sa začínalo a boli dvaja žiadatelia, tak tento rok je to 39 žiadateľov.
My sme dokonca rozšírili tú možnosť
nielen na hradné ruiny, ale na historické parky,“ povedal minister. Dodal,
že vďaka obnove hradov bolo tento
rok vytvorených vyše 600 pracovných
miest. Minister dodal, že rezort kultúry postupne navýšil aj objem peňazí,
ktorý každoročne putuje do obnovy
hradov. Kým v roku 2011 sa začínalo
na sume cez 100-tisíc, v tomto roku
ministerstvo kultúry vyčlenilo v rámci
Slovenska na tento projekt 800-tisíc
eur. „Súhrnná suma od roku 2011 doteraz bola vyše 4 milióny na obnovu
hradných ruín v kombinácii so zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných.
Dnes vidno reálne výsledky tej práce,“
poznamenal Maďarič.

Do obnovy pamiatok ide viac
miliónov

Minister vysvetlil, že na obnovu národných kultúrnych pamiatok vynakladá
rezort kultúry ročne 12 miliónov eur.
„Je to dotačný program ministerstva

kultúry, ktorý
sa volá Obnovme si svoj dom.
Tam sú rôzne
podprogramy
aj na obnovu
pamiatok, aj na
edičnú činnosť,
aby tie pamiatky, nielen hrady,
samozrejme, čokoľvek, čo je ná- Na hrade Jasenov prebiehajú rekonštrukčné práce od roku 2011.
rodnou kultúr- | FOTO: MILAN POTOCKÝ
nou pamiatkou.
Roky dozadu
suma bola cca 6
miliónov, ktoré
sme dostávali
a ktoré sme cez
dotácie distribuovali, a už tento
rok je to 12 miliónov a bude to Hrad si minulý týždeň prezrel aj Minister kultúry SR Marek Maďaaj budúci rok. A rič. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
to je zásadný nány. „Hneď oproti vstupu sa nachádza
rast, myslím si, že toto Slovensko uvi- bašta s kaplnkou. Ak by sme ju prekryli
dí a aj to pocíti na obnove pamiatok,“ nejakým ľahkým spôsobom, naznauviedol minister.
čili rekonštrukciu a obnovili možnosť
prevádzkovania bohoslužieb, bola by
Na hrade chcú vybudovať
tam možnosť aj realizovať sobáše. Tým
pádom je nutnou podmienkou pripravyhliadkovú vežu
Starostka Lucia Sukeľová vysvetlila, viť, spevniť prístupovú cestu k hradu,
že s Jasenovským hradom majú veľ- aby sa nevesta so ženíchom dostali na
ké plány. V spolupráci s Krajským hrad,“ povedala s úsmevom Sukeľová.
pamiatkovým úradom v Prešove vy- Doplnila, že plánujú oživiť aj kedysi
pracovali návrh dlhodobého zámeru tajomnú miestnosť. „Je to miestnosť,
obnovy Jasenovského hradu. „Je to ktorá preslávila Jasenovský hrad. Je
horizont možno desiatich rokov. Pri to miestnosť, v ktorej sa razili falošné
tomto dlhodobom zámere sa stanovilo, mince. Aj túto by sme chceli taktiež
k čomu sa chceme dopracovať. Našou sprevádzkovať a naznačiť, čo sa tam rohlavnou prioritou je, aby sa uzavre- bilo v minulosti,“ priblížila starostka.
lo celé opevnenie hradu. Keď vstúpi Potvrdila, že zámerom je aj vybudovať
návštevník hlavnou bránou, tak aby vyhliadkovú vežu, ktorá by nenarubolo možné mať tam k dispozícii aj šila atmosféru a kompaktnosť hradu.
turisticko-informačné centrum,“ po- „Umožnila by zažiť pohľad, ako mali
vedala Sukeľová. Centrum by sa malo obyvatelia hradu z tých najvrchnejších
nachádzať v bašte vedľa vstupnej brá- miestností paláca,“ uzavrela starostka.
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Pri Humennom zomrel ďalší motorkár
Po zrážke so srnou zomrel 23-ročný Peter. Je to už druhá tragická
nehoda motocyklistu v okrese Humenné v priebehu troch týždňov.
mpo, Humenné

Tragická nehoda sa stala v piatok
ráno pri Humennom. Krátko po
6-tej hodine ráno došlo na ceste
I/74 za mestom Humenné smerom
na Brekov k dopravnej nehode.
23-ročný Peter ako vodič motocykla Yamaha počas jazdy nestihol
zareagovať na lesnú zver, srnu,
ktorá sa náhle zjavila na ceste.
Po vzájomnej kolízii Peter spadol
s motorkou na zem, pričom utrpel
zranenia, ktorým na mieste podľahol. „Presné okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú v štádiu
šetrenia. Vyšetrovateľ Okresného
riaditeľstva Policajného zboru
v Humennom vo veci začal trestné
stíhanie pre trestný čin usmrtenia,“
informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová.

Začiatkom septembra
zomrel 33-ročný motorkár

Je to už druhá tragická nehoda

motocyklistu v okrese Humenné
v priebehu troch týždňov. Vážna
dopravná nehoda s tragickým koncom sa stala aj 2. septembra priamo
v Humennom. Pri zrážke osobného
auta s motocyklom zomrel 33-ročný motorkár. Vodič motocykla
Suzuki smeroval po hlavnej ceste po Družstevnej ulici smerom
na Brekov. Z vedľajšej cesty ulice
Poľná mu pravdepodobne nedal
prednosť vodič osobného auta Seat
Toledo. Motocyklista už zrážke nedokázal zabrániť a narazil do ľavej
prednej časti vozidla. Tridsaťtriročný vodič motocykla zrážku s osobným motorovým vozidlom neprežil. Motocyklista utrpel na mieste
zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so
životom. Aj napriek snahe záchranárov sa ho nepodarilo oživiť. Šesťdesiatštyriročný vodič Seatu a jeho
spolujazdkyňa sa počas nehody
nezranili. Humenský vyšetrovateľ
začal v tejto veci trestné stíhanie
pre trestný čin usmrtenia.

Obchod predával falzifikáty známych značiek

Colníci zaistili v predajni módnych odevov a doplnkov v centre hlavného
mesta falzifikáty v hodnote viac ako 68-tisíc eur. Kabelky, peňaženky, opasky
či topánky boli len vydarenými napodobeninami značiek svetového mena.
ts, Bratislava

Bratislavskí colníci v uplynulých
týždňoch navštívili predajňu módnych odevov a doplnkov v centre
Starého mesta v Bratislave, odkiaľ
po dôkladnej kontrole odišli s veľkým „nákupom“. Vzali so sebou oblečenie, obuv, batohy, opasky, peňaženky či náramky nesúce značku
popredných módnych dizajnérov
a výrobcov. Títo však „nákup“ colníkov prostredníctvom svojich
zástupcov vyhodnotili ako porušovanie práv duševného vlastníctva
a všetok tovar označili za vzhľadovo vydarené falzifikáty svojich
výrobkov. Ak by sa tieto výrobky

predali na trhu ako originály, spôsobili by podľa vyjadrenia oprávnených osôb, škodu v celkovej výške
68 252 eur. Zabavený tovar zrejme
skončí v spaľovni. Existuje aj možnosť poskytnúť ho na humanitárne
účely. Musí sa však posúdiť, či užívateľom nespôsobí nejaké zdravotné komplikácie a takisto je z tovaru
potrebné odstrániť chránené označenie. Majiteľovi obchodu, kde colníci uvedeného falzifikáty zaistili,
hrozí okrem prepadnutia tovaru
aj pokuta až do výšky 67-tisíc eur,
respektíve trestné stíhanie. Informovala hovorkyňa Colného úradu
Bratislava Drahomíra Adamčíková.

23-ročný motocyklista počas jazdy už nestihol zareagovať na srnu, ktorá sa náhle zjavila na
ceste. | FOTO: POLICIA

S motorkou spadol na zem, pričom utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. | FOTO: POLICIA

Počas veľkej pátracej akcie skontrolovali vyše 300 ľudí
mpo, Prešov

V stredu minulý týždeň bola vykonaná na teritóriu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove pátracia akcia. Bola zameraná
na pátranie po osobách, na ktoré je
súdom vydaný príkaz na zatknutie,
príkaz na dodanie do výkonu trestu
odňatia slobody, zatýkací rozkaz,
po nezvestných osobách a osobách,
ktoré sú podozrivé zo spáchania

trestnej činnosti. Do priameho
výkonu bolo zapojených 115 policajtov služby kriminálnej polície,
služby poriadkovej polície a 18 policajtov dopravnej polície. „Celkovo
bolo prekontrolovaných 121 motorových vozidiel a 308 osôb. Výsledkom akcie bolo vypátraných 5 osôb
a bolo zistených 34 priestupkov,“
informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová.
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DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEUBUDE VEDIEŤ
Inzerujte
v našich novinách
a ste stále na očiach.
Oslovíte viac ako
10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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Fotoklub Reflex v priereze času

Začiatky fotoamatérskej činnosti v Humennom siahajú do prvej polovice minulého storočia, keď v Humennom aktívne pôsobila fotoskupina pri Klube slovenských turistov a lyžiarov.
Mária Mišková, Humenné

Svoju históriu si píše od roku 1942,
keď ju viedol známy fotograf, povolaním bankový úradník, Ladislav
Galoch. Fotoskupina mala vtedy
okolo 15 členov a jej najvýznamnejšou aktivitou bolo usporiadanie 4
celoslovenských fotografických výstav. Na jednej z nich (v roku 1943)
sa zúčastnila a čestné uznanie získala aj významná slovenská sociálna
fotografka, absolventka Bauhausu,
Irena Blühová. V rokoch 1941 – 1944
pôsobila v Humennom v odboji pod
menom Elena Fišerová a pod týmto
menom získala aj ocenenie. Odchodom Ladislava Galocha z Humenného v roku 1957 fotoamatérske hnutie
v Humennom ukončuje svoju organizovanú aktivitu, zostávajú však
jednotlivci, ktorí sa svojej fotografickej záľube intenzívne venujú. K najvýraznejším autorom patril nesporne Robert Spielmann (1913 – 2006),
rodák z Brna, ktorý sa v Humennom
natrvalo usadil od roku 1947. Ako
staviteľ inicioval okolo seba svojich
spolupracovníkov s fotografickou
záľubou, aj keď netvorili žiadnu organizovanú skupinu.
V roku 1975 sa začína výrazne aktivizovať metodický úsek amatérskej fotografie v rámci záujmovej umeleckej činnosti na vtedajšom Okresnom
osvetovom stredisku v Humennom.
Metodická činnosť sa zamerala na
základy osvojovania si fotografického myslenia, podporu talentov a
rozvíjanie tvorivých
a prezentačných možností fotografie. Prostriedkom vzdelávania
sa stali odborné semináre a najmä
cyklus školení Diaľkovej školy fotografie Ladislava Noela. Tá bola
v rokoch 1977–80 základom pre
vytvorenie bázy tvorivých autorov
a odborne pripravených školiteľov
pre základnú fotografickú činnosť v
regióne. Po ukončení školenia bol

pilierom pre novú fotografickú výpoveď humenských fotoamatérov
projekt Presídľovania a výstavby
vodnej nádrže v Starine. Z pôvodnej
nadstavby pre 4. ročník diaľkovej
školy fotografie sa stal niekoľkoročný fotodokumentárny projekt (1980
– 1987), ktorého sa začali zúčastňovať fotoamatéri z viacerých miest
Slovenska, ale i Česka, Maďarska a
vtedajšej Nemeckej demokratickej
republiky. A popri fotografoch aj
filmári a výtvarníci. V tomto čase
to bol ojedinelý projekt v sfére záujmových voľnočasových aktivít na
Slovensku. Tieto udalosti vyústili do
založenia fotoklubu REFLEX (1981),
ktorý začal pôsobiť najprv pri štátnom podniku Chemkostav, neskôr
pri Závodnom klube ROH Chemlon
a nakoniec pri Okresnom osvetovom
stredisku v Humennom. Od začiatku mal celookresnú pôsobnosť s cieľom aktivizácie všetkých záujemcov
o fotografiu. Predsedom klubu bol
Robert Spielmann a jeho členmi v
prvom rade absolventi 3-ročného
cyklu Diaľkovej školy fotografie (Filip Harčarik, Peter Bodor, Ján Svatuška, Jozef Ondzik, Tomáš Leňo,
Jozef Lauruský, ale aj ďalší fotografi
Ján Miško, Ján Kalix, Gustáv Pogányi...). Jadro tohto obdobia činnosti
fotoklubu predstavovala lektorská
činnosť na školách, autorská prezentačná tvorba a organizovanie
vzdelávacích podujatí a výstav. Začali sa dostavovať úspechy v podobe
ocenení na krajských a celoštátnych
súťažiach a prehliadkach AMFO a
DIAFOTO (Miško, Spielmann, Harčarik, Lauruský, Svatuška), členských výstavách Zväzu slovenských
fotografov (Ondzik, Harčarik) či v
československých kolách fotografickej súťaže vysokoškolákov Fotografia Academica (Leňo, Ondzik). Projektu Presídľovanie a výstavba vodnej nádrže v Starine bola venovaná
pozornosť v knihe Ľudovíta Hlaváča
Dejiny slovenskej fotografie, Osve-

ta Martin 1989 a v knihe (a rovnomennej výstave v SNG v Bratislave,
2009) autorov Aurela Hrabušického
a Petry Hanákovej Stratený čas?
(Slovenská dokumentárna fotografia v rokoch 1969 – 1989).
Po roku 1990 sa činnosť fotoklubu
Reflex mení aj v dôsledku odchodu
niektorých členov na iné pracoviská a do iných miest či krajín. Klub
sa stal neformálnym združením so
stretnutiami a aktivitami, ktoré sa
opierali o činnosť Vihorlatského
osvetového strediska v Humennom, pri ktorom klub pôsobil. Jeho
predsedom je RNDr. Filip Harčarik.
1.júla 2015 Vihorlatské osvetové
stredisko bolo zrušené a jeho odborná pôsobnosť prešla do Vihorlatského múzea. Fotoklub Reflex získal
nové zastrešenie.
Projekty/Aktivity
Fotografické aktivity sa sústredili
výraznejšie do rôznych projektov,
keď predtým bolo Humenné realizátorom celoštátnych podujatí neprofesionálnej fotografie (Humenné
1994, Snina 2000 – 2003). Niektoré
mali aj medzinárodný charakter:
Warholova ulica – Medzilaborce
1998, Portréty miest – Przemyśl,
Ľvov, Humenné 2000 – 2001, projekt 40+4 FOTO/Festival Humenné
2004, autorské výstavy v poľskom
Przemyśli (Spielmann - 2001, Lauruský - 2007, Vajda - 2006, Fiľakovský, Marko, Tóthová - 2008), či v
maďarskom Egeri (Ondzik, Lauruský – 2010). Projekt dvojice Tomáša
Leňa a Jozefa Ondzíka: Ľudia spod
Bukovských vrchov bol odprezentovaný okrem slovenských miest
(Snina, Humenné, Prešov, Svidník,
Vranov nad Topľou, Bratislava) aj
vo Viedni a Novom Sade. Posledné
roky sú organizované tematické a
vzdelávacie fotografické plenéry s
účasťou fotografov z viacerých klubov na Slovensku, ale aj z poľského

Krosna, maďarského Egeru a z ukrajinského Užhorodu.
V roku 2011, 2012 bolo Humenné
opäť organizátorom celoštátneho
kola postupovej súťaže a výstavy
AMFO, ktorých súčasťou boli aj trojdňové tvorivé fotografické dielne.
V nasledujúcich rokoch sa uskutočnili autorské výstavy z tvorby Jozefa Lauruského, Ľudovíta Hrušku
a Vladimíra Vajsa v galérii Kapa vo
Veľkých Kapušanoch, Jozefa Lauruského, Jozefa Ondzika a Ľudovíta
Hrušku v maďarskom Egeri, Vladimíra Vajsa v Užhorode. Sakrálne
motívy v tvorbe Jozefa Lauruského
a projekt Svedectvo spod Pľaše bol
predstavený v átriu Teologickej fakulty v Košiciach. K prezentačným
aktivitám členov fotoklubu patril
tematický projekt: Pohľad z môjho okna (2013) s účasťou Ľudovíta
Hrušku, Martina Demjana, Ľubomíra Marka Jozefa Lauruského.
Jozef Lauruský, Ľudovít Hruška sa
predstavili vo výstavnom koncepte: 1. svetová vojna v regióne Snina
(2014). Fotografie z projektu Svedectvo spod Pľaše bol v roku 2016
nainštalovaný v interiéri i exteriéri
zaniknutej obce Ruské ako poďakovanie tým, ktorí v dôsledku výstavby vodnej nádrže v Starine museli
opustiť svoje domovy.
Súčasťou činnosti fotoklubu sú aj tematické fotografické plenéry (zväčša
3-dňové) s medzinárodným zastúpením, ktorých tvorivé výsledky boli
pravidelne prezentované na profilových výstavách v priestore bývalého
Vihorlatského osvetového strediska,
od r. 2015 vo Vihorlatskom múzeu.
Fotoklub Reflex je svojimi aktivitami otvorený pre všetkých, ponúka
svoju pomoc a radu záujemcom,
pretože jeho členovia sú vnútorne
zviazaní záujmom a nadšením, ktoré
nepozná ohraničenie.
Viac na: www.fotoklubreflex.sk
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Aj Humenčania môžu cestovať vlakom na Profesia days v Košiciach za polovicu
ZSSK podporuje veľtrh práce PROFESIA DAYS, ktorý sa prvýkrát v histórii koná v Košiciach. Cestujúcich, ktorí navštívia veľtrh práce
vlakom, zvezie ZSSK cestou naspäť bezplatne.
ts, Košice

Národný dopravca ZSSK podporuje zvyšovanie mobility pracovnej
sily a ľudí, ktorí si aktívne hľadajú prácu. Preto je tiež tento rok
partnerom jedinečného veľtrhu
pracovných príležitostí Profesia
days, ktorý sa prvýkrát vo svojej
osemročnej histórii uskutoční aj v
Košiciach. Podujatie sa v Košiciach
bude konať vo štvrtok 28. septembra v Spoločenskom pavilóne. Podujatie organizuje prevádzkovateľ
najväčšieho slovenského jobportálu Profesia.sk.
Návštevníci veľtrhu práce môžu

pricestovať do Košíc vlakom lacnejšie a ušetriť na cestovnom až
50 percent. Stačí, ak si z ktoréhokoľvek miesta Slovenska kúpia
jednosmerný celý lístok do Košíc
označený „VLAKOM NA PROFESIA DAYS“. Organizátor veľtrhu
cestovný lístok potvrdí a návštevník ho môže použiť aj na cestu späť.
Ponuka je už v predaji v pokladniciach ZSSK. „ZSSK podporuje mobilitu obyvateľov Slovenska a chce
aj touto formou zvýrazniť myšlienku Profesia days stretni príležitosť
naživo. Ponúkanou zľavou by sme
radi motivovali ľudí k návšteve
veľtrhu, aby tak mali bližšie k prá-

ci, bližšie k príležitosti,“ konštatuje
Karol Martinček, riaditeľ úseku
obchodu ZSSK, a pripomína, že železničná doprava je stále výhodnejšou alternatívou oproti individuálnej na dochádzanie pre všetkých,
čo cestujú do práce pravidelne.
„ZSSK poskytuje traťové predplatné lístky, ktoré umožňujú cestovať
neobmedzene na zvolenom úseku
trate, so zľavou až 50 percent z
obyčajného cestovného,“ zdôraznil K. Martinček. Podmienky akcie
VLAKOM NA PROFESIA DAYS
2017: lístok na cestu späť platí s
pečiatkou od organizátora, lístok
je možné využiť vo vlakoch ka-

tegórie Os, REX, RR, R, Ex a EN,
vo vlakoch EC možno cestovať s
príplatkom 1 €, na vlaky IC alebo
SC sa akcia nevzťahuje, lístok platí
v 2. vozňovej triede, 1. trieda, miestenky, lôžka alebo ležadlá sa dajú
doplatiť, lístok na cestu do Košíc
platí od 27. do 28. septembra 2017,
vrátiť späť sa môžete najneskôr do
29. septembra 2017 do 24:00. Podrobnosti o ponuke nájdete na web
stránke ZSSK. Informoval Tomáš
Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca Železničná spoločnosť
Slovensko, a. s..

Pod vplyvom alkoholu sadá za volant každý desiaty vodič
Predĺžené víkendy a sviatky sú najrizikovejšie. Takmer každá desiata dopravná nehoda na Slovensku je spôsobená vodičmi, ktorí sú
pod vplyvom alkoholu.
ts, Slovensko

Preventívna policajná akcia v rámci
Dňa zodpovednosti, zameraná na
kontrolu alkoholu u vodičov, bola
úspešná. Policajné hliadky po celom
Slovensku počas celého predĺženého víkendu nezachytili ani jedného
vodiča, ktorý by sadol za volant pod
vplyvom alkoholu. Deň zodpovednosti, s cieľom zvýšenia povedomia
o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, je už niekoľko
rokov septembrovou témou európskych a slovenských pivovarníkov,
ktorí organizujú Slovenské združenie výrobcov piva a sladu v spolupráci s Policajným zborom a Oddelením bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy a výstavby
SR. Takmer každá desiata dopravná
nehoda na Slovensku je spôsobená
vodičmi, ktorí sú pod vplyvom alkoholu. „V období posledných rokov
štatistiky ukazujú mierny pokles
dopravných nehôd pod vplyvom
alkoholu,“ hovorí Jana Shepperd,

prezidentka Slovenského združenia
výrobcov piva a sladu, a dodáva,
„veríme, že k tomuto poklesu prispievajú aj preventívne aktivity, ako
je Deň zodpovednosti, keď pripomíname, že šoférovanie pod vplyvom
alkoholu je veľmi nebezpečné.“
Štatistiky Prezídia Policajného zboru (PPZ) ukázali, „že až 59 percent
dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu sa stane cez víkendy vrátane
piatku, avšak ešte rizikovejšími sú
predĺžené víkendy a sviatky, počas
ktorých opití vodiči spôsobia v priemere o 11 % viac dopraných nehôd.
V tomto roku dokonca až o 31 %
viac,“ dopĺňa plk. Ján Ignaták, riaditeľ odboru dopravnej polície PPZ:
„Preventívno-osvetové akcie, aké
sme mali tento predĺžený víkend,
majú svoje opodstatnenie. Vďaka
nim a médiám na jednej strane hovoríme veľmi cielene o riziku alkoholu za volantom a na strane druhej
zvyšujeme zodpovednosť vodičov,
čoho výsledkom sú aj výsledky celej
akcie, počas ktorej ani jeden z kon-

trolovaných vodičov nepil alkohol
pred jazdou.“

Alkohol za volant nepatrí

„Alkohol má na vodiča výrazný
vplyv, spôsobuje stratu sebakontroly a mnoho vodičov sa následne
mylne domnieva, že jazdí bezpečne.
Alkohol zhoršuje reakčný čas vodiča, jeho koordináciu a motoriku,“
upozorňuje Milan Troška, vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej
premávky (BECEP) Ministerstva
dopravy a výstavby SR, a pokračuje, „znižuje ostrosť zraku, zužuje
videnie a spôsobuje tak rozostrené
vnímanie situácie na ceste, čím vážne ohrozuje životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Alkohol
zároveň spôsobuje impulzívnejšie
a riskantnejšie správanie, obzvlášť
u mladých vodičov.“ Podľa údajov
BECEP sa nárast pravdepodobnosti dopravnej nehody zvyšuje
s koncentráciou alkoholu v krvi. Pri
0,5 promile je u vodiča pravdepodobnosť dopravnej nehody o 100

percent vyššia ako u vodiča, ktorý
nepil. Pri 0,8 promile je pravdepodobnosť vyššia až o 400 percent.

Keď pijem, auto zostane
doma

Je to najbezpečnejšie, ale aj najlacnejšie riešenie, ako sa vyhnúť
nehodám a následným nepríjemnostiam. „Ak sa chystáte na zábavu
spojenú s konzumáciou alkoholu,
naplánujte si aj spôsob, ako sa dostanete bezpečne domov: využite
MHD, zavolajte si taxík, prejdite
sa pešo, dohodnite si odvoz alebo
prespite u kamaráta. Už aj keby
si človek v takejto situácii zaplatil
hotel, tak ho to vyjde asi 10-násobne lacnejšie, ako keby nafúkal
za volantom. V prípade, že ste na
stretnutí autom, spoľahlivým riešením je objednať si nealkoholické
pivo,“ odporúča Jana Shepperd.
„Účet“ vodiča, ktorý pil a sadol za
volant, je vždy vysoký. Strata života
alebo celoživotné následky na zdraví sú nevyčísliteľné.
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Arcidiecézna charita Košice začala s distribúciou potravinových balíkov

Spolu 19-tisíc potravinových balíkov o váhe 257 ton roznesú pracovníci Arcidiecéznej charity Košice do polovice októbra
v desiatich okresoch východného Slovenska.
Tasr, Košice

Potravinové balíky sú podľa PR manažérky Arcidiecéznej charity Košice Adriany
Čurajovej určené najodkázanejším osobám v rámci programu Európskej únie
OP FEAD 2014 – 2020. „Každý balík
o váhe 13,5 kilogramu obsahuje ryžu,
olej, cestoviny, šošovicu, hrach, fazuľu,
múku, instantné polievky, sušené mlieko, sardinky, tiež paštétu, guláš a bravčové mäso v konzervách. Spolu 21 druhov trvanlivých potravín,“ uviedla Čurajová. Príjemcami sú podľa zoznamov
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
prioritne rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Sú medzi nimi tiež príjemcovia
pomoci v hmotnej núdzi, ktorí sú invalidní, s ťažkým zdravotným postihnutím
alebo dovŕšili vek s nárokom na starobný dôchodok, zároveň však nemajúci
príjem zo zárobkovej činnosti. „Rodina
s jedným nezaopatreným dieťaťom má
nárok na dva potravinové balíčky, ro-

dina s dvoma až troma nezaopatrenými
deťmi na tri potravinové balíčky a rodina
so štyrmi a viac nezaopatrenými deťmi
na štyri potravinové balíčky,“ vysvetlila
Čurajová. „Distribúcia, ktorú zabezpečujeme, prebieha tretíkrát tento rok opäť
v okresoch Košice II, Košice III, Košice
IV, Michalovce, Prešov, Sabinov, Snina,
Sobrance, Stropkov, Vranov nad Topľou
a je určená pre vyše 7400 príjemcov,
predovšetkým rodín,“ vysvetlil riaditeľ
Arcidiecéznej charity v Košiciach Cyril
Korpesio s tým, že s predpokladanou
štvrtou distribúciou, pripravovanou
na november, v tomto roku odovzdajú
celkovo vyše milióna kilogramov trvanlivých potravín. O termíne prevzatia
balíkov, mieste ich výdaja alebo čase
doručenia sú prijímatelia týždeň vopred
informovaní osobnou pozvánkou alebo telefonicky. Osobám so zdravotným
postihnutím je balík odovzdaný priamo
v mieste ich trvalého bydliska. Na telefónnom čísle sekretariátu charity 0910
842 576 sa môžu občania informovať, či

Príjemcami balíkov sú prioritne rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi, invalidní dôchodcovia a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

sú alebo nie sú do zoznamov príjemcov
zaradení. Košická arcidiecézna charita je
do potravinovej pomoci zapojená v rámci Slovenskej katolíckej charity, ktorá je

partnerskou organizáciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v 41 okresoch
Slovenskej republiky.

Študenti zo SZŠ v Humennom získali bronzovú medailu programu DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je celosvetový vzdelávací program pre mladých ľudí vo veku od 14
do 24 rokov, ktorý založil v roku 1956 princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety.
S. Knapčoková, A. Kowalská, Humenné

Na Slovensku funguje pod záštitou Ministerstva školstva a Veľvyslanectva Veľkej
Británie na Slovensku. Program sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho
absolvuje viac ako milión mladých ľudí,
vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetový
zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti
ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba
zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.
Aby bolo absolvovanie Medzinárodnej
ceny vojvodu z Edinburghu pre mladých
ľudí ozajstnou výzvou, je dôležité, aby

si svoje ciele stanovovali individuálne.
Program DofE je postavený na štyroch
kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí
ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia.
Všetky oblasti majú tri úrovne náročnosti, od bronzovej až po zlatú. Za dosiahnutie každej z nich je mladý človek
ocenený a motivovaný k ďalšiemu
rozvoju. Pred rokom sa Stredná
zdravotnícka škola v Humennom
stala miestnym centrom Dofe a do
bronzovej úrovne programu sa zapojilo 11 študentov. Nie všetci boli
úspešní a vytrvalí pri plnení cieľov
a postupne to vzdávali. Tí najlepší si
vo štvrtok 7. 9. 2017 prevzali počas
slávnostnej ceremónie vo Dvorane Evanjelického kolégia v Prešove

svoje bronzové certifikáty a zároveň
vychutnali pocit hrdosti a úspešnosti: Denisa Biľová, Viktória Hulajová, Kristián Knap, Ivona Schlimbachová, Marek Vaco a Samuel Mati.
V DofE účastníci nesúperia jeden
proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba.
V čom boli študenti SZŠ výnimoční?
Denisa sa učila základy čínskeho prepisu tzv. pinyin, Ivona sa zdokonaľovala
v kresbe portrétov a Viktória sa učila piecť a ozdobovať torty. Marek sa zlepšoval
v šachu, Samuel v angličtine a Kristián
hral šípky. V rámci dobrovoľníctva Dofáci
pomáhali v SČK, v NsP A. Leňa v Dobrovoľníckom centre Krajší deň a v Ošetrovateľskom centre. Dievčatá sa v rámci športu
zamerali na znižovanie váhy a osobný tré-

ning, Kristián hral bedminton, Marek posilňoval nohy a Samuel sa venoval Kickboxu. V rámci cvičnej expedície preskúmali
Viniansky hrad, zvládli orientáciu v prostredí, tímovú spoluprácu a na dno svojich
fyzických síl siahli v rámci kvalifikačnej
expedície v Slovenskom raji. Prekonali
samých seba a prekvapili neskutočnou výdržou a húževnatosťou. Po úvodnom adrenalínovom Tomášovskom výhľade zvládli
náročnú túru popri Prielome Hornádu,
s plnými batohmi vyšli po strmých rebríkoch Kláštorskou roklinou na Kláštorisko
a nakoniec sa silou vôle po 8 hodinách zložili v campingu na Podlesku. Postaviť stan
či urobiť si teplú večeru na ohni bolo už
len maličkosťou. Počasie bolo priam ukážkové a celá expedícia bola novou životnou
skúsenosťou pre viacerých členov tímu.
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Humenskí gymnazisti po stopách starovekého Ríma a Florencie

Žiaci Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom absolvovali v dňoch od 13. – 17. septembra exkurziu do Ríma a Florencie.
Eva Fabianová, Humenné

Exkurzia pod vedením pani učiteliek PhDr. Mariany Klamárovej,
Mgr. Michaely Januchovej a PaedDr. Júlie Borisovej bola doplnkom
k predmetu umenie a kultúra. Výletu sa zúčastnilo skoro 50 žiakov z
rôznych tried nášho gymnázia. Zájazd plný dobrodružstiev sa začal
na obed 13.9.,keď sme nasadli do
autobusu a vyrazili sme smer Florencia. Síce bolo nasledujúce ráno
ťažké, no pozorovanie pomaly budiaceho sa mesta v nás hneď navodilo správnu výletnú atmosféru. Vo
Florencii nás sprevádzala sprievodkyňa Kristína. V centre starej Florencie sme si obnovili spomienky z
hodín UKL. Počúvali sme výklad o
významných bankároch Mediciovcoch. Svojou krásou nás ohúrila katedrála Santa Mária del Fiore. Obdivovali sme najväčšie Michalangelove diela, napríklad sochu Dávida.
Po príjemnom obede vo florentských uličkách sme nasadli, celí
zmorení, do autobusu so sedemnástimi kilometrami v nohách. Na
ďalší deň sme už v skorých ranných
hodinách opúšťali naše hotelové
izby a plní očakávania sme sa vydali do ulíc Ríma, tentokrát na čele
so sprievodkyňou Ivanou. Prechádzajúc ulicami tohto historického
mesta, sme sa nestíhali obzerať a
obdivovať pamiatky, ktoré nám tu
naši predkovia zanechali. Navští-

vili sme tie najznámejšie miesta,
počnúc Fontánou di Trevi, končiac
západom slnka pri Koloseu. Tento
náročný deň v Ríme v nás zanechal
mnoho dojmov a my sme sa mohli
tešiť na program posledného dňa
- Vatikán. Aj keď bola Florencia s
Rímom svojou atmosférou neopísateľná, Vatikán nás hneď s prvým
krokom ohromil svojou dokonalou
architektúrou a energiou. Mali sme
možnosť navštíviť azda najväčšie
svetové pamiatky. S úžasom sme
sledovali dlhý rad pred Bazilikou
sv. Petra a len ťažko sme mohli
hádať, čo zaujímavé počas prehliadky vatikánskych múzeí uvidíme. Výklad bol dlhý a náročný,
plný dôležitých faktov. Pri konci
prehliadky sme všetci úsmevne
konštatovali, že keby sme mali fotiť
všetko krásne, tak fotoaparát z ruky
nepustíme. Myslím, že pre každého
z nás bola práve Sixtínska kaplnka
miestom ukrytým pod rúškom tajomstva. Na záver dňa sme si mohli
dať talianske cestoviny či pizzu
priamo vo Vatikáne, čo bolo dokonalým ukončením nášho poznávacieho výletu. Na záver sa chceme
poďakovať pedagogickému dozoru,
technickému sprievodcovi Erikovi
a v neposlednom rade vedeniu školy za príležitosť nielen rozšíriť svoje
znalosti o dejepise či umení, ale aj
za možnosť zlepšiť vzťahy s mladšími či staršími spolužiakmi.

Humenskí gymnazisti pred Panteónom, dnes najzachovalejšou antickou stavebnou pamiatkou
nielen v Ríme, ale na celom svete. | FOTO: MJ

Neprehliadnuteľný Národný pamätník Viktora Emanuela II., postavený z bieleho mramoru, je
symbolom zjednotenia Talianska. | FOTO: MJ

V Snine vystavia Kvety dobra

Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine pripravuje výstavu výtvarníka Milana Špaka s názvom Kvety dobra.
Daniela Kapráľová, Snina

Milan Špak je absolventom bakalárskeho štúdia na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave reštaurovanie výtvarných diel na
papieri, magisterského štúdia na
Technickej univerzite v Košiciach

- ateliér voľnej tvorby prof. R. Sikoru a doktorandského štúdia v
študijnom programe Voľné výtvarné umenie na Akadémii umení v
Banskej Bystrici - ateliér Prof. Ľ.
Hološku. V priebehu štúdia sa zúčastnil niekoľkých zahraničných
stáží (Taliansko, USA, Rumunsko).

V roku 2015 absolvoval rezidenčný
pobyt v Collegeville Institute v USA
spojený so seminárom a výstavou.
Vystavoval doma i v zahraničí. Jeho
tvorbu charakterizuje kontemplatívny rozmer, ktorého ambíciou
je poodhaliť hlbšiu dimenziu života
a jeho krásy. Krásy ako vnútorného

existenčného princípu prekračujúceho základné estetické hodnoty.
Primárnym zdrojom inšpirácie
pre autora je príroda, viera a ich
duchovná sila a mystika. Výstavu
„Kvety dobra“ prezentujú veľkoformátové olejomaľby a potrvá od 6.
októbra. do 15. decembra.
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Riadková inzercia NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

Od Cypriána (27. 9.)
chladno už býva zrána.

jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

PRENÁJOM

NEVAL

PRANOSTIKA

 Dáme do prenájmu KANCELÁRSKE
PRIESTORY
v zrekonštruovanej budove
SFZ na ul. Osloboditeľov
3 v Humennom (100 m od
centra mesta, dostatok parkovacieho miesta zdarma).
Viac na tel. č. 0905 809 038;
e-mail: sekretariat@obfzhumenne.sk

Na sv. Václava (28. 9., knieža
a mučeník) býva blata záplava.
Na Václava mrazivo nastáva.
Svätováclavské časy prinesú
pekné počasie „babieho“ leta.
Ak sa do svätého Michala
(29. 9., archanjel) hrozno
nedovarí, nebudeš mať z neho
vína súdok starý.
Keď v deň Michala prší,
chladno príliš až do Vianoc
nebude.

nce z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdipolu s romantickými princeznami, HE-R/0081
vílami a
ozprávkovými bytosťami.

Jasné nebo v noci pred Michalom
zvestuje, že po ňom treskúca zima
nasleduje.

PREDAJ

Po Michalovi tráva, aj keď
by si ju kliešťami ťahal,
von nepôjde.

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 0908 102 786.
prosperujte s nami

HE-R/0001

PRÁCA

HE-R/0100

 Prijmem
VEDÚCEHO
do DREVOVÝROBY (s praxou) v Strážskom. Tel. 0905
256 038.
HE-R/0099

SV-Z/000427

 Prijmeme PRACOVNÍKA
NA NOČNÚ ZMENU (každý
Určite cenná
medaily.
druhý
deň)bola-príchuť
platzlatej
500
eur.
256 038.
OKRESNÝTel.
SÚD 0905
HUMENNÉ,

V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 –
SIETE
20.00 hod.
pevné
plissé
25. 9. MÁRIA,
rolovacie
Krátka ul. 3
ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
26. 9. HARMÓNIA,
posuvné
Ul. 1. mája 21
PANELOVÉ STENY
27. 9. DR. MAX - PHARMSTORE,
ROLETY
Ul. 1. mája 21
textilné
plastové
28. 9. AVICENA,
LAMELOVÉ DVERE
Nemocničná ul. 41
29.
9.
LÚČ,
www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Ul. 1. mája 22
Laborecká 57, Humenné
30. 9. PRI NEMOCNICI HE s.r.o.,
mgr.olha@mail.t-com.sk
Ul. 1. mája 5558
Nájdete nás aj na facebooku: 1. 10. MEDIA
Družstevná ul. 7
facebook.com/humenskyexpres

17, 066 34 Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191
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sný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné,
štátna služba,
Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
– Justícia
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat
vstuppáry
od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756
 aj–pre
činnosti štátnozamestnaneckého miesta:
264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk
* Športová ubytovanie
redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:
 firma zabezpečí
vajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia,
v na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných
a dopravu
infoservis:
- tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk
* Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod.
Z. z. o súdnych úradníkoch
a inýchMichaela
všeobecneKobanová
záväzných právnych

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

SV-Z/000426

STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

právo
poskytujeme
ajastravné
lístky
Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia si vyhradzuje
úpravy rukopisov
fotografií. Nevyžiadané
rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia
anonymné príspevky neuverejňuje. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. * Tlačí: PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná.
tnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z.
informácie
dostupné
na:
SAMOSTATNE
Distribuované zdarma v meste Humenné. Registrované
Ministerstvom
kultúry SR
– EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.
užbe a o zmene a doplnení
niektorýchNEPREDAJNÉ.
zákonov

obilosť na právne úkony v plnom rozsahu  bezúhonnosť
 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady:
tupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej škoysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou

nie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe:
ch jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
movanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.

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

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

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

HE/0046

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

SV-Z/000425

Moder EFEKT s.r.o.

 Prijmeme UPRATOVAČKU do prevádzky v Strážnálového skom. Tel. 0905 256 038.

SV-Z/000418
HE/0047

ých tanečníčok

Aký je september, taký by mal
byť aj marec.
(jac)

7. 3. 2016

redakcia@humenskyexpres.sk
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
ON A ONA TOUR
Koncertný program Adely Banášovej a Richarda Müllera. Dve nezameniteľné osobnosti na jednej scéne. R.
Müller bude divákom bližšie ako kedykoľvek predtým.
Skvelá hudba, prežité texty, jedinečná interpretácia aj
nové skladby z albumu „55“. To všetko podčiarkne
intímna spoveď, bezprostredné komentáre a vtipné
dialógy. A vďaka A. Banášovej sa dozviete viac ako
kedykoľvek predtým. - v stredu 4. októbra o 18.00 hod.
v divadelnej sále DK.
ZVONIMÍR VILA
Výstava chorvátskeho akademického maliara a grafika,
ktorý prezentoval svojím umením techniku mediryt. Ako
predloha mu poslúžila zbierka fotografií nášho mesta
z čias minulých. Kolekcia bola mestu venovaná pri
príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienke o meste
Humenné. Jeho stará mama bola Slovenka, Vilma
Juríčková. Potrvá do 28. 9. vo výstavnej miestnosti DK.
HUMENNÉ CEZ FOTOOBJEKTÍV
Humenčania videli naše mesto cez fotoobjektív možno
inak, ako je zvykom a všimli si aj to, čo bežnému
chodcovi pri pohľade naň unikne. Výstava potrvá do 29.
9. v priestoroch vestibulu na poschodí DK.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
DEŇ REMESIEL
Zážitkové podujatie. Ukážky remesiel a praktická výuka
tradičnej výroby v spolupráci s miestnymi remeselníkmi.
- v pondelok 25. septembra v areáli Expozície ľudovej
architektúry a bývania (skanzen) od 9.00 do 14.00 hod.
OD KELTOV PO EURO
Numizmatická výstava. Prvé prírastky numizmatickej
zbierky sa datujú do roku 1968. Boli to keltsko-dácke
mince z Ptičia, nájdené v roku 1950. V súčasnosti
má numizmatická zbierka 3 570 kusov. Okrem mincí
sú v nej zastúpené papierové platidlá, ale aj medaily,
plakety, odznaky, poukážky a pod., hlavne z územia
bývalého Československa, ale aj z iných krajín Európy a
sveta. Vihorlatské múzeum je členom tunajšej pobočky
Slovenskej numizmatickej spoločnosti od 1. 1. 1971
a pracovníci múzea A. Gic, M. Bovan, I. Strakošová
pravidelne publikovali a publikujú príspevky týkajúce sa
nových numizmatických prírastkov. Súčasťou výstavy
sú papierové platidlá od čias Márie Terézie až po dnes.
Snahou je poukázať na mincu alebo bankovku nielen ako
na platidlo, ale aj ako na malý umelecký predmet. Potrvá
do 31. 10. vo výstavných priestoroch VM.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Výstava dobových fotografií renesančného kaštieľa
v Humennom, sídla Vihorlatského múzea. Súbor veľkoformátových fotografií prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a
priľahlého parku na rytine z obdobia druhej polovice 17.
storočia po dnešok. Súčasťou vystavovaných fotografií
sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z
rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v
Kanade. Potrvá do konca novembra v priestoroch VM.
MIKULÁŠ JACEČKO: POETIKA VINÍC
Fotografická výstava objektívom Mikuláša Jacečka,
rodáka z obce Habura. V súčasnosti žije a tvorí vo zemplínskej obci Vinné. Diela približujú jedinečnú nádheru
zemplínskeho regiónu so zameraním na malebnú obec
Vinné. Potrvá do 31. 10. vo výstavných priestoroch VM.

NEŽELANÍ VOTRELCI
Invázne botanické druhy okolo nás. Výstava prírodovednej expozície potrvá do 31. 10. v priestoroch VM.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických
čiernobielych grafík) autora a národného umelca Oresta
Dubaya st.
KINO Fajn
DRUHÁ STRANA NÁDEJE
(TOIVON TUOLLA PUOLEN)
Európske kino... Najnovšia snímka Akiho Kaurismäkiho
sa venuje stále aktuálnej téme utečencov. Wikström
- bývalý obchodník, ktorý nedávno investoval do nie
veľmi úspešnej reštaurácie a utečenec Khaled, ktorý
práve prišiel do Fínska, aby tu požiadal o azyl. Nevšedná
dvojica sa stretáva práve na pôde reštaurácie a Wikström
sa rozhodne Khaledovi pomôcť. Zamestná ho načierno.
Snímke s vážnou témou nechýba absurdný humor,
typickým pre tohto fínskeho filmára.
dráma, komédia (FIN/GER), titulky – 27. septembra
o 19.30 hod.
NINA

-Nina má 12 rokov, jej rodičia sa rozvádzajú a svet,
ktorý doteraz poznala, sa jej rozpadá pred očami. Otec a
mama tvrdia, že chcú pre ňu len to najlepšie, ale akoby
mysleli len na seba. Nina im nerozumie, cíti sa opustená
a oklamaná – nie je už takmer nič, čomu by mohla veriť.
Jedinou istotou v jej svete je plávanie – dáva jej pocit
pokoja a opory a nahrádza všetko, čo jej doma chýba.
Keď je ohrozená jej účasť na plaveckých pretekoch,
rozhodne sa pre radikálny krok.
dráma (SVK/CZE), pôvodné znenie – 28. septembra
o 19.30 hod.
HRÁČI SO SMRŤOU
(FLATLINERS)
V mysterióznom thrilleri sa skupina študentov medicíny
snaží dostať odpoveď na otázku, či existuje život po
smrti. Opakovane sa dostávajú do stavu klinickej smrti,
no stále nebezpečnejšie experimenty si na každom z nich
vyberú svoju daň...
mysteriózny thriller (USA), titulky – 29. a 30. septembra
o 19.30 hod.
LEGO NINJAGO
Ocitáme sa v meste Ninjago City, ktoré ohrozujú temné
sily. Zachrániť ho môže iba mladý Loyd, alias Zelený
nindža, spolu so svojimi kamarátmi, tajnými nindža
bojovníkmi. Cez deň sú to obyčajní tínedžeri, ktorých
otravuje škola, ale v noci sa menia na nindžov s neuveriteľnými schopnosťami a bojovými strojmi. Pod vedením
múdreho Majsta Wu musia ochrániť Ninjago pred zlovestným Lordom Garmadonom, ktorý je, čistou náhodou,
aj Loydov otec. Epický boj strojov proti strojom a otca
proti synovi, bude skúškou tohto neúprosného, a zároveň
nedisciplinovaného tímu novodobých nindžov.
animovaný, akčný (USA), slovenský dabing – 30.
septembra o 17.30 hod.

MENINY
oslavujú:
25. 9. VLADISLAV, VLADISLAVA
26. 9. EDITA
(Európsky deň jazykov)
27. 9. CYPRIÁN
(Svetový deň mlieka v školách
/ Svetový deň cestovného ruchu
/ Deň železničiarov)
28. 9. VÁCLAV, VÁCLAVA
- Den české státnosti
(Medzinárodný námorný deň –
IMO / Svetový deň za právo
vedieť / Svetový deň besnoty)
29. 9. MICHAL, MICHAELA, 		
MICHALA
(Sviatok sv. Michala,
patróna chorých)
30. 9. JAROLÍM, RÁCHEL
(Medzinárodný deň
prekladateľov)
1. 10. ARNOLD, ARNOLDA
(Medzinárodný deň hudby /
Medzinárodný deň starších
osôb / Svetový deň vegetariánov)
ZÁHRADNÍCTVO: DEZERTÉR
Filmová trilógia Záhradníctvo sa skladá z troch samostatných filmov odohrávajúcich sa na pozadí najdramatickejších období minulého storočia a časovo predchádza
obľúbenému snímku Pelíšky. Rozpráva o troch rodinách:
rodine leteckého rádiotelegrafista, rodine majiteľa
kaderníckeho salónu a rodine majiteľa záhradníctve.
Obsiahne 20 rokov života postáv, ktoré museli v týchto
pohnutých časoch prežiť najlepšie roky svojich životov.
Dezertér sa odohráva v rokoch 1947-1953. Hlavnou
postavou je majiteľ noblesného kaderníckeho salónu Valentino v centre Prahy, ktorý vo svojom podniku, ktorý je
zmyslom a naplnením jeho života, zamestnáva celú svoju
rodinu. Je príbehom mužov, ktorí nasadzovali životy
v boji za slobodu. Prežili vlastnú smrť, aby opätovne
čelili strate nádeji, v ktorej verili a ku ktorým sa upínali.
Každý z nich sa snaží znovu nájsť “domov”. Dezertér je
tragikomickou drámou ťažko skúšanej lásky manželskej,
súrodeneckej a lásky medzi rodičmi a deťmi.
dráma (CZE/SVK), pôvodné znenie – 1. októbra o 17.30
hod.
ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ
(LA REINA DE ESPAŇA)
Po II. svetovej vojne prichádzajú do fašistického Španielska filmári. Napriek vláde pevnej ruky generála Francisca
Franca tu nachádzajú zázemie a skvelé lokácie, v ktorých
by mohli nakrútiť veľkolepý film o kráľovnej Izabele I.
Práve Franco je do projektu mimoriadne zainteresovaný a
je pripravený vložiť do neho nemalé peniaze. Nevie však,
že režisér nikdy nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy nenapísal kvalitný scenár a producent nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou skutočnou hviezdou celého
projektu je Macarena Granada (Penélope Cruz), ktorá
strávila niekoľko rokov v Hollywoode...
dráma, komédia (SPA), české titulky – 1. októbra
o 19.30 hod.
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OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Mária Vojtovičová, nar. 1927
Peter Onufrák, nar. 1931
Michal Darivčák, nar. 1933
Xaveria Radová, nar. 1936
Ľudmila Kočanová, nar. 1941
Mária Haľková, nar. 1949
V DLHOM NAD CIROCHOU
Ján Polačko, nar. 1942
V MODRE NAD CIROCHOU
Ján Rajňak, nar. 1967
V PAPÍNE
Ján Šváb, nar. 1949
V PČOLINOM
Mária Stanková, nar. 1925
V SNINE
Anna Durkotová, nar. 1929
Vasiľ Drozd, nar. 1940
Katarína Ihnátová, nar. 1943
Ján Špitalik, nar. 1947
VO SVETLICIACH
Štefan Džomba, nar. 1934

Myšlienka
týždňa...
„Dejiny dokázali, že
tí najpozoruhodnejší
víťazi zvyčajne
narazili na
neprekonateľné
prekážky predtým, než
zvíťazili. A zvíťazili,
pretože sa nedali
znechutiť svojimi
prehrami.“
(B. C. FORBES)

12 | ŠPORT

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
25. SEPTEMBRA 2017

Veľa trávy „spartakovci“ neskosili. Výraznejší
-MJK-, Humenné

Tabuľkovou i streleckou
nevýhodou sa trápil celých
deväťdesiat minút súper humenských futbalistov v regionálnom derby súťaže IV. ligy
skupiny Sever. Hráči Spartak-u Medzilaborce nedokázali spracovať loptu a premiestniť sa na polovicu domácich,
ktorí tak mohli kombinovať
vo vlastnej réžii. Intenzívne
mrholenie a dážď prilákali
na nie príliš atraktívny súboj
v sobotu 23. septembra len
hŕstku fanúšikov. Odolávať
chladnému ovzdušiu tak museli hlavne futbalisti takmer

sami... Potvrdili evidentnú dominanciu na domácom ihrisku
Pri mlyne v rámci desiateho
kola krajskej súťaže.
IV. LIGA SEVER – 10. kolo
FK HUMENNÉ
– SPARTAK MEDZILABORCE
5:0 (3:0)
Góly: 15. a 38. I. Komjatý, 32.
a 84. P. Radovanović, 79. C. Vasiľ.
Žlté karty: nikto - 32. G. Lukáčik, 40. L. Grib. Rozhodovali: R. Bobko – M. Jasečko, O.
Šuba. Divákov: 220.
FK HE: A. Marović – N. Laković, N. Sališ (62. D. Radojević),
L. Križanovský (61. M. Do-

lutovský), J. Bialončík (83. L.
Krajník), C. Vasiľ, I. Komjatý,
P. Radovanović, V. Voroňák (78.
F. Dolutovský), B. Manojlović,
M. Porvazník. Tréner: P. Memedović.
MŠK SPARTAK: R. Vodilka – I. Varecha, V. Holovačko,
V. Miklosh, Ľ. Horochonič, G.
Lukáčik, Pa. Hrehovčík, R. Potoma, R. Guba, L. Grib (80. S.
Sekela), S. Stirčák (46. M. Lučko). Tréner: V. Lukáčik.
„Neľútostný“ súboj na klzkej
dažďom pokropenej pôde rozohrali Humenčania už v prvom
polčase. Charizmatický Igor

Komjatý svojimi dvoma presnými zásahmi umiestnenými
do brány Reného Vodilku z 15.
a 38. minúty doladila na polčasových 3:0 strelecky platná srbská posila v drese FK Humenné
– Predrag Radovanović v 32.
minúte.
Nie príliš náročný zákrok musel
ukázať v 52. min. golman Marović, keď jeho reflexy skúšal
Miklosh z rohu šestnástky. Faul
na Voroňáka v 59. min. ponúknutým trestným kopom domáci
nezasadili ďalší úder. Nádhernú
akciu (Voroňák – Porvazník –
Radovanović) ukončenú hlavičkou, ale ofsajdovým verdiktom

Igor Komjatý mal presnú streleckú mušku, hneď dvakrát. | FOTO: MJK

Ani tentokrát nezostal Predrag Radovanović súperovi nič dlžný. Počastoval svätyňu Medzilaboriec dvoma gólmi. | FOTO: MJK

Kapitán humenských futbalistov, Cyril Vasiľ, tesne predtým, ako sa gólovo presadil. | FOTO: MJK

Dvaja maródi v bránkovisku Medzilaboriec – brankár René Vodilka a L. Grib... mokrý trávnik
plus agresívna hra plus „zázračné lieky“... | FOTO: MJK
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gólový apetít mali humenskí futbalisti
postranného rozhodcu v 66.
min. prítomných divákov aspoň
trochu zodvihol zo sedadiel, aj
keď brankár Vodilka strelu kryl.
Priamy kop hostí v 71. min. fyzicky „odrovnal“ R. Potomu,
keď sa v päťke zranil v súboji o loptu. No asi to nebolo až
tak tragické, keď po ošetrení
za čiarou sa vrátil do hry. V 79.
minúte si vychutnal trmu-vrmu
uprostred veľkého vápna a loptu sa mu z kopačky nezošmykla,
keď rozvlnil sieť súpera štvrtýkrát v zápase. Tesne vedľa pravej žrde hlavičkoval v 81. min.
dobre pozične v päťke postavený Danilo Radojević. Jeho srbský kolega v takmer identickej
situácii, ale v 84. minúte mieril
hlavou presne do brány „spartakovcov“ – 5:0. Záver patril
hosťom z Medzilaboriec, niekoľko štandardiek na humenský
svätyňu neumiestnili presne. Na
poltucet mohol zvýšiť a hetrik
v zápase si zapísať Radovanović, ale v šmyku poslal loptu
tesne vedľa pravej žrde.
Na zápas 11. kola vycestujú
humenskí futbalisti v nedeľu 1.
októbra o 14.30 hod. na pôdu
TJ Družstevník Radvaň nad
Laborcom. Potom o týždeň v so-

Chladno bolo humenskému sektoru domácich iba ovzduším.| FOTO: MJK

botu 7. októbra o 14.30 hod. už
môžu fanúšikovia povzbudiť našich futbalistov v zápase s MŠK
Spišské Podhradie na svojom
trávniku ihriska Pri mlyne.
Ostatné výsledky
a tabuľka na strane 16.

Lukáš Grib (Spartak Medzilaborce) a Lukáš Križanovský. | FOTO: MJK

INZERCIA
HE-S/0042

Zľava – Marián Dolutovský, Danilo Radojević, František Dolutovský a Lukáš Krajník... kvarteto
pripravené na striedanie. | FOTO: MJK
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„Veterinári“ si na humenských basketbalistov nepredpísali
-MJK-, Humenné

Basketbalové koše palubovky
humenskej Mestskej športovej haly viali v úvode novej
súťažnej sezóny II. ligy skupiny Východ víťazným ťažením
zverencov trénera Mareka
Buriča. Ovocie mohli domáci
basketbalisti zbierať aj vďaka
zodpovednej letnej príprave.
V tíme BK Humenné sa ocitlo
aj niekoľko nových mien, ktorí by mali pomôcť družstvu
mužov k lepším výsledkom
a kvalitnejším výkonom pod
deravými košmi. „Veterinári“
z Košíc konkurovali plnej domácej lavičke iba s dvoma náhradníkmi na striedanie a tak
si Humenčania mohli z bezpečnej bodovej vzdialenosti
diktovať tempo.

Dvojica najlepších strelcov zápasu – Ivo Kusko a Vlado Tkáč (obaja v
bielom). | FOTO: MJK

Najvyššia dvojica v zápase – Samuel Kincel (BK Humenné) a Daniel
Beluščák (UVL Košice). | FOTO: MJK

II. BASKETBALOVÁ LIGA
– MUŽI
skupina Východ
1.BK HUMENNÉ – BK UVL
KOŠICE
89:64 (21:14, 18:15, 22:15,
28:20)
1.BK: V. Tkáč 16, Ľ. Boršč 12,
D. Gavaľa 11, Mi. Babjak 6, Pe.
Lošák 5 (O. Čech 7, M. Pirkovský 12, I. Kusko 14, Pa. Sokyra
0, S. Kincel 3, D. Kulik 3). Tréner: M. Burič.

Vlado Tkáč (s loptou) rozbehnutý na kôš súpera. | FOTO: MJK

BK UVL: D. Beluščák, Pe.
Gacík, A. Lutter, M. Fabrici, L.
Gomboš (M. Kudrec, Pe. Moščovič). Tréner: Pe. Gacík.
Rozhodovali: M. Viazanko – I.
Pastirák st.

Ľubo Boršč sa „prepasíroval“ obranou „veterinárov“. | FOTO: MJK

O prvé body
h u m e n s k ý c h Tréner 1. BK Humenné, Marek Burič, mohol byť s výkonom svojich zvebasketbalistov rencov aspoň trochu spokojný. | FOTO: MJK
novej súťažnej sezóny sa podelila dvojica Na dostrel jedného bodu (4:3)
Vlado Tkáč a Ľubo Boršč (4:0). znížil spoza trojkového oblúka

Oliverovi Čechovi (s loptou) pomáha pri prieniku pod kôš Košičanov V. Tkáč. | FOTO: MJK
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správny liek. Úvodom sezóny sa prestrieľali víťazne domáci
kapitán hostí, Peter Gacík. Súper sa vzhľadom na nedostatok
hráčov súpisky v prvom zápase
sezóny riadne zapotil. Vedenie
21:14 z prvej štvrtiny domáci
pokojným dojmom štatisticky
posúvali vpred. Vynikali v streľbe i vo finálnej kombinácii pod
košom „veterinárov“. S desaťbodovým rozdielom (39:29) sa
polčasová prestávka prehupla
do (zvyčajne) kritickej fázy humenských basketbalistov, tretieho dejstva stretnutia. Ani v nej
však hostia nevynikli (61:44).
Postupne sa tak naskytla možnosť, aby naši basketbalisti bodovali naplno. Aj vďaka pätici –
Tkáč, Kusko, Boršč, Pirkovský,
Gavaľa – sa konečná strelecká
bilancia BK Humenné (89:64)
páčila družstvu i fanúšikom humenského basketbalu.

30. septembra
o 16.30 hod.
BK Humenné – BK
Tydam UPJŠ Košice
(MŠH Humenné)

Aj Dano Gavaľa prispel pozornosťou striedačky 1. BK Humenné k dobrej streleckej bilancii domácich. | FOTO: MJK

Nováčik v drese mužov Humenného – Martin Pirkovský (biely dres). |
FOTO: MJK

Konečne aj v hľadisku MŠH sa ocitlo oveľa viac divákov ako po minulé roky. | FOTO: MJK

BASKETBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV – „HUMENNÉ 700“
(jbabj), Humenné

Pre našich najmladších basketbalistov zorganizoval 1. Basket klub
Humenné v piatok 15. septembra
turnaj žiakov (narodených v roku
2004 a mladších). Pod deravými košmi Mestskej športovej haly rozohrali partie tri mladé družstvá – 1. BK
Michalovce, Abovia Košice a domáci
1. BK Humenné. Hralo sa herným
systémom každý s každým, t. j. po
dva zápasy odohralo každé družstvo, 4 x osem minút. Zápasy rozhodovali : Michal Perečínsky a Simona
Perečínska.
VÝSLEDKY
1.BK Humenné – 1.BK Michalovce
23:57 (2:16, 8:16, 7:21, 6:4)
Strelci – HE / MI: T. Jakubov 6, Ze-

leňák 6, Balogáč 4, Lecák 3, Pankovčin 2, Vaceľ 2 / Tertinský 12, Serenčko
10.
Začiatok zápasu vyšiel jednoznačne
v prospech Michalovčanov. Humenčania strácali veľa lôpt už na vlastnej
polovici a hostia to využili na získanie potrebného náskoku. Vyrovnaný
priebeh mal len záver zápasu, kedy sa
domáci hráči zbavili rešpektu a vyhrali
poslednú štvrtinu.
Abovia Košice – 1.BK Michalovce
53:29 (18:2, 4:8, 20:7, 11:12)
Strelci – KE/ MI: Haus 17, Šedivý 15 /
Jasovský 7, Tertinský 6.
Štvrté najlepšie družstvo v tejto kategórii na Slovensku bolo aj favoritom
tohto turnaja. Od začiatku zápasu si
Košičania vytvorili náskok, ktorý aj
pri pravidelnom striedaní všetkých
piatich hráčov na ihrisku udržiavali.

Michalovčania bodovali, len keď bola
na ihrisku druhá päťka Abovie. V závere zápasu sa viac osmelili a poslednú
štvrtinu vyhrali.

Poradie: 1. Abovia Košice, 2. 1.BK
Michalovce, 3. 1.BK Humenné.
Najlepší strelec turnaja - Adam Haus
(Abovia Košice).

1.BK Humenné – Abovia Košice
12:121 (4:40, 0:21, 8:27, 0:33)
Strelci – HE / KE: T. Jakubov 4, Jakubov J. 2, Stanko 2, Soták 2, Vaceľ 2 /
Šedivý 29, Haus 27.
Veľký rešpekt pred súperom a chyby
v rozohrávke na vlastnej polovici ihriska zo strany Humenčanov, umožnili súperovi strieľať body jeden za
druhým. Hostia s fyzickou aj hernou
prevahou bodovali hlavne z protiútokov. Domáci hráči často po strate lopty
rezignovali a nevracali sa do obrany,
s výnimkou Tima Jakubova a Vaceľa.
Aj to bola príčina vysokej prehry humenských žiakov.

Turnaj mal ukázať trénerom aj samotným hráčom ešte pred začiatkom súťaže, v čom sa zlepšili a v čom majú
rezervy. „U humenských basketbalistov je tých rezerv najviac. To potvrdili
nielen výsledky, ale predovšetkým
samotná hra. Na tých, ktorí absolvovali najviac tréningov v letnej príprave
(Pankovčin, Stanko), už bolo vidieť
zlepšenie. Bojovnosťou išiel ostatným
príkladom Timo Jakubov. Ostatní musia pridať v kondičnej i hernej príprave. Do začiatku súťaže ostávajú ešte tri
týždne, je tu ešte priestor na odstraňovanie nedostatkov“, uviedol predseda
klubu 1. BK Humenné, Jozef Babjak.
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FUTBALOVÝ SERVIS
FORTUNA LIGA – 10. kolo

li a prezentovali sa rýchlou kombináciou.
V 6.min. Hanuščák pohotovou strelou
Zemplín Michalovce – Dunajská Streda Diňu neohrozil. V 8.min. sa individuálne v
1:2 (1:1), G: 10. S. Sulley – 44. E. Pačinda, 16-ke presadil Skvašík, po kontakte so sú71. E. J. D. Grajales. * Nitra – Ružomberok perom spadol a zaľahnutie lopty obidvoma
0:0, Senica – Trnava 1:3, Zlaté Moravce / hráčmi hodnotil rozhodca ako náš priestuVráble – Podbrezová 1:0, Prešov – Trenčín pok. V 15.min. po rohu Skvašíka brankár
hostí loptu iba vyrazil pred seba a ďalšiu
0:7, Žilina – Slovan Bratislava 3:2.
prudkú dorážku Fedorku znova iba vyrazil.
V 23.min. sa v obrovskej šanci ocitol hosII. LIGA – 9. kolo
ťujúci Hanuščák, keď sám postupoval na
brankára, ale zakončil veľmi slabo a Diňa
Zvolen – Trebišov 3:0, Lokomotíva Koši- ho vychytal. V 27.min. si na center Skvašíce – Žilina B 2:0, Žiar n/Hronom – Nové ka nabehol Vyshnevskyi, jeho zakončenie
Mesto n/V. 5:0, Bardejov – Šamorín 1:3, zblízka išlo tesne vedľa. V 28.min. preLiptovský Mikuláš – Skalica 1:1, Spišská nikol po pravej strane Vyshnevskyi, jeho
Nová Ves – Komárno 4:2, Poprad – Inter center do 16-ky bol nepresný a následný
Bratislava 1:0, Sereď – Podbrezová B 4:2. center Jankaja poslal Skvašík hlavou vedľa. V 32.min. po peknej akcii Fedorku a
Skvašíka zakončil Vyshnevskyi v obrovIII. LIGA, VÝCHOD – 10. kolo
skej šanci z 5-ky prudko nad. V 34.min.
prešiel Skvašík nádherne stredom súperovej obrany, jeho prízemnú strelu brankár
MFK SNINA - GIRALTOVCE
hostí vyrazil. V 41.min. sa na ľavej strane
3:0 (1:0)
Góly: 41. a 64. O. Vyshnevskyi, 47. M. individuálne presadil Skvašík, našiel Vyshnevského, ktorý prudkou umiestnenou
Pčola.
strelou otvoril skóre zápasu. V 43.min.
Giraltovčania pricestovali pod Sninský unikol po ľavej strane Pčola, nádherným
kameň po prehre v domácom prostredí s centrom našiel Vyshnevského, jeho hlavičVyšným Opátskym s cieľom uhrať nejaké ku zblízka brankár hostí zázračne vyrazil.
body. Domáci zase chceli po dvoch remí- Úvod druhého polčasu vyšiel domácim
zach bodovať naplno a tak sa hral celkom výborne. Najprv v 46.min. neprešiel center
zaujímavý zápas, ktorý nakoniec domáci Fedorku na Skvašíka. V 47.min. pustil Vyshnevskyi prízemný center Balka Pčolovi,
dotiahli do víťazného konca.
ktorý sa nádherne otočil okolo
obrancu a
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DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEUBUDE VEDIEŤ
Inzerujte
v našich novinách
a ste stále na očiach.
Oslovíte viac ako
10-tisíc domácností.

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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HUMENSKÝ EXPRES
presnou strelou k tyči dal druhý gól domácich. Hostia v snahe o kontaktný gól
pohrozili v 50.min. strelou Robu po individuálnej akcii do tyče a po ďalšej akcii
prudkú strelu Gdovina Diňa iba vyrazil.
V 53.min. po trestnom kope Pčolu slabo
zakončovali v 16-ke hosti Skvašík a Bednár. V 56.min. si na pas Jankaja nabehol za
obranu Skvašík, ale brankár bol pri lopte
skôr. V 59.min. neprešiel Skvašíkov center na voľného Vyshnevského. V 64.min.
prihrával Popovič Pčolovi, lopta sa dostala
k voľnému Vyshnevskému, ktorý s prehľadom poslal loptu do siete. Hra sa trochu
ukľudnila a tempo opadlo. Hostia v snahe
o zvrat sa v 77.min. dostali do protiútoku,
prudkú strelu Kuriplacha Diňa vyrazil. V
79.min. si na center Kuhajdíka nabehol
Hanuščák, prehlavičkoval vybiehajúceho
Diňu, ale jeho hlavička išla aj ponad bránu
domácich. V 84.min. kopal trestný kop z
20m hosťujúci Kuhajdík, teč v múre znamenal iba roh. V 85.min. nakopnutú loptu do 16-ky domácich Diňa kontroloval,
ale tá sa odrazila od brvna do ihriska. V
90.min. sa Skvašík po individuálnej akcii
cez troch obrancov dostal k zakončeniu,
ale štvrtý jeho technickú strelu zblokoval.
Jaro Uchytil
• Svidník – Vranov n/Top. 0:0, Rožňava – Prešov B 1:0, Lipany – Sabinov 4:0,
V. Opátske – Bardejov. N. Ves 2:1, Krompachy – Stropkov 1:3, Šariš. Michaľany –
V. Revištia 0:0, Svit – Plavnica 0:3.
Lipany
Stropkov
Snina
Rožňava
V. Opátske
Vranov
Plavnica
Giraltovce
Krompachy
Šar. Michaľany
V. Revištia
Svidník
Prešov B
Sabinov
Bard. N. Ves
Svit

10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
9
10
10
10
10

7
7
6
6
5
4
3
4
4
3
3
2
2
2
1
0

2
2
3
1
3
4
5
2
1
3
3
5
3
1
2
0

1
1
1
3
2
2
2
4
4
4
4
2
5
7
7
10

27:6
18:8
22:11
18:13
16:11
15:10
16:11
8:15
20:16
8:9
9:23
7:6
22:14
10:24
7:14
2:34

23
23
21
19
18
16
14
14
13
12
12
11
9
7
5
0

IV. LIGA, SEVER – 10. kolo
Ptičie – Fintice
2:3
Kračúnovce – Radvaň n/L.
0:1
Gerlachov – Zámutov
1:0
• Poprad B – Ľubotice 5:0, Pušovce –
Soľ 0:3, Záhradné – Spiš. Podhradie 7:0,
Raslavice – V. Šariš 2:0, FK Humenné –
Medzilaborce 5:0 (viac na str. 12-13).
FK Humenné
Gerlachov
Poprad B

10
10
10

9 1 0 29:4 28
7 2 1 25:14 23
6 2 2 34:13 20

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

10
10
10
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10

6
6
6
6
5
4
4
4
4
2
2
1
0

1
1
1
0
1
2
1
1
0
2
2
1
0

3
3
3
5
5
4
5
5
6
6
6
8
10

22:7
18:13
13:14
21:22
21:23
18:11
17:20
11:22
21:27
17:22
8:20
11:22
6:38

19
19
19
18
16
14
13
13
12
8
8
4
0

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 7. kolo
Kochanovce/Brekov – Borov
2:4
Pakostov – N. Hrušov
0:2
V. Žipov – Ulič
1:1
Jasenov – Sačurov
0:0
Kamenica n/Cir. – Stakčín
2:0
•
Sečovská Polianka – Bystré
1:2, Sedliská – Hencovce 0:3.
I.TRIEDA ObFZ HE – 8. kolo
Lackovce – Krásny Brod
6:0
Ohradzany – V. Sitnica
2:0
N. Ladičkovce – Belá n/Cir.
1:0
Zemplín. Hámre – Udavské
0:0
Lieskovec – Koškovce
0:1
Dlhé n/Cir. – Ubľa
3:1
N. Sitnica – Lukačovce
(výsledok nebol známy v čase redakčnej
uzávierky)
II.TRIEDA ObFZ HE – 7. kolo
Ňagov – Oľka
4:3
Hrabovec n/L. – Habura
3:5
Hrubov – Rokytov pri HE
4:2
Turcovce – Brestov
7:1

-MJK-

