VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Z HUMENNÉHO

PONDELOK | 31. OKTÓBER 2016 | ýÍSLO 9 | ROýNÍK I.

Spomienka na zosnulých je
nielen o smútku,
ale aj o nádeji

Prešovský kraj zveþnili
fotogra¿ na výnimoþných
fotogra¿ách

Viac na str. 4

Viac na str. 7

Humenőanov má chrániş pred povodŘami
polder za vyše 670-tisíc eur
ObyvateŖov Gaštanovej ulice v Humennom má pred povodŘami a prívalovou vlnou z potoka Lieskovőík chrániş
polder, ktorého výstavba bude stáş viac ako 670-tisíc eur.
Milan Potocký, Humenné

Obyvatelia Gaštanovej ulice
v Humennom sa dožadujú
riešenia protipovodĖových
opatrení v danej lokalite už
viac ako 20 rokov. Pri výdatných dažćoch a prívalovej vlne dochádza v danej
lokalite k vybreženiu potoka

Lieskovþík. PovodĖová voda
tu už v minulosti zatopila
pivnice, garáže a þasti rodinných domov. Voda podmyla
aj miestne komunikácie a
zniþila úrodu v záhradách.
Problém by odstránil polder
– suchá nádrž, ktorá slúži k
protipovodĖovej
ochrane.
Poþas povodní zachytí po-

vodĖovú vlnu a zabráni tak
prípadným škodám. Výstavba poldra rezonovala aj na
verejných stretnutiach, ktoré
absolvovalo vedenie mesta
s obyvateĐmi v polovici septembra. Zástupca primátorky
Andrej Semanco na stretnutiach s obþanmi potvrdil, že
projekt odvodnenia potoka

Lieskovþík patrí medzi kĐúþové problémy tejto lokality
mesta. „Je to v štádiu rozpracovanosti,“ uviedol na
stretnutiach s obþanmi s tým,
že pred samotnou výstavbu
poldra musí dôjsĢ ešte k majetkoprávnemu vysporiadaniu územia. Samospráva pre
plánovanú výstavbu vodnej
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Humenőanov má chrániş pred povodŘami polder za vyše 670-tisíc eur
pokraþovanie zo strany 1

nádrže menila v roku 2014
územný plán tak, aby už niþ
nebránilo realizácii tohto
vodného diela. Teraz je na
Ģahu štát. Výstavba poldra
bude prebiehaĢ v réžii Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP),š. p..

Vodohospodári:
Polder zachytí celú
povodĖovú vlnu
Hovorca
vodohospodárov
Pavel Machava potvrdil, že
polder poþas povodní zachytí povodĖovú vlnu a zabráni tak prípadným škodám.
„Polder je navrhnutý tak, že
v uvedenom pro¿le zachytí
celú povodĖovú vlnu udanú
hydrometeorologickým ústavom. Objem poldra je 72-tisíc metrov kubických, avšak
v dne poldra bude ponechaný stály objem 8 700 m3,
priþom vznikne vodná plocha o rozlohe 9 300 metrov
štvorcových,“ vysvetlil Pavel
Machava, hovorca SVP, š.
p.. Doplnil, že dĎžka hrádze
bude maĢ 212,95 metrov a jej
výška 550 centimetrov. „Koruna hrádze bude využívaná
ako obslužná komunikácia
pre správcu vodného diela,
a preto bude opevnená asfaltobetónom,“ spresnil Machava. Dodal, že odtok vody
dnovým výpustom pri maximálnej hladine vody v poldri
(þiže raz za sto rokov bude
dosiahnutá táto hladina) je
631 l/s. „V bežnej prevádzke bude odtekaĢ toĐko vody,
koĐko priteþie,“ ozrejmil hovorca.

Pre polder vyrúbu
stromy
Odhad rozpoþtových nákladov na výstavbu poldra je

vyše 677-tisíc eur bez DPH.
Machava vysvetlil, že poþas
výstavby budú musieĢ vyrúbaĢ þasĢ stromov a odstrániĢ
kroviny. Dodal, že výrub je
potrebný najmä v priestore budúceho poldra a pod
poldrom. „Stavebné práce
budú pozostávaĢ na zaþiatku
odstránením stromov a krovia z celej plochy poldra. Po
odhumusovaní plochy pod
budúcou hrádzou sa vybuduje dnový výpust a otvorí
sa zemník umiestnený na
ploche možnej zátopy v poldri. Následne sa zaþne Ģažba
zeminy zo zemníka, ukladanie zeminy do zhutneného
násypu budúcej hrádze. Po
úprave koruny hrádze, návodného a vzdušného svahu
sa vybuduje sedimentaþná
nádrž nad poldrom zrekultivujú sa plochy zemníkov ich
urovnaním a zahumusovaním,“ priblížil Machava.

vedieĢ po vydaní stavebného
rozhodnutia a zabezpeþení
¿nancií,“ reagoval hovorca

Slovenského vodohospodárskeho podniku.

ProtipovodĖové opatrenia a výstavba poldra rezonovali aj na verejných stretnutiach
s vedením mesta. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Termín výstavby je
stále neznámy
Pred samotnou výstavbou
poldra musí ešte štát vykúpiĢ pozemky, ktoré sa nachádzajú v lokalite, kde má
nové vodné dielo stáĢ. „SVP,
š. p., zatiaĐ nepristúpil k
odkupovaniu
pozemkov,
v tomto štádiu sú podpísané
zmluvy o budúcich kúpnych
zmluvách. S odkupom pozemkov zaþneme po vydaní
stavebného povolenia a vypracovaní podrobného geometrického plánu,“ priblížil
Machava. Hoci je výstavba
poldra už istá, presný termín zaþatia stavebných prác
je stále nejasný. „Je vypracovaný projekt na stavebné
povolenie, a to vrátane EIA.
Termín realizácie stavby
v tejto chvíli nevieme urþiĢ,
bližšie informácie budeme

Koryto potoka Lieskovþík sa poþas výdatných dažćov a prívalovej vlny mení na dravý
potok, ktorý sa vybrežuje a ohrozuje majetok Humenþanov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Polder – suchú nádrž postavia vodohospodári nad sídliskom Dubník. Nádrž zachytí
povodĖovú vlnu a zabráni tak prípadným škodám.| FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Na cintoríne sa na nápor návštevníkov pripravili

Pohrebisko na Ulici Janka KráŖa v Humennom navštívia poőas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých
stovky Ŗudí. Technické služby mesta Humenné sa na pokojný priebeh tohto sviatku pripravili.
mpo, Humenné

Pri príležitosti spomienky na
všetkých zosnulých sa oþakáva až do 3. novembra na
miestnom pohrebisku v Humennom mimoriadne veĐká
návštevnosĢ. RiaditeĐ Technických služieb mesta Humenné Milan Kuruc informoval, že pre nerušený priebeh
spomienkového aktu prijali
viaceré opatrenia. Na cintoríne zabezpeþili do 27. októbra
vyhrabanie trávy, lístia a rôznych starých vencov z priestorov mimo hrobov. Návštevníkom cintorína je k dispozícii aj
mobilné sociálne zariadenie.
Od 29. októbra do 3. novem-

bra je miestne pohrebisko
otvorené denne v þase od 7.00
do 22.00 hod.. RiaditeĐ technických služieb spresnil, že
od 28. októbra je zabezpeþené
osvetlenie celého pohrebiska,
ciest, chodníkov a schodov
až do desiatej hodiny veþer.
Osvetlenie bude zabezpeþené
do 3. novembra. Pre zabezpeþenie dôstojného priebehu
spomienkového aktu bude na
miestnom cintoríne zabezpeþené aj ozvuþenie clivou hudbou, a to od 31. októbra do 3.
novembra v þase od 8.00 hod
do 18.00 hod.. Pre zabezpeþenie poriadku a þistoty na pohrebisku, ako aj na zamedzenie
krádeže vytvorila mestská po-

Cintorín na Ulici Janka KráĐa v Humennom. Technické služby zabezpeþili vyhrabanie
trávy, lístia a rôznych starých vencov z priestorov mimo hrobov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

lícia kontrolné hliadky, ktoré
budú maĢ na pohrebisku služby. Návštevníkom je na urþených miestach - hydrantoch

k dispozícii aj pitná voda. V
prípade nulových a mínusových teplôt však bude pitná
voda odstavená.

Anketa: Ako prežívate Sviatok všetkých svätých?

Na mestský cintorín na Ulici Janka KráŖa v Humennom prichádzali Ŗudia k hrobom svojich blízkych už v priebehu
celého uplynulého týždŘa. Mnohí pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých őistili náhrobné pomníky a hroby, zapálili svieőky a pomodlili sa za duše svojich milovaných zosnulých. Niektorých Humenőanov sme
vyspovedali priamo na cintoríne a opýtali sme sa ich, ako prežívajú tento sviatok.
MIPO, Humenné

Eva Štefaniková
„Mám tu pochovaných rodiþov, ale aj babku, fakticky celú
rodinu. Zostala som sama.
Prišla so mnou aj mamina sestra. Prišla až z ýiech, až z Karlových Varov. Tiež si chce uctiĢ
pamiatku sestry a rodiþov. Na
cintorín chodíme veĐakrát do
roka. Urþite sa vždy pomodlím. Ja osobne tu nachádzam

také upokojenie, taký pokoj
a idem odtiaĐ spokojná, taká
Đahká domov. Aj z modlitby
aj z toho, že som tu bola. Tu
si upokojím svoju dušu. Ja
sem prídem aj desaĢkrát do
roka. Pomodlím sa a zapálim
svieþku. Tento sviatok nie
je o vyparádených hroboch.
Ja to mám v srdci, nemusím
maĢ na hrobe neviem koĐko
vencov a kvetov a akých drahých. Som aj spokojná, aký
je tu poriadok. Poþas Sviatku
všetkých svätých Đudia nachádzajú pokoj v duši. Každý prichádza za svojimi blízkymi, þi
už je to zćaleka, alebo blízka.“

František Puškár
„Mám tu pochovaných rodiþov, otca, mamu, ale aj bra-

Nikola Luciková

ta. Spomínam na to, þo sme
spolu prežili, ako sme prežívali spoloþné dni ešte za ich
života. Samozrejme, nechýba
aj modlitba. Pomodlím sa bolestný ruženec a modlitbu za
duše v oþistci. Vyþistil som aj
pomník. Treba to ošetriĢ. Prišiel som skôr aby hrob bol na
dušiþky þistý. Prídu aj moji
súrodenci, aby videli, že sa o
to starám“.

„Prišla som k hrobu moje babky a bratranca. Keć sa dá, zájdem tu þastejšie nielen na dušiþky a poþas Sviatku všetkých
svätých. Pri hrobe sa pomodlím a zaspomínam si na nich.
Hlavne na môjho bratranca
Vladka, ktorý mi bol blízky
ako brat. Zomrel ako mladý
þlovek. V auguste zomrel pri
dopravnej nehode.“
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Spomienka na zosnulých je nielen o smútku, ale aj o nádeji

Poőas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých by sme sa nemali na cintorínoch oddaş
len bolesti a smutným spomienkam, ktoré v nás prirodzene vyvoláva strata našich najbližších.
Rímskokatolícky kŘaz Stanislav Pavúk hovorí, že hoci je smútok prirodzený, mala by nás po tieto dni
zároveŘ naplniş aj nádej, že raz sa s tými, ktorých sme tak veŖmi milovali, opäş stretneme.
MILAN POTOCKÝ, Michalovce

 Ako vníma cirkev Sviatok
všetkých svätých a Pamiatku
zosnulých?
Hlavný dôvod je vedieĢ, þo sa pritom slávi. Všetkých svätých slávi
cirkev, ktorá je oslávená v nebi. Sú
to nielen tí, ktorí sú v našom prípade svätoreþení, ale aj tí, ktorí sú
v nebi, a cirkev ich oslavuje za to,
þo Boh v ich životoch uskutoþnil.
Sú pre nás príkladom a zároveĖ
aj orodovaním, pretože sa k nim
modlíme, aby sa za nás prihovárali u Ježiša Krista. Potom tie ćalšie
dni, poþnúc prvým dĖom až do 8.
novembra, je dušiþková oktáva,
v ktorej sa modlíme za duše, ktoré
sú v oþistci, pretože my katolíci veríme, že život po smrti je rozdelený
na tri skupiny, spoloþenstvá: nebo,
peklo a oþistec.
 Pre mnohých Đudí sa pamiatka zosnulých stala súĢažou o þo najviac vyzdobený
hrob, najdrahší a najpestrejší
veniec, þi najmohutnejšiu sviecu a kahanec. Ako vy vnímate
tento trend?
Pre mnohých je, bohužiaĐ, Sviatok
všetkých svätých len položiĢ na
hrob veniec a zapáliĢ sviecu. ýo je
síce pekné, lebo je to taký folklór
a zároveĖ spomienka na všetkých
verných zosnulých, ale niekedy sa
Đudia predbiehajú, kto bude maĢ
krajší hrob. Na druhej strane je to
aj pekné, keć prechádzate veþer
popri cintorínoch a sú naozaj nádherné. Veþer na cintorínoch svietia
sviece, tak to vytvára atmosféru
neba. To by malo svedþiĢ aj o tom,
že aj v nebi bude tak krásne. Patrí
to k tomu, ale isto to nie je to najdôležitejšie, pretože ani svieca, ani
veniec nezaruþujú to, že tá duša

v oþistci, ktorá už nie je tu, þlovek,
ktorý nie je s nami, že by mohol
prísĢ do neba. Našou úlohou v tomto þase je modliĢ sa za tieto duše. To
je podstata. Modlitbou a dobrým
skutkom môžeme pomôcĢ duši. Ale
to môžeme po celý rok, len mnohokrát na to zabúdame. A práve preto
nám cirkev v niektorých obdobiach
viac pripomína alebo zvýrazĖuje
niektoré témy, alebo dôležité veci
aj s pohĐadom na vlastnú smrĢ.
 Pamiatka zosnulých a príchody na cintoríny nám zároveĖ pripomínajú nielen našich
blízkych zosnulých, ale zároveĖ aj našu vlastnú pominuteĐnosĢ. Mal by sa þlovek v takýchto chvíĐach viac zamyslieĢ
aj nad vlastným životom, prehodnotiĢ ho?
K tomu, aby sa þlovek zamyslel nad
svojou pominuteĐnosĢou, slúžia
aj pohreby. BohužiaĐ, ale Đudia už
na pohreby neprichádzajú. Aj samotná smrĢ sa vytesĖuje z normálneho Đudského kolobehu života.
Zomieranie aj samotná smrĢ. Toto
je akoby spoloþenské poukázanie
na tento rozmer. Pri pohrebe blízkej osoby, rodiny alebo známeho
priateĐa þlovek má väþšiu príležitosĢ a silnejší motív prehodnocovaĢ
vlastný život. Ak to nie je tak, je to
þas práve v tomto období.
 Na Slovensku máme 15 štátnych a cirkevných sviatkov.
Politici þoraz þastejšie hovoria o zrušení aspoĖ jedného.
Niektorí by najradšej zrušili
Sviatok všetkých svätých. Neovplyvnilo by to negatívne prichádzanie Đudí k hrobom?
Štátne sviatky sú kapitola sama
o sebe. BohužiaĐ alebo chvalabohu ich máme veĐa. Myslím si, že

þi by bol, alebo nebol
štátny sviatok, že by
to neobmedzilo nejako prichádzaĢ Đudí k
hrobom. HĐadali by
spôsob, ako prísĢ cez
víkend, lebo mnohí to
aj tak robia. Sviatok je
na všetkých svätých,
nie na Pamiatku verných zosnulých, þo
je druhý november.
V tomto význame si
nemyslím, že by to
mohlo nejako narušiĢ.
Ale podĐa mĖa sú tam
aj iné sviatky, ktoré by
nemuseli byĢ, ale to už
je vec názoru. ďudia si
stále nájdu þas, aby pri prišli k hrobom svojich blízkych.
 ďudia majú zo smrti prirodzený strach a samozrejme pri
pomyslení na Ėu sa im vynárajú negatívne až skĐuþujúce
myšlienky. Pre veriaceho þloveka by sa tento strach a obava
mali premeniĢ na nádej, že nás
þaká veþný život a stretnutie s
Bohom a Đućmi, ktorých sme
milovali. Mali alebo nemali by
Đudia pri hroboch podliehaĢ
len smutným myšlienkam?
Smútok je normálnou súþasĢou
Đudského života. Aj bolesĢ, aj lúþenie. Druhá vec je viera. Hoci na
vencoch sú þasto napísané slová
ako: Posledné zbohom, alebo Nikdy sa už neuvidíme, tak to nie je
pravda. My veríme, že sa ešte uvidíme a nie, že sa ešte raz uvidíme,
ale že sa budeme vidieĢ navždy.
Navždy budeme spolu. Túto nádej
nám práve dáva zmĚtvychvstalý
Kristus. To neznamená, že veriaci katolík a kresĢan, ktorý verí
v posmrtný život, nemá smútiĢ na

FOTO: MILAN POTOCKÝ
pohreboch, alebo že ho to nemá
bolieĢ. To vôbec nehovorím. Má aj
plakaĢ. Aj sám Kristus plakal nad
hrobom svojho priateĐa Lazára. Ale
kdesi hlbšie je viera práve v to, že
život pokraþuje. Hoci v zmenenej
forme, ale pokraþuje ćalej.
 Nemáte pocit, že v súvislosti
s komercializáciou a medializáciou sviatku Halloween sa
vytláþa náš tradiþný sviatok.
Že všade viac dominujú tekvice, kostýmy, masky a strašidlá.
NeovplyvĖuje to našu vieru,
kultúru a tradície?
Na prvom miesta chýba osveta. ďudia vôbec nevedia, þo v sebe skrýva
sviatok Halloween a to, že je to pohanský sviatok. Je to veĐké riziko,
þo sa deje a þo sa ponúka v školách.
Ponúka sa to ako nieþo neškodné
a zábavné, pritom podstata bola
veĐmi nebezpeþná, tragická a, nebojím sa povedaĢ, až hororová práve s tým, aký pôvod má tento sviatok. Zásadne je aj cirkev proti takému to sláveniu a bagatelizovaniu zo
strany školstva a výchovy detí.
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Návrat k tradičnej chuti
Aktuálna akcia:
platná od 31.10 do 6.11.

www.althan.sk
Malokarpatská saláma

Dusená šunka

5,99

Diétna saláma

4,89

za kg

3,29

za kg

za kg

Leutschaw párky

Bravčová krkovička

Cestoviny Cessi

vysoký podiel mäsa min. 85%
z hovädzieho a bravčového mäsa

s kosťou

3 druhy:
Kolienka bezvaječné 400g,
Špirálky bezvaječné 400g,
Špirály bezvaječné 400g

5,09
za kg

2,89
za kg

Navštívte naše predajne ALTHAN v Humennom:
Predajňa Zekon, Laborecká 4, 066 01 Humenné
Predajňa Humnné Nemocničná, Nemocničná 1449/16, 066 01 Humenné
Kompletnú sieť našich predajní nájdete na www.althan.sk

0,49
za ks
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Florence roka 2016 sa stala Nikola Tomanová

Víşazom prvého roőníka súşaže Florence roka 2016 sa stala dvadsaştriroőná Nikola Tomanová z Trenőianskej univerzity A. Dubőeka
ts, Trebišov

SieĢ nemocníc Svet zdravia
spoloþne s partnermi vyhlásila
odbornú súĢaž pre študentov
3. roþníkov denného štúdia v
študijnom odbore OšetrovateĐstvo a diplomovaná všeobecná
sestra na Slovensku. Budúcim
sestrám poskytla príležitosĢ
preveriĢ si a zmeraĢ sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy. Poþas víkendového ¿nále
na pôde trebišovskej nemocnice
20 ¿nalistom rozšírila poznatky aj o moderné ošetrovateĐské
trendy, systém zdravotného
poistenia alebo komunikaþné
zruþnosti vo vypätých situáciách s pacientom a s príbuznými.

Budúce sestry potrebujú
viac skúsenosti
SúĢažiaci mali súþasne možnosĢ
prakticky si vyskúšaĢ zvládnutie asistencie pri náhlom pôrode na verejnosti, zhotovenie
EKG záznamu alebo sterilizáciu
pracovného prostredia pred
operaþným výkonom v podmienkach reálnej nemocnice.
„Verím, že už prvý roþník tejto
súĢaže dokázal, že aj študenti v odbore ošetrovateĐstva si

zaslúžia svoju odbornú súĢaž.
Víkendové ¿nále ukázalo, že
budúce sestry by privítali viac
praktických skúseností už poþas svojho štúdia. Rovnako by
privítali väþší dôraz na komunikáciu a tímovú spoluprácu.
Je pravdepodobné, že práve
pozícia sestry bude musieĢ
prejsĢ úpravou kompetencií,
na þo by malo následne zareagovaĢ aj naše školstvo. Dúfam,
že sa nám podarilo svojou þasĢou prispieĢ k zvýšeniu atraktivity slovenských nemocníc,
aby budúci absolventi zdravotníckych škôl ostávali vo väþšej
miere pracovaĢ a ćalej sa profesionálne rozvíjaĢ v slovenskom
zdravotníctve. To mladú krv
potrebuje ako soĐ,“ zdôraznil
ďuboš Lopatka, generálny riaditeĐ siete nemocníc Svet zdravia.

Finalistom ponúkli pracovné miesto
Na prvom mieste sa umiestnila Nikola Tomanová (Trenþín),
23-roþná študentka 3. roþníka
Fakulty zdravotníctva na Trenþianskej univerzite Alexandra
Dubþeka v Trenþíne. Získala
hlavnú ¿nanþnú výhru v hod-

note 3 000 €. Na
druhom mieste sa
umiestnila Dominika Švantnerová
(Brezno), 22-roþná študentka 3.
roþníka Fakulty
zdravotníctva na
Katolíckej univerzite v Ružomberku. Tretie
miesto obsadil Andrej Zachar
(Banská Bystrica), 21-roþný
študent 3. roþníka Fakulty
zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, poboþka v Banskej Bystrici.
V špeciálnej kategórii zdravotnej poisĢovne Dôvera vyhrala
Dominika Švantnerová z 3.
roþníka na Fakulte zdravotníctva na Katolíckej univerzite v
Ružomberku. Všetkým ¿nalistom bolo zároveĖ ponúknuté
garantované pracovné miesto
v nemocnici siete Svet zdravia
a na oddelení podĐa vlastného
výberu.

Preþo Florence roka?
SúĢaž nesie meno Florence
Nightingale (1820 – 1910), zakladateĐky moderného ošetrovateĐstva. Za krymskej vojny
v roku 1854 v Turecku ošet-

rovala ranených. Kritizovala
podmienky, v ktorých sa vojaci
nachádzali, stretla sa však len
s nezáujmom a s neþinnosĢou
lekárov a dôstojníkov. Na vizity chodila radšej v noci, preto
ju volali „dáma s lampou“. Vytvorila zásady zdravého prostredia v ošetrovni: þistý vzduch
(vetranie, udržiavanie teploty,
uloženie pacienta v miestnosti), þistá voda (zdroj infekcií),
kanalizácia (riziko epidémií),
þistota a svetlo (priame, slneþné). Jej teória tzv. manažmentu
maliþkostí sa týkala aj hluku,
zloženia stravy a jej podávania.
Za pol roka sa vćaka jej opatreniam znížila úmrtnosĢ vojakov
zo šesĢdesiat na dve percentá.
V roku 1860 založila prvú školu pre ošetrovateĐky na svete a
v roku 1869 bola spoluzakladateĐkou prvej dievþenskej vysokej školy medicíny.

TýždeŘ zdravia v ŠZŠ na Tśebíőskej ulici v Humennom

Pri príležitosti Svetového dŘa výživy sa uskutoőnil v škole ŠZŠ na ul. Tśebíőskej v Humennom „TýždeŘ zdravia“ pod
taktovkou M. Hvœzdovej a V. DaŘovej.
mh, Humenné

Už v pondelok sme si urobili
prieskum žiackeho stravovania a na ćalších hodinách þítali príbehy a spievali piesne
o jabĎþku. V utorok poþas
tvorivých dielní realizovali
triedni uþitelia spolu so žiakmi tvorivé aktivity, poþas kto-

rých vytvorili ovocno–zeleninové výrobky. V stredu prebiehali tvorivé dielne v školskom klube detí pod vedením
M. Fedurcovej. Štvrtok bol
venovaný akcii pod názvom
„Zdravie máme vo svojich
rukách“. Naše pozvanie prijala pani Z. Kožinová z Regionálneho úradu verejného

zdravotníctva (RÚVZ), ktorá
porozprávala deĢom o vplyve
zdravého stravovania na organizmus þloveka. Žiaci sa
aktívne zapájali do všetkých
aktivít v duchu hesla „daj si
jabĎþko, nie cigaretu“. Triedili obaly potravín na zdravé
a nezdravé, skladali pyramídu zdravej výživy, precviþo-

vali pĐúca fúkaním balónov,
šikovnosĢ v zbieraní jabĎþok
do košíka alebo skúšali þo
najdlhšie udržaĢ jabĎþko na
hlave. Všetci boli odmenení
balónikom aj zdravým jabĎþkom. TýždeĖ zdravia vyvrcholil v piatok „zdravou“ výstavkou prác našich žiakov.
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Prešovský kraj zveőnili fotogra na výnimoőných fotograách

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravila štvrtý roőník fotografickej súşaže, v ktorej fotografi zachytili krásy a zaujímavosti Prešovského kraja.
Barbora ķechová, Prešov

Najkrajšou fotografiou je
snežná púšĢ pod Tatrami
Rovnako ako v minulom roku bol
predsedom poroty fotograf Ján
Štovka, ktorý má na konte viacero
celosvetových ocenení za svoju tvorbu. VíĢazné fotogra¿e v jednotlivých
kategóriách pochádzajú z rôznych
kútov kraja. Zachytávajú nielen
Tatry, ale aj menej známe miesta
a nevšedné pohĐady, napríklad na
Spišsko-šarišské medzihorie, Sivú
bradu, kostolík v Kelþi, hrad Zborov,
Pieniny þi rybárþenie na Ondave.
„Ako absolútneho víĢaza a držiteĐa ocenenia GRAND PRIX sme
v porote vybrali Mariána Kurica
s fotogra¿ou Starec a hora, priþom
táto fotogra¿a evokuje celosvetovo
známu a fotografmi obĐúbenú púšĢ

INZERCIA

HE/0012

O víĢazoch rozhodla porota, ktorej predsedal známy fotograf Jano
Štovka. VíĢazné a ¿nálové fotogra¿e uvidí verejnosĢ aj na putovnej
výstave. Fotogra¿cká súĢaž Choć
a foĢ 2016 prebiehala od januára do
16. októbra tohto roka. Úlohou amatérskych aj profesionálnych fotografov bolo zachytiĢ Prešovský kraj vo
všetkých jeho podobách. K dispozícii mali štyri tematické kategórie,
v ktorých sa fantázii nekládli medze.
SúĢaž tak priniesla mnoho zaujímavých fotogra¿í na témy: príroda;
kultúra, tradície a história; športové
aktivity a black&white (þierno-biela
fotogra¿a). Do súĢaže sa zapojilo 55
súĢažiacich, ktorí spolu zaslali 222
záberov. „Hlavnou myšlienkou súĢaže je prostredníctvom fotogra¿e
predstaviĢ, þo všetko Prešovský kraj
ponúka. Podnietili sme Đudí, aby
nám ukázali krásne a inšpiratívne
miesta kraja, ktoré stojí za to navštíviĢ a prezentovaĢ verejnosti,“ uviedol
Martin Janoško, riaditeĐ KOCR Severovýchod Slovenska.

v Namíbii. Teraz celý
svet môže vidieĢ, že
aj my Slováci máme
našu snežnú púšĢ pod
Tatrami. Táto fotogra¿a spája v sebe krásnu
kompozíciu, cit pre
detail a urþite si nájde
svoje þestné miesto na
pripravovanej výstave,“
uviedol Ján Štovka,
predseda poroty Choć
a foĢ 2016. Fotogra¿a
vznikla pri podtatranskom mesteþku Spišská Belá. Najkrajšiu
fotogra¿u môže vybraĢ V kategórii Black&white: obsadil prvé miesto ďuboš Balažoviþ s fotografiou Lovci svetla. | FOTO:
ĽUBOŠ BALAŽOVIķ
aj verejnosĢ v internetovom hlasovaní do 6. novembra 2016 Putovná výstava sa zaþína v vernisáž sa uskutoþní 16. novembra
o 17.00 hod. vo foajé divadla a je urna stránke Severovýchod Slovenska Prešove
na Facebooku. Autor najobĐúbenej- VíĢazné fotogra¿e a fotogra¿e ¿- þená širokej verejnosti. Od nového
šej fotogra¿e s najvyšším poþtom nalistov súĢaže budú vystavené na roka sa výstava bude presúvaĢ do
„páþi sa mi to“ získa solárnu nabí- putovnej výstave Choć a foĢ 2016. rôznych miest kraja. Minuloroþná
jaþku. Traja vyžrebovaní hlasujú- Výstava bude najprv umiestnená výstava prezentovala Prešovský kraj
ci získajú darþekové predmety od v priestoroch Divadla Jonáša Zá- aj v Bruseli a na Slovenských dĖoch
KOCR Severovýchod Slovenska.
borského v Prešove. Slávnostná v þeskom KromČĜíži.
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VeŖký ruský zbor koncertoval v malom Osadnom

Do obce zavítala delegácia z ruskej pravoslávnej cirkvi na őele s Vysokopreosväteným Feodosijom, metropolitom tambovským a rasskazovským. V jeho sprievode bol aj známy ruský zbor duchovenstva Sankt-Peterburgskej metropolie.
ps, Osadné, FOTO: PS

Aj keć na sobotu 22. októbra nepripadol žiaden cirkevný sviatok,
do pravoslávneho chrámu v maliþkej obci Osadné, okr. Snina, sa okolo obeda schádzalo veĐké množstvo
Đudí, ako aj novinárov. Všetci oþakávali vzácnu návštevu - delegáciu
z ruskej pravoslávnej cirkvi na þele
s Vysokopreosväteným Feodosijom, metropolitom tambovským
a rasskazovským. V jeho sprievode
bol aj známy ruský zbor duchovenstva Sankt-Peterburgskej metropolie, ktorý mal v tunajšej cerkvi
koncertovaĢ. Vzácnych hostí pred
chrámom privítal duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce
Osadné prot. Peter Soroka a hneć
na zaþiatku smerovali ich kroky do
krypty vojakov z I. svetovej vojny
pod chrámom, vćaka ktorej bolo
Osadné hodné popri veĐkých mestách Košiciach a Prešove privítaĢ
takú vzácnu zahraniþnú návštevu.
V krypte vladyka Feodosij slúžil panychídu za tu pochovaných
vojakov a spieval ju zbor duchovných z Ruska. Atmosféra tam bola
neuveriteĐné krásna a duchovná.
V malom priestore, kde sa hlava
na hlave tlaþil vladyka s duchovnými a novinármi, sa modlitebný

spev vyše 20 þlenov zboru
akoby jednými ústami vznášal k Bohu. Za duše zosnulých
vojakov v krypte ešte nikdy
v jej histórii nebola Bohu
prinesená taká pompézna
a zároveĖ duchovná modlitba
spievaná ruskými nápevmi.
Bolo to skutoþne neopísateĐné. Po jej ukonþení hosĢom
duchovný správca porozprával históriu krypty a jej
rekonštrukcie vćaka pomoci Ruského veĐvyslanectva
v Bratislave. Vladyka Feodosij sa
v mene Ruskej pravoslávnej cirkvi
poćakoval OsadĖanom za starostlivosĢ o ruských vojakov a poprosil
ich, aby pokraþovali v propagácii
krypty a histórie I. svetovej vojny.

Publikum bolo nadšené
V interview pre médiá následne povedal, že ako študent Pravoslávnej
bohosloveckej fakulty v Prešove
v 80. rokoch navštevoval mnohé slovenské mestá, ale o krypte
v Osadnom z I. svetovej vojny vtedy nepoþul. Je preto rád, že sa po
desaĢroþiach našli Đudia, ktorí sa
snažia „vracaĢ k tejto zabudnutej
stránke histórie.“ V chráme však
už na zbor duchovných þakalo obrovské množstvo divákov. Bolo to

veĐké prekvapenie, kećže Osadné
je poþtom veriacich celkom malá
cirkevná obec, predpokladalo sa,
že 30-þlenný zbor bude spievaĢ
maximálne rovnakému poþtu divákov. Opak bol však pravdou,
v chráme sa tlaþilo okolo 150 Đudí
z Osadného, okolitých dedín, ale
aj zo Sniny, Humenného, Medzilaboriec, Michaloviec, ba dokonca
z Trebišova. Všetci boli nadšení
z úchvatného spevu mužského zboru odprevádzaného hovoreným slovom jedného z jeho þlenov. Spievali
cirkevné aj národné piesne, menili
dynamiku, excelovali vysokými þi
veĐmi nízkymi tónmi. Prítomní by
im þasto najradšej hlasno tlieskali. To však nešlo, lebo koncert sa
konal v chráme a ten je miestom

modlitby a nielen obyþajnou koncertnou sálou. Preto tu tlieskanie
nie je vhodné. Z tvárí však zboristi
mohli divákom vyþítaĢ, že sa im ich
spev nesmierne páþil a ako niektorí
z nich povedali: „Viac sme plakali, ako pozerali.“ Po prekrásnom
„Mnogaja leta!“ zo strany zboru sa
k nim prihovoril miestny duchovný
správca so slovami vćaky za takýto
prekrásny spev a povedal im, že aj
keć sú oni možno zvyknutí spievaĢ
pred stovkami þi tisíckami divákov,
v Osadnom nespievali len týmto
niekoĐkým desiatkam v chráme,
ale ich duchovné piesne a modlitby sa k Bohu niesli aj za takmer
2500 vojakov – ich krajanov, ktorí
sú v Osadnom pochovaní v krypte
a na miestnom cintoríne.

V škole putovali z rozprávky do rozprávky

Jesenné dni, ktoré sú v prírode plné farieb, pre dospelých nepríjemného poőasia, sa pre deti z Koškoviec a okolitých obcí spájajú s príjemným podujatím Z rozprávky do rozprávky.
Zuzana Hajduőková, Koškovce

Vo štvrtok 20. októbra dopoludnia
sa v telocviþni ZŠ s MŠ Koškovce
stretli žiaci 1.- 4. roþníka základnej
školy v Koškovciach a Hrabovca
nad Laborcom a z materských škôl
z Koškoviec, Hrabovca nad Laborcom a Hankoviec. Tu ich okrem
uþiteliek þakala výzdoba v podobe
rozprávkových postaviþiek- Mi-

moĖov. Po úvodnom privítaní si
deti pripomenuli rozprávku Ja
Zloduch a pozreli si spoloþne jej
þasĢ. Potom už v skupinách riešili
úlohy, prekonávali prekážky tak,
ako by ich zvládali Mimoni v rozprávkovom svete. Každý odvážne
prešiel mimoĖskou pavuþinou, mal
možnosĢ strieĐaĢ z maxigumipušky,
nakĚmiĢ MimoĖa, hoci len penovými loptiþkami, zahraĢ mimoĖský

bowling- na ten je okrem kuželiek
a lopty potrebná i hokejka. Deti šikovne zvládli i chôdzu na špeciálne
utvorených minichoduliach, hod
obruþou na cieĐ, skladanie puzzlesamozrejme mimoĖské. Všetky
úlohy zvládli šikovne, s nadšením
a úsmevom na tvári. Odmenou im
bola sladká buchta a teplý þaj. Nesmelé pohĐady, s ktorými deti do
telocviþne prišli, sa stratili a pre-

menili sa na spokojné a radostné.
Pre žiakov 1.- 4. roþníka ZŠ s MŠ
v Koškovciach akcia pokraþovala ćalej. Naši prváci skladali sĐub
prváka, po ktorom nasledovalo
pasovanie rozprávkovou vílou a jej
þarodejnou ceruzkou. Dôkazom
toho, že sa naši prváci stali skutoþnými žiakmi tejto školy, boli
pamätné listy, ktoré im odovzdal
pán riaditeĐ.
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Väőšina skanzenov onedlho skonőí sezónu alebo stlmí svoje aktivity

Sezóna v skanzenoch v Humennom a Starej Ľubovni oficiálne konőí 31. októbra.
TASR, Humenné

Archeopark Živá archeológia
v Hanušovciach nad TopĐou sa so
svojimi návštevníkmi už rozlúþil.
Koniec sezóny tu spojili s vypaĐovaním hrnþiarskej pece. Výnimku
tvorí skanzen v Bardejovských
kúpeĐoch, kde je celoroþná prevádzka, v zime však treba poþítaĢ
so skrátením prevádzkového þasu.
Pre TASR to povedala vedúca odboru kultúry Úradu Prešovského
samosprávneho kraja Veronika
Fitzeková. Skanzen pod hradom
ďubovĖa sa môže pochváliĢ najvyšším poþtom návštevníkov. Od
jari si prišlo pozrieĢ jeho expozíciu

þi tematický program 68.860 Đudí,
þo je roþný nárast o viac o 17.000.
S návštevníkmi sa už symbolicky
rozlúþili programom DeĖ kapusty
v skanzene. Brány skanzenu nebudú ani v zime celkom zatvorené.
V predvianoþnom þase, od 1. do 6.
decembra, pripravia Tradiþné Vianoce na dedine s peþením oblátok,
zvykmi a výzdobu polazníka (vianoþného stromþeka). Podujatie je
venované školám a poþas víkendu
ho ponúknu hotelom a cestovným
kanceláriám.

Privítali 7608 návštevníkov

Expozícia Đudovej architektúry
a bývania Vihorlatského múzea
v Humennom (skanzen) ukonþí sezónu v posledný októbrový
deĖ. Žiadny špeciálny program na
rozlúþku so sezónou nechystajú.
V tomto roku privítali 7608 návštevníkov, þo je oproti vlaĖajšku
pokles o takmer 700 hostí. Brány opäĢ otvoria 1. mája budúceho
roka. Skanzen Šarišského múzea
v Bardejovských KúpeĐoch - Múzeum Đudovej architektúry má
celoroþnú prevádzku. Hlavným
dôvodom je sprístupnenie dvoch
chrámov východného obradu na
liturgické úþely pre hostí v kúpe-

Đoch. V najchladnejších mesiacoch
v januári a februári tu majú technickú prestávku (odstávku) pre
sneh a poĐadovicu. V tomto roku
privítali v skanzene takmer 20.000
Đudí, vlani ich prišlo o 2500 menej. Najväþší záujem bol o tradiþnú
Prehliadku šarišského a rusínskeho folklóru a o divadelné folklórne
predstavenie z Fintíc - Šarišske
vešeĐe. Dobrý ohlas mala aj Noc
múzeí v skanzene. Poþas zimy pripravia vo vestibule Národopisnej
expozície v kúpeĐoch podujatia o
Đudových zvykoch v období adventu a fašiangov.

V Snine si môžete pozrieş Ilustrátorsky Olymp

Unikátna putovná výstava ešte nikdy nebola sprístupnená takému širokému publiku, nakoŖko navštívi postupne 26 galérií, knižníc
a kultúrnych inštitúcií na Slovensku i v zahraniőí.
D. KapráŖová, Snina, FOTO: DK

Skratky slov BIB a BIBIANA sú pre
mnohých þitateĐov známe a tak trochu aj pýchou Slovenska. Već myšlienka založenia Medzinárodného
domu umenia pre deti v Bratislave
a myšlienka pravidelného sa stretávania a konfrontácie ilustraþného umenia si rýchlo získala svojich
podporovateĐov doma i v zahraniþí
. Dokonca i na pôde UNESCO. Zaujímavou je informácia, že pri zrode
toho všetkého bol v roku 1967 aj
þestný obþan Sniny, JUDr. Dušan
Roll, ktorý dlhé roky zastával funkciu generálneho komisára BIB. A
práve vćaka nemu a BIBIANE sa
nám podarilo tohto roku zrealizovaĢ v Sninskom kaštieli výstavu „
Ilustrátorský Olymp“, ktorej vernisáž bola zameraná na detského
návštevníka.

150 kníh z 36 krajín sveta
Koncepciou výstavy pre deti a
dospelých je predstaviĢ diela nositeĐov najvyšších ocenení Bienále
ilustrácií Bratislava (Grand Prix

BIB a Zlaté jablko BIB) v päĢdesiatroþnej retrospektíve tohto medzinárodného podujatia a odprezentovaĢ najúspešnejšie detské knihy
za polstoroþie existencie bienále.
ýerešĖiþkou na šĐahaþke je „Animaþný expres“, výberová kolekcia
desiatich ocenených ¿lmov pre deti
od slovenských tvorcov z festivalov
Bienále animácie v Bratislave. Je to
prestížna súĢaž a napríklad tohto
roku na bienále zvíĢazil ¿lm „Raz,
dva, strom“, na ktorý sa teším. Na
výstave majú možnosĢ návštevníci
zalistovaĢ si v kolekcii takmer 150
bohato ilustrovaných kníh pre deti
a mládež z 36 krajín sveta, ktoré
pochádzajú z fondov Knižnice BIBIANY. Knižnú zbierku sprevádza
aj súbor knižných ilustrácií, za ktoré ich medzinárodní autori získali
prestížne ocenenie Grand Prix, þo
poskytuje návštevníkovi komplexný pohĐad na ilustráciu ako svojbytné umelecké dielo, ale aj ako súþasĢ
knižného produktu. Već v kvalitnej ilustrácii sa ako v kvapke rosy
odráža celý šíry oceán vizuálneho
umenia. V dnešnom svete, ktorý

þoraz agresívnejšie, ra¿novanejšie
a so¿stikovanejšie atakuje komercia, duchovná kríza a konzum, je
veĐmi dôležité ustrážiĢ si vysokú
latku ilustrácie obrázkových kníh
vo svete. Već ako povedal pán Roll:
„Umenie pre deti je vecou srdca.“ A
ja verím, že kvalitná detská kniha
nikdy nezmizne z detských rúk.

SúĢaže aj edukaþné hodiny
SúþasĢou výstavy je aj súĢaž Zahraj
sa s ilustráciami „Grand prix cubes“
na webovej stránke http://cubes.
igo.sk/ a súĢažná anketa na otázky

o knihách a ilustrácii, kde po jej
ukonþení þakajú na výhercov zaujímavé odmeny. Pre školy je možnosĢ
prihlásiĢ sa na edukaþné hodiny
zamerané na ilustráciu a animovaný ¿lm. Ilustrátorsky Olymp je
unikátnou putovnou výstavou,
ktorá v uvedenom rozsahu ešte nikdy nebola sprístupnená takému
širokému publiku, nakoĐko navštívi
postupne 26 galérií, knižníc a kultúrnych inštitúcií na Slovensku i v
zahraniþí. V Sninskom kaštieli potrvá do konca novembra 2016.
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prijme do pracovného pomeru

E L E K T R I K Á R A na montáž a údržbu
elektrických rozvodov a audio-systémov
požadovaná prax v odbore: minimálne 3 roky
ŽiadosĢ, životopis, výuþný list a aktualizovanú Vyhlášku þ. 74/1996 Z. z.
zašlite na adresu:
Bytové družstvo, Laborecká ul. 58, 066 37 Humenné
Výberové konanie sa uskutoþní 10. 11. 2016 (štvrtok) o 10.30 hod.
na Bytovom družstve v Humennom.

HE/0014

BYTOVÉ DRUŽSTVO
Humenné

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPA

 Predám KAMENNÝ SUD (40 l) na
nakladanie kapusty. Cena dohodou. Tel.
0905 284 912.

 Kúpim os. auto zn. Škoda 120, 125
alebo 130 – len v dobrom technickom stave, s platnou TK/EK. Tel. 0907 546 629.

HE-R/0029

HE-R/0028


Predám PALIVOVÉ DREVO.
Tel. 0917 083 374.

PREDAJ

HE-R/0030

 Predám ruþne pletené a háþkované ýIAPKY, ŠÁLY, RUKAVICE.
Tel. 0915 455 881.

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel.
0908 102 786.

HE-R/0016

HE-R/0001

PRÁCA

SKVOSTNÉ AKO LABUTIENKY ķI HRÔZOSTRAŠNÉ PRE HALLOWEENSKÝ VEķER

Každá je jedineþná, špeci¿cká svojím
tvarom, farbou þi nezvyþajným povrchom.
Momentálne zdobia prieþelie rodinného
domu rodiny Žakovej. S láskou zasiate,
zalievané, vyzbierané, naložené na fúrik od
dedka, vystavené pre obdiv okoloidúcich.
Takto sa štvorroþný záhradkár Alex
pochválil s tohtoroþnou úrodou tekvíc zo
záhradky svojej babky.

-MJK-, Jasenov

HE-R/0002
 LUKRATÍVNA PRÁCA s nadpriemerným príjmom v Humennom. Viac info
na tel. þ.: 0919 314 919.
HE-R/0008
 Ponúkame PRÁCU PRE OPATROVATEďKY v Rakúsku (ViedeĖ a okolie).
Podmienkou je prax v opatrovaní, rovnako
potrebná je znalosĢ NJ. Tel. 0902 087 243,
0915 333 579.

Každá je jedineþná, asi nevypestujete
dve identické tekvice. | FOTO MJK

miesto aj v slovenských záhradkách.
Hýria farbami, tvarom, vráskavým až
nezvyþajným reliéfom. Sú to prastaré
rastliny, pôvodom z Ameriky (ich semená
sa tu našli pri rôznych archeologických
vykopávkach), ktoré, zrejme, už
odjakživa súviseli s þlovekom a jeho
obhospodarovaním pôdy.
Minulý týždeĖ sme sa
zastavili na nádvorí
jedného z rodinných
domov v obci Jasenov pri
Humennom nie náhodou.
Svojou
nádielkou
okrasných tekvíc sa
chcel s ostatnými podeliĢ
štvorroþný Alex. Už
vo svojom mladom
veku
pomáha
so
záhradkárskymi prácami
pri dome svojej babke.
Spoloþne vyĢahovali aj
Alex Žak si u svojej babky v Jasenove takto takéto nádherné tekviþky.
skrášlil prostredie aj túto jeseĖ. | FOTO MJK

HE-R/0015

RÔZNE

Nie prvýkrát zdobia okrasné tekviþky
pozemok jedného z rodinných domov
v Jasenove. | FOTO MJK

čistenie
opravy
výmena

PLYNOVÝCH
KOTLOV
tel. 0904 621 175

HE/0011

Mesiac október je neodvrátiteĐne za
nami, farbami sú posiate naše lesy, jeseĖ
sa nám pripomína rozmanitým poþasím.
Nadchádzajúce dni budú späté hlavne
s našimi zosnulými, naše kroky vedú
k miestu posledného odpoþinku našich
milovaných, s ktorými sa môžeme spojiĢ
už iba v spomienkach. Prelom mesiacov
október a november sa však už, viac þi
menej, udomácĖuje v našich konþinách
popri pochmúrnej atmosfére spojenej
s Dušiþkami a Pamiatkou zosnulých, aj
v inom duchu.
Halloween – predveþer Sviatku všetkých
svätých, teda oslavuje sa 31. októbra.
ZáĐubu v Ėom našli predovšetkým deti
obleþené v kostýmoch už aj na Slovensku.
Pôvod má v Írsku ako pohanský
sviatok. Tradiþným znakom Halloweenu
sú špeciálne vyrezávané tekvice odrody
Jack-o’-lantern, vnútri so svieþkou.
Okrasné þi nezvyþajné tekvice si už našli

* Prijmem HARISTOV a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel. 0905 256 038.

 Montáž STREŠNÝCH SNEHOVÝCH ZÁBRAN. Tel. 0905 480 575.
HE-R/0023
 REKONŠTRUKCIE bytov a domov.
Info na tel. þ. 0915 949 949.
HE-R/0012
 Pasce na kuny, líšky...; liahne a odchovne; klietky pre prepelice, ohrádky;
výstavné klietky; šklbaþky a rezaþky na
krmivo; šrotovníky; „omraþováky“ na králikov; kĚmidlá pre kuriatka, sliepky a králiky;
napájaþky na vodu - www.123nakup.eu - rozvoz po celom Slovensku. Tel. 0907 181 800.
HE-R/0019

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IýO: 36457370 * Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756
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infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakþná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod.
Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotogra¿í. Nevyžiadané rukopisy a fotogra¿e nevraciame. Redakcia
anonymné príspevky neuverejĖuje. Uverejnené názory þitateĐov sa nemusia zhodovaĢ so stanoviskom redakcie. * Tlaþí: PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná.
SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ. Distribuované zdarma v meste Humenné. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.

PONDELOK
31. OKTÓBRA 2016

MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES
31. 10. Aurélia
(DeĖ reformácie – pamätný deĖ
/ Svetový deĖ sporenia)
1. 10. Denis, Denisa –
Sviatok všetkých svätých
(Svetový deĖ vegetariánov)
2. 11. Pamiatka zosnulých

Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
vypisuje
výberové konanie na pozíciu

STROJNÝ INŽINIER
miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné
nástup možný: asap
pracovný pomer:
na dobu určitú
požadované vzdelanie:
VŠ druhého stupňa
v odbore Strojárstvo
prax v odbore:
minimálne 3 roky
predpokladaný termín
ukončenia výberového
konania: 11. 11. 2016
Žiadosť o zamestnanie
spolu so životopisom zasielajte
poštou alebo e-mailom:
g.zeliznakova@chemes.sk

PRANOSTIKA
Ak je na Všetkých svätých
(1. 11.) teplo, býva na Martina
(11. 11.) zimno.
Keć na Všetkých svätých
veterno je, predzvesĢ je to
zimy premenlivej.
Mokro na Sviatok všetkých
svätých – oþakávajme
snehovú nádielku þoskoro.
Zima na Všetkých svätých –
Martin sa letu poteší.
Na Dušiþky (2. 11.) keć jasné
poþasie prevláda, príchod
zimy príroda oznamuje.
Na svätého Huberta (3. 11.)
ide teplo do þerta.
Zaþiatkom novembra sa háda
teplo so zimou. (jac)

Východ / Západ SLNKA

pon –
ut –
str –
štvr –
pia –
sob –
ned –

6:12 / 16:15 hod.
6:13 / 16:13 hod.
6:15 / 16:11 hod.
6:17 / 16:10 hod.
6:18 / 16:08 hod.
6:20 / 16:07 hod.
6:21 / 16:05 hod.

HE/0013



3. 11.
4. 11.
5. 11.
6. 11.
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Hubert
(Sviatok sv. Huberta – patróna poĐovníkov)
Karol, Jesika
Imrich (Svetový deĖ behu)
Renáta (Medzinárodný deĖ ochrany
životného prostre dia pred niþením poþas
vojny a ozbrojeného konÀiktu)

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
MsKS – DOM KULTÚRY
FRAGILE – QUEEN TOUR
Kultové piesne legendárnej skupiny Queen
s „rokovou“ kapelou – v pondelok 31. októbra
o 19.00 hod. v divadelnej sále DK.
HORNOZEMPLÍNSKE IMPRESIE 2016
Výstava obrazov namaĐovaných výtvarníkmi poþas
plenéra (8. – 12. 8.) na am¿teátri v Humennom – vo
výstavnej miestnosti DK potrvá do 31. októbra.
PETER CMORIK BAND
– 10 ROKOV NA SCÉNE
Koncert slovenského speváka „Tour 2016“ –
v utorok 8. novembra o 19.00 hod. v divadelnej sále.
LEN PRE ŽENY – DIRTY BOYZZ TOUR 2016
V piatok 11. novembra o 20.00 hod. v divadelnej
sále DK.
ART CAFÉ VERCHOVINA
NATÁLIA VESMA POHďADOM A POCITOM
Výstava autorky Fotoklubu Karpatské Obzory –
potrvá do 12. novembra.
KAŠTIEď – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
TAJOMNÉ SAVANY AFRICKÉ
VeĐkoformátový þierno-biely cyklus autora Jozefa
ýeslu. Výstava fotogra¿í slovenského fotografa,
lektora, predsedu fotogra¿ckých našich i
medzinárodných súĢaží – potrvá do 30. novembra.
MICHAL ýABALA: VÝBER Z TVORBY
Výstava k nedožitým 75. narodeninám akademického maliara z ýabín – v galerijných priestoroch
potrvá do 31. októbra.
KINO Fajn
DIEġA BRIDGET JONESOVEJ
(BRIDGET JONES´S BABY)
Utrpenie najväþšej smoliarky v dejinách neskonþilo.
Bridget Jonesová (Renée Zellweger) je stále bez
chlapa. Trochu vyrástla, stala sa z nej úspešná
televízna produkþná, zarába dosĢ peĖazí, lepšie
vyzerá a ešte lepšie sa oblieka, ale je to stále tá
istá Bridget, ktorá priĢahuje problémy ako magnet.
Hlavným problémom bude tentokrát neplánované
tehotenstvo. Taká vec dokáže vykoĐajiĢ aj životom
ostrieĐanú Bridget, zvlášĢ keć netuší, s kým dieĢa
poþala. A ako je to možné, keć je stále bez chlapa?
romantická komédia (GBR/FRA/USA), þeský dabing
– 1. novembra o 19.30 hod.
ZVÄýŠENINA (BLOW-UP)
Michelangelo Antonioni predkladá zmätený obraz
moderného Anglicka. Módny fotograf Thomas
(David Hemmings) je úspešný mladý muž, je
bohatý, zraĖuje svojím sebectvom a absolútne
pochybuje o dokonalosti svojej práce. V jeho štúdiu
sa neþakane objaví mladá žena (Vanessa Redgrave)
a chladne, aj keć márne, mu ponúka svoje telo
výmenou za snímky mileneckého páru, ktorý
potajme nafotil v parku. Keć fotogra¿e Thomas
zväþší, má dojem, že zachytil okamih vraždy...
dráma (GBR/ITA/USA), r. 1966, þeské titulky –
2. novembra o 19.30 hod.
DOCTOR STRANGE
Ćalší príbeh zo štúdia Marvel nás zoznámi so
svetoznámym neurochirurgom Dr. Stephenom
Strangeom (Benedict Wong), ktorého život sa
radikálne zmení po vážnej autonehode, tá ho oberie

o to najcennejšie, þo má – schopnosĢ používaĢ
ruky. Keć ho tradiþná medicína sklame, rozhodne
sa hĐadaĢ pomoc a nádej na nezvyþajnom mieste,
mystickom Kamar-Taj v Himalájach. ýoskoro
však zistí, že toto miesto nie je len uzdravovacím
centrom, ale tiež základĖou pre boj s neviditeĐnými
temnými silami, ktoré chcú zniþiĢ náš svet. Strange
získava nové, nadprirodzené schopnosti a musí sa
rozhodnúĢ, þi sa vráti k svojmu pôvodnému životu,
plnému bohatstva a uznania, alebo sa ho vzdá a bude
chrániĢ náš svet ako najmocnejší z þarodejníkov...
akþný, fantasy, dobrodružný (USA), slovenské titulky
– 3. a 4. novembra o 19.30 hod.; 5. novembra (3D)
o 19.30 hod.
TROLLOVIA (TROLLS)
Trollovia sú vždy veselí a šĢastní škriatkovia, ktorí
najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev.
Jedinou ich vážnejšou starosĢou sú Bergeni. Tí si
totiž myslia, že môžu byĢ šĢastní iba vtedy, keć
budú maĢ Trolla v žalúdku. BohužiaĐ, však už dlhú
dobu žiadneho na jedálniþku nemali. Trolliemu
kráĐovi Peppymu sa totiž podarí aj so všetkými jeho
poddanými utiecĢ a založiĢ vlastné veselé mesteþko
Trollíkovo, ktoré sa Bergenom nedarí nájsĢ. A tak
je ich kráĐovstvo oproti šĢastnému a farebnému
Trollíkovu naplnené hnevom a zlobou.
animovaná fantasy dobrodružná komédia (USA),
slovenský dabing – 4. novembra o 17.30 hod.;
5. novembra (3D) o 15.30 hod.
ROZPRÁVKY PRE EMU (POHÁDKY PRO EMU)
Petr Miller (OndĜej Vetchý) pracuje už niekoĐko
rokov pre imigraþný úrad v Londýne. Zabehaný
rytmus jeho života jedného dĖa preruší podivný
telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehode
slobodná matka, ktorá ho v prípade núdze uviedla
ako opatrovníka svojho dieĢaĢa. Ema je totiž jeho
dcéra. Peter je úplne šokovaný. Musí ísĢ o nejaký
omyl. Nemá deti a ani netúži ich maĢ. Napriek
tomu nedokáže nad situáciou len tak mávnuĢ rukou.
V rovnakej chvíli sa zoznamuje s Máriou (Anna
Geislerová), ktorá podobne ako Peter žije pre svoju
prácu a takmer stratila nádej na to, že ju stretnú
obyþajné radosti života.
romantická komédia (CZE), originálna verzia –
5. novembra o 17.30 hod., 6. novembra o 18.00 hod.
KRÁSNE DNI V ARANJUEZ
(LES BEAUX JOURS D´ARANJUEZ)
Je krásny letný deĖ. V záhrade, na terase pod
stromami, sedí muž so ženou, povieva Đahký letný
vánok. V nekoneþnej diaĐke, za rozĐahlou pláĖou, sa
rysuje silueta Paríža. Rozhovor sa môže zaþaĢ. Muž
so ženou si dávajú otázky, vymieĖajú odpovede.
O sexuálnych skúsenostiach, o spomienkach na
detstvo, o podstate leta, o rozdieloch medzi mužom
a ženou, medzi ženskou perspektívou a mužským
vnímaním. V susednom dome, kúsok od terasy,
sedí spisovateĐ, predstavuje si dialóg a píše. Alebo
je to naopak? Je možné, že mu v skutoþnosti tento
dlhý závereþný rozhovor medzi mužom a ženou
diktuje dvojica z terasy a Nick Cave mu k tomu hrá
na piano?
dráma (FRA/GER/POR), þeské titulky – 6. novembra
(3D) o 20.00 hod.

OPUSTILI NÁS
V CHLMCI
Michal Rujak, nar. 1933
V NECHVALOVEJ POLIANKE
Anna Bovánová, nar. 1926
V SNINE
Júlia Wielkieviþová, nar. 1935
Jana Gerbocová, nar. 1938
Ján Sopoliga, nar. 1962
V UBLI
Mária Hrubošová, nar. 1935
V UDAVSKOM
Jozef Brilla, nar. 1936
Mária Komorová, nar. 1943
Myšlienka týždĖa...
Ak nieþo skutoþne chceš,
celý vesmír
sa s tvojím vedomím spojí,
aby si to dosiahol.
(Paulo Coelho, brazílsky spisovateĐ)

POHOTOVOSņ
V LEKÁRĿACH
V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
31. 10. Don Bosco,
Nám. slobody 52 (za SLSP)
01. 11. Pri fontáne,
Nám. slobody 28
02. 11. Pri fontáne,
Nám. slobody 28
03. 11. Na detskej poliklinike,
Hviezdoslavova ul. 29
04. 11. Laborecká,
Laborecká ul. 18
05. 11. Pri fontáne,
Nám. slobody 28
06. 11. Don Bosco,
Nám. slobody 52 (za SLSP)
KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén
pon
zatvorené – sanitárny deĖ
ut
zatvorené
str
09.00 – 12.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
09.00 – 10.15 hod.
15.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
pia
09.00 – 10.15 hod.
14.00 – 16.00 hod.
sob
Jesenné M-VSO 3. kolo
ned
9.00 – 20.00 hod.
sauna – muži
ut - pia 13.00 – 19.00 hod.
ned
10.00 – 19.00 hod.
sauna – ženy
ut - pia 14.00 – 18.00 hod.
ned
10.00 – 19.00 hod.
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VI. ROķNÍK MPP – CENA PLAVECKÉHO KLUBU A MULLER TEXTILES SLOVAKIA CUP.
-MJK-, Humenné
Šiesty
roþník
jednodĖových
Medzinárodných plaveckých pretekov
v Humennom – Cena Plaveckého
klubu a Muller textiles Slovakia
cup, zvládli organizátori v sobotu
29. októbra na výbornú. Museli sa
síce popasovaĢ s (na naše podmienky) vysokou úþasĢou plavcov, ale ani
312 štartujúcich (183 mužov a 129
žien) z 25 klubov a dokopy 1 432
štartov „nezborilo“ priestory krátkeho 25-metrového bazéna krytého
kúpaliska v Humennom. Garanciou
hladkého priebehu súĢaže boli þlenovia, tréneri a rozhodcovia Plaveckého
klubu Chemes Humenné.
„Žraloci a piraĖky“ usporiadateĐského
klubu PK Chemes sa vnorili do vody
domáceho bazénu s najvyšším poþtom
plavcov – 26 chlapcov a 19 dievþat,
a spolu s 245 štartmi tak mohli ašpirovaĢ
na najpoþetnejší zisk medailí. Na štartových blokoch domácich pretekov
uplynulú sobotu absentovalo kvarteto
humenských zástupcov – Onderišin,
ýajbiková, Diniþová a Melniþáková. Tí
plnili dôležité limity u našich južných
susedov.
Pre najmladších plavcov, nielen humenskej vodnej liahne, bola asi najväþšou
oporou prítomnosĢ rodiþov a ich povzbudzovanie. Tí skúsenejší a starší už skôr
vedia, ako naložiĢ s þasom a prípravou
medzi jednotlivými súĢažnými rozplavbami. Snáć, neþakane vysoký
záujem o preteky bolo najmä zo strany
zahraniþných (družobných) klubov. Aj
keć v lovení medailí z humenského
bazéna príliš „nehviezdili“, svojou
prítomnosĢou a nadväzovaním nových
družobných kontaktov urþite, ako vždy,
zanechali príjemný dojem. Najlepšie
sa po tejto stránke medailovej štatistiky
prezentovali Bielorusi z klubu Brest –
Cor, ktorí so ziskom 8 zlatých, 13 strieborných a ôsmich bronzových sa zaradili na tretie miesto bilancie.

Náš región mal vo vode svoje stálice
v podobe dvoch vychytených klubov
– PK Chemes Humenné a PK Orca Michalovce. V koneþnej bilancii klubov
zaznamenali humenskí plavci 42
pódiových umiestnení a 121 zlepšení
zaplávaných þasov (osobných rekordov), michalovské „orcy“ s 19 plavcami (12 chlapcov a 7 dievþat) na palube
obsadili 27 medailových prieþok a 33
vylepšení þasov.
ObzvlášĢ potešením navyše môže byĢ
pre oba kluby prekonanie troch rekordov týchto pretekov – Martin Babjak
(PK Chemes HE) þasom 1:00.14 min.
(muži – 100 m polohové preteky); Dávid
Gajdoš (PK Orca MI) þasom 29.80 sek.
(muži – 50 m prsia) a þasom 1:05.95
min. (muži – 100 m prsia).
Humenský seniorsky plavec Martin
Babjak mal sedem štartov a vo všetkých
siedmich disciplínach triumfoval so
štyrmi osobnými rekordmi: 50 a 100 m
voĐný spôsob, 50 a 100 m znak, 50 m
prsia, 50 m motýlik i 100 m polohové
preteky. Rovnako si poþínal aj Oliver
Verba (roþn. 2007), ktorý pri všetkých
svojich štyroch štartoch získal zlatú medailu: 100 m prsia, 50 a 100 m motýlik,
100 m polohové preteky.
MEDAILOVÁ ŠTATISTIKA
KLUBOV
(muži / ženy / spolu)
-PK Chemes Humenné (14-4-8 / 4-4-8
/ 42)
-UKS Omega 21 Olkusz (PoĐsko) (4-36 / 10-3-2 / 28)
-Brest Cor (Bielorusko) (6-10-7 / 2-3-1
/ 29)
-PO KomKo Komárno (6-3-0 / 2-1-1
/ 13)
-PK Prešov (2-2-1 / 5-0-0 / 10)
-PK Orca Michalovce (5-10-5 / 1-2-4
/ 27)
-Dussh 25 Kiev (Ukrajina) (5-3-3 /
1-3-2 / 17)
-SP Motyl MOSiR Stalowa Wola (PoĐsko) (0-0-2 / 6-3-1 / 12)
-ŠK Iglovia (4-1-0 / 2-1-1 / 9)

-Dinamo Užhorod (Ukrajina) (5-3-1 /
0-2-1 / 12)
-KP Spišská Nová Ves (0-7-1 / 4-5-4
/ 21)
-Klub plywacki Sokól Rzeszów (PoĐsko) (0-1-3 / 4-8-5 /21)
-TJ Slávia PU Prešov (2-1-5 / 2-2-5
/ 17)
-KS Korona Kraków (PoĐsko) (0-0-0 /
4-0-0 / 4)
-Plivacki klub Kikinda (Srbsko) (0-0-0
/ 2-8-1 / 11)
-Plivacki klub Napredak (Srbsko) (1-00 / 1-2-1 / 5)
-MPK Delfín Liptovský Mikuláš (0-3-1
/ 0-1-4 / 9)
-KP Aquacity Poprad (0-2-3 / 0-0-1 / 6)
-PK Rimavská Sobota (0-0-0 / 0-2-1
/ 3)
-DUSK Brigantina Kiev (Ukrajina)
(0-0-2 / 0-0-0 / 2)
-ŠK polície Košice (0-0-1 / 0-0-0 / 1)
-Pvk Del¿n Ada (Srbsko) (0-0-1 / 0-0-0
/ 1)
-Kobrin (Bielorusko) (bez medailí)
-MKP Bobry Debica (PoĐsko) (bez
medailí)
-ŠK polície Prešov (bez medailí)
PLAVCI PK CHEMES
(medailové umiestnenie,
resp. zlepšenia)

Matúš ADAMEC (2007) – 50 m prsia
(2., 52.62 sek.), 100 m prsia (3., 1:58.49
min.), 100 m motýlik (2.) * Leo Al AHDAL (2002) – 50 m znak (5., 34.44 sek.)
* Samuel BABINýÁK (2006) – 100 m
motýlik (2.), 100 m znak (8., 1:50.19
min.), 50 m prsia (6., 50.99 sek.) * Vladimír BABINýÁK (2002) – 50 m VS
(34., 33.79 sek.), 100 m VS (35., 1:15.40
min.), 50 m prsia (21., 46.24 sek.), 50 m
motýlik (23., 36.01 sek.), 100 m motýlik
(13., 1:22.69 min.) * Martin BABJAK
(1995) – 50 m VS (1., 24.61 sek.), 100
m VS (1.), 50 m znak (1., 27.92 sek.),
100 m znak (1.), 50 m prsia (1., 31.02

Leo Al Ahdal si na 50 m znak vytvoril
osobný rekord (34.44 sek.). | FOTO MJK

Známa, plavecky silná, trojica seniorskej kategórie s MaĢom Babjakom
uprostred. | FOTO MJK

Hane Gajdošovej za 50 m znak svojej
kategórie bronz pretiekol pomedzi prsty.

| FOTO MJK

pokraþovanie na nasledujúcej strane ->

Peter ŠepeĐa a Adam Kulík na štartovacích blokoch. | FOTO MJK Súrodenci Natália a Martin Babjakovi. | FOTO MJK

Najmä zahraniþní úþastníci mali vo svojich radoch hlasitých „povzbudzovaþov“. | FOTO MJK
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Dominancia plavcov dvoch zemplínskych klubov bola evidentná. Babjak a Gajdoš lámali rekordy pretekov

Oliver Verba a jeho motýlik na 100 metrov. | FOTO MJK

43.16 sek.), 100 m VS (3., 1:44.32 min.),
50 m motýlik (3.), 100 m PP (4., 1:55.95
min.) * ďubomír FINDRIK (2007) – 50
m znak (6., 58.39 sek.) * Jonáš GOGA
(2007) – 100 m VS (4., 2:13.03 min.),
100 m znak (6., 2:05.94 min.) * Arthur
KAŠŠAY (2003) – 50 m VS (33., 33.38
sek.), 100 m VS (36., 1:15.56 min.), 50
m znak (10., 38.67 sek.), 50 m prsia (19.,
42.33 sek.), 100 m prsia (17., 1:36.02
min.) * Matej KISLAN (2003) – 100
m VS (25., 1:08.21 min.), 50 m znak
(7., 36.71 sek.), 50 m prsia (10., 39.44
sek.), 100 m prsia (13., 1:28.37 min.),
50 m motýlik (18., 34.31 sek.), 100 m
PP (19., 1:18.11 min.) * Adam KULIK
(2007) – 50 m znak (3., 47.16 sek.), 100
m znak (3.), 100 m PP (2., 1:52.70 min.)
* Dominik LUKSAJ (2006) – 100 m VS
(9., 1:26.32 min.), 50 m prsia (1.), 100
m prsia (1., 1:31.25 min.), 100 m PP (3.,
1:31.28 min.) * Alexander MASTIK
(2002) – 100 m VS (27., 1:08.86 min.),
50 m motýlik (24., 36.23 sek.) * Michal
PANDOŠ (2005) – 50 m VS (27., 34.60
sek.), 100 m VS (23., 1:16.34 min.), 50
m znak (9., 39.27 sek.), 100 m znak (17.,
1:27.93 min.), 100 m prsia (16. 1:37.15
min.), 100 m PP (17., 1:24.53 min.) *
Peter ŠEPEďA (2006) – 50 m VS (18.,
50.36 sek.), 50 m znak (8., 56.21 sek.),
50 m motýlik (10., 59.94 sek.), 100 m
PP (10., 2:02.66 min.) * Martin Ján VACEď (2005) – 100 m prsia (11., 1:32.35
min.) * Oliver VERBA (2007) – 100 m
prsia (1., 1:47.24 min.), 50 m motýlik
(1.), 100 m motýlik (1.), 100 m PP (1.)
* Viktor VERBA (SPV H, 2002) – 50 m
znak (13., 49.85 sek.), 100 m znak (13.,
1:41.82 min.), 50 m motýlik (29., 52.90
min.).

sek.), 50 m motýlik (1.), 100 m PP (1.,
1:00.40 min.) * Boris BARICA (2005)
– 100 m VS (19., 1:15.41 min.), 50 m
znak (7., 37.86 sek.), 50 m motýlik (15.,
40.61 sek.) * Dávid BAýA (2006) – 50
m prsia (8., 53.84 sek.), 100 m motýlik
(1., 2:06.19 min.) * Filip BIďO (2007)
– 100 m motýlik (3.) * Denys BEREZNYAK (2000) – 50 m VS (4., 26.22
sek.), 100 m VS (5., 58.83 sek.), 50
m znak (4., 30.52 sek.), 50 m motýlik
(7., 28.68 sek.), 100 m PP (3., 1:05.98
min.) * Samuel ýERĕA (2002) – 50 m
VS (30., 31.34 sek.), 100 m VS (34.,
1:15.27 min.), 50 m prsia (16., 40.28
sek.), 100 m prsia (16., 1:30.14 min.),
50 m motýlik (25., 37.96 sek.) * Lukáš
CHOMANIý (2006) – 100 m VS (12.,
1:34.19 min.), 50 m motýlik (8., 52.41
sek.), 100 m PP (7., 1:41.51 min.) * Rastislav FECENKO (2007) – 50 m VS (4.,

Natália BABJAKOVÁ (2002) – 100
m VS (22., 1:14.89 min.) * Mária BALOGÁýOVÁ (2007) – 100 m prsia
(2., 1:57.52 min.), 100 m motýlik (2.) *
Hana BENDOVÁ (2006) – 50 m znak
(5., 50.84 sek.), 100 m prsia (7., 2:03.17
min.), 50 m motýlik (5., 54.10 sek.) *
Anna Stephanie BUHAJOVÁ (2006)
– 100 m VS (3., 1:24.13 min.), 50 m
prsia (5., 52.75 sek.), 100 m prsia (3.,
1:50.80 min.), 50 m motýlik (4., 42.23
sek.), 100 m motýlik (3., 1:36.26 min.),
100 m PP (5., 1:34.41 min.) * Viktória
ýVIRKOVÁ (2005) – 50 m znak (15.,
45.22 sek.), 50 m prsia (27., 51.86 sek.),
100 m prsia (18., 1:45.60 min.) * Hana
GAJDOŠOVÁ (2006) – 100 m VS (8.,
1:38.20 min.), 50 m znak (4., 50.31
sek.), 50 m prsia (9., 57.31 sek.) * Ladislava GAJDOŠOVÁ (2005) – 100 m
VS (26., 1:30.43 min.), 50 m znak (13.,

Svoj rekord na polohovke 100 m þasom
1:00.40 min. M. Babjak posunul. | FOTO

MJK

Aj znak na 50 m vyplavil M. Babjakovi
zlatú medailu. | FOTO MJK

Telesne hendikepovaný plavec humenského klubu, Viktor Verba, sa pravidelne
zúþastĖuje aj klasických pretekov a snaží sa prekonávaĢ méty bok po boku so
zdravými športovcami.| FOTO MJK

43.87 sek.), 50 m prsia (24., 51.33 sek.),
100 m prsia (22.,
1:50.00 min.), 50 m
motýlik (9., 44.18
sek.), 100 m motýlik
(9., 1:48.14 min.),
100 m PP (9., 1:34.96
min.) * Vanesa LUKAýOVÁ (2006)
– 50 m znak (11.,
56.70 sek.), 50 m Humenský plavec M. Babjak po doplávaní polohových preteprsia (7., 56.87 sek.), kov na 100 metrov. | FOTO MJK
100 m prsia (5.,
2:01.27 min.) * Zuzana PAVLÍKOVÁ
(2006) – 100 m VS
(2., 1:19.59 min.),
50 m prsia (1., 45.56
sek.), 100 m prsia
(2., 1:40.54 min.),
50 m motýlik (1.,
37.73 sek.), 100 m
motýlik (1., 1:25.30
min.), 100 m PP (3.) V sobotu 29. októbra zažilo humenské kryté kúpalisko nápor
* Valerie SEMOTA- plavcov. | FOTO MJK
MOVÁ
(2007)
– 100 m PP (3.) *
Nina Trebišovská
(2005) – 100 m VS
(27., 1:30.67 min.),
100 m znak (11.,
1:39.08 min.), 100
m prsia (20., 1:47.26
min.), 100 m motýlik
(7., 1:36.90 min.),
100 m PP (18.,
1:37.63 min.) * Petra VASIďKOVÁ Humenský PK Chemes „zaplavil“ preteky poþtom plavcov
(2007) – 50 m znak i medailami. | FOTO MJK
(4., 53.76 sek.),
100 m prsia (4.,
1:59.05 min.) * Nina
VOLOŠINOVÁ
(2003) – 50 m VS
(10., 31.50 sek.), 50
m (4., 39.40 sek.),
50 m motýlik (3.,
32.92 sek.), 100 m
motýlik (3., 1:14.74
min.), 100 m PP (4.,
1:16.39 min.) * Viktória VRÁBďOVÁ Pri otvorení medzinárodných plaveckých pretekov – vĐavo
„mixážnym pultom“ Dušan Levický, predseda PK Chemes
(2006) – 100 m VS za
Marián Tomahogh, zástupca spoloþnosti Muller textiles Slo(6., 1:36.47 min.), vakia, hlavná rozhodkyĖa pretekov a rozhodca Ján Pencák.
100 m znak (4., | FOTO ANTON BAķA
1:43.90 min.), 50
Bez pódiového umiestnenia, resp.
m prsia (3., 47.11 sek.), 100 m prsia
zlepšenia osobného maxima plávali:
(1., 1:39.99 min.), 100 m motýlik (5.,
Petra FRIEVALDSKÁ (2003), Daniela
2:01.69 min.) * Ema ZVALýÁKOVÁ
GRIBANIýOVÁ (2000), Marek HAR(2002) – 100 m VS (13., 1:11.70 min.),
VILIK (2007), Dominika KOPýOVÁ
100 m znak (5., 1:21.17 min.).
(2003), Annamária TERKOŠOVÁ
(2003), Tomáš TREBIŠOVSKÝ (2007).
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Zemplínőania na svoj osemnálový duel Slovnaft cup-u ešte őakajú. Myjava i Prešov podŖahli
Zemplín Michalovce sú
stále v hre.
osem¿nále * Michalovce
– FC Nitra (22. 11. 2016
o 15.30 hod.)
4. kolo * FC Nový Život –
Michalovce 0:3 (0:2), góly:
30. K. Kushta, 37. M. Koscelník, 57. E. Mensah.
3. kolo * FC Pata – Michalovce 0:6 (0:1), góly: 19.
a 55. K. Kushta, 46. a 68. E.
Mensah, 59. D. Kunca, 89.
M. Koscelník.
2. kolo * MFK Vrbové – Michalovce 0:2 (0:2), góly: 6.
E. Mensah, 11. K. Kushta.

-MJK-, Michalovce
Naša najvyššia futbalová pohárová
súĢaž – Slovnaft
cup píše v sezóne
2016/2017 svoj 48.
roþník. V polovici
októbra šestnástka zostávajúcich družstiev prešla osem¿nálovým sitom, z þoho
vzišli zatiaĐ šiesti štvrĢ¿nalisti
(Poprad, Skalica, Žilina, Slovan
Bratislava, Trenþín, Liptovský
Hrádok), program uzavrú dve
dohrávané stretnutia - v utorok
22. novembra privíta MFK Zemplín Michalovce na domácom
trávniku FC Nitra, v stredu 30.
novembra nastúpi FC DAC 1904
Dunajská Streda proti FC Spartak Trnava.
Z hĚstky futbalových klubov nášho
regiónu prešli prvými dvoma kolami
MFK Zemplín Michalovce a FK TJ
Jasenov. Piatoligista z Jasenova pri
Humennom hostil v treĢom kole FO ŽP
Šport Podbrezová, vyzývateĐ podĐahol
fortunaligistovi 0:2 po polþase 0:1. V
druhom kole Vranov n/T. prehral na
pokutové kopy so Slovanom Bratislava
(0:0 – 2:3), Strážske podĐahlo Levoþi
tiež v penaltách (2:2 – 3:4); v prvom
kole necestovali futbalisti FK Humen-

Humenþan Martin Koscelník v službách
MFK Zemplín zasadil do brány súperov
v troch zápasoch najvyššej pohárovej
súĢaže zatiaĐ dva góly. | FOTO ARCHÍV MJK

né ćaleko, žreb im prisúdil OFK Dlhé
Klþovo, kde prehrali 0:1 po polþase 0:1
(G: 81. Pa. Samsely), Ptiþie sa stretlo na
úvod s Jasenovom a prehralo 1:3.
Historické štatistiky hovoria, že najúspešnejšími klubmi v súĢaži SC sú
Slovan Bratislava (6 víĢazstiev), Inter
Bratislava (3 víĢazstvá), MFK Košice,
Artmedia Petržalka a AS Trenþín majú
po dve víĢazstvá; Humenné získalo
pohár raz, v roku 1996 (Chemlon HE –
Spartak Trnava 2:1).

Matiko potvrdil formu, Varchol a Surmaj ako porazení nalisti
(tp), -MJK-; Krynica, Snina
Nádherné kúpeĐné mesteþko
v blízkosti slovensko-poĐskej
hranice hostilo poþas víkendu 22.
a 23. októbra takmer tri stovky
taekwondistov kategórií kadet
a junior. Medzinárodný turnaj
„Malopolska cup 2016“ v poĐskom
meste Krynica – Zdrój bol zároveĖ
PoĐským pohárom (Puchar Polski)
pre domácich pretekárov.
Svoje želiezka v bojoch na tatami
mal aj Black Tiger Taekwondo Klub
zo Sniny v podobe piatich pretekárov
s trénerkou Nikolou Sidorovou
1. Dan. V sobotu sa vrhlo do súbojov 175 kadetov (12 – 14-roþní) a v
nedeĐu 120 juniorov (15 – 17-roþní).
Trojici kadetov sninského klubu sa
veĐmi nedarilo. Hneć v prvom dueli
J. Haburaj (- 45 kg) a J. Penkert (- 53
kg) narazili na neskorších koneþných
víĢazov váhových kategórií a obsadili zhodne 9. miesto. Lepší žreb
i údery prezentoval A. Varchol vo
váhe do 65 kg, keć v semi¿nálovom boji porazil Poliaka, vo ¿nále
si však už na ćalšieho poĐského

súpera bodovo netrúfol a obsadil tak
striebornú pozíciu. Sninskí juniorskí
taekwondisti odovzdali v súĢaži
viac. Vo váhe do 45 kg po skvelom
výkonne skonþil S. Surmaj na 2.
mieste ako porazený ¿nalista kategórie. Výbornú formu potvrdil pred
blížiacim sa Svetovým pohárom
(Belehrad, Srbsko) na turnaji
v poĐskej Krynici najmä Michal Matiko. Vo svojej váhe do 48 kg nedal
súperom žiadnu šancu a PoĐský
pohár si právom vybojoval.

ýasĢ sninskej výpravy „þiernych tigrov“
na turnaji v poĐskej Krynici. | FOTO ARCHÍV TP

1.FC Tatran Prešov FK Poprad
0:3 (0:1)
Góly: 37. A. Alekou, 70. T.
Peciar, 90.+1 R. Ujþík.
MFK Ružomberok AS Trenþín
0:0 - 3:5 na penalty

Aj takýto pressing zo vzduchu ponad hráþov súpera mieriac do
Šemrincovej brány si vie MaĢo Koscelník vychutnaĢ | FOTO ARCHÍV MJK

ŠKF Sereć - MŠK Žilina
1:1 (0:0) - 3:5 na penalty
Góly: 76. M. Meþiar (11 m) - 63. N.
Špalek. ýK: 34. M. Šálka (Sereć).

TJ Družstevník VeĐké Ludince ŠK Slovan Bratislava
0:1 (0:1)
Gól: 38. A. ýavriü.

MFK Skalica - Spartak Myjava
1:0 (0:0)
Gól: 60. M. Milunoviü.

Program štvrĢ¿nále (marec 2017)

MFK Tatran Liptov. Mikuláš ŠKM Liptov. Hrádok
1:1 (0:0) - 2:4 na penalty
Góly: 57. Pe. Jasenovský - 55. J. Podolský.

Dunajská Streda / Trnava – Poprad
Skalica - Žilina
Liptovský Hrádok – Michalovce / Nitra
Slovan Bratislava - Trenþín

II. HOKEJOVÁ LIGA, skup. B – 16. kolo
KMH BudapešĢ (HUN)
– MHK Humenné
2:7 (0:2, 0:1, 2:4)
Góly: 50. O. Varga, 51. T. Ódry - 3.
(pres. +1) ď. Sabol (Podsedlý), 15.
K. Chernetskiy (Tkáþ, Boboš), 32. ď.
BuraĐ (Komarnickis), 51. R. Šechný
(Schnelly), 52. (pres. +1) M. Tkáþ
(Šechný, Schnelly), 57. (pres. +1) ď.
Sabol (Komarnickis, BuraĐ), 57. V.
ýopák (Dzoba, Kazantsev).
Strely: 19-55. Vylúþenia: 7-5. Presilovky: 0-3. Oslabenia: 0-0.
MHK: T. Petro – R. Šechný, M. Boboš,
M. Schnelly, M. Tkáþ, K. Chernetskiy
– ď. Sabol, ď. BuraĐ, F. Podsedlý, R.
Ficko, D. Komarnickis – V. ýopák, R.
Kaþurik, E. Dzoba, D. Kazantsev, N.
Polivka.
MHK Humenné
– KMH BudapešĢ (HUN)
7. kolo sa odohrá 17. 12. 2016 o 15.30 hod.

z 7. kolo * Ružomberok – Rim. Sobota 6:3 (2:2, 3:1, 1:0), Liptov. Mikuláš
– Brezno 7:3 (2:0, 2:1, 3:2), Trebišov
– Bardejov 7:3 (0:1, 3:2, 4:0), Gelnica
– Sabinov 5:4 (2:0, 1:3, 2:1).
z Ôsme kolo odohrá MHK Humenné v utorok 1. novembra o 17. hod. na
Đade vyzývateĐa MHK Ružomberok;
v sobotu 5. 11. o 17.30 hod. je v hre 9.
kolo (pravdepodobne na Đade súpera),
MHK Humenné – HKM Rimavská Sobota.
Brezno
8 6 1/0 1 46:31 20
Rim. Sobota 7 5 0/0 2 44:30 15
Humenné 7 5 0/0 2 36:24 15
Ružomberok 7 4 0/1 2 29:23 13
Lip. Mikuláš 7 3 0/0 4 40:34 9
Trebišov
7 3 0/0 4 27:28 9
Bardejov
8 3 0/0 5 33:51 9
Sabinov
6 2 0/0 4 23:30 6
BudapešĢ
6 2 0/0 4 17:28 6
Gelnica
7 1 0/0 6 19:35 3
-MJK-
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III. LIGA VÝCHOD – 15. kolo
Snina – Vyšné Opátske 2:1 (0:1)
G: 59. J. Popoviþ, 84. O. Vyshnevskyi – 23. R.
Bandžuch.
ŽK: 44. J. Lukáþ – nikto. R: Š. Molitoris – M.
Jaseþko, J. Baldovský. D: 200.
MFK: M. Brza – Joz. Lukáþ, D. KarĐa (76. M.
Balko), I. Pylyp, Pe. Hišem, ď. Jankaj, O. Vyshnevskyi, J. Skvašík (90. S. Lojka), J. Popoviþ,
M. Vursta (90. J. Hreha), L. Bednár. TJ FK: A.
Tkáþ – T. Ilinjo, Pe. Majný (84. M. BoĖko), L.
Šemrák, Pe. Vilþko, M. Seman, R. Bandžuch, R.
Zeher, L. Urban, S. Pilipþuk, Pa. Turczyk.
Domáci Ģahajú dobrú sériu výsledkov a chceli
už viac ako tridsaĢ súĢažných stretnutí neporazeného súpera zdolaĢ. V obojstranne veĐmi
dobrom zápase, ktorému nechýbalo nasadenie a kvalita, porazili Sninþania nepríjemného
súpera.
Hostia boli v úvode lepším družstvom, ale ku
koncovke sa nedostali. Domáci naštartovali svoj
tlak v 5. min., keć si na center Popoviþa nabehol
do päĢky v I. polþase hrajúci obranca Bednár,
súper však stihol odvrátiĢ loptu na roh. V 7.
min. strela Popoviþa z 20 m po dlhej Vurstovej
prihrávke preletela tesne vedĐa. V 17. min. Vyshnevskyi v úniku našiel v šestnástke Skvašíka,
ktorý ale zblízka neprestrelil brankára hostí. V
18. min. sa Popoviþ ocitol na hranici šestnástky,
k strele sa však neodhodlal a prihrávka na Vurstu
bola nepresná. Hostia ohrozili domácu bránu po
prvýkrát v 23. min. a hneć z toho rezonoval gól
- po zle zahranom trestnom kope a chybnej rozohrávke si na loptu pomedzi obrancov nabehol
Bandžuch a prehodil vybiehajúceho Brzu. V 25.
min. mohol dorovnaĢ Jankaj, ktorý po sólovke
cez celé ihrisko vystrelil zvnútra veĐkého vápna,
brankár jeho prízemnú strelu s námahou vyrazil
pred dobiehajúceho Vyshnevského, no pred ním
stihol obranca loptu v poslednej chvíli odkopnúĢ na roh. V 28. min. Vyshnevskyi prebehol
medzi stopérmi, brankár vybehol a loptu pred
šestnástkou odkopol priamo na nohu Popoviþa,
ten však prázdnu bránu hostí zo 40 m netra¿l. V
45. min. bolo v päžke hostí horúco, Popoviþ sa
pekne uvoĐnil, pri ćalšej kĐuþke bol faulovaný,
ale rozhodca tento zákrok neposúdil ako faul.
Do druhého polþasu domáci preskupili rady, na
hrot išiel Bednár a s podporou vetra zatlaþili
hostí na vlastnú polovicu. V 46. min. po akcii
Skvašíka s Popoviþom vystrelil Hišem z 10 m
ponad. V 51. min. Vurstov center nespracoval
v šestnástke Skvašík, akcia však pokraþovala ćalej a po následnom centri Hišema poslal
Bednár loptu hlavou iba do rúk brankára. V 53.
min. po peknej kolmici Hišema prestrelil z niekoĐkých krokov Popoviþ. V 54. min. po rýchlom
útoku poslal center Šemráka hlavou Bandžuch
iba do rúk Brzu. V 58. min. Bednár nádherne
uvoĐnil Vyshnevského, ten však v obrovskej
šanci brankára neprestrelil. V 59. min. bola
obrovská snaha domácich o gól korunovaná
úspechom - dlhú prihrávku predĎžil hlavou Skvašík na Popoviþa a ten už nezaváhal, prudkou
krížnou strelou vyrovnal stav stretnutia. V 63.
min. po rýchlej kombinácii stredom narazil Skvašík Vurstovi až za bránkovú þiaru. V 68. min.
vyrazil brankár hostí center Pylypa iba na nohu
na šestnástke stojaceho Popoviþa, jeho prudká
strela preletela tesne nad. V 69. min. technická

strela Popoviþa minula šibenicu iba o centimetre. V 73. min. podnikli hostia nebezpeþný útok,
strelu Bandžucha zvnútra šestnástky v poslednej chvíli zblokoval na roh Jankaj. V 76. min.
predĎžil Bednár trestný kop Pylypa na voĐného
Skvašíka, toho však niekoĐko metrov od brányy
vo výskoku postrþil obranca, píšĢalka rozhodcu
ostala znovu nemá. V 84. min. sa doþkali gólu
opäĢ domáci - po dlhom výkope Brzu zaváhali
obrancovia hostí, Vyshnevskyi postupoval sám
na brankára, prvú obrovskú šancu nepremenil,
ale lopta sa s prispením Skvašíka vrátila k nemu
a na druhýkrát už umiestnenou strelou prekonal brankára. V 89. min. mohol ešte zvýšiĢ Skvašík, jeho prudký „polocenter“ brankár chytil.
VíĢazstvo domácich bolo plne zaslúžené a nebyĢ
streleckej smoly mohlo byĢ aj oveĐa vyššie.
-Jaro Uchytilz Giraltovce – Trebišov 0:1 (0:0), G: 86. E. Osmanoviü; V. Revištia – Sabinov 1:3 (0:1), G: 59.
A. Deveþka – 32. a 52. P. Kolpák, 89. (11m) D.
Bašista; V. Horeš – Vranov n/T. 3:2 (2:0), G: 4.
J. Kolbas, 32. J. KotĐar, 87. I. Petruk – 61. (11m)
M. Dobranský, 81. Y. Abaturov.
z Prešov B – Plavnica 0:4, Bard. N. Ves – Svit
4:1, Svidník – Stropkov 3:1
Trebišov
14 10 1 3 34:10 31
Giraltovce
13 8 3 2 26:8 27
V. Opátske
14 6 7 1 32:14 25
Svit
14 7 3 4 34:19 24
Svidník
14 6 3 5 29:21 21
V. Horeš
14 6 3 5 23:19 21
Bard. N. Ves
14 6 3 5 30:29 21
Stropkov
14 5 5 4 25:18 20
Vranov n/T.
13 6 2 5 22:16 20
Sabinov
14 5 4 5 29:26 19
Snina
14 4 5 5 25:23 17
V. Revištia
14 4 4 6 16:20 16
Prešov B
14 4 2 8 25:30 14
Plavnica
14 3 3 8 20:25 12
Pušovce
14 0 0 14 2:94 0
Pozn.: FK Krásna/KE zo súĢaže odstúpila.
IV. LIGA SEVER – 15. kolo
Pakostov – Dlhé Klþovo 2:4 (1:2), G: 30. vlastný
(M. Hibaliuk), 47. M. Rudý – 12. V. Mykuliak,
22. M. Hibaliuk, 60. Y. Loboda, 78. Pe. Zahradnik. / Medzilaborce – ďubotice 2:1 (2:0), G: 7.
J. VachaĐ, 40. R. Guba – 81. M. Tomáš. / Fintice
– RadvaĖ n/L. 0:0 / Kraþúnovce – Zámutov 3:0
(2:0), G: 29. a 74. J. Nazarej, 3. J. Peržel. / Vysoké
Tatry - FK Humenné 2:1 (1:1), viac na str. 16.
z Štrba – Šariš. MichaĐany 3:4, Raslavice –
Záhradné 1:2.
Záhradné
14 12 1 1 41:14 37
Šariš. MichaĐany 14 11 2 1 43:13 35
Dlhé Klþovo
14 9 2 3 36:17 29
Kraþúnovce
14 8 2 4 24:16 26
Raslavice
14 6 5 3 26:13 23
FK Humenné
14 6 3 5 29:18 21
Medzilaborce
14 5 5 4 22:21 20
Spiš. Podhradie 14 5 3 6 24:16 18
Pakostov
14 6 0 8 23:26 18
ďubotice
14 5 3 6 24:32 18
RadvaĖ n/L.
14 4 3 7 19:21 15
Fintice
14 3 4 7 11:24 13
Zámutov
14 3 1 10 12:31 10
V. Tatry
14 2 3 9 8:46 9
Štrba
14 1 1 12 11:45 4
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo súĢaže
odstúpil.

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ –
13. kolo
Kochanovce/Brekov – Seþ. Polianka 3:4 (2:1),
G: 5. Pe. Šimai, 45. ď. Šimai – 28., 65., 68. J.
BandoĐa, 58. J. Tkáþ, 90. J. Kovalþin. / Sedliská
– Ptiþie 5:2 (1:0), G: 28., 58. a 90. (11m) A.
Gaži, 47. a 51. M. VasiĐov – 68. T. Karas, 81.
L. Gabák. / Saþurov – Uliþ 4:2 (1:1), G: 33., 75.
a 77. R. Hehedosh, 53. J. ŠtuĖ – 18. M. Hromadka, 70. D. Janko. / Kamenica n/Cir. – SoĐ 0:3
(0:1), G: 28. a 63. A. Hricov, 70. M. Sakala. /
Stakþín – Hencovce 1:1 (0:1), G: 51. E. Kira,
44. M. VenceĐ.
z Bystré – N. Hrušov 1:1.
SoĐ
12 11 1 0 33:7 34
Jasenov
12 11 0 1 38:16 33
Hencovce
12 5 5 2 24:11 20
Kamenica n/Cir. 12 6 2 4 20:20 20
Ptiþie
12 6 1 5 20:22 19
N. Hrušov
12 5 3 4 26:19 18
Kochanovce/Brekov 12 6 0 6 22:19 18
Stakþín
12 3 4 5 16:22 13
Seþ. Polianka
12 4 1 7 14:25 13
Saþurov
12 4 0 8 20:24 12
Uliþ
12 2 3 7 19:34 9
Sedliská
12 2 2 8 20:39 8
Bystré
12 1 2 9 10:24 5
Pozn.: TJ Šimonka ýierne nad TopĐou zo súĢaže
odstúpilo.
I.TRIEDA HE – 13. kolo
Krásny Brod – Lieskovec 1:0
Lukaþovce – Udavské 6:0
UbĐa – Koškovce 4:0
Lackovce – Borov 0:4
V. Hrušov – V. Sitnica 2:1
Belá n/Cir. – Papín 3:0
Dlhé n/Cir. – N. Ladiþkovce 1:0
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V. Hrušov
12 11 1 0 39:11 34
Borov
12 8 2 2 26:10 26
Belá n/Cir.
13 6 4 3 30:15 22
UbĐa
13 6 2 5 26:20 20
Udavské
13 5 4 4 29:30 19
N. Ladiþkovce
13 5 2 6 31:30 17
Krásny Brod
13 5 2 6 23:31 17
Dlhé n/Cir.
13 4 4 5 17:22 16
Koškovce
13 5 1 7 14:22 16
V. Sitnica
13 4 3 6 21:22 15
Lukaþovce
13 4 3 6 24:28 15
Papín
13 3 3 7 19:34 12
Lieskovec
13 2 5 6 18:28 11
Lackovce
13 3 2 8 21:35 11
II.TRIEDA HE – 13. kolo
Kolonica – Brestov 1:3
N. Sitnica – Zemplín. Hámre 2:0
Rovné – Zubné 3:0
Habura – Hrabovec n/L. 6:1
Ohradzany – Hrubov 2:0
Rokytov pri HE – Turcovce 4:2
Uliþ. Krivé - ĕagov (výsledok v þase red.
uzávierky nebol známy).
Ohradzany
13 10 1 2 37:14 31
Brestov
13 8 2 3 31:17 26
Zemplín. Hámre 13 8 2 3 28:19 26
Zubné
13 7 3 3 31:16 24
ĕagov
11 7 1 3 24:13 22
Rovné
13 7 1 5 31:22 22
N. Sitnica
13 6 3 4 27:17 21
Habura
13 5 3 5 27:21 18
Turcovce
13 4 3 6 20:30 15
Kolonica
12 4 1 7 29:28 13
Uliþ. Krivé
12 3 3 6 25:37 12
Rokytov pri HE 13 3 3 7 20:41 12
Hrabovec n/L.
13 2 2 9 10:31 8
Hrubov
13 0 2 11 12:46 2
-MJK-

II. BASKETBALOVÁ LIGA MUŽI, SKUP. VÝCHOD
(mb), -MJKTJ Slávia Medik Martin
- 1. BK Humenné
57:70 (18:23, 9:23, 10:7, 20:17)

zápasu nevstúpil. Poslednú þasĢ musel na
rozohrávku nastúpiĢ mladý Oliver ýech,
ktorý to pod dohĐadom skúseného Lošáka
už dotiahol do konca zápasu a tak „sedem
statoþných“ Ģažký boj zvládlo.
Najbližšie sa basketbalisti predstavia
na domácej palubovke MŠH v sobotu
12. novembra o 15.00 hod proti BK UVL
Košice.

Zostava a strelci 1. BK HE: Kusko 23,
Lošák 15, Mi. Babjak 8, Juršiþin 5, Kulik 2
(GavaĐa 13, ýech 4). Tréner: Marek
Buriþ.
Zraneniami zdecimovaný káder 1.
BK Humenné vycestoval do Martina len zo siedmimi hráþmi. Vedomí
si svojej „sily“ a poþtu, vsadili
hostia na zónovú obranu, ktorá na
mladých hráþov domácich platila
poþas celého zápasu. Úvodný kôš
duelu zaznamenal navrátilec do
humenského dresu a s 23 bodmi najlepší strelec Ivo Kusko. Humenþania získali rozhodujúci náskok v II.
štvrtine, keć po rýchlej hre, dvoch
trojkách Lošáka, jednej z ruky
Kuska a 9 bodov v rade v podaní
GavaĐu, vyhrali polþas rozdielom
devätnástich bodov. V tretej štvrtine Ģahal za prvým víĢazstvom v
novom roþníku hostí Kusko, ktorý
zaznamenal všetkých 7 bodov hostí
tejto þasti zápasu. Na jej konci sa K výhre Humenþanov pomohol aj Ivo Kusko (uprostred biely
zranil Michal Babjak, ktorý už do dres) svojimi 23 bodmi do martinského koša. | FOTO ARCHÍV MJK
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Novozámocký plavecký pohár delfína v priazni bratov Viktora a Olivera Verbových
(mv), -MJK-; Nové Zámky, Humenné
Meno Viktor Verba sa v Humennom a slovenskej plaveckej
obci spája v poslednej dobe najmä s pojmom úspech, vo svojej
podstate. ýlen Plaveckého klubu Chemes Humenné je zdrojom vytrvalosti a motivácie pre
ostatných mladých športovcov,
so znakom telesného hendikepu.
Víkend 22. a 23. októbra bol v krátkom 25-m bazéne PK Nové Zámky
výzvou aj pre túto skupinu plavcov.
Organizátori medzinárodných plaveckých pretekov pripravili XI. roþník pretekov o „POHÁR DELFÍNA
pre telesne postihnutých športovcov“ kategórií mládeže i dospelých,
ktorý bol zároveĖ Majstrovstvami SR
hendikepovaných plavcov SPV pre
rok 2016. Svoju príležitosĢ využilo
26 pretekárov z ôsmich klubov, aby
zabojovali o tituly.
No a medzi nimi, samozrejme,
14-roþný Viktor Verba z PK Chemes Humenné úspešne reprezentoval svoj klub i mesto. Osem absolvovaných štartov premenil na sedem
majstrovských titulov a zlaté medaily
v disciplínach - 50, 100 a 400 metrov
voĐný spôsob; 50 a 100 metrov znak;
100 metrov motýlik a 200 metrov
polohové preteky. K tomu si ešte vylovil striebro za polohové preteky na
100-m dĎžke.

Súbežne so súĢažou
športovcov Slovenského paralympijského výboru si v rovnakom bazéne odplávali
svoj XXII. Roþník
medzinárodných plaveckých pretekov o
„Pohár Delfína“ aj
fyzicky zdraví plavci
žiackych kategórií,
registrovaní v SPF.
Vodu v bazéne víril
mladší brat, Viktora,
Oliver Verba. Jeho
mladí konkurenti kategórie C (9 – 10-roþní), hlavne zo západu
Slovenska, poriadne
preverili jeho plaveckú výkonnosĢ. Aj
tak, päĢkrát stál na
stupni víĢazov - dve
zlaté medaily získal v prsiach na 50
a 100 metrov; strieborný bol trikrát, na
50 metrov motýlik,
100 a 200 metrov
polohové
preteky.
V krauliarskej päĢdesiatke doplával na Bratia Viktor a Oliver, s otcom Mariánom Verbom (uprostred).
nepopulárnom štvr- | ARCHÍV MV
plavcov, Mariánovi Verbovi, ktorý aj
tom mieste.
Plavecký klub Chemes Humenné aj tentokrát sprevádzal svojich synov
touto cestou vyslovuje poćakova- na pretekoch.
nie otcovi oboch našich úspešných

PONDELOK
31. OKTÓBRA 2016

pozýva
priaznivcov
plávania
na 3. kolo
JESENNÉ MAJSTROVSTVÁ
VÝCHODOSLOVENSKEJ
OBLASTI
5. novembra 2016 (sobota)
1. poldeĖ: 9.00 – 12.00 hod.
2. poldeĖ: od 15.15 hod.
(25-m bazén krytej plavárne
v Humennom)
PROGRAM PRETEKOV
rozplavby: 8.00 – 8.50 hod.
preteky: 9.00 – 13.00 hod.
-400 m voĐný spôsob (ženy/muži – J,S)
-200 m prsia (ženy/muži – C,B,A,J,S)
-50 m znak (ženy/muži – J,S)
-100 m voĐný spôsob (ženy/muži – C,B,A,J,S)
-100 m polohové preteky (ženy/muži – J,S)
preteky: od 15.15 hod.
-200 m znak (muži/ženy – C,B,A,J,S)
-400 m polohové preteky (muži/ženy – B,A,J,S)
-50 m motýlik (muži/ženy – C,B,A,J,S)
-1 500 m voĐný spôsob (muži/ženy – A,J,S)
SÚġAŽNÉ KATEGÓRIE
-žiaci / žiaþky „C“ (9 - 10-roþní)
-žiaci / žiaþky „B“ (11 a 12-roþní)
-žiaci / žiaþky „A“ (13 a 14-roþní)
-juniori (15 – 18-roþní)
-juniorky (15 – 17-roþné)
-muži (19-roþní a starší)
-ženy (18-roþné a staršie)

Futbalové sklamanie spod Tatier mieri do Humenného. Andrejka gólovo nikto nenasledoval

-MJK-; Kežmarok, Humenné
Zdá sa, že v poslednom domácom
zápase (Humenné – Štrba) sa
humenskí futbalisti vystrieĐali a v zápase povinného víĢazstva
s predposledným v tabuĐke „pohoreli“. Trávnik futbalového štadióna v Kežmarku, kde má FK Vysoké
Tatry svoj domovský stánok chlapcom z Východu nedoprial... Domáci futbalisti si tak cenný zisk troch
bodov môžu vážiĢ dvojnásobne.
IV. LIGA SEVER – 15. kolo
VYSOKÉ TATRY – FK HUMENNÉ
2:1 (1:1)
Góly: 40. a 80. B. Duda – 12. J. Andrejko.
Žlté karty: 37. Baþa, 85. PoĐanovský, 86.
Topocer – nikto. Rozhodovali: ď. Róka
– M. Djordjeviþ, M. Drabant. Divákov:
50.
FK VT: L. Ondruš – A. Adam, M. Kováþ,
K. Levocký (57. T. DžadoĖ), T. PoĐanovský,
F. Topocer, B. Duda (85. T. Minárik), T.
Kalafut (25. D. Sudor), O. Akhrarov, L.
Baþa, F. Tomþák. Tréner: M. Sabo.
FK HE: Y. Slavik – J. Šaro, N. Sališ, C.

Penaltový exekútor Humenþanov,
Vlado VoroĖák, vyšiel naprázdno.
| FOTO ARCHÍV MJK

VasiĐ, Pe. Jurov (82. D. Šatník), Z. Cigán,
Pe. Petriþko (86. L. Krajník), V. VoroĖák,
J. Andrejko, I. Kovach, M. Babin. Tréner:
J. Valkuþák.
Veselo mohlo byĢ na humenskej striedaþke ešte v 12. minúte, keć agilný Ján
Andrejko vymietol šibenicu domácej

Ján Andrejko vyzval svojich
spoluhráþov k víĢazstvu už v 12.
minúte, ale Tatranci Humenþanov
„zlomili“. | FOTO ARCHÍV MJK

brány. Do prestávky však stihol golmana
Slavika potrestaĢ Branko Duda. Chýbalo
však viac futbalového šĢastia vymrznutým
Humenþanom, nepomohli ani žlté napomínania rozhodcu, ktoré padali len
na stranu domácich. Obrat v stretnutí
priniesol opäĢ B. Duda, v 80. min. na-

Brankár FK Humenné, Yuriy
Slavik, pod Tatrami nepochodil. |
FOTO ARCHÍV MJK

pol sieĢ humenskej svätyne a Slavik
sa za loptou obracal druhýkrát. Kalich
horkosti vypili do dna zverenci Jožka
Valkuþáka až v 84. minúte... ponúknutú
penaltu nepremenil kapitán Humenþanov, Vlado VoroĖák. Zvyšné minúty utekali,
síl i chuti po góle na vyrovnanie ubudlo...
Ostatné výsledky a tabuĐka na str. 15.

