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Novinka pre
Humenčanov, ktorí
cestujú vlakom

Humenčania získali prvé
miesto v celoslovenskej
súťaži
Viac na str. 6

Viac na str. 3

Poslancom sa nepozdáva nájomné
pre nového investora

Do mestského priemyselného parku Guttmanovo v Humennom príde nový investor. Poslanci schválili
súkromnej firme NASA plast, s. r. o., prenájom mestského pozemku na 20 rokov. Opoziční poslanci
tento prenájom kritizujú. Upozorňujú, že výška nájomného je prinízka a pre mesto nevýhodná.
Milan Potocký, Humenné

Do priemyselného parku Guttmanovo príde po 15 rokoch
nový investor. Na poslednom
rokovaní mestského zastupiteľstva schválili poslanci
pre bardejovskú firmu NASA
plast, s. r. o., prenájom mestského pozemku o rozlohe 5

269 metrov štvorcových. Nájomné schválili ako prípad
hodný osobitného zreteľa. Za
meter štvorcový zaplatí firma
ročne 50 centov bez DPH.
Mesto prenajalo pozemok firme na 20 rokov s možnosťou
jeho neskoršieho odkúpenia.

Opoziční poslanci:

Cena je nízka
a nevýhodná

Poslanec Jozef Babják uviedol, že nemá nič proti firme,
ale návrh, ktorý im predložilo
mesto, nemá podľa neho nič
spoločné so zhodnocovaním
mestského majetku. Upozornil, že tento návrh navyše nespĺňal podmienky osobitného

zreteľa. „Prečo 50 centov?
Nájom takéhoto pozemku
s kompletnou infraštruktúrou určite nebude za 50 centov,“ povedal Babják. Doplnil, že cena tohto nájmu nie
je porovnateľná s konkurenčným nájmom za takýto pozemok v meste. „Tento návrh
je veľmi, veľmi výhodný pre
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Poslancom sa nepozdáva nájomné pre nového investora
porkačovanie zo strany 1

toho, kto chce prenajať, ale
nie je výhodný pre mesto Humenné,“ upozornil Babják.
„Ja si myslím, že tento návrh tak, ako je tu predložený,
nemá so zhodnocovaním majetku tak, ako nám to ukladá
zákon a VZN, nič spoločné. Ja
si myslím, že tento návrh nespĺňa podmienky osobitného zreteľa. To, že my máme
pozemok, ktorý je nevyužitý,
a niekto tu príde a povie, že
za 50 centov mi ho dajte a ja
tam postavím halu, a budeme
tam zamestnávať možno desiatich ľudí, to nespĺňa podmienky osobitného zreteľa,“
poznamenal Babják. Poslanec Ivan Hopta súhlasí s tým,
že príchod nových investorov
do mestského priemyselného
parku je potrebný, ale cena za
prenajatý pozemok sa mu zdá
neprimeraná. „Mne sa zdá
tých 50 centov veľmi, veľmi
nízka cena za ten nájom,“
uviedol Hopta.

Viceprimátor: Chceme, aby to územie bolo zmysluplne využité

Poslanec Ondrej Mudry vysvetlil, že pozemok je nevyužitý už vyše 13 rokov. Technické služby mesta Humenné
majú podľa neho náklady
na kosenie a údržbu pozemku. Mudry dodal, že firma
NASA plast je na trhu už 15
rokov a zamestnáva okolo
25 zamestnancov. „Môžeme
byť radi, že chce ísť do nášho
priemyselného parku,“ povedal Mudry. „My chceme, aby
to územie bolo zmysluplne
využité v priemyselnom parku Guttmanovo,“ uviedol viceprimátor Andrej Semanco.
Dodal, že poslanci by sa mali

tešiť, že investor chce postaviť halu a zamestnať ľudí.
Poslanec Milan Kulik potvrdil, že o mestský priemyselný
park podnikatelia roky nejavili záujem. „Teraz je tu nejaký investor, ktorý chce niečo
postaviť, aby ľudia mali novú
prácu, alebo nejakú prácu
v tomto meste. Sme v pozícii,
kde si môžeme vyberať, aký
bude nájom? Máme viacej
firiem? Nemáme. Práve preto by sme sa mali na to nejako pozrieť, že my nie sme
v pozícii, že si máme z čoho
vyberať. Sme v pozícii, že potrebujeme zamestnať ľudí,“
upozornil Milan Kulik.

Priemyselný park Guttmanovo. Poslanci schválili prenájom pozemku o rozlohe
5 269 m2 firme Nasa Plast, s. r. o. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Koľko ľudí firma zamestná?

Firma sa zaberá najmä výrobou tovarov z plastov a gumy
a spracovaním plastových
polotovarov.
Opozičným
poslancom prekáža, že nevedia, aký presný počet ľudí firma zamestná. „Koľkých ľudí
chce zamestnať spoločnosť?
Dvoch, troch, desiatich?
V dôvodovej správe to podľa mňa malo byť napísané,“
zdôraznil poslanec Michal
Babin. Poslankyňa Mária
Cehelská vysvetlila, že na rokovanie zastupiteľstva mohol prísť aj zástupca firmy a
poslanci sa mohli pýtať aj na
tieto podstatné informácie.
Poslankyňa by uprednostnila radšej predaj pozemku
ako jeho lacný dlhodobý prenájom. „V podmienkach je
možnosť odkúpenia, ale nie
je tam stanovené ani dokedy,
ani za koľko. To znamená, takáto opcia je mimoriadne výhodná pre toho, kto si to ide
prenajímať. Ak máme tento
pozemok využiť, myslím súkromne, mala byť vyhlásená

Poslanec Jozef Babják upozornil, že cena za prenájom mestského pozemku je pre
Humenčanov nízka a nevýhodná. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

verejná obchodná súťaž na
prenájom tohto pozemku,
a to nielen na prenájom, ale
aj na predaj. Ja si myslím,
že mesto by sa v prvom rade
malo postarať o to, ak hovoríme, že nevieme využiť tento
pozemok, aby tento pozemok
predalo za podmienok, ktoré
sú momentálne porovnateľné
s inými podnikateľskými subjektmi, ktoré pozemky predávajú. Takýto návrh podľa
mňa nemá nejaké opodstatnenie. Určite nespĺňa to, aby
mesto zhodnocovalo svoj majetok tak, ako má,“ upozornil
poslanec Jozef Babják.

Za prenájom bolo 17
poslancov

Poslanci napokon schválili firme NASA Plast, s. r. o.,
prenájom pozemku o rozlohe 5 269 m2 s možnosťou
neskoršieho odkúpenia z dôvodov hodných osobitného
zreteľa. Nájomné schválili na
20 rokov vo výške 50 centov
bez DPH za meter štvorcový
na rok. Firma tak bude platiť mestu ročne vyše 2 634
eur bez DPH. Dôvodom osobitného zreteľa je výstavba
priemyselnej haly na predmetnom pozemku za účelom
výroby produktov a zvýšenie
zamestnanosti mesta Humenné a blízkeho okolia. Za
prenájom pozemku bolo 17
poslancov, traja sa zdržali
hlasovania a jeden bol proti.
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Novinka pre Humenčanov, ktorí cestujú vlakom

Cestujúci z Humenného cez Zvolen do Bratislavy už nebudú musieť prestupovať, železnice tu zavedú priame vozne.
tasr, Prešov

V Prešovskom kraji Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nasadí v
rámci regionálnej dopravy 87 percent moderných vlakov. Na trať
Košice – Prešov – Lipany sa vrátia
poschodové súpravy. Cestujúci z Humenného cez Zvolen do Bratislavy už
nebudú musieť prestupovať, železnice tu zavedú priame vozne. Vyplýva
to z nového cestovného poriadku,
ktorý vstúpil do platnosti v nedeľu
10. decembra. Navyše v priebehu
decembra, po ukončení rekonštrukčných prác na poškodenej trati, v smere Humenné – Stakčín bude obnove-

ná železničná doprava. Priame vozne
cez Zvolen na trati Humenné – Bratislava budú premávať v dopoludňajších hodinách počas víkendu od
vlaku REX 1904 Starina (Humenné
7.28 h – Košice 8.59 h) na R 812 Gemeran (Košice 9.23 h – Bratislava hl.
st. 15.57 h) a vo večerných hodinách
denne od vlaku R 815 Slatina (Bratislava hl. st. 16.01 h – Košice 22.37 h)
na REX 1915 Poloniny (Košice 23.01
h – Humenné 00.33 h). Železnice
posilňujú aj Tatranské elektrické
železnice (TEŽ) a Ozubnicovú železnicu (OŽ). Počas dňa premávajú
TEŽ aj OŽ každú hodinu. Železnice
posilňujú vlaky počas zimnej aj let-

nej turistickej sezóny, predovšetkým
v čase dopravnej špičky tak, že TEŽ
budú premávať dvakrát za hodinu a
súpravy OŽ vyrazia na trať aj dvakrát
za sebou. V stanici Poprad – Tatry
budú prípoje od vlakov InterCity zabezpečené v smere Starý Smokovec a
Štrbské Pleso. Turisti, ktorí prichádzajú do Tatier diaľkovými vlakmi zo
smeru Bratislava a Žilina, majú nastavené prípoje na OŽ v stanici Štrba
na Štrbské Pleso a odtiaľ ich odvezú
TEŽ na linke Štrbské Pleso – Starý
Smokovec. Návštevníci prichádzajúci rýchlikmi a osobnými vlakmi v
smere z Košíc majú zabezpečené prípoje na TEŽ v stanici Poprad - Tatry

do staníc Starý Smokovec a Štrbské
Pleso, ako aj prípoje do Tatranskej
Lomnice cez Starý Smokovec. Prípoje sú zladené aj v opačnom smere.
K diaľkovým vlakom z Bratislavy
a Žiliny sú zabezpečené prípoje v
stanici Poprad - Tatry a následne je
možný prípoj v Studenom Potoku
do Tatranskej Lomnice. Platí to aj v
opačnom smere. V úseku Poprad Tatry – Kežmarok premávajú vlaky v
čase dopravnej špičky každú hodinu,
mimo nej v dvojhodinovom intervale. Po nadväzujúcom úseku Kežmarok – Stará Ľubovňa jazdia počas
väčšiny dňa vlaky každé dve hodiny.

Adventné posolstvo vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

V predvianočnom období pozýva Vihorlatské múzeum v Humennom širokú verejnosť na výstavu Svätci a svätice vo výtvarnom umení.
Jana Fedičová, Humenné

Výstava je v rámci projektu Vianoce
v múzeu sprístupnená v galerijných
priestoroch Vihorlatského múzea
v Humennom od 7. decembra 2017.
Súbor takmer troch desiatok rezbárskych, maliarskych a grafických diel
s náboženskou tematikou, pôvodne
z regiónu východného Slovenska, zobrazuje najznámejších starozákonných a kresťanských svätcov a svätice.
Vystavované výtvarné diela pochádzajú zo zbierok Šarišského múzea

v Bardejove. K najcennejším exponátom výstavy s najstarším letopočtom
vzniku diela patrí vyobrazenie svätej
Agnesy Rímskej, ochrankyne dievčat.
Tempera na dreve bola vyhotovená
v rokoch 1520 − 1530 a pochádza z krídelného oltára v Kostole sv. Kataríny
Alexandrijskej v Plavči. Svojím veľkorozmerným formátom upúta dielo
známeho autora Mikuláša Jordana
s vyobrazením svätého Barnabáša a
cirkevné obojstranné cechové zástavy z vyobrazeniami svätých Floriána
a Vendelína z 19. storočia od známeho

autora Vojtecha Klimkoviča z Košíc. K
zaujímavým exponátom výstavy patrí
grafický list − ikona svätého Mikuláša
z Myry z obdobia 1730 − 1750 a ikona
na dreve svätých Barnabáša a Bartolomeja z obdobia rokov 1830 − 1850
od neznámych autorov. Technikou
oleja na plechu zaujme najmenší vystavovaný exponát z konca 19. storočia s vyobrazením svätého Štefana
Uhorského, kráľa Štefana I., ktorý bol
za prvého kráľa Uhorska korunovaný
v deň Vianoc v roku 1000 a za svätého vyhlásený v roku 1083. Súčasťou

výstavy je vzácna kolekcia sakrálnych
rezbárskych diel. K najstarším patrí
drevorezba svätého Ignáca z Loyoly
z druhej polovice 17. storočia a k najznámejším niekoľko podobizní najvýznamnejšieho svätca českého baroka Jána Nepomuckého. Výstavu
dopĺňajú exponáty pochádzajúce zo
zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a Krajského múzea
v Prešove. Sprievodná textová časť
výstavy dokumentuje životné osudy
jednotlivých svätých. Výstava potrvá
do 25. januára 2018.

Humenné: Do súťaže Ochranárik čísla 112 sa zapojilo 115 detí z celého okresu
Základná škola Hrnčiarska v Humennom pripravila 2. ročník výstavy pod názvom Najkrajší adventný veniec.

tasr, Humenné

Do celoslovenskej súťaže Ochranárik
čísla tiesňového volania 112 a civilnej
ochrany, ktorá sa organizuje v rámci
Národného dňa 112, sa v Humenskom okrese zapojilo 115 detí. Viaceré
z nich ocenili. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách, najviac prác zaslali
žiaci prvého stupňa základných škôl
(ZŠ). „Tento rok bola téma - Akú
záchranársku techniku som videl zasahovať a ako by som pomohol ja,“

vysvetlila pre TASR Mária Nízka,
vedúca odboru krízového riadenia
na Okresnom úrade v Humennom,
kde vyhodnotenie prebiehalo. Najčastejšími motívmi boli podľa nej
dopravné nehody, hasenie požiarov
a zdravotníci pri poskytovaní pomoci.
S pozvanými zástupcami jednotlivých
záchranárskych zložiek sa mali deti
možnosť porozprávať. Cieľom súťaže
je priblížiť deťom a žiakom hravou
formou, rôznorodými výtvarnými
technikami tematiku civilnej ochrany

a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112.
Každým rokom evidujú podľa Nízkej
narastajúci trend záujmu zo strany
školákov. „Žiaľ, nezapájajú sa všetky
školy, ale stále je to obmena,“ spomenula. Podľa jej doterajších skúseností
deti vedia, ako postupovať, ak sa niečo stane, niektoré dokonca dokážu
poskytnúť prvú pomoc. Do súťaže sa
zapojil aj žiak zo ZŠ na Kudlovskej
ulici v Humennom Števko Kasarda.
Nakreslil záchrannú akciu na Ger-

lachovskom štíte vo Vysokých Tatrách, pri ktorej asistoval vrtuľník.
Išlo o pátraciu akciu za pomoci psa.
I keď slovenské veľhory navštívil už
dvakrát, osobne takýto zásah nevidel. „Vymyslel som si to,“ uviedol pre
TASR s tým, že sa trošku inšpiroval
aj televíziou. Zaujíma ho aj práca
hasičov. Vie si predstaviť, že by bol
v budúcnosti súčasťou niektorej zo
záchranných zložiek. Ktorej konkrétne, si ešte rozmyslí.
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Falošné parfumy sa na vianočný trh nedostanú

Takmer 7-tisíc kusov falzifikátov parfumov svetoznámych značiek zadržali v uplynulých dňoch colníci z Colného úradu Bratislava.
Ak by sa tento tovar dostal na vianočný trh, predajcom originálnych parfumov by vznikla škoda za viac ako 370-tisíc eur.
ts, Slovensko

Colníci Colného úradu Bratislava pripravili pre predajcov falzifikátov svetoznámych značiek parfumov „predvianočné“ prekvapenie v podobe zadržania skoro 7-tisíc kusov. Išlo o vzhľadovo kvalitne vyrobené napodobeniny
parfumov neoprávnene označených
chránenými značkami ako Dior, Chanel, Lacoste, Lancome, Gucci, Dolce&Gabana, Paco Rabane, Bvlgari, Yves
Saint Lauren, Hugo Boss či Giorgo Armani. Portugalský dôchodca v dodáv-

kovom vozidle holandskej imatrikulácie, ktorého ziskuchtiví podnikavci využili na prepravu kontrabandu cez územie SR, odovzdal príjemcom namiesto
zaplateného tovaru len potvrdenia
o jeho zaistení a začatí konania v zmysle predpisov o ochrane práv duševného
vlastníctva. Colníci v spolupráci so zástupcami oprávnených osôb momentálne preverujú desiatky druhov parfumov, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou skončia miesto vianočného trhu
vo firme oprávnenej likvidovať tento
druh tovaru pod dohľadom colníkov.

Umiestnením na
trh by majiteľom
originálnych
značiek vznikla
škoda za viac
ako 370-tisíc
eur. V prípade
sa uskutočňuje
ďalšie preverovanie. „Namiesto Colníci zadržali skoro 7-tisíc falzifikátov svetoznámych značiek parfumov.
| FOTO: FS
neoprávneného
rýchleho zárobku čaká podnikavcov stíhania,“ informovala hovorkyňa Colprípadná pokuta vo výške niekoľko ného úradu v Bratislave Drahomíra
desiatok tisíc eur s hrozbou trestného Adamčíková.

okrese Humenné, v lesnom poraste
mŕtve telo neznámeho muža. Ako
informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová,
policajný vyšetrovateľ zistil, že išlo o

74-ročného Vojtecha z Piešťan. Obhliadajúci lekár na mieste zistil na tele
nebohého muža strelné poranenie s
následkom smrti a nariadil vykonať
súdnoznaleckú pitvu. Poverený prís-

V lese našli mŕtveho postreleného muža

tasr, Humenné

Na polícii nahlásil občan z obce Turcovce, že našiel v katastrálnom území
obce Hrubov, v doline Medvede v

lušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Humennom začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

V priebehu pätnástich minút prepadli dve osoby
mpo, Medzilaborce

Humenský vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre zločin lúpeže dvom mladistvým chlapcom vo veku 15 a 16 rokov
z Medzilaboriec. Obvinená dvojica
mala spolu s 13-ročným kamarátom
prepadnúť 15. septembra na ulici
v Medzilaborciach 15-ročného chlapca. K lúpeži došlo v čase okolo 21.15
hod. Na chodníku na Ulici A. Warhola
stretli tam náhodne idúceho 15-ročné-

ho Medzilaborčana. Najstarší z trojice
popýtal od neho peniaze a cigaretu so
slovami - daj peniaze, bo dostaneš.
Keď im povedal, že im nič nedá, tak ho
fyzicky napadli. Chlapca chytili zozadu, držali ho a spoločne mu prehľadali
vrecká, kde mu z nohavíc vybrali mobilný telefón. Ten mladší z obvinených
hodil telefón o zem, pričom došlo k
jeho poškodeniu. Následne prepadnutého chlapca zhodili na zem, kde
doňho všetci traja kopali. Prepadnutý

chlapec utrpel opuch na pravej strane tváre, s ktorým lekárske ošetrenie
nevyhľadal a poškodením mobilného
telefónu mu vznikla škoda vo výške
najmenej 89 eur. Približne o 15 minút
neskôr na tom istom chodníku na Ulici
A. Warhola v Medzilaborciach stretli
obvinení mladíci náhodne idúceho
58-ročného muža. Aj od neho pod
hrozbou bitky pýtali cigaretu a peniaze. Keď im muž ukázal vrecka bundy
a povedal, že cigarety nemá, tak ho

starší z obvinených udrel päsťou do
úst. V dôsledku toho prepadnutý muž
spadol na zem, kde ho udrel aj druhý
obvinený. Poškodený utrpel poranenie
hornej pery z vnútornej strany úst, s
ktorým však lekárke ošetrenie nevyhľadal. „Starší z obvinených sa tohto
času nachádza v ÚVV Košice, kde je
umiestnený pre iný skutok. Mladší obvinený je stíhaný na slobode,“ spresnil
prešovský krajský policajný hovorca
Daniel Džobanik.

Mladíci poškodili tri motorové vozidlá
mpo, Medzilaborce

Ešte začiatkom novembra tohto roku došlo v Medzilaborciach
na ul. Zámočníckej k poškodeniu
troch motorových vozidiel. Na základe tejto skutočnosti poverený
príslušník Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Medzilaborciach začal trestné stíhanie pre
prečin poškodzovanie cudzej veci.
Vtedy ešte neznámy páchateľ vo

večerných hodinách poškodil osobné motorové vozidlá zn. Škoda Octavia, zn. Volkswagen Polo Classic
a zn. Renault Laguna Grandtour.
Na vozidlách rozbil čelné sklá,
sklá na ľavých predných i zadných
dverách i sklá na dverách batožinového priestoru. Celková škoda,
ktorá bola konaním páchateľa spôsobená, bola vyčíslená na viac ako
1 500 eur. Vyšetrovaním uvedeného skutku bolo preukázané, že sa

ho dopustili 17-ročný Ján a 18-roč- vysvetlila prešovská krajská poliný Lukáš z Medzilaboriec. „Obom cajná hovorkyňa Jana Migaľová.
chlapcom bolo
vznesené obvinenie z tohto trestného
činu, stíhaní
sú na slobode,
no ak sa im
vina preukáže,
hrozí im až Mladíci rozbili čelné sklá a sklá na predných i zadných dverách.
ročné väzenie,“ | FOTO: POLÍCIA
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Na post predsedu dobrovoľných hasičov nášho regiónu bol zvolený Peter Kulan

JUDr. Michal Sousedek, tajomník ÚzO DPO SR Humenné

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
(ÚzO DPO SR) Humenné,
ktorá zastrešuje okresy Humenné, Medzilaborce a Sninu má od 1. decembra nového predsedu. Stal sa ním
Mgr. Peter KULAN, ktorý
vystriedal po 25-tich rokoch
vo funkcii Michala Čurleja,
zaslúžilého člena Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
Nového predsedu Územného
výboru DPO SR Humenné si
zvolili členovia Pléna územnej
organizácie na svojom zasadnutí 1. decembra v Humennom.
Doterajšiemu
dlhoročnému
predsedovi, členovi a priateľovi sa prišiel osobne poďakovať
generálny sekretár DPO SR,
Vendelín Horváth. Ten vyzdvihol dlhoročnú angažovanosť
a prínos doterajšieho predsedu
územnej organizácie v oblasti
dobrovoľnej požiarnej ochrany
nielen v našom regióne, ale aj
v rámci celého Slovenska.
Okrem členov pléna sa zasadnutia zúčastnili aj veliteľ hu-

Na snímke sprava: tajomník územnej organizácie, Michal Sousedek; nový predseda územného výboru, Peter
Kulan a generálny sekretár DPO SR, Vendelín Horváth. | FOTO: ARCHÍV KUL

menskej Záchrannej brigády
Hasičského a záchranného zboru, plk. JUDr. Marián Pouchan,
a riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Humennom, mjr. Mgr.
Marek Pavlov.
Michal Čurlej bol zároveň zvolený za čestného predsedu. Na
plenárnom zasadnutí prítomní
zhodnotili rok 2017 a stanovili
si úlohy a plán pre nadchádzajúci rok 2018.

Nového predsedu Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Humenné - Petra Kulana čakajú aj nové povinnosti.| FOTO: ARCHÍV KUL

Podpredseda ÚzO DPO SR Humenné, Andrej Haluška (vpravo) a čestný
predseda ÚzO DPO SR Humenné, Michal Čurlej. | FOTO: ARCHÍV KUL
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Humenčania získali prvé miesto v celoslovenskej súťaži
Monika Harvanová, Humenné, FOTO: archív SOŠ

30. november bol pre Strednú odbornú školu výnimočným dňom.
Polat Elamis Hair Salon a Štátny
inštitút odborného vzdelávania organizovali súťaž pre kaderníkov a
vizážistov, ktorá sa konala v Dome
kultúry Ružinov v Bratislave. V
kategórii dospelých v dekoratívnej
kozmetike na tému „Víla“ súťažila
majsterka odbornej výchovy Bc.
Miroslava Kováčová. A oplatilo sa,
víťazstvo na seba nenechalo dlho
čakať. Jej snaha a pracovitosť boli
ocenené zlatom. Modelka Dominika Grecová bola dominantou v tejto kategórii. Prvé miesto si naozaj

zaslúžili. Medzinárodná odborná
porota hodnotila celkový dojem,
vzhľad modelky, časový limit, kvalitu práce, estetiku, kreativitu a
dodržanie zásad bezpečnosti. V kategórii žiakov reprezentovala našu
školu žiačka druhého ročníka učebného odboru kaderník Alica Savkaničová na tému „Komerčný svadobný účes“ - výčes z dlhých vlasov,
inšpirovaný dnešnými trendami.
Úlohu modelky bravúrne zvládla
taktiež naša žiačka Simona Kochmová. V dekoratívnej kozmetike v
kategórii žiaci sa súťaže zúčastnila
žiačka štvrtého ročníka študijného
odboru kozmetik Mária Birbičová s
modelkou Adelou Šalátovou. Štu-

dentky na súťaž
pripravovali
majsterky odbornej výchovy
Bc. Miroslava
Kováčová a Bc.
Helena Leličová. Najlepšou
motiváciou pre
žiakov je úspešný pedagóg a v
prípade Bc. Miroslavy Kováčovej sa to potvrdilo niekoľkokrát. Srdečne
blahoželáme.

Návštevníci Štrbského Plesa si už zalyžujú, spustili tri zjazdovky
tasr, Vysoké Tatry, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

V Nízkych aj Vysokých Tatrách
sa už začala lyžiarska sezóna. Pre
návštevníkov prichádzajúcich do
lyžiarskeho strediska na Štrbskom
Plese sú pripravené tri zjazdovky
aj viacero noviniek. „Podmienky
na lyžovanie sú výborné, momentálne máme v stredisku okolo 40
centimetrov snehu,“ uviedla pre
TASR hovorkyňa prevádzkovateľa
strediska Zuzana Fabianová. Ako
doplnila, prevádzka sa spustila
na zjazdovkách Junior, Turistická
a Interski. Sprístupnených bolo
celkovo 2,5 kilometra upravených
svahov, zvyšné sa momentálne
zasnežujú. „Ostatné zjazdovky sa
budú postupne otvárať v najbližších dňoch v závislosti od počasia,“

dodala. Vo vysokotatranských strediskách sa so
zasnežovaním začalo ešte
11. novembra, na Štrbskom Plese bolo spustené na ôsmich tyčových
zariadeniach a siedmich
vrtuľových delách. Oficiálne otvorenie zimnej sezóny v Tatrách sa začalo
v piatok 8. decembra, a
to otvorením Tatranského ľadového dómu na
Hrebienku. Tento rok
v strediskách pribudne
niekoľko noviniek, plynulú dopravu v Tatranskej Lomnici 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
skipatrola. „Vylepšením prešla aj
Fun zóna so slalomovou traťou s

prekážkami pre najmenších lyžiarov, tí starší si budú môcť vyskúšať slalomovú trať s časomierou,“
uzavrela Fabianová.

Podvodník obral ženu o viac ako 19-tisíc eur

Páchateľ pod zámienkou sprostredkovania kúpy nehnuteľnosti vylákal od 46-ročnej Márie 19 500 eur.
mpo, Humenné

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom začal trestné stíhanie vo
veci zločinu podvodu, ku ktorému
došlo v období od októbra 2015

do júna 2016 v Humennom. Doposiaľ nestotožnený páchateľ pod
zámienkou sprostredkovania kúpy
presne nešpecifikovanej nehnuteľnosti v dražbe postupne vylákal
od 46-ročnej Márie z obce Hažín
nad Cirochou finančné prostriedky

v celkovej výške najmenej 19 500
eur. Mária tieto finančné prostriedky zaslala na určený bankový účet,
kúpa predmetnej nehnuteľnosti ale
nebola doteraz sprostredkovaná
a peniaze jej taktiež doposiaľ neboli vrátené. „Zákon pre páchateľa

takéhoto trestného činu stanovuje
trestnú sadzbu odňatia slobody tri
až desať rokov. Informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa
Jana Migaľová.
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Nový župan a poslanci zložili slávnostne sľub
Daša Jeleňová, Prešov

Novozvolený predseda Prešovského
samosprávneho
kraja Milan Majerský a novozvolení poslanci zložili
v piatok 1. decembra slávnostný sľub. Nový župan
prevzal vedenie kraja a Úrad
PSK od doterajšieho predsedu Petra Chudíka, ktorý bol
vo funkcii 16 rokov. Peter
Chudík viedol samosprávny
kraj od jeho vzniku v roku
2002. „Budem rád, ak budete pokračovať v tom, čo sme
začali. Je toho veľa, čo treba
urobiť. Želám si, aby nastala
kontinuita, aby sa niečo končilo a niečo nové začínalo,“
povedal vo svojom príhovore
odstupujúci župan. Priznal,
že nie je jednoduché z postu
odísť, no rešpektuje výsledok
volieb. „Momentálne mám
dobrý pocit z toho, že predsedom je práve Milan Majerský, ktorý, dovolím si tvrdiť,
prinesie pre kraj niečo lepšie,
zdravšie, novú energiu. Verím, že to tak bude a tento
môj pocit zostane najbližších
päť rokov. Som pripravený na
spoluprácu, ak bude potrebná,“ dodal P. Chudík aj pred
novinármi a zdôraznil korektnosť výmeny županských

funkcií. Nový
predseda PSK
Milan Majerský svojmu
predchodcovi
poďakoval za
prácu v prospech kraja
a uviedol, že
chce naďalej
stavať a nadviazať
na
všetko dobré,
čo sa v posledných rokoch dosiah- Na snímke novozvolený poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja Michal Babin z Humenného. | FOTO: VZ
lo. Ocenil aj
bezproblémové odovzdanie spoločný a jeho budovanie je poslancov zastupuje koalíciu
úradu. „Úprimne ti ďaku- našou povinnosťou,“ uviedol KDH, SaS, OĽANO, NOVA, 16
jem za politickú korektnosť nový župan.
poslancov má strana Smer–
a slušnosť. Veľký charakter Sľub zložil aj novozvolený SD, 2 mandáty získala SNS
si prejavil aj pri minulotýž- krajský parlament s tým, že a 1 mandát strana ÚSVIT. Do
dňovom oceňovaní Cien PSK, 61 poslancov písomné znenie poslaneckých lavíc zasadne
keď si ma pozval odovzdávať sľubu podpísalo v rámci sláv- 54 mužov a 8 žien. Vo voľceny spolu s tebou. Takého nostného aktu, 1 člen posla- bách do VÚC 4. novembra
kroku sú schopní iba veľkí neckého zboru tak urobí pre získal Milan Majerský 72 366
ľudia,“ povedal vo svojom neprítomnosť dodatočne na hlasov (40,36 %), druhý Pepríhovore M. Majerský. Zá- prvom pracovnom rokovaní ter Chudík 54 914 hlasov
roveň vyzval na spoluprácu zastupiteľstva. V historickej (30,62 %). O post predsedu
aj novozvolený poslanecký budove Divadla Jonáša Zá- PSK sa pôvodne uchádzalo
zbor. „Nechcem, aby sme borského v Prešove prednies- 12 kandidátov, 1 kandidát sa
išli cestou neustálych kon- la slávnostný sľub poslancov vzdal kandidatúry. O poslafrontácií a bojov. Ak nám ide prešovská primátorka An- necký mandát prejavilo záuo dobro kraja, nepozerajme drea Turčanová. V novozvo- jem 500 kandidátov. Volebná
na vlastné záujmy a budujme lenom krajskom zastupiteľ- účasť dosiahla v kraji 29,40
ho spoločne. Názory môžeme stve je z celkového počtu 62 %, v rámci Slovenska 29,95
mať odlišné, kraj však máme poslancov 22 nezávislých, 21 percenta.

Noc so svätým Ondrejom
Zuzana Hajdučková, Koškovce

Dňa 1.12.2017 sme si so žiakmi 1. - 4. ročníka v Základnej
škole v Koškovciach priblížili
tradície a zvyky našich starých rodičov, ako prežívali
večer pred svätým Ondrejom.
Chlapci aj dievčatá sa zoznámili so sv. Ondrejom ako
biblickou postavou. Spoznali a prakticky si vyskúšali aj

aktivity, ktoré sa v daný deň
realizovali. Počítali drevené
polienka ako veštbu, či sa do
roka vydajú, hádzali kukuricu do okna domu, v ktorom
býval Ondrej, hľadali rozličné predmety, ktoré z gazdovských dvorov poschovávali
mládenci. A mládenci „oparádili“ starú metlu na spôsob
mája tým dievčatám, ktoré
rodičia nechceli púšťať na

„večerky“. Pri hre si vyskúšali „kradnutie“ drevených
polienok a múky na pirohy.
Aj tie slúžili na veštbu vydaja. Na tancovačke, ktorá
nasledovala v našom programe, dievčatá tancovali s tým
chlapcom, ktorého meno
našli vo svojom uvarenom
pirohu. Presne podľa starého
zvyku. Po ďalších zábavných
hrách a krátkej prestávke na

večeru sme sa pripravovali
na Vianoce. Deti piekli linecké koláčiky, tvorili zaujímavé
ozdoby na vianočný stromček
a naučili sa vyrobiť zaujímavé
darčeky pre blízkych. Odvážni školáci zostávali v škole
i v noci, prespávali tu. A ráno
sa spokojní, obohatení o nové
zážitky, vrátili domov k svojim rodičom.
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Vianočný festival ľudovej piesne Zempľin špiva
Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi pozýva širokú verejnosť
v nedeľu 17. decembra na 23. ročník festivalu ľudovej piesne Zempľin špiva.

Miroslav Kerekanič, Humenné

Podujatie bude pozostávať
z dvoch koncertov v Humennom a v obci Závadka. V Mestskom kultúrnom stredisku
v Humennom sa uskutoční
prvý koncert so začiatkom
o 14.00 hod., druhý koncert
sa uskutoční v Dome kultúry
v obci Závadka so začiatkom o
17.00 hod. Tohoročný festival
sa návštevníkom prihovorí
slovom, hudbou a piesňami

čerpajúcimi z bohatej studnice vianočného zvykoslovia.
Festivalový program v úvode
ponúka pastiersku hru, vianočné koledy a cez Štefanskú
zábavu sa preklenie k novoročným koledám a vinšom.
V programe účinkujú speváci - Ľudovít Džubák, Daniela Kerekaničová a Natália
Bošková z Ptičia, Jozef a Peter Jenčoví z Dargova, Anna
Mária a Renáta Kantuľakové
zo Sečoviec, Alexandra a Na-

tália Jevčákové z Vranova nad
Topľou, Daniel Hnát, Veronika Andiľová, Lukáš Kvašný,
Vanda Marinčáková, Tamara
Volochová, Miroslava Chomová, Ľudmila Kvašná a Samuel Horvát z Humenného,
Štefan Mojsej a Jozef Ducko z
Udavského, Ema Banduričová z Lackoviec, manželia Guboví a Onufrákoví z Habury
a Michal Gnip zo Strážskeho.
Predstavia sa aj spevácke skupiny Hačure a Bosoročky, FS

Chemlon a DFS Chemloňáčik z Humenného. Účinkujúcich sprevádza ľudová hudba
Súkromnej základnej umeleckej školy Harmónia a FS
Chemlon. Humenský koncert
bude vysielať aj Slovenský
rozhlas - Rádio Regína Košice. Podujatie je realizované
s finančnou podporou Úradu
vlády SR - Kultúra národnostných menšín 2017, mesta Humenné a Matice slovenskej.

Kochanovce: Obec chce vytvoriť vhodné podmienky pre mladých ľudí i podnikateľov
Obec Kochanovce v Humenskom okrese by chcela vytvoriť vhodné podmienky pre mladých ľudí, podnikateľov,
ale aj na oddych obyvateľov. V týchto smeroch má viaceré plány.

tasr, Kochanovce

„Pozerali sme sa na rozvoj obce
z komplexného hľadiska a vyšlo
nám z toho, že strana od Humenného je už zastavaná a hory nám
nedovolia pokračovať vo výstavbe ďalej, a dopyt po stavebných
pozemkoch je veľký. Tak sme
sa rozhodli, že sa budeme snažiť preniesť život obce na druhú
stranu, za Laborec,“ informoval
TASR starosta obce Miroslav
Porochnavý. Tieto dve časti dediny rozdeľuje štátna cesta smerujúca do Medzilaboriec, ktorá
je dosť frekventovaná. „Vsadili
sme preto na komplexnú prestavbu križovatky spojenú s novými autobusovými zastávkami
a prístupovými chodníkmi, tiež
prepojenie priechodu pre chodcov so železničným nástupišťom,“ vysvetlil. Za riekou sa tiež
nachádzajú športoviská, ktoré
navštevujú obyvatelia, vyriešiť
teda chceli hlavne bezpečnosť.
Celá prestavba križovatky trvala približne tri roky. „Sme
pred kolaudáciou,“ poznamenal

starosta s tým, že sa v tejto súvislosti stretol s ústretovosťou
zo všetkých zainteresovaných
strán, ktoré konečné riešenie
privítali. Ďalším rozvojovým
plánom obce je výstavba nájomných bytov, ktorá by sa mala
začať už na jar budúceho roka.
Pozitívom je v tejto súvislosti
podľa Porochnavého aj fakt, že
sa v dedine nachádza materská
škola, ktorú navštevuje od 15 do
18 detí. Vizitkou dobrého personálu je podľa neho to, že do
nej chodia aj deti z Humenného. Medzi priority Kochanoviec
patrí podľa starostu aj zlepšenie
podmienok pre súkromný sektor. „Máme starý hospodársky
dvor, ktorý využívajú podnikatelia hlavne na drevospracujúci
priemysel, máme potravinársku
výrobu, výrobu plastov a kvalitný autoservis,“ vymenoval.
Výhodou je blízkosť mesta
a dostupnosť k tejto tzv. malej
priemyselnej zóne, ktorá leží na
urbárskych pozemkoch. Chceli
by ale vylepšiť infraštruktúru.
„Máme v katastri obce aj expe-

dičný sklad štátnych lesov,“ spomenul. Jedným z krokov, ktoré
chcú v budúcnosti zrealizovať,
je zlepšiť spoluprácu medzi ním
a miestnymi podnikateľmi. Výstavba chodníka popri Laborci
je tiež jedna z rozvojových aktivít Kochanoviec. Urobili zatiaľ
veľmi malú časť, na dostavbu
by chceli získať peniaze z eurofondov. Podľa Porochnavého

by mal popri rieke vyrásť park
arborétového typu. „Máme na
to pripravený projekt, bude to
zaujímavé a možno to pritiahne
aj nejakých turistov, napr. z Humenného, ktorí tu budú môcť
tráviť voľný čas a zároveň spoznávať dreviny,“ uzavrel s tým,
že v prípade neposkytnutia pomoci by chodník chceli dokončiť
z vlastných zdrojov.
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Výtvarné umenie mladšej generácie v Sninskom kaštieli
Zemplínska karička predstavuje prezentáciu súčasného generačne mladšieho výtvarného umenia.

Peter Markovič, Snina

Základným cieľom bola potreba prezentácie tvorby početnej a talentovanej skupiny
maliarov, pochádzajúcich z
rôznych častí zemplínskeho
regiónu. Tvorba jednotlivých
autorov bola doteraz vo viacerých prípadoch prezentovaná
na individuálnych výstavách.
Ako ucelený výstavný výber
jednoznačným regionálnym
vymedzením tvorba autorov
doteraz nebola prezentovaná
prostredníctvom kolektívnej
prehliadky. Pri obvyklých
podobných prehliadkach sa
predpokladá nachádzanie a
popísanie určitých programových spojitostí a presahov.
Platformu výstavného konceptu Zemplínskej karičky
predstavuje
predovšetkým
skutočnosť existencie autorov, reprezentujúcich jedenásť vzájomne diferencovaných modelov súčasného ma-

liarstva a sochárstva.
Zemplínska karička ako výstavný koncept prezentácie
širšej autorskej skupiny má
ambíciu predstaviť polyfónickú generačnú výpoveď maliarov spojených spoločným regionálnym kontextom. Regionálne špecifikum zemplínskeho kraja je spojené predovšetkým s poľnohospodárskym
a folklórnym vnímaním jeho
prostredia. V tradícii maliarstva Zemplína dominuje predovšetkým maliarska osobnosť Jozef Teodor Mousson
alebo maliar tragického osudu
Jozef Kornucik. Uvedený výber formuje predovšetkým
presvedčenie o talentoch vystavujúcich autorov, na ktoré
je súčasná mladá a mladšia
zemplínska generácia až prekvapujúco bohatá. Výtvarným
názorom voľná vzájomne
neprepájaná skupina maliarov nepredstavuje názorovo
konzistentnú
programovú

skupinu.
Dvanásti
autori Durkaj, Králik,
Picha, Repický, Sirka, Straka, Slaminka,
Vasilko,
Varcholová, Weiss, Zelinka
vybraní do projektu
Zemplínska karička
predstavujú prevažne
absolventov Fakulty
výtvarných umení v
Košiciach. Predstavujú predovšetkým početné pohľady na podoby súčasnej mladšej slovenskej maľby.
Koncipovaný projekt Návštevníci budú môcť zhliadnuť aj diela výtvarníka Petmá za svoj cieľ pred- ra Králika. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
staviť tvorbu autorov
Zemplíne svoj domov. Vernibez hľadania a formálneho sáž výstavy s názvom Zemkonštruovania nejestvujúcich plínska karička sa uskutoční
programových zhôd. Pred- 15. decembra o 17.00 hodine v
stavená autorská skladba v spoločenskej miestnosti Sninpestrosti a osobitosti jednot- ského kaštieľa. Súčasťou bude
livých autorských poetík pre- recitál Mika Kolesára. Kurásvedčivo dokladá umeleckú torom výstavy je Peter Markovýraznosť početných talentov, vič a koordinátorkou Daniela
ktoré riadením osudu našli na Kapráľová.

Ako prežiť bezpečne predvianočné nákupy?

Čas Vianoc sa neúprosne blíži a s ním aj obdobie predvianočných nákupov. Zhon spojený s nákupmi však často využívajú
aj zlodeji a podvodníci.
ts, Slovensko

Polícia upozorňuje občanov,
aby vo vlastnom záujme venovali zvýšenú pozornosť
svojim dokladom, peňaženkám a nákupom. Na zníženie
možných rizík spojených s
nákupmi vám ponúkame pár
osvedčených rád. Pokiaľ je to
možné, nenoste pri sebe väčší
obnos peňazí. Ak už máte pri
sebe viac peňazí, majte ich
rozdelené. Vyhýbajte sa tlačenici a hlučným skupinkám,
vreckári pracujú v skupinkách
a často pri krádežiach využívajú deti. Tašky a kabelky

majte po ruke, nie prehodené
na miestach, o ktorých nemáte prehľad. Buďte opatrní pri
výbere peňazí z bankomatu,
využívajte bankomaty v rušnejších častiach mesta, kartu
si pripravte vopred, aby ste
zbytočne nestrácali čas hľadaním. Keď vyberáte peniaze,
pozorne sa poobzerajte okolo
seba a overte si, či sa vo vašej
blízkosti nepohybuje niekto
podozrivý. Pokiaľ si potrebujete nechať vo vozidle odložené nákupy, nenechávajte ich
vystavené všetkým na očiach,
odložte ich podľa možnosti do batožinového priesto-

Počas predvianočných nákupov buďte ostražití. Zhon spojený s nákupmi často využívajú aj
zlodeji a podvodníci. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

ru alebo ich aspoň prikryte.
Dodržaním týchto zásad a
upozornení je možné predísť
rôznym situáciám, ktoré by

mohli predvianočné nákupy
a prípravy na Vianoce značne
znepríjemniť.

6. KARNEVAL
Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdinovia spolu s romantickými princeznami, vílami a
inými rozprávkovými bytosťami.

rcia
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Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

0911 256 749

ks Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového
strovstiev. redakcia@humenskyexpres.sk

 Dáme do prenájmu KANCELÁRSKE PRIESTORY v zrekonštruovanej budove SFZ na
ul. Osloboditeľov 3 v Humennom (100 m od centra mesta,
dostatok parkovacieho miesta História slovenského himalájskeho horolezectva pohľadom najstaršej generácie.
zdarma). Viac na tel. č. 0905
Fajn
v bola
Humennom
Himaláje
- najvyššie
809Skupina
038; Faridáčik
e-mail:sa sekretariat@
Určite
cenná
príchuť zlatejpremietmedaily.
s tancom Raks Africa dostala
na najvyššiu
priečku. pohorie našej Kino
obfzhumenne.sk
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tieto
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OKRESNÝ
HUMENNÉ,
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Muž, ktorý
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a prehry
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HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK
79 v Humennom prezentovali
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A práce, sa však oddeľuje tenká čiara.
služobný úrad:
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evárskej a nábytkárskej
kozmetička
 Prijmemevýroby,
pomocnú
silu –
odbor štátnej
služby:prežíva2.06 – Justícia
rokoch
cami v 5 súťažných
odboroch. PRACOVNÍK v 80-tych
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Odborná mové udalosti
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by sanemecký
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dité038.
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ky v kozmeiačky Sandra
lníková, Lučová z II. C.
eť k zlepšecípe činnosti
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SIETE
pevné
plissé
rolovacie

PRENÁJOM

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY

VÁBENIE VÝŠOK V HĽADÁČIKU JEDINEČNÉHO PAVLA BARABÁŠA

SV-Z/000427

NÉ. Posledsa mohli na
iciach prezoskupenia
e Adriana
fová v HuNaše kočali v druhý
ké rytmy na
iér“ sa pámisii, ktorá
io v zložePirochová
etancovalo
do finálov SR, ktoré
a 1. 5. tohto

ROLETY
textilné
plastové
LAMELOVÉ DVERE
www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

najneskôr do 24. 3. 2016,

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.
Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada.
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby,
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho

WW

STABILNÁ PRÁCA NA

Východ / Západ S L N K A
pon (04.12.)
7:01 / 15:39 hod.
ut
7:02 / 15:39 hod.
str
7:04 / 15:38 hod.
štvr
7:05 / 15:38 hod.
pia
7:06 / 15:38 hod.
sob
7:07 / 15:38 hod.
ned
7:08 / 15:38 hod.

V AUTOMOBILOVOM

PRANOSTIKA

aj pre p
firma z
a dopr
poskyt

informácie

tel. č.: 09
Keď je december studený, mrzne a sneží,
vždy je s úrodným rokom spojený. e-mail: re

Svätá Lucia (13. 12., panna a mučenica)
je kráľovnou zimy.
Svätá Lucia noci uberá, ale dňu nepridá.
Aké od Lucie do Vianoc sú dni,
také budú aj nasledujúce mesiace.

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický,
Keď príde svätá Lucia, nájde ju už zima.
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
Keď si Lucia oblečenie zablatí,
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdev januári si ho operie.
laní
d) profesijný štruktúrovaný životopis
Od Lucie do Vianoc
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravot- každá noc má svoju moc.
ne spôsobilý na výkon štátnej služby
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
Ak v decembri leje,
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom
január potom zaveje.
životopise
h) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušnéV decembri si ešte zima žarty robí,
daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých
tel.Ing.č.Drahomíra
0940 374
183. garant ŠK SOČ ho
no v januári už kraľuje.
Fedorcová,
daňových povinností
(jac)
HE-R/0110
i) písomný súhlas o tom, že Okresný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v súvislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta
Nezávislý týždenník. Vydáva
VIHORLAT
PRESS,
s. r. o., z:Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
Forma
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všetkým zúčastneným HE-R/0002
poďakovala
za to, že pripravili prezentácie a obhajoby svojich
S L Uprác
Ž B naY úrovni svojich možností a schopností. Osobitne
a ocenila
prácev žiakov
vyzdvihla
Ponúkame
služby
oblas-2.
študijného odboruBYTOV
operátor
tiročníka
REKONŠTRUKCIE
a nábytkárskej
- drevárskej
bytové jadrá,
omietky, výroby
SP1,
a žiačky študijného
odborupodlakozmesadrokartón,
plávajúce
tička a vizážistka, ktoré sa po prvýhy,
dlažby, maliarske a mukrát zapojili do súťaže, ukázali svoj
rárske
práce,
potenciál
a sú inštalačné
prísľubom prepráce
ďalšie
vody
a plynu.
Informácie
na
úspešné
ročníky SOČ
na našej škole.
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
XXII. HUMENSKÉ VIANOČNÉ
TRHY
Pešia zóna Námestia slobody, Gorkého
ulica – 14. a 15. decembra 2017 / vo
štvrtok 14. decembra o 15.00 hod. – Traky
z Čane; v piatok 15. decembra o 15.00
hod. Ferkovci z Michaloviec.
ADVENTNÁ NEDEĽA
DIEVČENSKÝ ZBOR pod vedením
PaedDr. LUKÁŠA JEŇA. – v nedeľu 17.
decembra o 15.00 hod. na námestí pri
Fontáne lásky.
ADVENT – ČAS DOBREJ VÔLE
Najkrajšie priania prinesú deti z MŠ Aura.
Živý Betlehem pripravia deti z MŠ na Třebíčskej ul. Slovom i piesňou bude sprevádzať Marcela Molnárová. Kúpte si chutný
punč od športovcov z MHK Humenné
a FK Humenné. Výťažok bude venovaný
sociálne slabším rodinám. – v nedeľu 17.
decembra o 15.30 hod. na námestí pri
Fontáne lásky.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
SVÄTCI A SVÄTICE
Adventné posolstvo vo výtvarnom umení,
v rámci projektu Vianoce v múzeu. Súbor
takmer troch desiatok rezbárskych, maliarskych a grafických diel s náboženskou
tematikou, pôvodne z regiónu východného
Slovenska, zobrazuje najznámejších
starozákonných a kresťanských svätcov
a svätice. Vystavované výtvarné diela
pochádzajú zo zbierok Šarišského múzea v
Bardejove. K najcennejším exponátom výstavy s najstarším letopočtom vzniku diela
patrí vyobrazenie svätej Agnesy Rímskej,
ochrankyne dievčat. Tempera na dreve
bola vyhotovená v rokoch 1520 − 1530
a pochádza z krídelného oltára v Kostole
sv. Kataríny Alexandrijskej v Plavči.
Súčasťou výstavy je vzácna kolekcia
sakrálnych rezbárskych diel. Výstava bude
sprístupnená do 25. 1. 2018 v galerijných
priestoroch VM.
ZAVIATY SVET PRAVEKU
Panelová výstava Stredoslovenského
múzea v B. Bystrici textom a obrazom
približuje vyše pol miliardy trvajúci príbeh
praveku na našej planéte. Prináša informácie o živočíchoch a rastlinstve v období
od prvohôr po štvrtohory, objasňuje vývoj
prírody a informuje o význame skúmania
dávnych prírodných procesov pre súčasnú
vedu a poznanie. Výstavu dopĺňa stoštyridsaťpäť inštalovaných zbierkových
exponátov z bohatej paleontologickej
zbierky Vihorlatského múzea v Humennom (dnes predstavuje takmer deväťsto
kusov zbierkových predmetov). Potrvá do
31. 1. 2018 v priestoroch prírodovedeckej
expozície VM.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor

lyrických čiernobielych grafík) autora
a národného umelca Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
VÁBENIE VÝŠOK
Slovenské horolezectvo v 80-tych rokoch
prežívalo na osemtisícových štítoch Himalájí hviezdne hodiny. Niektoré z úspechov
boli zaplatené životom. Dokumentárny
film Pavla Barabáša mapuje vývoj slovenského himalájskeho dobrodružstva od jeho
počiatkov až po prelomové udalosti na
Mount Everest-e, ktoré vyvrcholili v tragické okamihy slovenského horolezectva.
dokument (SVK), originálna verzia – 11.
decembra o 19.30 hod.
VÁŽENÝ OBČAN
(EL CIUDADANO ILUSTRE)
FILM EUROPE... Nominácia na Zlatého
leva (Benátky 2016)... Spisovateľovi Danielovi Mantovanimu leží svet pri nohách.
Práve získal Nobelovu cenu za literatúru,
ale namiesto zadosťučinenia sa dostavila
depresia. Daniel sa pred všetkými uzavrie, prestane písať a tvrdohlavo odmieta
pozvania na prestížne akcie, rozhovory a
stretnutia. Čosi sa v ňom zlomí vo chvíli,
keď medzi prívalom oficiálnych listov
nájde nenápadný list z rodného argentínskeho zapadákova, odkiaľ kedysi zutekal.
Chcú mu udeliť čestný titul váženého
občana. Prichádza do známych ulíc ako
veľká hviezda, ale z jeho návštevy sa
rýchlo stáva groteska, ktorá postupom
času dostáva horkú príchuť. Nielen úspech
sa neodpúšťa. Daniel postupne prichádza
na to, že nikto nedokáže tak milovať a
nenávidieť ako ľudia, ktorí vás poznajú od
detstva. Vráti mu rodné mesto chuť opäť
písať alebo len posilní jeho samotárstvo?
komediálna dráma (ARG/SPA), české
titulky – 12. decembra o 19.30 hod.
ŽIVOT ZA ŽIVOT
(RÉPARER LES VIVANTS)
ASFK... Všetko začína v noci, traja mladí
surfisti si užívajú na rozbúrenom mori.
O niekoľko hodín neskôr na ceste domov
došlo k nehode. 19-ročný Simon sa ocitne
v nemocnici v Le Havre, jeho existencia
je iba ilúziou, mozog je mŕtvy. Medzitým
v Paríži čaká žena na transplantáciu orgánov, ktoré jej dajú šancu na nový život...
dráma (FRA), české titulky –
13. decembra o 19.30 hod.
STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA
(STAR WARS: THE LAST JEDI)
Po prvých krokoch do veľkého sveta Star
Wars: Sila sa prebúdza (r. 2015), Rey pokračuje vo svojej epickej ceste s Finnom,
Poeom a Luke Skywalkerom v ďalšej
kapitole ságy. V ďalšom filme štúdia Lucasfim pokračuje sága rodu Skywalkerov.
Rey, hrdinka predošlého filmu, sa pripojí k
Lukovi a spolu odhaľujú pradávnu záhadu
Sily a tajomstva minulosti rádu Jediov.
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OPUSTILI
NÁS

MENINY
oslavujú:
11. 12. HILDA
(Medzinárodný deň hôr
/ Medzinárodný deň
vysielania pre deti)
12. 12. OTÍLIA
13. 12. LUCIA
14. 12. BRANISLAVA,
BRONISLAVA
15. 12. IVICA
16. 12. ALBÍNA
17. 12. KORNÉLIA
		 - 3. adventná nedeľa
akčný, sci-fi, dobrodružný (USA), slovenské titulky – 14. a 15. decembra o 19.30
hod., 16. decembra o 16.30 hod., o 19.30
hod. 3D formát.
MADAM SLÚŽKA
(MADAME)
Bohatý a dobre situovaný americký pár
Anne (T. Collette) a Bob (H. Keitel) sa
rozhodne okoreniť svoj upadajúci vzťah
a presťahuje sa do zámku v romantickom
Paríži. Pri príprave zvlášť luxusnej večere
pre priateľov, zrazu poverčivá a arogantná
pani domu zistí, že pri stole je prestreté len
pre 13 hostí a to vo svojej poverčivosti, v
žiadnom prípade nemôže dovoliť. Hostiteľka teda vymyslí plán. Trvá na tom, aby
sa jej verná slúžka Mária (Rossa de Palma)
prestrojila za tajomnú španielsku šľachtičnú, čím odvráti „nešťastie“ pri jej stole...
komédia (FRA), české titulky –
17. decembra o 19.30 hod.

V HUMENNOM
Mária Baraniková, nar. 1930
Jozef Palenčár, nar. 1932
Juraj Földes, nar. 1946
Ján Bernát, nar. 1951
Dušan Hatala, nar. 1954

V JASENOVE
Bernardína Turcovská, nar. 1931
V KARNEJ
Alojz Milčák, nar. 1943
V SNINE
Anna Kučnírová, nar. 1927
Juraj Baraník, nar. 1932

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
11. 12. DR. MAX - Pharmstore,
Ul. 1. mája 21
12. 12. AVICENA,
Nemocničná ul. 41
13. 12. LÚČ,
Ul. 1. mája 22
14. 12. PRI NEMOCNICI HE s.r.o.,
Ul. 1. mája 5558
15. 12. MEDIA,
Družstevná ul. 7
16. 12. FIALKA,
Nemocničná ul. 41/A
17. 12. MÁRIA,
Krátka ul. 3

Myšlienka týždňa...
„Chyba je nevyhnutný dôsledok života.
Vzájomné a obojstranné chyby sú nevyhnutným
dôsledkom spoločného života.
Argumenty a hľadanie chýb sú obranné
mechanizmy, ako udržať svoje „ja“ v probléme.
Priznanie je obetovanie svojho „ja“ na oltár lásky.
Odpustenie je liečivý balzam, ktorý zmierňuje
a uzdravuje rany spôsobené chybami.
Radosť je nový chodník ktorý sa vynoril pred tým,
kto odpustil a tým, komu bolo odpustené.“
(V. GILBERT BEERS; *1928 –
americký spisovateľ, autor, vydavateľ)
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Dovolené tvrdé údery Nikoly Cenknerovej sa ujali v boxerskom ringu
(dm), -MJK-; Galanta, Kamenica n/Cir.

Skvelý úspech dosiahli členovia
Športového klubu Miko fit-box
z Kamenice nad Cirochou počas
Majstrovstiev SR jednotlivcov
v boxe v kategórii mužov a žien. Na
východ krajiny si domov priniesli
titul so zlatou medailou a dve bronzové pódiové umiestnenia.
Borci z Kamenice opäť potvrdili, že
ak niekto veľmi chce, tak preňho neexistujú žiadne prekážky. Existuje len
slabá vôľa. A tú oni rozhodne nemajú.
Majstrovstvá Slovenska sa konali
v Galante v dňoch 1. – 3. decembra a
predstavili sa na nich aj traja členovia
kamenického klubu: Nikola Cenknerová, Ján Rak a Filip Ďžubara, ktorí
mali minimálne „zamiešať kartami“
v boxerskom ringu.
„Naša ženská zástupkyňa porazila vo
finálovom zápase svoju súperku z Levíc. Bojovnosť a chuť zvíťaziť bola určite na Nikolinej strane väčšia, čo v jej
úderoch pocítila aj súperka, ktorej na
konci zápasu nezostalo veľa síl. A tak
Nikola s prehľadom vyhrala bodovým

Sprava: tréner Marián Miko, prezident SBF Tomi Kid Kovács, víťazka Nikola Cenknerová (ŠK Miko fit-box), Katarína Flašíkova
(2. miesto, BC Levice) a tréner vicemajsterky. | FOTO ARCHÍV MM

rozdielom 5:0 a stala sa tak majsterkou
Slovenska vo váhovej kategórii žien
do 60 kilogramov,“ konštatoval tréner
Marián Miko s hrdosťou v hlase na adresu svojej zverenkyne.
Bronzovú medailu si zaslúžene vybojoval Ján Rak, keď v prvom zápase
v piatok zvíťazil nad boxerom z Holíča
5:0 na body, ale v sobotňajšom semifinálovom boji podľahol aktuálnemu
majstrovi Slovenska z ŠKP Bratislava.

Filip Džubara sa
na základe voľ- Mužská zostava kamenických boxerov - zľava: Filip Džubara, tréner
ného žrebu dostal M. Miko a Ján Rak. | FOTO ARCHÍV MM
do semifinále,
kde sa v ringu stretol so slovenským „Som na svojich zverencov veľmi hrdý
reprezentantom kubánskeho pôvodu, a pevne verím, že ostatní členovia kluterajším majstrom Slovenska svojej bu, či už súčasní alebo aj noví, budú
váhovej kategórie. Tomuto veľmi sil- nasledovať ich kroky vo svojej odnému súperovi podľahol, so ziskom hodlanosti, snahe a bojovnosti,“ dodal
tréner Miko.
bronzovej medaily.
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Tatami kickboxerská sezóna vyniesla humenský BAO na siedmu priečku
(rb), -MJK-; Lučenec

Aj tatami slovenského kickboxu
napísalo svoje posledné súťažné kolo. Piate kolo turnaja Open
ligy Slovenského zväzu kickboxu
uzavrelo sezónu 25. novembra
v športovej hale J. Fandlyho v Lučenci za účasti 169 pretekárov z 21
klubov.
Do zápasov tohto záverečného kola
vstúpili aj cvičenci Humenského
kickboxerského klubu BAO: Vladimír Babinčák, Šimon Motiľ, Samuel Mati, Peter Mráz, a ako rozhodca
Rastislav Babinčák. Medailovým ťažením bolo šesť zlatých, dvoch strieborných a jedného bronzového lesku.
Samuel Mati potvrdil úlohu favorita
a nedal žiadnu šancu svojim súperom. Vybojoval si dve prvé miesta vo
váhovej kategórii -69 kg v disciplínach light contact a kick light.

Humenský kickboxer (vpravo) v akcii.| FOTO ARCHÍV RB

Premiérové vystúpenie zaznamenal Peter Mráz. A vo svojej váhovej kategórii -63 kg hneď zaznamenal pódiové umiestnenie
– striebro v disciplíne kick light
a bronz v disciplíne light contact.

Jedno druhé miesto v disciplíne point
fighting a dve víťazstvá v light con- Veľkým prekvapením pre trénera
tact vo váhe -57 kg, to sú výsledky bol výkon Šimona Motiľa, ktorý po
Vladimíra Babinčáka z turnaja v Lu- takmer ročnej pauze preukázal veľkú
čenci.
a zvíťazil vINZERCIA
disciplínach
HUMENSKÝbojovnosť
EXPRES
INZERCIA | 5
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NAŠENOVINY
NOVINY = VÁŠ ÚSPECH
NAŠE
ÚSPECH
jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

light contact
aj kick light
vo váhe -63
kg.
Rastislav
Babinčák
bol hlavným
rozhodcom
turnaja.
Po piatich
kolách ligy
Slovenského
zväzu kickboxu patrí
Humenskému klubu
BAO siedma Vladko Babinčák po jednom zo svojich dvoch víťazstiev. | FOTO ARCHÍV RB
priečka so 68
bodmi (150-22-0-31), pričom
Humenčania bodovali (zúčastnili sa)
iba troch súťažných
kôl.
Víťazom Open ligy
SZKB 2017 v konkurencii 38 klubov
z 3 krajín (Slovensko, Ukrajina,
Poľsko) sa osemnásty-krát v rade
stal Guard klub kickbox Košice s 268
bodmi (100-5-767-80) pred prešovským KBC Panter
(249 b) a Fortis Lučenec (192 b).
BAO Humenné na súťaži v Lučenci. | FOTO ARCHÍV RB
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II. LIGA, MUŽI, skupina Východ – 14. kolo
HK BREZNO
– MHK HUMENNÉ
3:5 (2:1, 1:1, 0:3)
Góly: 8. (PH1) M. Šmálik
(Turňa, Vais), 9. (OS1) M. Šmálik (Koštial, Vais), 34. (PH2)
M. Koštial (Vais, Srnka) - 16.
F. Vaško (Buraľ, Ficko), 31. V.
Čopák (Vaško), 45. (PH1) F.
Vaško (Fedorko, Šechný), 55.
Z. Kubát (Klouda, Čopák), 58.
R. Šechný (Vaško, Fedorko).
Strely na bránu: 36-48.
Zákroky brankára: 43-41.
Presilovky: 2/5 – 1/7. Oslabenia: 6/7 – 3/5.

HOKEJOVÝ SERVIS

Rozhodovali: M. Mihaľov – M.
Martínek, T. Knižka. Divákov:
180.
HK: L. Donoval – T. Guttmann,
A. Vojtas, R. Znak, M. Bauer, A.
Longauer – M. Vais, T. Turňa,
M. Koštial, M. Šmálik, N.
Gašpar – M. Betka, P. Lupták,
L. Laubert, S. Srnka, B. Srnka –
F. Kobela, L. Pinka, M. Magura,
M. Tenkel. Tréner: Pavol Sásik.
MHK HE: T. Petro – Ľ. Buraľ,
R. Ficko, F. Vaško, R. Šechný,
V. Čopák – M. Ondrej, Z.
Kubát, E. Renčok, Pe. Klouda, I. Fedorko – S. Maury, A.
Suvák, D. Markuš, G. Vereš.
Tréner: Richard Šechný.

• Sabinov – Liptovský Mikuláš
B 6:2, Martin – Sanok 4:2, Gelnica – Rimavská Sobota 3:4 PP,
Bardejov – Trebišov 4:5 SN.

Humenné
Martin
Rim. Sobota
L. Mikuláš B
Bardejov
Sanok
Trebišov
Brezno
Sabinov
Gelnica

KÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový BAZÉN
08.15 – 09.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
str
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
pia
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.
ut

13 12 0 0 1 95:43 36
13 10 0 0 3 64:34 30
13 7 1 0 5 65:46 23
13 5 2 0 6 49:57 19
13 5 1 1 6 58:73 18
13 4 1 3 5 42:50 17
13 3 3 1 6 44:45 16
13 4 1 0 8 50:56 14
13 3 0 3 7 46:77 12
13 2 1 2 8 38:70 10

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

Na humenskom zimáku sa stretneme v sobotu 16. decembra
o 17.30 hod., MHK Humenné
rozohrá buly proti HK Bardejov.
-MJK-

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

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

FUTSALOVÝ SERVIS

II. LIGA - VÝCHOD
10. kolo * ŠKST HUMENNÉ – STK
ZBEREKO KOŠICE 12:6 * Michalovce
B – Svidník 9:9, Šarišské Michaľany – PŠ
Košice 10:8, Levoča – Vojčice 6:12, Bracovce – Valaliky A 2:16, Margecany – Valaliky B 11:7.

2. SLF Východ - 5. kolo

Valaliky A
PŠ Košice
Humenné
Zbereko Košice
Michalovce B
Vojčice
Š. Michaľany
Margecany
Svidník
Levoča
Bracovce
Valaliky B

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
8
6
5
5
5
3
2
2
1
1

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

1
2
2
3
3
4
5
6
7
7
7
8

133:47
112:68
115:65
95:85
94:86
95:85
80:100
77:103
78:102
70:110
65:115
66:114

28
26
26
23
22
21
20
17
15
15
14
13

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
6
6
4
5
4
4
2
2
1
1

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

0
1
2
3
3
4
4
5
4
8
9
9

122:58
124:56
122:58
93:87
96:84
98:82
87:93
79:101
75:105
59:121
64:116
61:119

29
27
24
23
21
21
20
19
18
14
12
12

9
9
9
9
9
9
9
9
10
9
9

9
6
6
5
5
5
5
2
1
1
0

0
1
1
2
1
1
0
1
2
1
0

0
2
2
2
3
3
4
6
7
7
9

122:40 27
90:72 22
90:72 22
98:64 21
90:72 20
90:72 20
86:76 19
73:89 14
68:112 14
56:106 12
32:125 9
-MJK-

ZLATO LUX KOŠICE –
ANGELS HUMENNÉ
6:4 (1:2)
Góly: 23. a 26. M. Seman, 30. a 38.
P. Horňák, 15. J. Capík, 28. F. Kis –
18. I. Komjatý, 19. Pe. Šuľák, 33. J.
Skvašík, 38. L. Križanovský.
Žlté karty: bez kariet.
Rozhodovali: M. Hudák – P.
Adamčo.
ZLATO LUX: S. Pella – M. Seman,
F. Kis, Pe. Vilčko, L. Urban, D. Rohal,
J. Capík, P. Horňák.

Lux Košice
Bardejov
Humenné
Prešov
Grizzly Košice
Vranov

5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
1
0

1
0
0
0
1
2

1
2
2
2
3
3

31:27
31:22
24:16
19:19
13:17
13:30

10
9
9
9
4
2

-MJK-

INZERCIA
HE-S/0022

Bardejov
Vranov B
Kamenica n/C.
Lužany
Sedlice
Belá n/C.
Humenné B
Lemešany
Hrabovec n/L.
Vranov C
Bzenov/Janov
Snina

Hencovce
Kamienka
Vranov D
Košarovce
Čierne
Humenné C
Kamenica B
Z. Hámre
Kochanovce
Dlhé n/C.
Kladzany

ANGELS: Pe. Vaško (M. Klamár) –
L. Kulich, J. Skvašík, L. Križanovský,
I. Komjatý, M. Zlacký, M. Porvazník,
C. Vasiľ, T. Karas, Pa. Šuľák, Pe.
Šuľák.

HE-S/0042

III.LIGA – SEVEROVÝCHOD
10. kolo * ŠKST HUMENNÉ B – STO
SEDLICE 9:9 * Kamenica nad Cirochou
– Belá nad Cirochou 9:9, Hrabovec n/L.
– Bzenov/Janov 11:7, Vranov B – Snina
15:3, Vranov C – Lužany pri Top. 7:11,
Bardejov – Lemešany 11:7.

IV. LIGA – VIHORLATSKÁ
10. kolo * STO KOŠAROVCE – ŠKST
HUMENNÉ C 9:9 * Kamenica nad Cirochou B – Kladzany 13:5, Dlhé n/Cir. –
Kamienka 4:14, Vranov D – Zemplínske
Hámre 10:8, Čierne n/T. – Kochanovce 14:4.

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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Mladých Sninčanov čaká náročná zimná príprava. Majú čo vylepšovať
(pa), Snina

Veľkú pozornosť vo MFK Snina venujú výchove mladých
futbalistov, ktorí sú potom
zásobárňou pre A-družstvo,
ale hrávajú aj za iné kluby na
Slovensku či v zahraničí. Žiacke družstvá sú účastníkom
I. ligy, skupiny Východ. Pri
nedávnom stretnutí s Jozefom
Maliňákom, trénerom starších
žiakov U-14 sme hodnotili jesenné účinkovanie tohto
družstva v súťaži.
Súťaž začala skoro, ešte v auguste a na tréningoch chýbali
niektorí futbalisti, ktorí ešte
dovolenkovali s rodičmi či
prázdninovali u starých rodičov.
„V prvých dvoch zápasoch sme
sa ešte hľadali, nedali sme gól
a dostali osem. Obrat nastal
už v treťom kole s Popradom,
kedy sme vsietili svoj prvý gól
a získali aj prvý bod. Noví hráči,
ktorí prišli do tímu tesne pred
sezónou, veľmi dobre zapadli do klubu a vytvorili kostru
družstva. Chlapci tvrdo pracovali na sebe a ukázalo sa, že
majú dobrý fyzický fond a po
kondičnej stránke boli schopní odohrať v dobrom tempe
celé zápasy aj proti najlepším
súperom v súťaži. V každom
zápase si vypracovali dostatok
vyložených gólových príležitosti, no trochu horšie to bolo
s následným premieňaním.
Výkony mojich zverencov postupne narastali s odohratými
zápasmi. V jesennej časti sme
odohrali trinásť zápasov a získali sme trinásť bodov. V tabuľke
nám patrí šieste miesto,“ vyhodnotil pôsobenie svojich zverencov na jesennom trávniku tréner
Maliňák. Najlepšími strelcami
bol Ivan Minčič so siedmimi
gólmi a Damián Andraščík s piatimi presnými zásahmi. Celkovo sa v družstve starších žiakov
vystriedalo 21 futbalistov. Vypomohli aj dve staršie žiačky, troch
hráčov má U-14 na hosťovanie.
MFK Snina 2017/18, jeseň:
Ivo Minčič, Damián Andraščík
(hosťovanie Slovan Belá n/Cir.),
Richard Sič, Branislav Kuzma,

MFK Snina, starší žiaci U-14 - horný rad: Jozef Maliňák (tréner), Kristián Palej, Ivo Minčič, Rišo Sič, Lukáš Tracik, Damián Andraščík,
Patrik Pešta, Sebastián Martin Sidor, Rišo Matoška; dolný rad: Jakub Suchý, Peter Fedorco, Michal Voloch, Matúš Lajtar, Martin
Kirňák, Radoslav Galanda, Kristián Hišem, Branislav Kuzma. | FOTO ARCHÍV PA

Sebastian Martin Sidor, Radovan Galanda, Martin Kirňák,
Richard Maťoška, Matúš Lajtár,
Lukáš Tracík, Peter Fedorco,
Michal Voloch (hosťovanie TJ
Tvarona Ulič), Jakub Suchý,
Kristián Hišem (hosťovanie
Belá n/Cir.), Patrik Pešta, Ladislav Mitro, Tomáš Kroka,
Samuel Rudzik, Kristián Palej,
Simona Chomová a Barbara
Moravcová.
Rovnako ako ostatné tímy
v čase zimnej pauzy, odohrajú
Sninčania niekoľko prípravných
zápasov a zúčastnia sa halových
turnajov. „Jeden sme už usporiadali aj my, v športovej hale,
za účasti Prešova, Humenného
a dvoch mužstiev Sniny A, B.
Turnaj vyhral Prešov pred
našim A-čkom, tretie bolo Humenné a štvrté skončilo naše
B-čko. Najlepším strelcom turnaja v Snine bol Ivo Minčič,“
uviedol tréner.
Prípravu na jarnú časť súťaže
začnú chalani v januári v športovej hale a na ihrisku s umelo
trávou. „Veľký dôraz budeme
klásť na kondíciu, prácu s loptou, ale aj na disciplínu a psychiku. Verím, že moji chlapci budú
dobre pripravení na jarné odvetné zápasy a budú dobre reprezentovať náš klub a mesto Snina,“ konštatoval tréner družstva
chlapcov U-14, Jozef Maliňák.

Sninčania v jednom zo zápasov v jesennej časti sezóny. | FOTO ARCHÍV PA

Vodu majstrovského bazéna v Šamoríne dôverne poznajú aj plavci PK Chemes Humenné. | FOTO ARCHÍV PA
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Dominik Luksaj obhájil titul Majstra SR. Sto metrov prsia s puncom zlata

(mtgh), -MJK-; Šamorín

Plavecká špička 11 a 12-ročných žiakov za
účasti 1123 chlapcov a 152 dievčat zo štyridsiatich siedmich slovenských plaveckých
klubov zamierila v termíne 1. – 3. decembra
k južnej hranici Dunajskostredského okresu,
kde sa v mestečku Šamorín uskutočnili Zimné Majstrovstvá Slovenskej republiky v plávaní kategórie mladších žiakov.
Tieto majstrovstvá zastihli nášho plavca Dominika Luksaja vo výbornej forme. K zlatej
medaile v disciplíne 100 metrov prsia (1:20.47
minút), ktorá znamenala titul Majstra, pridal aj
striebornú medailu na dvojnásobnej vzdialenosti časom 2:54.62 minút v rovnakej disciplíne.
V hodnotení jedenásťročných plavcov sa člen
Plaveckého klubu Chemes Humenné, D. Luksaj, umiestnil na celkovej siedmej priečke so
ziskom 330 bodov.
Zuzka Pavlíková doplávala 400 m polohové
preteky časom 6:03.39 min. na nepopulárnej
štvrtej pozícii, piata skončila v prsiach na 200
m a dvakrát bola vyhodnotená šiestym miestom
- v motýliku na 100 m a v kraule na 50 metrov.
V celkovom hodnotení na týchto majstrovstvách získala 429 bodov a v kategórii jedenásťročných plavkýň jej patrila deviata priečka.
Timotej Leško dvakrát doplával na siedmom
mieste - 200 m polohové preteky , 400 m voľný
spôsob; v polohovke na 100 m aj v znaku na
200 m skončil ôsmy.

Dvanásťročný Boris Barica disciplínu 100 m
znak dohmatol piaty a na dvojnásobnej vzdialenosti skončil na deviatom mieste.
Ema Borščová dvakrát atakovala šiestu pozíciu
- 200 m prsia a 400 m polohové preteky.
V polohovke na dĺžke 400 m doplával Martin
Ján Vaceľ tiež doplával na šiestom mieste.
Nina Trebišovská si štatisticky pripísala desiaty čas v poradí v disciplíne 200 m motýlik.
Michal Pandoš zvládol 400 m voľný spôsob na
štrnástom mieste.

Tréner Marián Tomahogh pozitívne zhodnotil
výkon svojich zverencov na týchto republikových majstrovstvách. „Titul Majstra nemáme
každý deň. Z 55 štartov našich plavcov v súťaži
znamenalo 44-násobné zlepšenie osobných výkonov. Plavci PK Chemes z Humenného urobili
dobré meno nášmu mestu a znova nás dostali
do povedomia slovenskej plaveckej verejnosti.
Tréner J. Luksaj, ktorý zároveň asistoval, musel
odchádzať z týchto pretekov tiež nadmieru spokojný. K hladkému priebehu a pohode na týchto
majstrovstvách prispeli svojím podielom aj rodičia Pandoš a Boršč, ktorí zabezpečovali prepravu plavcov z ubytovne na miesto pretekov.
Vedenie klubu i tréneri vyslovili Dominikovi
Luksajovi gratulácie k titulu Majstra Slovenskej republiky aj touto cestou. Konštatovali, že
zimná plavecká sezóna pre kategóriu mladších
žiakov sa skončila úspešne a ďakujú všetkým
zvereným plavcom za vzornú reprezentáciu
a do novej sezóny i na sklonku kalendárneho
roku želajú veľa športového šťastia a úspechov.

Traja najlepší 11-roční plavci v disciplíne 100 m prsia – zľava: Alex Kožuškanič (2.), majster SR z Humenného - Dominik Luksaj, a Richard Púček (3.) | FOTO ARCHÍV PKCH

Vodu majstrovského bazéna v Šamoríne dôverne poznajú aj plavci PK Chemes Humenné. | FOTO ARCHÍV PKCH

Bez pódiových umiestnení, no so zbierkou plaveckých skúseností
(jpnc), -MJK-; Miskolc

naši ťahali za kratší koniec.

Medzinárodné plavecké preteky 23. TESTVÉRVÁROSOK KUPA prilákali do Miskolca (rozlohou a počtom obyvateľov je tretím
najväčším mestom, po Budapešti a Debrecíne)
mladých športovcov z Čiech, Poľska, Rumunska, zo Slovenska a z domáceho Maďarska.

Deväťročná Eliška Lešková sa najlepšie
umiestnila na šiestej pozícii v disciplíne 50 m
prsia a 50 m motýlik doplávala siedma.
Desaťročná Mária Balogáčová dvakrát dohmatla na deviatom mieste - motýlik a prsia
na 50 metrov. Valerie Semotamová   skončila siedma v prsiach na 50 metrov a Petra
Vasiľková na desiatom mieste v rovnakej
disciplíne. Z chlapcov sa najrýchlejšie v dlhom bazéne prezentoval Oliver Verba, keď
znak na 50 m zaplával na ôsmej pozícii, 50 m
prsia doplával deviaty a 50 m motýlik desiaty.
Matúš Adamec skončil v znaku na 50 m desiaty a jedenáste miesto si vyplával v prsiach
na 50 metrov. Rastislav Fecenko 50 m znak
dohmatol na jedenástej a Adam Kulik na štrnástej priečke.

Tréner Ján Pencák nominoval na tieto preteky
to najlepšie, čo doma v PK Chemes Humenné
máme. V konfrontácii s najmladšími zo strednej Európy, kde štartovali najmä žiaci športových plaveckých škôl z jednotlivých krajín,

V štafete 4 x 50 metrov voľný spôsob sa
chlapci PK Chemes Humenné tešili z piateho
a dievčatá zo šiesteho miesta.
Na vysokú úroveň   týchto pretekov mala
veľký vplyv účasť plavcov z plaveckých škôl

Našim najlepším plavcom z vekovej kategórie 9 a 10-ročných patril záver súťažnej
zimnej plaveckej sezóny u našich južných
susedov na severovýchode Maďarska.
V sobotu 2. decembra sa v desaťdráhovom
50-metrovom bazéne lúčili nielen so sezónou, ale aj s kategóriou najmladších žiakov.
V novom roku už budú štartovať vo vyššej
vekovej kategórii mladších žiakov.

Tréner Ján Pencák so svojimi „žubrienkami“ v maďarskom Miskolci. | FOTO ARCHÍV PKCH

zúčastnených krajín. Tých z Humenného ešte
čakajú v piatok 15. decembra Vianočné klubo-

vé preteky na záver sezóny.

