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Vodičovi od Humenného
skočila do cesty jelenica
Viac na str. 4

Cesta medzi Humenným
a Brestovom by mala byť
opravená v decembri

Viac na str.3

Vihorlatské múzeum v Humennom získalo ocenenie Národopisnej spoločnosti Slovenska za prípravu 25 ročníkov výstavy s názvom Karpatská kraslica. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
V kategórii Expozície a výstavy za obdobie rokov 2014 - 2017 získalo Vihorlatské múzeum v Humennom cenu Národopisnej
spoločnosti Slovenska za prípravu 25 ročníkov výstavy Karpatská kraslica.

Jana Fedičová, Humenné

Ocenenie bolo Vihorlatskému múzeu v Humennom
udelené počas Valného zhromaždenia Národopisnej spoločnosti Slovenska a vedeckej
konferencie v Párnici pri príležitosti 100. výročia narodenia profesora Andreja Melicherčíka, jedného zo zakladateľov modernej etnológie.

Národopisná spoločnosť Slovenska pôsobí pri Slovenskej
akadémii vied a zameriava
sa na podporu vedecko-výskumnej činnosti, ochranu
a prezentáciu kultúrneho
dedičstva z pohľadu etnológie. Vihorlatské múzeum
v Humennom pôsobí v rámci zamerania Národopisnej
spoločnosti Slovenska ako
jej kolektívny člen. Ocenenie
za uchovávanie a prezento-

vanie kultúrno-historického
fenoménu kraslice v rámci
dnes už medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica je
uznaním všetkým, ktorých
podujatie v karpatskej kotline spojilo spoločným kultúrnym dedičstvom a novými
posolstvami. Na pôde Vihorlatského múzea vystavovalo
doteraz zo Slovenska, Česka,
Ukrajiny, Poľska, Maďarska
a Rumunska vyše štyristo au-

torov takmer dvadsaťjedentisíc kraslíc. Výstavu navštívilo
bezmála štyridsaťdeväť a pol
tisíc návštevníkov. V etnografickom zbierkovom fonde
Vihorlatského múzea v Humennom sa nachádza viac
než osemsto jedinečných
kraslíc. Jeho súčasťou je aj
vzácna replika ukrajinskej
kraslice z 15. storočia.
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Senior boxy majú pomôcť príbuzným dlhodobo chorých pacientov
Senior boxy sa opäť po roku dostanú do nemocníc. Ide už o tretí ročník verejnoprospešného projektu Ošetrovateľského
centra a Slnečného domu v Humennom.
tasr, Humenné

Príbuzným vážne a dlhodobo chorých pacientov majú
pomôcť pripraviť sa na ich
domácu
starostlivosť.„Senior box predstavuje akéhosi posla nádeje v boji proti
predčasnému
umieraniu
bezvládnych seniorov. V
rámci tohto projektu sme
zúročili naše niekoľkoročné skúsenosti,“ uviedla pre
TASR autorka publikácie a
odborná garantka projektu
Zuzana Fabianová. Medzi ich
pacientmi sú totiž ľudia, ktorí sa nachádzajú v tom najťažšom štádiu bezvládnosti.
„Veľmi často sa stretávame
s rodinami, ktoré sú konfrontované so situáciou, že
po krátkom čase pobytu v nemocnici preberajú starostlivosť o svojho blízkeho oni.
Prekvapí ich, ako to u nás na
Slovensku funguje. Že veľmi
dlho trvá, kým sa vybaví nejaké zariadenie, nie je tam
veľký výber, a tak sa stáva, že

starostlivosť musia aj niekoľko dní či týždňov vykonávať
vo vlastnej réžii,“ poznamenala s tým, že v takýchto prípadoch rodina nedisponuje
odbornými informáciami,
nevie sa zorientovať v systéme. „Vidia, že tá starostlivosť
je náročná. Sme presvedčení, že aj keď je choroba silná, človek je silnejší, ak je
na jeho strane súcit, láska,
obetavosť a ak je pripravený
praktickými prostriedkami
zmierniť utrpenie. A toto je
pointa senior boxu,“ doplnila. Tak vznikla myšlienka
vytvoriť akýsi komplexný balík, ktorý by obsahoval publikáciu s praktickými radami,
ako sa postarať o blízkeho,
rôzne produkty a informačné
materiály. Novinkou v tomto
roku je tzv. checklist pre domácu laickú kontrolu. „Slúži
na to, aby príbuzní náhodou
nezabudli na nejaký dôležitý aspekt starostlivosti,“
spomenula Fabianová. Do
projektu prizvali desiatky

partnerov, ktorí pomohli vybudovať obsah senior boxu.
„Ide teda o komplex informácií, ktorý sa dá do rúk
blízkym vo chvíli, keď si berú
pacienta domov a vôbec si
nevedia dať rady,“ zdôraznila
s tým, že aj v tomto roku ich
pripravili spolu 2500. „Poputujú do liečební dlhodobo
chorých, na onkologické oddelenia. Tam, kde sa najčastejšie nachádzajú bezvládni
seniori,“ dodala. Distribúcia
trvá jeden až dva mesiace.
Na Slovensku ide o ojedine-

lý projekt, podobný podľa
Fabianovej nenašli ani v zahraničí. „Nikto na ňom nezarába,“ zdôraznila s tým, že
ide o výsostne humanitárnu
a neziskovú aktivitu. Úlohu
uviesť do života tretiu podobu Senior boxov v tomto
roku prijal rektor a zriaďovateľ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej
Alžbety v Bratislave, vedec,
lekár, farmakológ a profesor
medicíny Vladimír Krčméry
počas konferencie, ktorá sa
uskutočnila v Michalovciach.

Kampane Do školy na bicykli sa zúčastnilo rekordných 31-tisíc žiakov
Atraktívnu kampaň pripravili aj žiaci v obci Udavské v okrese Humenné.
tasr, Slovensko

Dôkazom rastúceho záujmu o dochádzanie do školy
alebo do práce na bicykli je
tretí ročník národnej kampane Do školy na bicykli,
ktorý priniesol rekordnú
účasť. Do akcie sa v júni zapojilo takmer 31.000 žiakov
a 161 základných škôl. TASR
o tom informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy a
výstavby SR Karolína Ducká. „Rád by som vyzdvihol

najmä zvýšený záujem škôl a
učiteľov o kampaň Do školy
na bicykli a ocenil ich spoluprácu a nadšenie pre túto
vec. Verím, že pritiahneme
deti k zdravému životnému
štýlu a v neposlednom rade
zvýšime kvalitu dopravnej
výchovy. Do budúcnosti plánujeme spojiť aktivity tejto
kampane s informáciami o
zdravotných benefitoch cyklistiky a kurzami dopravnej
výchovy,“ povedal v tejto súvislosti minister dopravy Ár-

pád Érsek (Most-Híd). Podľa
Duckej súťažili žiaci v dvoch
kategóriách. Prvou bola miera zapojenia žiakov, ktorú
vyjadroval celkový počet jázd
žiakov. V tejto kategórii bola
víťazom škola v Borskom
Mikuláši (okres Senica), nasledovala škola vo Veľkom
Šariši (okres Prešov) a Beluši (okres Púchov). Druhou
kategóriou bola aktivita podporujúca hlavnú myšlienku
kampane - bezpečné dochádzanie žiakov do školy na bi-

cykli. Úspech v tejto aktivite
závisel od počtu „lajkov“ pri
fotografii na facebookovej
stránke súťaže. Najatraktívnejšiu kampaň pripravili
žiaci v obci Mútne (okres
Námestovo),
nasledovaní
kamarátmi zo škôl v obciach
Udavské (okres Humenné)
a Kluknava (okres Gelnica).
Úspešným súťažiacim zástupcovia rezortu dopravy
odovzdali stojany na bicykle,
šatky s logom kampane a reflexné prvky.
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Cesta medzi Humenným a Brestovom by mala byť opravená v decembri
tasr, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Prešovský samosprávny kraj
(PSK) investuje do opravy
cesty medzi mestom Humenné
a obcou Brestov 145 000 eur.
Ide o úsek dlhý takmer jeden
kilometer v celistvosti. Ako
TASR informovala hovorkyňa
PSK Daša Jeleňová, odborní
pracovníci označili úsek cesty
III/3826 za havarijný v rámci
bežnej obhliadky. Zaradený
bol do druhej etapy rekonštrukcie havarijných úsekov
ciest II. a III. triedy. Na tento
úsek boli krajskými poslanca-

mi financie schválené koncom
mája tohto roka. „Ide o opravu
povrchu vozovky s lokálnymi
vyrovnávkami vrátane kompletnej výmeny zvodidiel,“
doplnila. Pre oblasť Humenné
realizuje dielo Metrostav, a. s.
V rámci jednej zmluvy má podľa hovorkyne vykonať rekonštrukciu viacerých havarijných
úsekov ciest, napr. aj Brestov
– Gruzovce. „Tá nadobudla s
úspešným uchádzačom účinnosť koncom septembra. „Lehota výstavby na celé dielo je
60 kalendárnych dní odo dňa
protokolárneho odovzdania a

prevzatia staveniska za predpokladu, že lehota nebude predĺžená z dôvodov napr. mimoriadne zlých poveternostných
podmienok v zmysle zmluvných podmienok,“ vysvetlila
hovorkyňa s tým, že ukončenie
celého diela je naplánované
na 2. decembra tohto roka.
„Užívatelia tejto pozemnej
komunikácie by mali počítať
s čiastočnými uzávierkami,
preto ich žiadame o trpezlivosť počas realizácie výstavby
dotknutého stavebného objektu,“ doplnila. Podľa Jeleňovej
Správa a údržba ciest PSK na

danom úseku urobila niekoľko
prác súvisiacich s bežnou údržbou ešte v mesiacoch august a
september 2017. „Išlo najmä o
stavebnú údržbu priepustu,“
uzavrela.

Pracovníka katastrálneho odboru okresného úradu vyšetrujú pre korupciu
tasr, Humenné , ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Pracovníka katastrálneho odboru Okresného úradu (OÚ)
v Humennom vyšetrujú pre
podozrenie z korupcie. Vznesené bolo voči nemu obvinenie zo zločinu prijímania
úplatku a z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ako pre TASR uviedol

prednosta OÚ v Humennom
Ondrej Mudry, zamestnanec
pracoval na úrade 12 rokov.
„Momentálne je postavený
mimo činnú štátnu službu.
Urobili sme tak v zmysle zákona,“ poznamenal. Hovorca
Prezídia Policajného zboru
Martin Wäldl TASR potvrdil,
že Národná kriminálna agentúra v predmetnej veci vykonáva vyšetrovanie v súvislosti

s dokumentovaním korupcie. „Vzhľadom na prebiehajúce
vyšetrovanie
nie je v súčasnosti možné
poskytnúť
k veci bližšie
informácie,“
uzavrel.

Základná umelecká škola v Humennom sídlila aj v renesančnom zámku
Základná umelecká škola (ZUŠ) v Humennom prešla od svojho vzniku v roku 1957 rôznymi inštitucionálnymi premenami,
viackrát sa sťahovala. Jej začiatky sú späté s tamojším renesančným zámkom, v ktorom sídlila niekoľko rokov.
tasr, Humenné

V jeho pravom krídle boli na
začiatku zriadené štyri triedy
hudobného odboru. „Najkrajšia bola koncertná sála.
Tú nám závidelo po akustickej a priestorovej stránke
celé Slovensko,“ uviedla pre
TASR zástupkyňa poverenej riaditeľky školy Daniela
Polovková. ZUŠ bola vtedy
organizátorom celoštátnych
prehliadok a rôznych súťa-

ží. V súčasnosti sa nachádza
v dvoch susediacich budovách. „V roku 1993 sme sa
presťahovali na Štúrovu
ulicu, o deväť rokov neskôr
začala škola fungovať aj v budove na vedľajšej Mierovej
ulici,“ priblížila Polovková
s tým, že dôvodom rozšírenia priestorov bol zvýšený
záujem o štúdium zo strany
žiakov. Objekty spája prepojovacia budova, ktorá sa však
nevyužíva, vzhľadom na to,
že nie je zrekonštruovaná.

Využiť by sa dala rôzne. Škole
chýba koncertná sála. V priebehu jedného školského roka
realizujú vyše 120 podujatí.
Na tieto účely si podľa Polovkovej prenajímajú za nemalé finančné prostriedky
divadelnú sálu v miestnom
dome kultúry alebo koncertnú sieň v renesančnom
zámku. Chýba im tiež tanečná sála, divadelná miestnosť
či ateliéry pre výtvarníkov.
„Žiaľ, finančná stránka nám
nedovoľuje opraviť spomí-

nanú prepojovaciu budovu,“
uviedla s tým, že žiaci, ktorí
majú vyučovanie v oboch
objektoch školy, musia prechádzať cez ulicu. ZUŠ poskytuje umelecké vzdelávanie vo všetkých odboroch,
a to v hudobnom, tanečnom,
literárno-dramatickom a výtvarnom. Jej brány opustili
za roky pôsobenia tisícky
absolventov. V súčasnosti ju
navštevuje 765 žiakov. Vyučovanie prebieha pod vedením viac ako 30 pedagógov.
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Vodičovi od Humenného skočila do cesty jelenica
Po náraze jelenicu vyhodilo do vzduchu a dopadla na vozidlo Seat Leon, ktoré jazdilo v tom
istom smere. Jelenica prerazila čelné sklo a ostala zakliesnená na predných sedadlách
mpo, Humenné, FOTO: POLÍCIA

Dlhšie noci, znížená viditeľnosť aj
počas dňa, nízke teploty a zhoršené
počasie. To všetko so sebou prináša
jeseň. K jesennému obdobiu ale neodmysliteľne patrí aj lesná či poľná
zver. Tá je aktívna po zotmení, ale
aj nadránom. Myslite na to, keď
prechádzate cez prostredie, v ktorom sa zver pohybuje. Najčastejšie
to je v blízkosti ciest medzi obcami,
v okolí ktorých sú lesy a polia. Zvýšené riziko stretu so zverou je najmä
v noci a ráno, keď môže byť viditeľnosť a pozornosť vodičov znížená.
V piatok 3. novembra pred polnocou viedol muž z okresu Humenné
osobné auto VW Passat po ceste od

obce Hažín nad Cirochou na Kamenicu nad Cirochou. Z ľavej strany
mu náhle vbehla do jazdnej dráhy
jelenica, pričom došlo k zrážke. „Po
náraze jelenicu vyhodilo do vzduchu a dopadla na vozidlo Seat Leon,
ktoré jazdilo v tom istom smere. Jelenica prerazila čelné sklo a ostala
zakliesnená na predných sedadlách.
Vodič Seatu so spolujazdcom boli
jednorázovo ošetrení. Vodič Passatu neutrpel žiadne zranenia,“ ozrejmila prešovská krajská policajná
hovorkyňa Jana Migaľová. Dychové
skúšky na alkohol boli u vodičov
negatívne. Škody na vozidlách boli
predbežne vyčíslené na 3-tisíc eur.
Jelenicu si prevzal poľovný hospodár, škodu predbežne vyčíslil na

250 eur.

Aj malé
zviera
dokáže
vážne
poškodiť auto

Aj tak milé zviera ako je srnka, jelenica či zajac, dokážu spôsobiť vážne
poškodenie vozidla, nehovoriac, že
zrážka s nimi môže skončiť tragicky.
Preto by vodiči mali byť mimoriadne opatrní. Pri jazde autom sa plne
venujte vedeniu vozidla a všímajte
si aj okolie, aby ste včas vedeli reagovať, ak vám lesná zver vojde do
jazdnej dráhy. Dobrý indikátorom
výskytu zveri v okolí cesty sú svietiace oči zvierať v tme. Zvieratám sa

nesnažte vyhnúť vo veľkej rýchlosti, ale pribrzdite. Následky šmyku
môžu byť totiž oveľa väčšie ako zrážka so zvieraťom. „Ak sa aj nič vážne
nestane, zrazenú zver nikdy neberte, ale zavolajte políciu, poľovné
združenie, štátnu ochranu prírody
alebo správcu cestnej komunikácie.
Takéto konanie je možné totiž kvalifikovať ako trestný čin pytliactva,
za ktorý hrozí trest odňatia slobody
až na dva roky,“ spresnila policajná
hovorkyňa.

Verejnosť naplánovala policajtom miesta, kde budú merať rýchlosť
mpo, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Neprimeraná rýchlosť jazdy je aktuálne prvou najčastejšou príčinou
vzniku smrteľných dopravných
nehôd a druhou najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd.
Preto sa polícia rozhodla pripraviť dopravno-preventívnu akciu
zameranú najmä na dodržiavanie
najvyššej dovolenej a ustanovenej

rýchlosti jazdy v úzkej spolupráci
s občanmi. Aj Humenčania mohli
od 13. do 16. novembra navrhovať
miesta a úseky ciest, na ktorých
bude prebiehať akcia s názvom
„Poď s nami merať!“. „Zaslané návrhy polícia vyhodnotí a zoznam
miest, na ktorých sa bude merať,
zverejní, aby ste sa jej mohli zúčastniť. Vodičov, ktorí budú mať
veľmi „ťažkú nohu na plyne“, vy-

rieši polícia za spáchanie
závažného priestupku
nekompromisne, aj keď
ide o dopravno-preventívnu akciu,“ upozornila
hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa
Baloghová. Akcia Poď
s nami merať sa uskutoční 25. novembra v čase
od 09.00 do 16.00 hod.

V balíku z USA našli lebku jesetera

Kuriózny prípad riešili nedávno slovenskí colníci. Pri kontrole poštovej zásielky z USA našli colníci Pobočky
Colného úradu (CÚ) Bratislava Pošta vypreparovanú lebku veslonosa amerického, čo je ryba z radu jeseterovitých.
mpo, Slovensko, FOTO: CÚ

Príjemca však nemal potrebné povolenia na dovoz tohto chráneného druhu, a tak exemplár zostáva
majetkom štátu. Jeho spoločenská
hodnota bola stanovená na 700
eur. Bratislavskí colníci na poštovej pobočke pri náhodnej kontrole
zásielky z USA objavili minulý mesiac vypreparovanú lebku neznámeho živočícha. Balík bol určený

fyzickej osobe s bydliskom na Slovensku. Podozrenie, že by mohlo
ísť o chránený druh, dali preveriť
pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR. „Analýza preukázala, že ide
o exemplár lebky veslonosa amerického (Polyodon spathula), jeseterovitej ryby pochádzajúcej zo Severnej
Ameriky. Tento druh je zaradený
v prílohe B nariadenia Rady (ES)
338/1997 o ochrane druhov voľne
žijúcich živočíchov a rastlín regu-

láciou obchodu
s nimi a v prílohe II Dohovoru
CITES. Na dovoz
a vývoz druhov
zaradených v týchto prílohách je potrebné predložiť povolenie príslušného orgánu ochrany prírody,“ vysvetlila hovorkyňa Colného úradu
Bratislava Drahomíra Adamčíková.
Dodala, že nakoľko povolenie na
dovoz ani vývoz príjemca nepred-

ložil, CÚ Bratislava uvedený tovar
zaistil. Spoločenská hodnota bola
stanovená na 700 eur. „Táto osoba
sa už aj v minulosti snažila doviezť
exemplár chráneného živočícha bez
príslušných povolení,“ uzavrela hovorkyňa.
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DOBRÝ NÁPAD NESTAČÍ
AK O VÁS NIKTO NEBUDE 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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99 rokov od konca prvej svetovej vojny
Spomienka na prvú svetovú vojnu u nás nie je taká intenzívna, ako je to v prípade II. svetovej vojny. Dôvodom môže byť aj
to, že už dnes nežijú jej priami pamätníci, ale aj to, že sa v čase totalitného režimu potláčala do úzadia.
Peter Soroka, Osadné

Sú však už historici a nadšenci, ktorí sa venujú práve
tejto vojne, keďže v rámci
dnešného Slovenska sa na
severovýchode konali najtuhšie boje a nachádza sa tu
aj najviac vojenských cintorínov. Najojedinelejší z nich
je v krypte pod pravoslávnym
chrámom v Osadnom, kde je
v jednom hrobe pochovaných
1025 vojakov z prvej svetovej vojny a ďalších vyše 1400
vojakov leží v dvoch šachtách
na miestnom cintoríne. Tu
pochovaní vojaci padli počas
tzv. Brusilovského prielomu
v rokoch 1914 - 1915, keď
sa v okolitých lesoch konali
neľútostné boje ruskej a rakúsko-uhorskej
armády.
Padlí vojaci boli pochovaní
priamo v lesoch alebo na cintorínoch v neďalekých dedinách a v rokoch 1933 - 1934
boli ich kosti prenesené do

novopostaveného chrámu
v Osadnom,
ktorého výstavba bola
vtedajšími
úradmi podmienená tým,
že bude slúžiť
ako pamätník ruským
vojakom.
Keďže sa tu
všetky exhumované kosti
n e z m e s t i l i , Kryptu navštevuje niekoľko tisíc turistov ročne. Na padlých vojakov, ktorí sú pochovaní v krypte,
zvyšok
bol spomínajú aj počas všetkých bohoslužieb. | FOTO: archív PS
pochovaný
v spomínaných šachtách na dostala nielen za hranice však prichádzame do krypty,
miestnom cintoríne. Krypta Sninského okresu, ale aj do aby sme sa pomodlili priav Osadnom bola zrekonštruo- celého sveta. Dnes kryptu mo na tomto pietnom miesvaná v roku 2005 a pamätník navštevuje niekoľko tisíc tu- te a pri pohľade na suché
nad šachtami bol na miest- ristov ročne. Počas všetkých kosti odsúdili vojnu. Počas
nom cintoríne vybudovaný bohoslužieb si spomíname tohtoročnej panychídy sme
v roku 2012. Všetko to finan- na padlých vojakov, ktorí sú sa zároveň zamysleli aj nad
covalo Veľvyslanectvo Ruskej pochovaní v našej krypte, ako pominuteľnosťou ľudského
federácie v SR a vďaka tejto aj všetkých hrdinov vojen. života, lebo takto raz budeme
pomoci sa zvesť o Osadnom Na výročie, ako je to dnešné, vyzerať každý z nás.

Oslavy Mesiaca úcty k starším v Ľubiši
Milan Kačur, Ľubiša

Na seniorov aj naša obec Ľubiša nezabúda, váži si ich prácu, ktorú vykonali, a aj keď sú
už na zaslúženom odpočinku,
predsa naďalej pomáhajú a
mnohí sa ešte stále zapájajú
do aktivít v obci. Stále sú plní
elánu, a tak si takmer neuvedomujeme ich pribúdajúce
roky. Mesiac úcty k starším je
obdobím, v ktorom sa zastavíme, zaspomíname, vyjadríme poďakovanie dôchodcom.
Takáto slávnosť úcty k starším sa uskutočnila dňa 11.11.
2017 v podvečer v Kultúrnom

dome v Ľubiši, ktorú zorganizovali členovia obecného
zastupiteľstva, starosta obecného úradu Jozef Sklenčár a
jeho zástupca Jozef Buršák.
Je to stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a ten
podvečer bol organizovaný
ako „Strieborný podvečer“,
ako Vešela Ľubiša. Zvlášť privítal tých, ktorí dosiahli dôchodkový vek v tomto roku.
Starosta obce s členmi obecného zastupiteľstva bilancoval uplynulý rok, v ktorom sa
nám podarilo skrášliť našu
obec od cintorína až po železničnú zastávku tak, ako to

vnímal aj autor našej obecnej
hymny nebohý pán Fiala „Na
rovine medzi pahorkami
je Ľubiša valal maľovaný“.
Stretnutie sa začalo vo veľmi
milej a veselej atmosfére. V
príhovore starosta obce pán
Jozef Sklenčár sa všetkým
zúčastneným seniorom poďakoval za ich prínos a zveľaďovanie pri rozvoji obce.
Potom pracovníčka obecného úradu Agáta Černegová
odovzdala seniorom darčeky
obecného úradu, ale aj tým,
ktorí sa nemohli zúčastniť
tejto slávnosti. Nasledoval
kultúrny program vystúpe-

ním našich detí a žiakov z MŠ
a ZŠ a speváckej skupiny pod
vedením Jozefa Greša. Zároveň pri tejto príležitosti bol
ocenený darčekovým košom
od obecného úradu Marián
Greš ako 100-násobný darca
krvi. V závere stretnutia sa
starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave stretnutia osláv „Úcty k
starším“. Všetkým prítomným bola podaná večera s občerstvením. V mene všetkých
seniorov obce Ľubiša - veľmi
pekne ďakujeme.
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Medzietnický festival predstavil verejnosti kultúru národnostných menšín
Medzietnický kultúrny gastro festival predstavil širokej verejnosti bohatú kultúru národnostných
menšín žijúcich na Slovensku, ktorá pomáha búrať bariéry a predsudky.
(OZ) Róm Podskalky informoval,
že v gastro programe mohli návPodujatie sa uskutočnilo v ne- števníci vidieť ukážky svetovej
deľu 12. novembra v Centre kuchyne, a to afgánskej, somálvoľného času Dúha v Humen- skej, ukrajinskej, ale aj rómskej.
nom. Spoluorganizátor Peter Predstavili sa tiež amatérske a
Kudráč z Občianskeho združenia profesionálne hudobné a tanečné zoskupenia
jednotlivých
národnostných menšín.
Celým programom sprevádzala speváčka Gitana. Súčasťou akcie
bola aj výstava
starých rodinných fotografií z osady
Podskalka pri
Humennom.
Občianske
združenie
Spoluorganizátor podujatia Peter Kudráč z Občianskeho Róm Podskalzdruženia (OZ) Róm Podskalky. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
ky funguje od
tasr, mpo, Humenné

Združenie podporuje aj hudobno-tanečné zoskupenie Gipsy Angels. | FOTO:
MILAN POTOCKÝ

roku 2014. Vzniklo na základe
požiadavky mladých ľudí, ktorí
sa nemali kde združovať. V súčasnosti sa podľa Kudráča stretávajú v tzv. klube, kde okrem iného
rozvíjajú svoj talent. Občianske
združenie sa zameriava na prácu
s mládežou a komunitou, realizuje rôzne vzdelávacie a voľnočasové aktivity. Zo združenia vzišlo

aj hudobno-tanečné zoskupenie
Gipsy Angels, ktoré sa svojimi
vystúpeniami prezentovalo nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku.
Festival pripravovalo OZ Róm
Podskalky v spolupráci s partnermi - Nadáciou Milana Šimečku,
Inštitútom pre migráciu a komunikáciu a Národným demokratickým inštitútom.

Snina: Mesto chce, aby ho Advokátska kancelária R. Bžána zastupovala aj naďalej
tasr, Snina

Advokátska kancelária Radomíra Bžána navrhla mestu
Snina ukončiť zmluvu o poskytovaní právnej pomoci
v dvoch súdnych sporoch.
Samospráva je však za to, aby
ju v nich naďalej zastupovala.
Ako TASR informoval mestský právnik Ján Paľovčík,
prvý spor siaha ešte do roku
2003. Správca konkurznej
podstaty Sukmont Teplo, s.
r. o., v konkurze vtedy podal
žalobu na Okresný súd v Humennom o zaplatenie pohľadávky 130 267,01 eura s príslušenstvom (17,6 % úrokom

ročne z omeškania) ako bezdôvodného obohatenia. Vec
bola podľa jeho slov trikrát
vrátená Najvyšším súdom
(NS) SR späť na prvostupňový súd. Druhý súdny spor
vedie Krajský súd (KS) Košice vo veci vylúčenia pohľadávky voči mestu zo súpisu
majetku konkurznej podstaty
úpadcu Sukmont Teplo, s. r.
o., v konkurze. Na Mestský
úrad v Snine bol však koncom októbra doručený návrh
Advokátskej kancelárie R.
Bžána na ukončenie zmluvy,
ktorú strany uzavreli v roku
2007. Dôvodom majú byť,
ako sa uvádza v liste, opakované mediálne útoky na jej

činnosť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb
mestu Snina, aj napriek ich
vysokej kvalite. Vo vyššie
uvedených súdnych sporoch
nie sú podľa advokátskej
kancelárie stanovené termíny pojednávania. Ako uviedla, v žiadnom z nich v súčasnosti nie je potrebné urobiť
v zmysle zákona o advokácii
akýkoľvek neodkladný úkon
v mene klienta. Mestskí
poslanci na svojom pondelkovom (13.11.) zasadnutí tento návrh zobrali na vedomie,
zároveň však 60-percentnou
väčšinou hlasov odobrili,
aby ich advokátska kancelária v predmetných sporoch

naďalej zastupovala. „Napíšeme advokátskej kancelárii,
že mestské zastupiteľstvo súhlasí s pokračovaním, aby on
(Radomír Bžán, pozn. TASR)
prehodnotil svoje stanovisko
o zrušení zmluvy o zastupovaní s mestom,“ uviedol pre
TASR primátor Sniny Štefan
Milovčík s tým, že doterajšiu spoluprácu s advokátskou kanceláriou považuje za
úspešnú. Či v nej bude advokátska kancelária aj naďalej
pokračovať, nie je známe.
Ako totiž pre TASR uviedla
v stanovisku, k predmetnej
veci sa nebudú vyjadrovať.
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Spomienky na roky dospievania
V sobotu 11. novembra 2017 sa v priestoroch múzea v Zemplínskych Hámroch uskutočnilo milé stretnutie
najstaršieho rodáka Jozefa Barnu (1924) pri uvedení publikácie jeho Spomienok na roky dospievania v rodnej obci.
Mária Mišková, Zemplínske Hámre

Je priam symbolické, že priestory
múzea boli kedysi „murovanicou“,
v ktorej okrem obytného priestoru
bola aj krčma, kde mladý Jozef vypomáhal svojmu otcovi. A ako na
stretnutí vtipne podotkol, že domáci
ho nijako ináč nevolali, len ako „krčmár Jožko“. A prítomná folklórna
skupina Hamorčanka zaspievala
pesničku „Krčmárik maličký“. Jozef
Barna vyštudoval Vysokú školu hospodárskych vied v Bratislave, prešiel
viacerými pracovnými pozíciami,
pracoval v Škodových závodoch v
Dubnici nad Váhom (1944 - 1945),
na Povereníctve financií v Bratislave
(1945 - 1948), v Krajskom národnom
výbore v Bratislave (1949)a v Prešove

Útla publikácia vznikla z iniciatívy mladého sninského zberateľa a
Jozef Barna. Autor publikácie a zároveň najstarší rodák zo
milovníka regionálnej histórie Mgr. Jána Bocana (na snímke vpravo).
Zemplínskych Hámrov.. | FOTO: JOZEF NOVÁK
| FOTO: JOZEF NOVÁK

(1950 - 1952), na Ministerstve financií v Prahe (1953 - 1956), v rokoch
1956 - 1960 bol riaditeľom podniku
Odevný obchod v Prešove a v rokoch
1960 - 1988 riaditeľom podniku
Drobný tovar v Prešove. Žije v Prešove. Útla publikácia vznikla z iniciatívy mladého sninského zberateľa a

milovníka regionálnej histórie Mgr.
Jána Bocana (nosná časť publikácie
so zachytením spomienok J. Barnu
a čriepok z histórie Zemplínskych
Hámrov) a v spolupráci s autorkami
ďalších príspevkov: Objavme históriu baníctva a železiarskej výroby
(Ing. arch. Katarína Palgutová, PhD

) a Zemplínske Hámre - prírodné pomery, možnosti turizmu a rekreácie
(Ing. Zuzana Burdová ). V mozaike
pohľadov na miestnu kultúru, tradície a spoločenské premeny je tento
počin prínosným vkladom. Projekt
bol podporený z dotácie Prešovského
samosprávneho kraja.

Vysoké Tatry: Na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici začali zasnežovať svahy
Nelegálny hazard na internete kontroluje finančná správa od júla tohto roku. Momentálne sa na zozname zakázaných
webových sídiel nachádza 63 webstránok.

tasr, Vysoké Tatry

Počas víkendu 11. - 12. novembra
začali na území Tatier so zasnežovaním prvých zjazdoviek. „Roztočili sa vrtule na snežných delách na
Štrbskom Plese v okolí vrcholovej
stanice lanovky na Solisku a spustilo sa aj technické zasnežovanie v
lyžiarskom stredisku v Tatranskej
Lomnici,“ informovala hovorkyňa
prevádzkovateľa oboch stredísk
Zuzana Fabianová. Pri nadchádzajúcich mrazivých nociach sa
vo Vysokých Tatrách pokračuje v
zasnežovaní zjazdoviek v nadmorskej výške od 1100 do 1800 metrov.
Zjazdovky na Chopku v Nízkych
Tatrách sa začnú naplno zasnežovať v pondelok. „V Tatranskej Lomnici sa zo soboty na nedeľu spustilo
zasnežovanie úsekov zjazdoviek
Skalnaté pleso, Esíčka, Čučoriedky
až po zjazdovku Štart,“ konkretizovala Fabianová s tým, že v prevádz-

ke bolo 50 snežných tyčí a 5 ventilátorových zariadení. Zasnežovanie
tam komplikoval nepriaznivý vietor. Na Štrbskom Plese sa začalo
zasnežovať v lokalitách zjazdoviek
Solisko a Furkota, umelé zasnežovanie bolo spustené na ôsmich tyčových zariadeniach a siedmich vrtuľových delách. „Prvá lyžovačka v
tatranských strediskách závisí najmä od vhodných klimatických podmienok a od ukončenia pravidelnej
jesennej technickej údržby na lanovkách, ktorá momentálne prebieha,“ dodala Fabianová s tým, že
oficiálne lyžiarska sezóna odštartuje v Tatranskej Lomnici 23. decembra. Na novú sezónu tam pribudne
niekoľko noviniek, plynulú dopravu zabezpečí nový kruhový objazd
pri vjazde do strediska v smere zo
Starého Smokovca. O aktuálnych
podmienkach na lyžiarskom svahu
bude informovať aj centrálny strediskový rozhlas a na bezpečnosť na

zjazdovkách dohliadne lyžiarska zastrešená terasa pri bufete. Zatiaľ
skipatrola. „Vylepšením prešla aj ešte nespustili delá ani v BachledoFun zóna so slalomovou traťou s vej doline, kde síce pribudlo trochu
prekážkami pre najmenších lyžia- prírodného snehu, ale podmienky
rov, tí starší si budú môcť vyskú- na zasnežovanie stále nie sú dobšať slalomovú trať s časomierou,“ ré. „Potrebujeme niekoľko dní po
uzavrela Fabianová. V Belianskych sebe s teplotami mínus päť a menej
Tatrách zatiaľ zasnežovať nezačali, stupňov a bezvetrie. Samozrejme,
zjazdovky sú tam o čosi nižšie polo- musí byť predpoklad, že sa znova
žené ako vo Vysokých Tatrách. „U neoteplí, aby sa vytvorený sneh
nás prší, je teplo, takže čakáme na neroztopil,“ informovala Martina
lepšie poveternostné podmienky,“ Múdra zo strediska Ski Bachledova.
priblížil situáciu v lyžiarskom stredisku
Strednica v Ždiari
jeho vedúci Marián Bekeš. Vrcholová stanica je tam
v nadmorskej výške
1060 metrov. Okrem
iného v Ždiari pred
blížiacou sa zimnou
sezónou pribudol So zasnežovaním prvých zjazdoviek začali na Štrbskom
Plese v okolí vrcholovej stanice lanovky na Solisku a v
nový bezdotykový lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici. | ILUSTRAČNÉ
turniketový systém a FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Ocenili víťazov fotografickej súťaže Miesto v meste
Žofia Čopíková, Snina

„Každý máme svoje obľúbené
miesta v rodnom meste alebo neďaleko nich. Snina ponúka veľa
krásnych známo-neznámych či
nepovšimnutých zákutí. Sú to naše
oázy, na ktoré často zájdeme, posedíme, rozjímame, strávime voľný čas. Vraciame sa na ne pre ich
pokoj, krásu, účelnosť, príjemnú
atmosféru, vyžarovanie, či niečo
úplne iné. A túto atmosféru ponúkame pomocou súťaže zachytiť
fotografickým objektívom a kamerou.“ Takýmto úvodným slovom
bola vyhlásená začiatkom roka
2017 regionálna fotografická súťaž
pod názvom Miesto v meste, ktorú zorganizovalo MSKS Snina ako
sprievodné podujatie v rámci osláv
700. výročia 1. písomnej zmienky
o meste Snina. Súťaž bola zameraná na oblasť amatérskej i profesionálnej fotografickej tvorby a určená

pre občanov mesta Sniny. Na základe pravidiel a podmienok súťaže,
ktoré spracovala kurátorka kaštieľa
Dr. Daniela Kapráľová, sa prihlásilo 10 autorov. Všetkých autorov
spája spoločná myšlienka a spoločné miesta v našom meste a jeho
okolí – príroda. Snina je obklopená
nádhernou prírodou, ktorú autori
zvečnili a priniesli nám svoj pohľad
na ňu. Trojčlenná porota v zložení
Dr. Daniela Kapráľová, Jozef Lauruský a Lena Jakubčáková hodnotila kvalitu fotografií a hodnotenie
poroty následne počas vyhodnotenia súťaže prezentovala Dr.
Kapráľová. Samotná prezentácia
fotografií spolu s vyhodnotením
sa uskutočnila v Sninskom kaštieli
9. novembra. Bolo to príjemné komorné stretnutie začínajúcich fotografov, ale aj profesionálov, ktorí
si prišli vypočuť názor poroty na
svoju prácu. Na základe zaslaných
prác sa porota zhodla na tom, že

by bola škoda
oceniť len jedného, prípadne
dvoch či troch
autorov. Preto sa víťazmi
súťaže
stali
všetci. Všetci si odniesli
ceny v podobe Do fotografickej súťaže sa prihlásilo 10 autorov. | FOTO: Žofia Čopíková
nástenného
kalendára, ktorý
obsahuje
najlepšie fotografie, a takisto
aj novovydanú publikáciu
Kaštieľ v Snine.
Okrem toho si
odniesli nové
poznatky či náSúťaž bola zameraná na oblasť amatérskej i profesionálzory, zároveň aj nej fotografickej tvorby a určená pre občanov mesta Sniny.
túžbu stretávať | FOTO: Žofia Čopíková
sa aj naďalej
a myšlienku vytvoriť v Snine foto- grafický krúžok či klub.

Medzilaborce: Mestskú políciu a občianske hliadky plánujú spustiť v decembri
Mestská polícia (MsP) a Miestne občianske poriadkové služby(MOPS). To sú novinky, ktoré by v Medzilaborciach mali začať
fungovať už od decembra tohto roka.
tasr, Medzilaborce

Medzilaborce uspeli vo výzve Ministerstva vnútra SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity. MOPS, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov Európskeho
sociálneho fondu, budú trvať 36
mesiacov. Zamestnanie v rámci
projektu získa osem ľudí. Mesto
musí splniť niekoľko podmienok.
Okrem iného je povinné zrealizovať
výberové konanie, zabezpečiť pre
pracovníkov oblečenie a výstroj.
„Pracovať budú sedem dní v týždni
po osem hodín. Vytvoria sa štyri
hliadky po dve osoby,“ spresnil pre
TASR primátor Vladislav Višňovský. Členovia hliadok budú podľa
jeho ďalších slov dôkladne poznať

prostredie a u obyvateľov budú mať
dostatočnú autoritu. „Ich úlohou
bude ochrana súkromného a verejného poriadku a majetku, detí
a mládeže pred negatívnymi javmi,
ako je pitie alkoholu či užívanie
iných návykových látok. Poskytovať budú tiež základné informácie
v oblasti zdravia a hygieny. Dohliadať budú aj na ochranu životného
prostredia, plynulosť a bezpečnosť
cestnej premávky na priechodoch
pre chodcov v ranných a popoludňajších hodinách, keď evidujeme
zvýšený pohyb školákov,“ vymenoval časť kompetencií hliadok
Višňovský. V podobnom čase by
mala začať v Medzilaborciach fungovať aj mestská polícia. Doteraz
ju zriadenú nemali. „Bude to mať
dobrý efekt, keďže občianske hliad-

ky by bez MsP nemali taký účinok vyčlenila na zriadenie MsP v aktuna verejnosť,“ spomenul primátor álnom rozpočte spolu 50 000 eur.
s tým, že pracovať by v nej mali Mestskí policajti budú mať po zriaštyria príslušníci. „V budúcom roku dení k dispozícii aj rozšírený mestby sme chceli prijať ďalších dvoch ský kamerový systém. Ich komzamestnancov,“ doplnil. Dôvodov petencie budú vyplývať zo zákona
na zriadenie MsP bolo viacero. Ide o obecnej polícii.
napr. o udržiavanie verejného poriadku, riešenie
problematiky
marginalizovaných rómskych
komunít, podľa
Višňovského
chýba asistencia takýchto
zložiek aj pri realizácii rôznych
aktivít mesta.
Medzilaborská Mestská polícia začne v Medzilaborciach fungovať už v decembri.
s a m o s p r á v a | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Riadková inzercia

Myšlienka týždňa...
„Rozhodol som sa
držať lásky.
Nenávisť je príliš
ťažké bremeno
na nosenie.“

0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

PRENÁJOM

(MARTIN LUTHER KING; 1929-1968 –
americký baptistický kazateľ,
bojovník za občianske práva
a nositeľ Nobelovej ceny za mier)

 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

PRANOSTIKA

Studený november – zelený január.
Svätá Cecília (22. 11., panna a
mučenica) hrudy v poli snehom
zakrýva.
Svätý Klement (23. 11., pápež
a mučeník) zimu obľubuje, ktorú
6. KARNEVAL
sv. Peter zakončuje.
Sneh na sv. Katarínu
(25. 11., panna
Deťúrence
z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdinoviaveľké
spolu
s romantickými princeznami, vílami a
a mučenica) predpovedá
obilie.

HE-R/0081

inými rozprávkovými bytosťami.

Na sv. Katarínu schovajme
sa pod perinu.

PREDAJ

Svätá Katarína Advent otvára.

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 0908 102
786.

Kapustu treba krájať a do súdka tlačiť
na Katarínu, veľmi chutná bude.

HE-R/0001

Katarína na blate – Vianoce na ľade.

7. 3. 2016
PRÁCA
Moder EFEKT s.r.o.

(jac)

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

KÚPALISKO
V HUMENNOM
talentov z Humenného
postup
do finálového

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY
ROLETY
textilné
plastové
LAMELOVÉ DVERE
www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

HE-R/0107

 Prijmeme HARISTOV
a PRACOVNÍKOV NA
GÁTER – drevovýroba.
Tel. 0905 256 038.
HE-R/0002

Východ / Západ S L N K A
pon (20.11.)
6:43 / 15:48 hod.
ut
6:44 / 15:47 hod.
str
6:45 / 15:46 hod.
štvr
6:47 / 15:46 hod.
pia
6:48 / 15:45 hod.
sob
6:50 / 15:44 hod.
ned
6:51 / 15:43 hod.

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK
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výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných
a dopravu
vypracovali
ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych

poskytujeme aj stravné lístky
Burda z II.
predpisov
ý na poznáPredpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z.
informácie dostupné na:
Kopčo z III.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
tvoriť plagát
tel. č.: 0948 194 023
 vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  bezúhonnosť
firmy IKEA
e-mail: renewal.adz@gmail.com
 ovládanie štátneho jazyka
oré perličky
Kvalifikačné
predpoklady:
druhej práce
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej škopoznávanie
ly v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE

SV-Z/000426

SOČ

SIETE
pevné
plissé
rolovacie

SV-Z/000427

pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
vnútorný 25-metrový BAZÉN
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
ut
08.15 – 10.15 hod.
20. 11. LÚČ,
12.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
Ul. 1. mája 22
str
09.00 – 16.00 hod.
21. 11. PRI NEMOCNICI HE s.r.o.,
17.30 – 20.00 hod.
Ul. 1. mája 5558
štvr
09.00 – 10.15 hod.
22.
11.
MEDIA,
12.00 – 13.00 hod.
Družstevná ul. 7
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
23. 11. BENU – OC Tesco,
pia
13.00 – 16.00 hod.
Družstevná ul. 39
17.30 – 20.00 hod.
24.
11.
UrčiteSLNEČNICA,
cenná bola príchuť zlatej medaily.
om Raks Africa dostala
najvyššiu09.00
priečku.– 20.00 hod.
sob,naned
Ul. 1. mája 21
SAUNA – muži
OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ,
mentorky ut - sob
066 34 Humenné,
888 3180; fax: 057 888 3191
25. tel.
11.057LABORECKÁ,
13.00Laborecká
– 20.0017,
hod.
mto prípa- ned
10.00 – 20.00
hod.súdu Humenné v zmysle Laborecká
ul. 58Z. z. o štátnej služPredsedníčka
Okresného
zákona
č. 400/2009
e.
SAUNA
– ženy
be a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
a § 2CENTRUM,
ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravod26. 11.
to archív: (jš)
ktorouhod.
sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnautlivosti
- sobSR č. 430/2009
15.00 Z.– z.,20.00
Námestie slobody 67
neckých miest na
súdoch
výberovým
konaním a výberom
ned
10.00
– 20.00
hod.

 Prijmeme pomocnú
silu – UNIVERZÁLNY
PRACOVNÍK pre údržbu,
dielňu a sklad. Informácie na tel. č. 0911 297 122.

SV-Z/000425

POHOTOVOSŤ
enských mladých tanečníčok
V LEKÁRŇACH

SV-Z/000418
HE/0047

Keď v novembri ešte hubami lesný
porast je posiaty, zdražie obilie.
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
KOLLÁROVCI
MÔJ ŽIVOT JE MUZIKA. Jedinečné
vystúpenie známej hudobnej skupiny.
– v nedeľu 26. novembra o 17.00 hod.
v divadelnej sále DK. Vstupné 14 eur.
MIRO JAROŠ: TUKI TOUR 2
Koncert pre (ne)poslušné deti. – v utorok 28. novembra o 16.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné 10 eur.
PRESTAŇME DIÉTOVAŤ,
NAUČME SA JESŤ
Antónia Mačingová – beseda o zdravom stravovaní. – v stredu 29. novembra o 18.00 hod. v divadelnej sále DK.
ZÁMOK
VIHORLATSKÉ MÚZEUM
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ČLENOV
FOTOKLUBU REFLEX
Mozaika umelecky zachytených momentov každodenného života, netradičné pohľady na architektúru, prírodu
a plynutie času. Súbor čiernobielych
a farebných fotografií prezentuje výber
za aktuálnej tvorby deviatich autorov:
Veronika Bažaliková, Ľudovít Hruška,
Lenka Cholpová, Jozef Lauruský,
Zuzana Mjachká, Peter Lauruský,
Marek Suvák, Vladimír Vajs a Miroslav
Vasil - v galerijných priestoroch VM
potrvá do konca novembra.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových
fotografií prináša zábery od najstarších
dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu renesančného kaštieľa a
priľahlého parku na rytine z obdobia
druhej polovice 17. storočia po dnešok.
Súčasťou vystavovaných fotografií
sú aj doposiaľ nezverejnené snímky
pochádzajúce z rodinného albumu
potomkov Andrássyovcov žijúcich v
Kanade. Potrvá do konca novembra v
priestoroch VM.
STOPY TEREZIÁNSKEJ EPOCHY
300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie. Plným titulom
bola - cisárovná Svätej ríše rímskej
nemeckého národa; kráľovná Uhorska, Čiech, Chorvátska a Slavónska;
arcivojvodkyňa Rakúska; vojvodkyňa
Parmy a Piacenzy; veľkovojvodkyňa
Toskánska. Prehliadka jedinečnej Izby
Márie Terézie zhotovenej Štefanom
XIV. Csákym, ostatných maľovaných
komnát, expozícií, výstav a podujatí v
objekte zámku a priľahlého skanzenu.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor
lyrických čiernobielych grafík) autora
a národného umelca Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK
Romantická komédia o predstavách ro-

dičov, ako by malo vyzerať šťastie ich
detí, sa odohráva na sklonku 50-tych
rokov a predstavuje záver „pelíškovskej“ rodinnej kroniky a trilógie „Záhradníctvo“. Je príbehom lásky mileneckej. Rozpráva o tichej vojne medzi
rodičmi a ich deťmi, poznamenanými
vojnou a komunistickým prevratom.
„Nápadník“ s tragikomickým nadhľadom vykresľuje ostrú zlomovú líniu
medzi predvojnovou a povojnovou
generáciou. Generačný stret pramení
z odlišných skúseností rodičov a ich
detí. Každá generácia má svoju vlastnú
predstavu, ako nájsť šťastie, a isté je
len to, že cestu k nemu si musí hľadať
sama.
tragikomédia (CZE/SVK/POL), česká
verzia – 20. novembra o 19.30 hod.
SNOW FILM FEST

Celovečerné pásmo špičkových filmov
o zimných športoch a dobrodružstvách
(aj extrémnych). Festival je svojím
rozsahom a návštevnosťou najväčšou
akciou svojho druhu u nás i v Čechách.
V programe je prezentovaných sedem
vybraných filmov (viac na športových
stranách tohto týždenníka) - finalistov
zo zahraničných festivalov a novinky
z domácej produkcie. Na svoje si prídu
milovníci čerstvého prašného snehu,
horských velikánov, psích záprahov
i arktickej divočiny.  
v utorok 21. novembra od 18.00 hod.
OBCHOD NA KORZE

ASFK... Tragikomické podobenstvo o
nemožnosti kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, nevedomosti a hlúposti
ako živnej pôde pre hlásateľov násilia.
Komorný príbeh jednoduchého stolára,
ktorému jeho švagor, miestny veliteľ
Hlinkovej gardy, prihrá skrachovanú
židovskú galantériu, aby mu nenarúšal
kádrový profil. Jednoduchý stolár Tóno
Brtko (Jozef Kroner) sa ocitá medzi
dvoma svetmi – čistým, nedotknuteľným svetom starej nahluchlej Židovky

MENINY
oslavujú:
20. 11. FÉLIX
(Svetový deň detí – UNESCO
/ Medzinárodný deň modlitieb
za prenasledovanú cirkev
/ Medzinárodný deň bez
fajčenia / Svetový deň absurdít
/ Deň spriemyselnenia Afriky)
21. 11. ELVÍRA
(Svetový deň filozofie –
UNESCO / Svetový deň
pozdravov / Svetový deň
televízie)
22. 11. CECÍLIA, CECILIÁN
(Sviatok sv. Cecílie – patrónky
hudby, hudobníkov a
spevákov)
23. 11. KLEMENT
24. 11. EMÍLIA
(Medzinárodný deň
nenakupovania)
25. 11. KATARÍNA
(Svetový deň odstránenia
násilia voči ženám /
Medzinárodný deň mäsa a deň
práv zvierat)
26. 11. KORNEL
(Ida Kamińska) a svetom reality, symbolizovanej nezmyselnou drevenou
Babylonskou vežou na námestí, oslavujúcou vládnuci režim. Brtko svoje
previnenie zastiera, uteká pred ním.
Neodolal naivnej vidine zbohatnutia,
ale chce zostať poctivým človekom.
Je ním až do chvíle, kedy v opojnom
záchvate strachu z fašistov aj zo svojho
svedomia nakoniec spôsobí tragédiu.
Vrcholné dielo úspešného režisérskeho
tandemu (Ján Kadár a Elmar Klos)
prijal celý kultúrny svet s nadšením
ako vzrušujúce etické posolstvo so
strhujúcim umeleckým vyjadrením.
Rozprávačská triezvosť a klasicky
cítené realistické herectvo dokázali svoju podmanivosť vo vtedajšom príboji
moderných vyjadrovacích foriem. Film,
ktorý okrem iného osvetľuje temné
obdobie našich národných dejín, varuje
pred provinčným siláctvom a velikášstvom, pred zastieraním malosti a
podriadenosti.
dráma (Československo, 1965), slovenská verzia – 22. novembra o 19.30 hod.
WIND RIVER
Nič nie je ťažšie, ako zistiť pravdu.
Stopár Cory Lambert (J. Renner) objaví
uprostred zasneženej pustej krajiny
Wyomingu telo mŕtveho indiánskeho
dievčaťa. Vyšetrovanie preberá mladá agentka FBI Jane Bannerová (E.
Olsen), ktorá do odľahlej indiánskej
rezervácie Wind River prichádza z Las
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OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Anna Molokáčová, nar. 1927
Eduard Almáši, nar. 1951
V BELEJ NAD CIROCHOU
Helena Haburajová, nar. 1937
V PAKOSTOVE
Ján Straňavský, nar. 1950
V SNINE
Zuzana Čornaničová, nar. 1929
VO VEĽOPOLÍ
Mária Behunová, nar. 1946
V ZEMPLÍNSKYCH HÁMROCH
Štefan Širgeľ, nar. 1940
Rudolf Dudič, nar. 1948
Vegas, úplne nepripravená na drsné
podnebie, ktoré tam panuje. Na pomoc
pri vyšetrovaní osloví stopára Coryho
a spoločne sa snažia vyriešiť záhadnú
smrť...
mysteriózny thriller (USA), slovenské
titulky – 23. a 25. novembra o 19.30
hod.
MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ
A VESELÉ
(A BAD MOMS CHRISTMAS)
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale určite nie pre mamy. Tri
matky rebelky (M. Kunis, K. Bell, K.
Hahn) už majú dosť večného upratovania, varenia, vyzdobovania a zháňania
perfektných darčekov pre celú rodinu (a
občas aj pre seba, aby oteckovia nemali
starosti). Preto sa vzbúria a rozhodnú,
že tento rok si Vianoce konečne chcú
poriadne užiť aj ony. Akurát netušia,
že čoskoro sa ohlásia hostia, ktorí s
ich predstavou dokonalých sviatkov
asi nebudú úplne súhlasiť – ich vlastné
matky...
komédia (USA), slovenské titulky – 24.
a 27. novembra o 19.30 hod.
SVET POĎĽA DALIBORKA
(SVĚT PODLE DALIBORKA)
Filmový portrét autentického českého
muža z Prostějova, ktorého štáb Víta
Klusáka sledoval počas dvoch rokov
(2015-2016). Dalibor K. (37) pracuje
ako maliar, natáča amatérske horory,
skladá nahnevané piesne, maľuje a je
neonacista. Blíži sa k štyridsiatke, žije
so svojou mamou Vierou (63), nenávidí
svoju prácu, Rómov, Židov, utečencov,
homosexuálov, Merkelovú, pavúky a
zubára.
dokument, komédia (CZE/SVK), česká
verzia – 25. novembra o 17.30 hod.
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Melničáková, Čajbiková, Vološinová, Borščová, Buhajová a Leško na výslní
(mtgh), -MJK-; Spišská Nová Ves

Štartové plavecké bloky krytého bazéna
v Spišskej Novej Vsi opäť zaťažili mladí
plavci, tentokrát jedenásťroční a starší.
V dňoch 11. a 12. novembra súťažili o titul „ Majster Východoslovenskej oblasti
v plávaní“. Na Spiši sa prezentovalo 91
mužov a 86 žien z desiatich klubov na
preteky 3. kola jesenných Majstrovstiev
Východoslovenskej oblasti.
Našich dvadsať plavcov (sedem chlapcov
a 13 dievčat) z Plaveckého klubu Chemes
Humenné, pod úspešnou taktovkou trénerov
M. Tomahogha a Z. Kirschnera sa postavilo
na štart s ambíciami na medaily. Polovici
z nich sa to aj podarilo.
Najúspešnejšie z našich boli staršie žiačky. Lenka Melničáková si pozlátila päť
disciplín - 50 m prsia a motýlik, 100 metrov
motýlik a polohové preteky, 200 m polohovka; strieborná skončila v kraule na 100
metrov.
Sarah Čajbiková si vylovila tri zlaté medaily - 50 m znak, 50 a 100 metrov voľný
spôsob; striebrom ju ovenčili štyrikrát – 200
m znak, 50 a 100 metrov motýlik, 100 m polohové preteky.
Na zlatom stupni víťazov stála Nina Vološinová po najdlhšej, 400-metrovej polohovke, na striebornom raz za motýlik na 200
metrov a dvakrát na bronzovom po 50-m
motýliku a polohovke na dĺžke 200 metrov.
Matej Kislan doplával 50 m znak na bronzovej pozícii.
Petra Frývaldská, Arthur Kaššay, Dominika
Kopčová a Samuel Onderišin sa zaplávaný-

mi časmi umiestnili do desiateho miesta.
Junior, Denys Breznyak, plával strieborného motýlika na 50 metrov a bronzom ho
dekorovali dvakrát, za motýlik na 100 a 200
metrov.
Emma Zvalčáková získala bronzovú medailu v disciplíne motýlik na 100 metrov.
Leo Al Ahdal a Natália Babjaková skončili
za stupňami víťazov.
V kategórii mladších žiakov si Ema Borščová vyplávala najviac medailí - pozlátila si
znak na 100 metrov; na striebornom stupni
víťazov stála sedemkrát (50 a 100 metrov
prsia, 100 metrov kraul, 200 metrov znak,

Do desiateho miesta štartovného poľa sa
umiestnili Dávid Bača, Hana a Ladislava
Gajdošové.
Plavecká sezóna sa blíži k vrcholu. Naši
najlepší plavci sa podľa dosiahnutých časov
nominujú na vrcholné preteky krajiny - Majstrovstvá Slovenska v jednotlivých kategóriách. Prajeme im úspešný záver plaveckého
roka 2017 s medailami na prsiach.
HE-S/0022

motýlik a polohovka, 400 metrov
polohové preteky;
bronzové medaily
si domov doniesla
za 200 m kraul a polohovku na rovnako
dlhej trati, i za 100 metrov motýlik a polohovku.
Anna Stephanie Buhajová nechala za sebou
súperky v disciplíne 400 m voľný spôsob;
striebro získala päťkrát - 50 m znak, 100
m kraul, znak a motýlik, i 200 m motýlik;
za čas na polohovke 200 metrov jej udelili
bronzovú medailu.
Najcennejší kov získal Timotej Leško
v prsiarskej disciplíne na 100 metrov, striebornú v znaku na 50 a 100 metrov, i v polohovke na 200 metrov; na bronzový stupeň
víťazov sa postavil dvakrát (200 m motýlik
a 400 m voľný spôsob).
Nina Trebišovská v znaku na 50 aj 100
metrov doplávala na striebornej pozícii, ako
tretia najrýchlejšia svojej kategórie plávala
prsia na 100 metrov.
Viktória Vrábľová si domov doniesla bronzovú medailu za výkon v prsiach na 100
metrov.

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E v Humennom
Ul. Dargovských hrdinov 9

tel. 0948 505 525
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Miro Smetana si u severných susedov vylepšil bežecký „osobák“
(pa); Widacz, Medzilaborce, FOTO ARCHÍV MS

Miroslav SMETANA - amatérsky bežec z Medzilaboriec je známy nielen na
východe Slovenska, ale aj v zahraničí..
v Čechách či Poľsku. V zimnom období preferuje beh na lyžiach. Bol účastníkom „Vassovho behu“ vo Švédsku,
ale aj „Jizerskej päťdesiatky“ v Českej
republike. Je pravidelným účastníkom
slovenskej „Bielej stopy“ v Skalke pri
Kremnici.
Naposledy sa zúčastnil  v poľskom meste  
Widacz   tretieho ročníka medzinárodného „Widaczkeho behu nezávislosti“. Na
10-kilometrovú trať sa postavilo 132 pretekárov. Najrýchlejším bol Poliak  Hubert
Wierdak. Medzilaborčan Miroslav Smetana obsadil celkovo slušné štrnáste miesto.
Vo svojej súťažnej kategórii C mužov (50
– 59-ročných) obsadil druhé miesto.

„Bežalo sa za chladného jesenného počasia. Boli to kvalitne obsadené preteky.
S umiestnením som spokojný. Vylepšil
som si osobný čas na tejto trati. V tré-

ningu budem, samozrejme, pokračovať
ďalej, keďže tohto roku chcem absolvovať
ešte nejaké bežecké preteky,“ konštatoval
účastník Behu nezávislosti v Poľsku.

Poľské zápasnícke tatami vyzvalo mladých Sninčanov k úspechu
(pa); Kraśnik, Snina

Začiatkom novembra usporiadal ZK
Kraśnik v Poľsku pri príležitosti 640.
výročia vzniku mesta Kraśnik medzinárodné majstrovstvá Lubielskeho
wojvodstva (kraja) v zápasení žiakov
a kadetov vo voľnom štýle. Turnaja sa
zúčastnilo sedemdesiatšesť mladých
zápasníkov.

Na súťaž vycestovala aj mini výprava
mladých zápasníkov klubu ZK Slávia
Snina, ktorú tvorili Oliver Andrejko
a Maroš Tóth, pod dohľadom trénera
Slavomíra Štofíka. Spolu s nimi sa viezli
aj borci klubu   Wresling Jedla Košice,
pod vedením
skúseného trénera Miroslava
Jedličku. Ako
nám povedal

za sninských zástupcov Slavomír Štofík,
turnaj bol silne obsadený a našim mladým
zápasníkom sa darilo.
V kategórii mladších žiakov vo váhe do
66 kilogramov obsadil Oliver Andrejko
druhé miesto. Rovnako úspešne si počínal

Mini výprava ZK Slávia Snina - zľava Oliver Andrejko, tréner Sla- Spoločný záber Sninčanov a Košičanov v Poľsku. | FOTO: ARCHÍV ZKS
vomír Štofík a Maroš Tóth. | FOTO: ARCHÍV ZKS

v kategórii kadetov vo váhe do 76 kilogramov aj Maroš Tóth, keď skončil tiež
na striebornej pozícii. Len malá nepozornosť ho obrala o víťazstvo. S vystúpením
svojich zverencov môže byť tréner S. Štofík určite spokojný.
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Skvelé boxerské výkony mladej dvojice na Šariši
(dm), -MJK-; Giraltovce, Kamenica n/Cir.

Dvojica členov boxerského klubu ŠK
Miko fit-box z Kamenice nad Cirochou
sa v sobotu 11. novembra zúčastnila
„Turnaja mladých“ v Giraltovciach,
ktorý organizoval domáci klub. Výnimočná absencia trénera M. Mika spôsobila, že mladíci – Štefan Vrábeľ a Filip
Džubara, sa v ringu ocitli pod dozorom
svojho kolegu z klubu, Lukáša Jalča.
„Vrábeľ podal skvelý bojovný výkon a
v ringu exceloval,“ zhodnotil jeho výkon
L. Jalč. To mu v kategórii starších žiakov

s váhou do 65 kg prinieslo suverénnu výhru 3:0 na body nad súperom z domáceho
klubu.
Rovnako úspešne si počínal v kategórii
mužov do 69 kg Džubara, ktorý takmer
vyrovnaný zápas dokázal otočiť vo svoj
prospech a v treťom kole dostal svojho
súpera z Giraltoviec dvakrát do počítania.
Nakoniec ho kamenický boxer porazil výsledkom RSC v treťom kole.
Uplynulý víkend (18. a 19. 11.) sa kamenickí boxeri pasovali so súpermi na turnaji
prvej ligy v neďalekom Vranove nad Topľou. Informácie zo zápasov prinesieme
v najbližšom vydaní nášho týždenníka.

Štefan Vrábeľ (vľavo) a Filip Džubara na mládežníckom turnaji v Giraltovciach. | FOTO ARCHÍV LJ
HE-S/0042
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KINO FAJN HUMENNÉ V UTOROK
21.OBYČAJNÍ
NOVEMBRA
OD
18.00 HOD.
CHLAPCI
Mont Forel s nadmorskou výškou 3 391 met-

Slovensko, 30 minút, réžia: Rasťo Hatiar,
slovenské znenie
Dokumentárny príbeh sledujúci športové počiny dvojice lyžiarov aktívnych v 90-tych rokoch, víťazov Európskeho skialpinistického
pohára – Dušana Triznu a Milana Madeju.
Dodnes nie je na Slovensku nikto, kto by sa
vyrovnal ich športových výkonom.
VÝSTUP NA LINK SAR
(LINK SAR WEST)
USA, 32 minút, réžia: Jonathan Griffith,
anglické znenie s českými titulkami
Štyri roky sa Jonathan Griffith pokúšal
zdolať vrchol hory Link Sar v pohorí Karakoram, až sa mu to v roku 2015 podarilo.
Film zobrazuje realitu pobytu vo vysokých
horách. Milé stretnutia, hrozivé búrky,
výšková nemoc a v neposlednom rade nedotknutá divoká a ohromujúca krása prírody.
DOG POWER
USA, 25 minút, réžia: Jordan Schevene,
anglické znenie s českými titulkami
Ukážka jedinečného puta medzi človekom
a zvieraťom. Tvorcovia filmu priblížili
verejnosti športové disciplíny, ktoré je
možné uskutočňovať so psami. Zoznámte sa
s niekoľkými osobnosťami, z ktorých každá
podá iný príbeh a má inú motiváciu súťažiť.
VEN(CA)
Česká republika, 34 minút, réžia: Jan Venca
Francke, české znenie
Športová reportáž z unikátnych pretekov
Yukon Artic Trail 2017 a zároveň pohľad do
duše extrémneho športovca. Tieto preteky sú
označované ako najchladnejšie a najdrsnejšie
na svete. Teploty môžu spadnúť až na -60
stupňov Celzia, priemerná teplota vo februári je v Arktíde -20,1 stupňov Celzia.
BONUSOVÉ FILMY
POCIT VINY (GUILT TRIP)
USA, 37 minút, réžia: Anthony Bonello a
Mike Douglas, anglické znenie s českými
titulkami

rov je druhým najvyšším vrcholom Grónska.
Pre skupinu lyžiarov je túha zjazdiť ho na
lyžiach obrovská. Ale niečo za niečo. Veľká
je aj uhlíková stopa, ktorú vytvorili, že pod
kopec doleteli. Preto opatrne vyberajú jedlo
i materiál, nabíjajú všetky prístroje výlučne
solárnou energiou. A práve preto pozvali na
svoju cestu aj profesora Aluna Hubbarda
(Aberyswyth University, od r. 2007 pracuje
za polárnym kruhom), ktorý sa venuje problematike globálneho otepľovania a vzostupu
morskej hladiny. Snímka nie je len o športe
a prírode, veľkú úlohu hrá veda, radosť
a zodpovednosť za ľudské konanie.
ROZPRÁVKA JOHNA SHOCKLEEHO
(J. SHOCKLEE: A FAIRY TALE)
USA, 7 minút, réžia: Ryan Heffernan
a Grayson Schaffer, anglické znenie s českými titulkami
52-ročný John Shocklee žije svoj život presne tak, ako ho baví. Býva v búde s rozlohou
20 m2 v tých najskromnejších podmienkach.
Riadi sa heslom: žiadne peniaze – žiadne
problémy. Jeho príbeh je pozitívny, inšpiratívny, zábavný. Nechajte sa pozvať do
lyžiarskeho raja Silverton v americkom štáte
Colorado, do jeho kráľovstva, hoc len na
vajíčka s fazuľou.
SKI FOR FREEDOM
Nemecko, 10 minút, réžia: Jan Eric Euler,
nemecké a anglické znenie s českými titulkami
Neziskový projekt, ktorého cieľom je
rozšíriť povedomie lyžovania v Pakistane,
poskytnúť potrebné lyžiarske vybavenie
a učiť lyžovať deti a mládež formou rôznych workshopov, vyhľadávať talenty pre
možnú účasť na OH v r. 2022. Dvaja rakúski
lyžiari a profesionálni horskí sprievodcovia
– Stephan Keck a Andreas Ehrensberger, sa
vrhli do realizácie tejto myšlienky s pomocou pakistanskej mládežníckej organizácie
Pakistan Youth Outreach.
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II. LIGA - VÝCHOD

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ

7. kolo * ŠKST MARGECANY – ŠKST HUMENNÉ 6:12 * Bracovce – Šarišské Michaľany 8:10, Valaliky
B – Levoča 12:6, Valaliky A
– Michalovce B 14:4, Zbereko Košice – PŠ Košice 8:10,
Vojčice – Svidník 14:4.
•
Humenné – SO-ZŠ
Mihra Bracovce 16:2, Humenné – OŠK Šarišské Michaľany 10:8, TJ Javorinka
Levoča – Humenné 2:16,
Humenné – ŠKST Michalovce B 12:6, ŠKP PŠ Košice
– Humenné 12:6, Humenné
– ŠŠK Centrál Svidník 13:5.
Valaliky A
Humenné
PŠ Košice
Michalovce B
Zbereko Košice
Vojčice
Margecany
Levoča
Svidník
Š. Michaľany
Valaliky B
Bracovce

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1

1
1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
6

87:39
85:41
80:46
69:57
68:58
69:57
52:74
53:73
54:72
50:76
47:79
42:84

19
19
19
17
16
15
12
12
11
11
9
8

7. kolo * ŠKST HUMENNÉ C – ŠKST ZEMPLÍNSKE HÁMRE 10:8 * Tecák
Vranov n/T. – Dlhé n/Cir.
0:18 WO, Kamenica n/Cir.
B – Čierne n/T. 11:7, Kladzany – Košarovce 5:13, KoPONDELOK
chanovce
– Kamienka 5:13,
12. JÚNA 2017

Hencovce – Vranov n/T. D
13:5.
•
Dlhé n/Cir. – Humenné C 4:14, Kochanovce
– Humenné C 5:13, Humenné C – Hencovce 3:15, Kladzany – Humenné C 5:13,
Humenné C – Kamenica n/
Cir. B 13:5, Tecák Vranov
n/T. HUMENSKÝ
– Humenné EXPRES
C 2:16.

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E v Humennom
Ul. Dargovských hrdinov 9

INZERCIA
tel. 0948INZERCIA
505 525|

5

NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH
jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
7. kolo * ŠKST KAMENICA NAD CIROCHOU –
ŠKST HUMENNÉ B 15:3
* Belá n/Cir. – Hrabovec n/L.
15:3, Bzenov/Janov – Snina
12:6, Lemešany – Vranov
n/T. B 3:15, Sedlice – Lužany pri Topli 8:10, Bardejov –
Vranov n/T. C 16:2.
•
Humenné B – Bardejov 3:15, Humenné B –
Vranov n/T. C 14:4, Hrabovec n/L. – Humenné B 9:9,
Humenné B – Vranov n/T. B
6:12, Lužany pri Topli – Humenné B 10:8, Humenné B –
Snina 11:7.

HE-S/0022

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

16 | ŠPORT

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
20. NOVEMBRA 2017

Početný poľský hokejový fanklub priniesol na uzimenú
tribúnu skvelú atmosféru, ani prehra nebolela
-MJK-, Humenné

II. LIGA, MUŽI, skupina Východ
– 10. kolo
MHK HUMENNÉ
– HK 58 SANOK
6:1 (4:0, 0:0, 2:1)
Góly: 5. Pe. Bartoš (Fedorko,
Klouda), 6. R. Šechný PH1 (Buraľ, Vaško), 8. R. Šechný (Buraľ,
Dancsák), 10. Pe. Klouda (Bartoš),
54. Pe. Klouda (Fedorko), 57. Pe.
Bartoš (Fedorko, Klouda) – 47. R.
Cwikla PH1.
Strely na bránu: 36-40. Zákroky
brankára: 39-30. Presilovky: 1/3
– 1/5. Oslabenia: 4/5 – 2/3. Vylúčenia: 2. Klouda (2 minúty), 16. Ondrej (2), 35. Vaško (2), 40. team penalty (2), 47. Maury (2), 60. Buraľ
(trestné strieľanie) – 5. Wilusz (2),
23. Mazur (2), 58. Demkowicz (2).   
Rozhodovali: M. Žák – J. Pavlotty,
M. Tomáš. Divákov: 1 653.
MHK: T. Petro – Ľ. Buraľ, R. Ficko,
F. Vaško, R. Šechný, J. Dancsák –
M. Ondrej, Z. Kubát, Pe. Bartoš,
Pe. Klouda, I. Fedorko – S. Maury,
A. Suvák, Mi. Mach, D. Markuš, V.

Čopák – E. Renčok. Tréner: Richard
Šechný.
Hokejový klub 58: M. Skrabalak – K. Olearczyk, A. Filipau, K.
Filipek, M. Bialy, R. Cwikla – H.
Demkowicz, M. Kuryla, M. Bielec,
M. Mermer, M. Witan – M. Mazur,
D. Hučko, P. Chmura, M. Wilusz, P.
Dobryňski. Tréner: Marcin Cwikla.

•
Trebišov – Martin 2:4,
Gelnica – Liptovský Mikuláš B 6:2,
Bardejov – Brezno 9:5, Sabinov –
Rimavská Sobota 5:3.
Humenné		10
Martin		10
Rim. Sobota
10
L. Mikuláš B
10
Bardejov
10
Sanok
10
Brezno
10
Trebišov
10
Gelnica
10
Sabinov
10

9
8
6
5
4
3
3
2
2
2

0
0
0
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
2
0
1
1
2

1
2
4
4
5
4
6
6
6
6

77:35
52:26
54:37
41:43
43:58
32:39
45:47
30:37
29:54
34:61

27
24
18
17
14
13
11
9
9
8

Náročnejšie stretnutie 11. kola
rozohrajú humenskí hokejisti na
ľade súpera, MHK Martin, v sobotu 25. novembra o 17-tej hodine.
Na domácom ľade zimného štadióna v Humennom ich uvidíme 2. decembra o 17.30 hodine.

Poliaci zo Sanoku prišli do Humenného v hojnom počte. Obsadili celý sektor A štadióna. | FOTO: MJK

Humenskí hokejisti po zápase, v pozadí humenský fanklub s tradičnými modro-žltými
farbami. | FOTO: MJK

Autorom čestného gólu Poliakov bol Rafal Cwikla. | FOTO: MJK
Golmani – Tomáš Petro a Mateusz Skrabalak. | FOTO: MJK

Ak nie asistenciami, tak gólmi zaťažuje súperov hrajúci tréner
Rišo Šechný. | FOTO: MJK

Úspešná gólová formácia – Bartoš (druhý sprava) a Klouda (tretí sprava). | FOTO: MJK

Naša mladučká krasokorčuliarka – Katka
Kováčová. | FOTO: MJK

