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V Humennom našli dočasný
domov ďalší utečenci

Anjeli a bábiky Heleny
Vajsovej očarili ľudí aj v
zahraničí

Viac na str. 3

Viac na str.7

V Humennom narastá počet študentov,
ktorí cestujú do škôl vlastnými autami

Časy, keď si študenti vykračovali pešo s taškou na pleciach do školy aj niekoľko kilometrov, alebo sa
tlačili v preplnenom autobuse, sú, zdá sa, neodvratne preč. Mnohí humenskí stredoškoláci jazdia do škôl
vlastnými autami.
Milan Potocký, Humenné

Parkoviská v blízkosti stredných škôl a gymnázií sú posledných päť rokov počas
vyučovania plné áut. Medzi
mladými sa rozmohol trend
jazdiť do školy vlastným alebo rodičovským autom. Parkoviská v areáli škôl a v ich

okolí nie sú na nápor áut kapacitne dimenzované. Stavali
sa ešte v časoch, keď do škôl
jazdili autom iba učitelia.
Študenti majú pred školami
problém zaparkovať. Mnohé
školy umiestnili pred budovy
tabule s nápisom: „Parkovisko vyhradené pre zamestnancov školy“.

Riaditeľ: Je to realita

Riaditeľ Gymnázia arm. gen.
L. Svobodu na Komenského
ulici Ivan Pajtaš potvrdil, že
aj niektorí gymnazisti jazdia
do školy vlastný autom. Narastajúci trend nevníma ako
luxus a pohodlnosť zo strany
študentov, ale ako realitu.
„Majú po 19 rokov, jazdia

autami, je to normálny život.
Doba sa zmenila, mladí majú
vlastné autá,“ uviedol riaditeľ. Odhaduje, že z 569 žiakov jazdí pravidelne do školy
vlastným autom približne 15
študentov - vodičov. Riaditeľ
potvrdil, že priamo pred školou smú pakovať len učitelia a
zamestnanci školy. Výhodou
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V Humennom narastá počet študentov, ktorí cestujú do škôl vlastnými autami
pokračovanie zo strany 1

gymnázia je, že hneď v jeho
blízkosti sa nachádza parkovisko. Počas vyučovania je
beznádejne zaplnené prevažne autami študentov.

V areáli školy parkovať nesmú

Riaditeľ Strednej odbornej
školy technickej Stanislav
Onderišin vysvetlil, že hoci
je medzi mladými trend jazdiť vlastným autom, v areáli
školy parkovať nesmú. „Do
areálu nechodia, žiaci tu nemajú vyhradený priestor.
Nie sme na to kapacitne stavaní,“ vysvetlil Onderišin.
Dodal, že v škole pracuje 56
zamestnancov a na parkovisku je miesto len pre 20
vozidiel. Riaditeľ doplnil, že
školu navštevuje 445 študentov a tento školský rok
končí približne 100 žiakov.
Mnohí z nich majú vodičský
preukaz. „Na to, aby mali kde
parkovať, by sme potrebovali
plochu veľkú ako futbalové
ihrisko. Študenti majú zákaz parkovať v areáli školy.

Výnimku robíme len počas
maturitných skúšok,“ uviedol Onderišin. Zástupkyňa
riaditeľky Obchodnej akadémie na Komenského ulici
Eva Ringerová potvrdila, že
pred školou parkujú len autá
učiteľov a zamestnancov
akadémie. „Študenti tu nemajú veľmi šancu kde zaparkovať,“ povedala zástupkyňa.

Študent: Nie je to
luxus

Študent Marek z Humenného prezradil, že každý zo
študentov má iné dôvody,
prečo jazdí do školy vlastným
autom. „U niekoho je to možno frajerina, aby machroval
pred spolužiakmi a najmä
pred dievčatami, ale pre niekoho je to nevyhnutnosť. Ja
osobne jazdím autom, lebo
v dnešnej dobe sa žije rýchlo. Potrebujem sa rýchlo
premiestniť z jedného konca
mesta na druhý,“ povedal.
Marek tvrdí, že ak študent
vlastní auto, nie je to luxus.
„ V mnohých prípadoch sú to
staršie ojazdené autá, ktoré
kúpite do 2-tisíc eur. Samo-

Narastá počet študentov, ktorí jazdia do škôl vlastnými autami. Pred školami
ale nemajú kde zaparkovať. Malé parkoviská sú vyhradené len pre učiteľov a
zamestnancov škôl. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Parkovisko pri gymnáziu na Komenského ulici je počas vyučovania takmer vždy
zaplnené. Viaceré autá patria študentom. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

zrejme, sú aj niektorí rovesníci, ktorí jazdia na drahších
autách, ale tie im kúpili sol-

ventnejší rodičia,“ uzavrel
študent.

Obec Belá nad Cirochou investuje do výstavby polyfunkčného objektu pri ZŠ
TASR,  Belá nad Cirochou

Belá nad Cirochou v Sninskom okrese investuje do
výstavby
polyfunkčného
objektu pri miestnej základnej škole približne 400 000
eur. Slúžiť bude na realizáciu športových, kultúrnych
i spoločenských podujatí.
Jedným z dôvodov realizácie
projektu je fakt, že školská
telocvičňa kapacitne nepostačuje potrebám žiakov
a obyvateľov obce, vysvetlil
pre TASR starosta Belej nad

Cirochou Ján Vajda. Ako
pre TASR uviedla riaditeľka školy Alžbeta Draganová,
počet záujmových krúžkov
na škole je približne 20, väčšinou ide o tie so zameraním na šport. Žiaci sa podľa
jej slov zaujímajú o florbal,
futbal, nohejbal, volejbal či
stolný tenis, kde dosahujú
reprezentatívne výsledky. To
je jeden z hlavných dôvodov
obsadenosti telocvične, čo
vníma aj starosta obce pozitívne. Športové kluby, ktoré
v dedine pôsobia, potrebujú

tiež priestor na tréning. „V
dopoludňajších
hodinách
bude slúžiť nový objekt žiakom školy, popoludní ho
bude využívať široká verejnosť obce,“ vysvetlil. Keďže
ide o prístavbu k už existujúcej telocvični, presun nebude problematický. Rozmery
novej haly sú 14 x 20 metrov.
Nachádzať sa tu budú aj sociálne zariadenia a šatne. Projekt, ktorý samospráva financuje z vlastných prostriedkov,
by mal byť ukončený pravdepodobne v marci budúceho

roka. Budova školy má podľa
slov starostu približne 50 rokov. Rekonštrukčné práce si
preto v tomto roku vyžiadali
aj priestory starej telocvične.
Odstránil sa obklad, opravili
sa omietky, nainštalované
boli bezpečnostné siete, zrenovovala sa palubovka. Obec
Belá nad Cirochou susedí
s okresným mestom Snina.
Žije tu približne 3400 obyvateľov. Základnú a materskú
školu v súčasnosti navštevuje
približne 320 detí.
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V Humennom našli dočasný domov ďalší utečenci
Na Slovensko prišlo z táborov v Grécku šesť ľudí. Sú to dve matky s deťmi, ktorým bude udelený azyl z humanitných dôvodov.

mpo, Humenné, Ilustračné foto:
MILAN POTOCKÝ

Slovenská republika v stredu uplynulý týždeň prijala v rámci relokácií ďalšiu skupinu utečencov. Ide
o 34-ročnú ženu s dvojročným synom pôvodom z Iraku a 34-ročnú
ženu s 15-ročným synom a dvoma
dcérami vo veku tri a osem rokov
pôvodom zo Sýrie. „Ich presun bol
zabezpečený v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Tak ako v prípade každého žiadateľa o azyl išli najprv do
Záchytného tábora v Humennom,
kde prejdú vstupnou lekárskou

prehliadkou, karanténou a azylovým procesom. Tu sa začnú pripravovať aj na následný integračný
proces,“ informovala Marta Fabianová z tlačového odboru kancelárie
Ministra vnútra SR.
Fabianová spresnila, že spolu
v rámci relokácií prijali doteraz deväť ľudí, počas leta v auguste prišla
na Slovensko z Grécka žena zo Sýrie s dvoma dcérami. „V súčasnosti
u nich prebieha v Bratislave integrácia do slovenskej spoločnosti.
Tak ako sme avizovali, sústreďujeme sa na najviac ohrozené skupiny,
ako sú realizované prípady matiek
s deťmi,“ doplnila. Slovensko sa v
rámci dobrovoľných kvót zaviaza-

lo, že príjme 100 ľudí v rámci relokácií z Grécka a Talianska a 100
ľudí v rámci presídlenia. „Druhý
záväzok sme si splnili presunom
skupiny 149 ľudí z Iraku. Z tejto
skupiny pokračuje v integrácii 86

Iračanov, časť sa vrátila domov
z dôvodu, že nevedeli prekonať
smútok za domovom, a tým pádom
mali problém začleniť sa do života
na Slovensku,“ uzavrela Fabianová.

Región Zemplína potrápili zvýšené hladiny riek. Hrozili povodne
Vďaka výdatnému dažďu boli na viacerých miestach v regióne Zemplína vyhlásené 2. a 3. stupne povodňovej aktivity.

mpo, Zemplín
Ilustračné foto: MIPO

Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p.(SVP), zaznamenal začiatkom uplynulého
týždňa zvýšené stavy vodných
hladín na vodohospodársky
významných tokoch. Kritická
bola situácia v obci Lekárovce v okrese Sobrance, kde sa
vodohospodári pripravovali
na umelé narušenie hrádze.
V súvislosti so zvýšením vodnej hladiny rieky Uh, ktorá
priteká z Ukrajiny, boli v pohotovosti vodohospodári celú
noc. Hovorca SVP Pavel Machava informoval, že vzhľadom na stúpajúcu hladinu
rieky boli vodohospodári
pripravení umelo prerušiť
hrádzu nad obcou, aby voda
nezaliala obec Lekárovce.
„Našťastie, v nočných hodinách sa situácia upokojila
a prerušenie hrádze nebolo
nutné. Výška hladiny rieky

Uh v Lekárovciach dosiahla
takmer 10 metrov. Bežne dosahuje výška hladiny hodnotu
50 cm, počas uplynulej noci
teda hladina stúpla 20-násobne,“ uviedol Pavel Machava. „Pracovníci SVP boli v pohotovosti celú noc. V prípade
nepriaznivého vývoja situácie
sme boli pripravení na všetky
varianty. V spolupráci s ostatnými príslušnými zložkami
i na evakuáciu obyvateľov,“
povedal generálny riaditeľ
SVP Ing. Stanislav Gáborík.
Hovorca SVP Pavel Machava doplnil, že vodohospodári
nepretržite monitorujú vodné
toky a sú pripravení okamžite zasiahnuť. „Situácia sa našťastie postupne upokojila a
vodohospodári zaznamenali
postupný pokles vodných hladín,“ vysvetlil Machava. Dodal, že počas uplynulých dní
svoju opodstatnenosť preukázali aj vodné nádrže, ktoré
dokázali zvládnuť obrovské

prítoky vody, ktoré boli až
4O-násobne vyššie, ako je
priemer za posledné obdobie.
Navyšovanie brehovej čiary
vrecovaním bolo vykonávané
v obciach Jovsa, Vyšná Rybnica, Lekárovce a na Záchytnom kanáli a jeho prítokoch.
Celkovo bolo použitých 3 300
kusov vriec s pieskom.
„V rámci zabezpečovacích
prác bolo vykonávané odstra-

ňovanie naplavenín z koryta
toku Roňava v profile mostného objektu v úseku štátnej
cesty Michaľany – Kazimír
pomocou kráčajúceho bagra správy povodia,“ doplnil
hovorca SVP. Druhý stupeň
povodňovej aktivity bol začiatkom týždňa vyhlásený aj
na potoku Ubľanka, Zbojský
potok, Udava a vodnej nádrži
Starina.
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Kontajnery, ktoré bránili vodičom vo výhľade, premiestnili

Úsek cesty medzi Laboreckou ulicou a Ulicou dargovských hrdinov by mal byť bezpečnejší pre vodičov aj chodcov. Plastové kontajnery na separovaný odpad, ktoré bránili vodičom vo výhľade, premiestnili.
mpo, Humenné

Podľa obyvateľov Sídliska III.
dochádzalo často na ceste,
ktorá spája Laboreckú ulicu
s Ulicou dargovských hrdinov
k dopravným kolíziám. „Pri
prvom vežiaku, na ľavotočivej
zákrute, ktorá tu je, boli v ľavej časti uložené kontajnery na
separovaný odpad. Vytvorili
akoby hradbu, boli v mieste,
kde vodičom zarývali výhľad.
Keď niekto išiel z hlavnej cesty
od Laboreckej ulice smerom
k Dargovským hrdinom, nevidel auto, ktoré smerovalo
od Dargovských hrdinov. Boli
tam kolízie, vodiči sa nevideli,“ povedala Humenčanka
Anna, ktorý býva na Ulici dargovských hrdinov.

Ohrození boli aj chodci. Vodiči prechádzali
po chodníku

že tie kontajnery tam naozaj
zavadzajú a že ich premiest-

nili„ dodala Anna. Premiestnenie kontajnerov zabezpečili

Technické služby mesta Humenné.

INZERCIA
HE/0012

Vodiči, ktorí prichádzali z Laboreckej ulice, v snahe vyhnúť
sa protiidúcemu autu to často
stočili na chodník. „Minule
ma tu auto skoro zabilo, keď
som išla na bicykli. Nie je to
sranda,“ povedala 70-ročná
dôchodkyňa Agnesa. „Auto,
ktoré išlo od Laboreckej ulice,
bolo nútené sa vyhnúť tak, že
vychádzalo na chodník. Keď
sa pozriete, je tam úplne vyjazdený obrubník. Autá jazdia
po chodníku. Bolo to nebezpečné pre chodcov. Najhoršie
to bolo v prípade nákladných
áut a dodávok,“ tvrdí Anna.
Dodala, že s problémom sa
obrátili na poslankyňu Máriu
Cehelskú, ktorá je poslankyňou mestského zastupiteľstva
za Sídlisko III a zároveň je
členkou dopravnej komisie.
„Sme radi, že komisia uznala,

Plastové kontajnery podľa obyvateľov Ulice dargovských hrdinov bránili vodičom vo výhľade. Technické služby ich premiestnili.
| FOTO: MILAN POTOCKÝ
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RECEPT
Mäkké zdobené
medovníčky
Potrebujeme na cesto: 160 g
medu, 160 g kryštálového cukru,
120 g masla alebo Hery, 500 g
hladkej múky, 1 kávovú lyžičku
sódy bikarbóny,1 lyžičku mletej
škorice, 2 celé vajcia
Potrebujeme na bielkovú
polevu: 200 g práškového cukru, ktorý dvakrát preosejeme, 1
bielko z vajíčka a 1 čajovú lyžicu
Solamylu.
Postup cesto: 160 g medu +
160 g kryštálový cukor + 120 g
maslo alebo Hery necháme zovrieť v kastróle. Do 500 g hladkej múky rozmiešame jednu
kávovú lyžičku sódy bikarbóny
a jednu lyžičku mletej škorice a
vsypeme do kastróla s medom,
cukrom, maslom a spolu zamiešame. Do nie úplne vychladnutej
zmesi primiešame dve celé vajcia a cesto dobre vypracujeme.
Necháme ho potom dve hodiny
stáť, potom vyvaľkáme na 5mm
a vykrajujeme rôzne tvary formičkami. Pred pečením potrieme rozšľahaným vajcom a pečieme zhruba 10 minút pri 170
– 180 stupňoch Celzia.
Postup poleva: Všetky ingrediencie dáme do misky a potom
mixérom mixujeme asi 15 minút. Keď je poleva vymiešaná,
naplníme osobitne riedkou a
stredne hustou polevou zdobiace vrecká s tenkým koncom.
Hravo si ich urobíme z mikroténových vreciek. Polevu je najlepšie spotrebovať hneď v ten
deň. Pri zdobení si vždy zaprite
ruku, ktorou zdobíte, aby ste ju
mali pevnú a zdobte v približne
v 70° - 90° uhle. Riedka poleva
sa používa na vypĺňanie vzorov.
Stredne hustá poleva sa používa
na vytvorenie okrajov, bodiek,
čiar a vzorov.

ZASMEJTE SA S NAMI
Vežňe Miro svoju ženu Martu do
azijskej reštaurácie.
Marta tam perši raz, ta še pyta
čašnika: „Čo nám viete ponúknuť?“
Čašnik še ukloňi a radzi: „Odporúčam marinované kačacie jazýčky či chobotničky na haďom
víne.“

Marta zalape po dychu: „Ježkove oči!“
Čašnik na ňu džmurkne: „Dobrý
výber, milostivá pani!“

HÁDANKA
Cez deň šteká a v noci spí v pohári. Čo je to?
(Svokrina protéza)

TROJLÍSTOK Z CITÁTOV
Kto zastrašuje, viac sa sám bojí.
Claudius Claudianus
Zlý priateľ je ako tieň. Za slnečného počasia sa ho nezbavíš.
Keď sa zamračí, nenájdeš ho.
Alkmaión z Krotónu
Kľúčom k šťastiu je odpustenie.
Gerald Jampolsky
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V Humennom dobil päsťami na smrť 46-ročného muža

Nebohý Emil bol švagrom brata ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Zo zločinu zabitia a prečinu výtržníctva obvinila polícia 29-ročného muža z Krásneho Brodu.
mpo, Humenné

Polícia obvinila 29-ročného Mikuláša zo zločinu zabitia spáchaného
v súbehu s prečinom výtržníctva.
Obvinený muž ešte 26. októbra vo
večerných hodinách pred jedným
z pohostinstiev v Humennom vstúpil do slovnej hádky a vzájomného
naťahovania sa medzi dvoch mužov. „Pričom jednému z nich najmenej 4-krát udrel päsťami do
oblasti hlavy. Napadnutý muž

spadol na chodník, boli mu spôsobené mnohopočetné poranenia,
následkom ktorých po hospitalizácii v nemocnici podľahol,“ uviedla
prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migáľová. Dodala, že obvinený muž je zadržaný v cele policajného zaistenia a vyšetrovateľ na
neho spracoval podnet na podanie
návrhu na jeho vzatie do väzby. „Ak
sa Mikulášovi vina preukáže, hrozí
mu trest odňatia slobody na sedem
až desať rokov,“ spresnila policajná

Nebohému Emilovi zapálili kamaráti v pohostinstve na jeho pamiatku sviečky. | FOTO: EP

hovorkyňa. Nebohého 46-ročného
Emila pochovali príbuzní uplynu-

lú stredu na miestnom cintoríne
v Zbudskej Belej.

Z daňového podvodu obvinila polícia 32 ľudí

Fiktívne obchodovanie s betonárskou oceľou odhalila daňová kobra.
TASR, Bratislava Ilustračné foto: MILAN POTOCKÝ

Na tlačovej konferencii v Bratislave
o tom informovali policajný prezident Tibor Gašpar a šéf finančnej
správy František Imrecze. Prípad
„Roxor“ hovorí o neoprávnenom
čerpaní nadmerných odpočtov
DPH a znižovaní vlastnej daňovej
povinnosti pri fiktívnych transakciách s betonárskou oceľou. „V tomto
prípade išlo o koordinovanú sieť
17 obchodných spoločností z Čes-

ka, Maďarska, Poľska a Slovenska,
ktorá vytvárala nelogické fiktívne
vzťahy za účelom získania neoprávnenej daňovej výhody,“ priblížil
Imrecze. Táto nelegálna činnosť
prebiehala od roku 2011 do roku
2013. Pri odhalení prípadu sa uskutočnilo 58 daňových kontrol za 293
zdaňovacích období, zapojilo sa 61
kontrolórov. Celkový nález doteraz
ukončených kontrol má hodnotu
vyše 11,5 milióna eur. „Z toho nevyplatený nadmerný odpočet, teda

reálne zachránené peniaze pre štát,
už dnes sú v hodnote viac ako 4,1
milióna eur a celkovú predpokladanú škodu odhadujeme na 15 miliónov eur,“ uviedol Imrecze. Polícia
začala v prípade konať ešte v januári 2013, neskôr bol v spolupráci s
ČR vytvorený spoločný medzinárodný vyšetrovací tím. Tovar totiž
putoval najmä do Česka. Celkovo
sa uskutočnilo niekoľko zaisťovacích akcií na území oboch krajín. V
pondelok 7. novembra 2016 polícia

zadržala 30 osôb, dve sa jej zaistiť
nepodarilo. „Celkovo je obvinených
v tomto prípade 32 ľudí, na siedmich bol podaný podnet na vzatie
do väzby. Z nich 23 osôb sú občania
SR a deväť občania ČR,“ opísal Gašpar. Obvinení sú pre zločin daňového podvodu, za čo im hrozí trest
odňatia slobody od siedmich do 12
rokov. Škodu v trestnom konaní
vyčíslil policajný prezident zatiaľ
na 12,75 milióna eur.

K okružnej križovatke posiela polícia hliadky

Pred kruhovým objazdom na Staničnej ulici v Humennom sa v popoludňajších hodinách pravidelne tvoria kolóny. Polícia tvrdí, že
priepustnosť križovatky sa aj napriek snahe dopravnej polície nedá navýšiť.
mpo, Humenné

Humenskí policajti zaznamenali
v poslednom období množiace sa
podnety k dopravnej situácii na Staničnej ulici v Humennom. Vodičom
prekáža, že pred okružnou križovatkou, ktorá má zabezpečiť plynulosť
premávky, sa v popoludňajších
hodinách vytvárajú kolóny. „Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Humennom uisťuje verejnosť, že
už dlhodobo eviduje zvýšenú husto-

tu premávky v danom úseku cesty,
predovšetkým v poobedňajšej špičke, hlavne medzi 15.00 a 16.00 hod.
Chceli by sme aj takýmto spôsobom
širokú verejnosť ubezpečiť, že danú
situáciu pravidelne monitorujeme,“
informoval riaditeľ okresného riaditeľstva PZ Marek Lukacko. Vysvetlil, že do daného úseku v spomínanom čase sú velené hliadky
dopravnej polície, ktoré v úseku
regulujú premávku. „Treba si však
uvedomiť, že priepustnosť kruhovej

križovatky má svoje kapacity, ktoré
ani pri najväčšej snahe dopravnej
polície sa nedajú navýšiť. K uvedenej problematike upozorňujeme
motoristickú verejnosť na spôsob
radenia sa do jazdných pruhov pred
predmetnou kruhovou križovatkou.
Pri radení sa do jazdných pruhov
v danom prípade nejde o tzv. „striedavé radenie,“ upozornil riaditeľ.

Polícia radí, ako v danom
úseku jazdiť

Ak by vodič idúci vo voľnom, teda
ľavom jazdnom pruhu mal v zmysle zákona o cestnej premávke dať
prednosť v jazde, v pravom jazdnom pruhu by musela byť prekážka,
alebo by daný úsek musel byť označený zvislou dopravnou značkou C
30 -Striedavé radenie. „Z toho vyplýva, že vodiči jazdiaci v pravom
jazdnom pruhu sú povinní vyčkať,
kým ľavý jazdný pruh bude voľný,“
doplnil policajný riaditeľ.
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Anjeli a bábiky Heleny Vajsovej očarili ľudí aj v zahraničí

Šesťdesiatšesťročná dôchodkyňa Helena Vajsová ručne vyrába nádherných anjelov a bábiky. Niekoľko jej textilných figúrok zdobí
aj domácnosti v zahraničí. Čiperná dôchodkyňa zhotovila už viac ako 300 bábik.
MILAN POTOCKÝ, Udavské

Helena Vajsová z obce Udavské
v okrese Humenné sa venuje ručnej
výrobe textilných bábik a anjelov už
12 rokov. K umeniu a kultúre však
mala vždy blízko. Viac ako 30 rokov
pracovala na oddelení mimoškolskej
výchovy Mestského kultúrneho strediska v Humennom. Mala na starosti
spoluprácu a komunikáciu s agentúrami, výber programov, organizovanie koncertov, estrádnych programov,
divadiel a vystúpenia folklórnych
súborov. Po odchode do dôchodku
hľadala zmysluplnú činnosť, ktorá
by jej pomohla vyplniť voľný čas. Zo
začiatku sa venovala patchworku.
Touto technikou vyrábala vankúše,
prestieradlá a obrusy. Neskôr začala
z papiera a reklamných letákov vyrábať pletené košíky rôznych tvarov. Už
niekoľko rokov sa jej veľkou záľubou
stala výroba papierových kabeliek
a textilných bábik a anjelov. Svoje doslova umelecké diela zhotovuje s veľkou dávkou trpezlivosti a láskou.

Luxusné kabelky z papiera

Pod rukami Heleny Vajsovej vznikajú
z papiera doslova umelecké skvosty,
ktoré sú nielen nádherné a dekoračné,
ale majú aj praktické využitie. Zo starých katalógov a časopisov vyrába kabelky, ktoré svojím dizajnom a spra-

covaním môžu pokojne konkurovať
aj známym módnym značkám. „Na
výrobu kabeliek najviac používam
časopisy o bývaní. Jednotlivé strany
nastrihám na malé kúsky, ktoré prelepujem priesvitnou páskou a potom
skladám a spájam zošívačkou. Výroba
jednej kabelky mi trvá približne týždeň. Na jej výrobu použijem približne
800 kusov nastrihaných papierikov,“
priblížila šikovná dôchodkyňa. Na
kabelku potom pripevní kožené rúčky
a zips. Vajsová dodala, že výroba kabeliek je dosť náročná. „Niekedy ma
z toho dosť bolia prsty, ale už som si za
tie roky zvykla,“ povedala s úsmevom.
Hoci je základom kabeliek len katalógový papier, jej kabelky sú pevné a
vhodné aj na bežné použitie. „Jednu
kabelku používam takmer každý deň,
aj keď idem do mesta alebo na nákupy,“ prezradila.

v ušitých róbach ako modelky. Vajsová priznáva, že pri zhotovovaní kostýmov sa často necháva inšpirovať aj šatami, ktoré videla vo filme, v reklame
alebo priamo na niektorej žene, ktorú
stretla na ulici. „Často sa inšpirujem
svojím okolím. Ak sa mi niečo veľmi
páči, tak to vyskúšam aj na bábikách,“
povedala. Vajsová dodala, že veľký

záujem je aj o bábiky, ktorým vyšíva
kroj. Bábkarka z Udavského má na
svojom konte už viac ako 300 bábik.
Jej diela mohli obdivovať Humenčania na jej prvej samostatnej výstave
v roku 2013. Vajsová prezradila, že
priaznivci tohto umenia sa môžu tešiť
aj na jej ďalšiu výstavu, ktorá by sa
mala uskutočniť už na budúci rok.

Helena Vajsová zhotovila ručne už viac ako 300 anjelov a bábik. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Zhotovila už viac ako 300
bábik a anjelov

Srdcovou záležitosťou Heleny Vajsovej je posledné štyri roky výroba textilných bábik, vianočných škriatkov,
sobov, ale hlavne anjelov, ktorí sú
vhodným dekoračným prvkom. Ale
veľmi radi sa s nimi hrávajú aj deti.
Na výrobu bábik používa bavlnené
látky, silonky, gombíky, duté vlákno,
čipky, madeiru a ďalšie dekoračné
prvky a materiály. Jej anjeli vyzerajú

Na výrobu textilných figúrok používa bavlnené látky, duté vlákno, silonky, gombíky
a ďalšie doplnky. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Pod je rukami vznikol aj takýto roztomilý deduško s babičkou. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Kabelky z papiera nie sú len na ozdobu, ale na každodenné použitie. Na prvý pohľad sú
na nerozoznanie od luxusných a kožených kabeliek. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Prešovský kraj hľadá najlepších v cestovnom ruchu

Verejnosť môže nominovať osobnosti, produkty, zariadenia a zamestnancov, ktorí prispeli k rozvoju cestovného ruchu v kraji v roku 2016.
Barbora Čechová, PREŠOV

Krajská organizácia cestovného
ruchu Severovýchod Slovenska
pripravila tretí ročník ocenenia
Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Cestovný ruch je
prepojený s rozsiahlym spektrom
služieb a aktivít, ktoré vplývajú
na jeho kvalitu a celkový rast.
Hlavnou úlohou ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja je oceniť a motivovať
ľudí, ktorí pracujú v cestovnom
ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji
a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných. Organizátorom ocenenia je KOCR
Severovýchod Slovenska. „Vyzývame širokú verejnosť, aby nám
predstavila šikovných ľudí pôsobiacich v cestovnom ruchu, kvalitné zariadenia a ich zamestnancov a výnimočné produkty roku
2016, ktoré súvisia s cestovným
ruchom Prešovského kraja. Opäť
chceme oceniť tých, ktorí sú prínosom v tejto oblasti a môžu byť
príkladom a inšpiráciou pre kole-

gov, mladých nasledovníkov, odbornú i laickú verejnosť,“ uviedol
Martin Janoško, riaditeľ KOCR
Severovýchod Slovenska.

someliérom, čašníkom, ale aj
sprievodcom a informátorom
v kultúrnych a informačných
zariadeniach.

Ocenia aj šikovného zamestnanca

Rozhodne porota aj verejnosť

Nominácie je možné navrhnúť
v štyroch hlavných kategóriách –
Osobnosť CR, NAJ produkt, NAJ
zariadenie a NAJ zamestnanec
CR. Kategória Osobnosť cestovného ruchu je rozdelená na podkategórie – celoživotný prínos
v CR, vzdelávanie v CR, podnikanie v CR a rozvoj CR v samospráve. Tiež je možné nominovať produkty, ktoré v roku 2016 oslovili
verejnosť a prispeli k zvýšeniu
návštevnosti kraja – podujatia,
atrakcie, festivaly a pod. V kategórii zariadenia môže verejnosť
nominovať kultúrne, informačné, ubytovacie a reštauračné zariadenia, novinkou je kategória
zábavno-relaxačné zariadenia.
Kategória zamestnanci je otvorená šikovným zamestnancom – kuchárom, barmanom,

Z nominácií vyberie víťazné
osobnosti a produkty odborná
porota. Najlepšie zariadenia, zamestnancov a jeden najobľúbenejší produkt vyberie verejnosť
v online hlasovaní od 12. decembra 2016 do 12. januára 2017.
V minuloročnom online hlasova-

ní bolo odovzdaných takmer 20
000 hlasov. Nominácie je možné
zasielať do 30. novembra 2016
poštou alebo mailom. Všetky
potrebné informácie, kontaktný
formulár a podmienky nominovania nájde verejnosť na stránke
www.severovychod.sk. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa
uskutoční 26. januára 2017 na
medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Incheba Expo v Bratislave v expozícii Prešovského kraja.

V Snine vystavujú Odlišné dni a opustené verše

Do slovenských nemocníc sa začalo distribuovať 2500 balíčkov pre vážne a dlhodobo chorých pacientov. Ide o druhý ročník verejnoprospešného projektu Ošetrovateľského centra a Slnečného domu v Humennom.
Mgr. Žofia Čopová

V sobotu 5. novembra 2016 sa
v spoločenskej miestnosti kaštieľa v Snine uskutočnila prezentácia zbierky básní Márie Jozefy
Kramolišovej pod názvom Opustené verše a vernisáž výstavy Odlišné dni mladého talentovaného
študenta fotografického dizajnu
Timoteja Janka. Spojitosť medzi
týmito ľuďmi nie je náhodná.
Okrem rodinných zväzkov ich
spája aj láska k umeniu a k poézii. Ako autor výstavy uvádza vo
svojej biografii, svoju fotografic-

kú tvorbu často a zámerne spája
s poéziou, čím vytvára priestor
pre umocnenie výsledného umeleckého a estetického dojmu.
Jeho tvorba je konceptuálne zameraná na mladého človeka. Cez
svoju prizmu skúsenosti uvažovania a poznania zameriava pozornosť na témy vnútornej slobody, priestoru, v ktorých sa mladý
človek nachádza, hendikepu,
počiatočnej náznakovej erotiky,
krásy mladého tela, ale rieši aj
sociálnu tému mladých ľudí v bývalom režime, spomenula na vernisáži kurátorka Daniela Kaprá-

ľová. Celé sobotňajšie podujatie,
ako aj uvedenie do života zbierky
básní Opustené verše zorganizovala Gabriela Janková, mama
mladého fotografa Timoteja
Janka a neter nebohej autorky
Márie Jozefy Kramolišovej. Ako
aj ona sama uvádza v predhovore knihy, jej teta bola vzácnym
darom od nášho Stvoriteľa nielen pre ňu, ale aj pre mnohých,
ktorí ju poznali. Pre M. J. Kramolišovú je umelecko–esteticky
istejším a silnejším spôsobom
vyjadrenia voľný verš, ktorý dáva
priestor asociáciám i alúziám a

náznakom bez viazanej výrazovej
formy, píše sa v Doslove knihy
od editorky Anny Timkovej Lazurovej. Kniha je doplnená fotografiami Timoteja Janka. Počas
prezentácie sa o hudobný sprievod postarali sólisti Spojeného
mládežníckeho zboru, ktorý
účinkuje pri farnosti Povýšenia
sv. Kríža v Snine. Zazneli aj zhudobnené autorkine piesne, ktoré
boli predtým známe jej okoliu.
Výstavu fotografií si môžete pozrieť v Hobbygalerke sninského
kaštieľa do 30. novembra.
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Nežná revolúcia priniesla novú samosprávu nášho mesta
red., zdroj: Dejiny Humenného,
Humenné

Po 17. novembri 1989 sa pohli ľady aj v našom meste.
Niekoľko tisíc ľudí sa 27. novembra 1989 zišlo na námestí
v Humennom, aby vyjadrili
podporu zmeny politického
systému. V tomto hektickom
období vznikli aj v našom
meste nové politické platformy ako Občianske fórum a
Verejnosť proti násiliu. Postupne sa aj Humenčania za-

čali zapájať do tvorby nových
politických strán. Po dohode
Koordinačného centra Verejnosti proti násiliu a ostatných
politických strán a hnutí prevzala funkciu predsedníčky
Mestského národného výboru
Ing. Zuzana Dzivjaková. Prvé
slobodné a demokratické voľby do nových orgánov samosprávy nášho mesta sa konali
23. – 24. novembra 1990.
Skončila činnosť Mestského
národného výboru a vznikol
Mestský úrad. O post primáto-

národnú stranu, 39-ročný
úradník Karol Tokár (Strana
integrácie Rómov). Vo voličských zoznamov bolo 21 919
voličov, z nich odvolilo 12 236.
Za primátora zvolili Ing. Michala Stanka, ktorý získal
3 729 hlasov. Prvé slávnostné
zasadnutie Mestského zastupiteľstva bolo 10. decembra
1990. Zástupcom primátora sa
stal Ing. Ján Pavlík, hlavným
kontrolórom Ing. J. Miľovčík
a prednostom mestského úradu sa stal Ing. J. Bilšák.
HE/0020

Návrat k tradičnej chuti

ra Humenného sa v tom čase
uchádzali 34-ročná ekonómka
Ing. Zuzana Dzivjaková za Sociálnu demokraciu, Demokratickú stranu, Stranu Slobody
a Verejnosťou proti násiliu
v Humennom, 41-ročný projektant Jozef Francúz (nezávislý kandidát), 34-ročný ekonóm Jozef Melničák za Kresťansko demokratické hnutie,
36-ročný ekonóm Ing. Michal
Stanko (nezávislý kandidát),
29-ročný technológ Ing. Jaroslav Šepeľa za Slovenskú

Aktuálna akcia:
platná od 14.11 do 20.11.

Bravčová krkovička

2,89

www.althan.sk

Malokarpatská saláma

Hovädzie na
guláš

5,29

za kg

Dusená šunka

Pliecko v Aspiku
VB

5,99

za kg

za kg

Villach párky

Volovec klobása
voľná

min. 85% bravčového
a hovädzieho mäsa

IN
NOV

4,59
za kg

4,59

4,99

za kg

za kg

KA

5,99
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
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Dňa 26. septembra 1916 na trati zo stanice
Lupków (Poľsko) do stanice Medzilaborce
(Slovensko) vo vysokej rýchlosti narazil nákladný
vlak prepravujúci cisterny s benzínom do
sanitného vlaku vezúceho ranených a chorých
z Východného frontu... Trosky vlakov horeli
dva dni... Oficiálne stanovený počet obeti tejto
katastrofy je 140 MŔTVYCH, priami účastníci
udávali číslo dvojnásobné...
Pamätajme na nich a obete všetkých vojen.
Ich osudy nás nabádajú k zmiereniu.

0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

PREDAJ
 Predám 1,5-izb. byt. RK
nevolať! Tel. 0902 154
908.
HE-R/0031

OZ Klub priateľov železníc Východného Slovenska
p o z ý v a verejnosť

 Predám PALIVOVÉ DREVO. Tel. 0917 083 374.

19. novembra (sobota) o 12.00 hod.
do priestorov Železničnej stanice na

HE-R/0030

ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE
K ŽELEZNIČNÉMU NEŠŤASTIU,

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 0908 102
786.

ktoré sa v súvislostiach s „veľkou vojnou“
stalo pri Medzilaborciach pred sto rokmi.
Počtom obetí ide o najväčšie nešťastie
na území Slovenska.

Na sv. Otomara (švajčiarsky opát 16. 11.) neuvidíš viac komára.
Svätá Alžbeta Uhorská (rehoľníčka 17. 11.) v bielom prilieta.
Keď začiatkom novembra sneží, máva
sneh výšku veží.
Studený november – zelený január.
Ak sa neudrží prvý novembrový sneh,
neudrží sa žiaden po celú zimu.
Keď kapusta pri nakladaní veľa
listov mala a kukurica veľa šúp, zima
bude dlhá.
Dážď v polovici novembra tuhé
mrazy v polovici januára predpovedá.
Keď v novembri ešte hubami lesný
porast je posiaty, zdražie obilie.

(jac)

Východ / Západ SLNKA
pon –
ut –
str –
štvr –
pia –
sob –
ned –

6:34 / 15:55 hod.
6:35 / 15:53 hod.
6:37 / 15:52 hod.
6:38 / 15:51 hod.
6:40 / 15:50 hod.
6:41 / 15:49 hod.
6:43 / 15:48 hod.

A L T H A N, s.r.o. Humenné
ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu

VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA rozvoz mäsových výrobkov a mäsa
požiadavky na uchádzača:
úplné stredné odborné vzdelanie
vodičský preukaz skupiny B, B1, C.C1, C+E
prax vo vedení motorového vozidla skupiny C
platný doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča
platný doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa Zákona
č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
 platná Kvalifikačná karta vodiča
 platná Tachografová karta vodiča
 prax minimálne 5 rokov













náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
rozvoz mäsových výrobkov a mäsa
vykládka tovaru odberateľovi podľa sprievodných dokladov
kontrola tovaru - druh a množstvo
dodržiavanie podmienok správnej manipulácie s tovarom
vybavenie objednávok podľa rozpisu a dodacieho listu
práca s registračnou pokladňou a finančnou hotovosťou

termín nástupu:
mzdové podmienky:

asap
dohodou

Žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom zasielajte poštou:
ALTHAN, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné
alebo e-mailom: j.kislan@althan.sk
g.zeliznakova@chemes.sk

PRÁCA
HE/0017

PRANOSTIKA
Keď vtáčik v doline pospevuje si –
zimu očakávaj, ak spieva na vŕšku
– oteplí sa.

HE-R/0001

 Ponúkame PRÁCU
PRE OPATROVATEĽKY
v Rakúsku (Viedeň a okolie). Podmienkou je prax
v opatrovaní, rovnako
potrebná je znalosť NJ.
Tel. 0902 087 243, 0915
333 579.
HE-R/0015

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

RÔZNE
 REKONŠTRUKCIE bytov
a domov. Info na tel. č. 0915
949 949.
HE-R/0012

 Montáž STREŠNÝCH
SNEHOVÝCH ZÁBRAN.
Tel. 0905 480 575.
HE-R/0023
Nájdete nás aj na facebooku:
www.facebook.com/humenskyexpres
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MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES
14. 11. Irma, Ima (Svetový deň diabetu)
15. 11. Leopold, Leopolda (Sviatok sv. Albert Veľkého –
patróna vedcov / Deň väzenských spisovateľov)
16. 11. Agnesa (Medzinárodný deň tolerancie – UNESCO /
Medzinárodný deň geografických informačných systémov)
17. 11. Klaudia – Deň boja za slobodu a demokraciu (štátny sviatok)
(Medzinárodný deň študentstva / Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej –
patrónky charity / Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc)
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OPUSTILI NÁS

18. 11. Eugen
19. 11. Alžbeta, Betina, Liliana (Svetový deň prevencie
týrania a zneužívania detí / Svetový deň toaliet)
V HUMENNOM
20. 11. Félix (Medzinárodný deň bez fajčenia / Medzinárodný
Mária Chauturová, nar. 1948
deň modlitieb za prenasledovanú cirkev / Svetový deň detí –
UNESCO / Svetový deň na pamiatku obetí havárií na cestách / Mgr. Rudolf Klikušovský, nar. 1949
Štefan Smrek, nar. 1949
Svetový deň absurdít / Deň spriemyselnenia Afriky)

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
14. 11. Dr. Max - Pharmstore,
Ul. 1. mája 21
15. 11. Avicena,
Nemocničná ul. 41
16. 11. Lúč,
Ul. 1. mája 22
17. 11. Laborecká,
Laborecká ul. 58
18. 11. Pri Nemocnici HE s.r.o,
Ul. 1. mája 5558
19. 11. Laborecká,
Laborecká ul. 58
20. 11. Na detskej poliklinike,
Hviezdoslavova ul. 29
KÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový bazén
pon
zatvorené – sanitárny deň
ut
08.15 – 10.15 hod.
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
str
09.00 – 10.15 hod.
12.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
09.00 – 14.00 hod.
15.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
pia
09.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 9.00 – 20.00 hod.
sauna – muži
ut - sob 13.00 – 19.00 hod.
ned
10.00 – 19.00 hod.
sauna – ženy
ut - sob 14.00 – 18.00 hod.
ned
10.00 – 19.00 hod.

Súčasťou bude finisáž výstavy „Miachal Čabala – výber
z tvorby“, so začiatkom o 15. hodine.
TAJOMNÉ SAVANY AFRICKÉ
Veľkoformátový čierno-biely cyklus autora Jozefa Česlu. Výstava
fotografií slovenského fotografa, lektora, predsedu fotografických
našich i medzinárodných súťaží – potrvá do 30. novembra.
KINO Fajn
SNOWDEN
Klasik americkej angažovanej kinematografie Oliver Stone skúma
profesijné rodinné zázemie Edwarda Snowdena, ktorý ukázal
svetu, že sme stále sledovaní. A že vojna proti teroru poslúžila ako
zámienka k bezprecedentnému vpádu moci do súkromia.
dráma (FRA/GER/USA), české titulky – 15. novembra
o 19.30 hod.
SEDEM STATOČNÝCH (THE MAGNIFICENT SEVEN)
Legendárny western Johna Sturgesa nie je iba majstrovským
príbehom o siedmich pištoľníkoch, ktorí sa nechajú najať
hŕstkou chudobných mexických dedinčanov, aby bránili ich
životy a majetok pred bandou chamtivých banditov.
western (USA), 1960, české titulky (Y. Brynner, S. McQueen,
Ch. Bronson) – 16. novembra o 19.30 hod.
TROLLOVIA (TROLLS)
Trolliemu kráľovi Peppymu sa totiž podarí aj so všetkými
jeho poddanými utiecť a založiť vlastné veselé mestečko
Trollíkovo, ktoré sa Bergenom nedarí nájsť. A tak je ich
kráľovstvo oproti šťastnému a farebnému Trollíkovu naplnené
hnevom a zlobou.
animovaná fantasy dobrodružná komédia (USA), slovenský
dabing – 17. novembra o 15.30 hod.
FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT (FANTASTIC
BEASTS AND WHERE TO FIND THEM)
Dobrodružstvo z pera spisovateľky J. K. Rowlingovej nás
vracia do sveta čarodejníkov a zvláštnych bytostí. Začínajú
v roku 1926, kedy Newt Scamender dokončil svetovú
výpravu za hľadaním a dokumentáciou výnimočného výskytu
magických stvorení. Jeho krátke zastavenie v New Yorku by
sa zaobišlo bez nehody, keby nebolo mukla menom Jacob,
strateného magického kufríka a úteku niektorých newtových
fantasticých zverov.
dobrodružný, rodinný, fantasy (GBR/USA), slovenský dabing –
17. novembra o 17.30 hod., 19. novembra (3D) o 15.30 hod.
IMT SMILE A LÚČNICA – MADE IN SLOVAKIA
Jedinečný projekt a režisérsky počin Jána Ďurovčíka - spojenie tradičného v podobe podmanivých tónov ľudovej hudby
súboru Lúčnica s kapelou IMT Smile a Ivanom Táslerom.
hudobný dokument (SVK), originálna verzia – 17. novembra
o 20.00 hod.; 19. novembra o 18.00 hod.
AMERICKÁ IDYLA (AMERICAN PASTORAL)
Film natočený podľa rovnomenného románu Philipa Rotha,
oceneného Pullitzerovou cenou, sleduje príbeh rodiny Seymoura
„Švéda“ Levova (Ewan McGregor), ktorej zdanlivo idylický
život je rozbitý sociálnym a politickým chaosom 60-tych rokov.
dráma (USA), české titulky – 19. novembra o 20.00 hod.

Myšlienka týždňa...
Najdôležitejšou prísadou
receptu na úspech
je umenie vychádzať s ľuďmi.
(Theodore Roosevelt, Jr.
- 26. americký prezident)

NESPOZNANÝ
Dokument zobrazuje nielen lesk reflektorov, bulváru či
okázalú tvár vystúpení, ale najmä tvrdú prácu, ktorá sa
skrýva za úspechmi Richarda Müllera. Nekonečné cestovania, úsmevy pri rozhovoroch s cudzími ľuďmi, izolácia, stres
aj únava, aj to je cena, ktorú musí úspešný spevák platiť
za to, že môže robiť prácu, ktorú ma rád – hudbu. Film sa
nakrúcal počas príprav a turné R. Müllera s kapelou Fragile v
rokoch 2013 – 2016, a vďaka osobným filmovým archívom
speváka sa dokument vracia zo súčasnosti späť do minulosti.
Vytvára tak intímny rez do života tejto legendy a pomáha
divákovi pochopiť jednotlivosti v kontexte celého života
Richarda Müllera.
dokument (SVK), originálna verzia – 20. novembra o 20.00 hod.

V SNINE
Vasiľ Kolinčák, nar. 1928
Květa Gerbócová, nar. 1948
Štefan Kovaľ, nar. 1950
VO VYŠNEJ JABLONKE
Mária Skripová, nar. 1931
III. ročník festivalu JEDEN SVET
v dňoch 17. - 20. októbra vždy od 17.00 hod. * 17. 10. - Castle
Cave; 18. 10. - Vihorlatská knižnica, 19. 10. - Adel Cafe a 20.
10. v osade Podskalka.
Všetky články z našich novín nájdete na:

www.humenskyexpres.sk

Spomienka na pána riaditeľa
Smrť, tá najkrutejšia podoba života, nám vzala
vzácneho človeka, dobrého priateľa. A zrazu
zisťujeme, že svet akosi ochudobnel.
Mgr. Rudolf KLIKUŠOVSKÝ pôsobil v humenskej Základnej
škole Hrnčiarskej dvadsať rokov. Najskôr ako zástupca riaditeľa
a od roku 1995 ako samotný riaditeľ školy až do roku 2012. Práve
v tomto plodnom období ostalo po ňom najviac šľapají. Vtedy si
najviac uvedomoval, že život nie je len pôžitok či trápenie, ale práca,
ktorú sme povinný vykonať. A on ju ako riaditeľ školy konal statočne.
Bol nielen riaditeľ, ale aj organizátor, stavbár, projektant, ekonóm,
kontrolór...
Rudolf Klikušovský bol najmä dobrým učiteľom mládeže. Bol
zodpovedný za prítomnosť a budúcnosť mladého človeka a on si tú
zodpovednosť uvedomoval a dôsledne uplatňoval. Vždy bol človek
čestný, priamy, zásadový, rozvážny, trpezlivý i vytrvalý. Bol hrdý
na svoju školu, učiteľov i žiakov. Vždy a všade učil a vychovával –
v triede, na chodbe či na ulici. Ako pedagóg predmetov slovenský
jazyk a výtvarná výchova vštepoval žiakom lásku k rodnej reči
a k umeniu. Ako starší kolega a riaditeľ usmerňoval prácu mladších
učiteľov, bol im nenápadným radcom a svoje bohaté skúsenosti
podával s láskou a s radosťou, ako sa podáva dar. Obdivovali sme jeho
životnú vitalitu i ochotu pomáhať všade, kde bolo treba i každému,
kto o to požiadal.
Dňom, keď dotĺklo jeho srdce - v nedeľu 6. novembra, v tak symbolický
čas, v období odpustkov ostali len spomienky, ktoré presviedčajú
o veľkej potrebe ľudskej spolupatričnosti a vzájomnej pozornosti.
Smrť nášho bývalého riaditeľa je dovŕšením bohatého a činorodého
života. Už budeme len spomínať. A v týchto spomienkach nám
Rudolf Klikušovský bude inšpiráciou i vzorom, pretože neodchádza
ako dlžník.
Odpočívaj v pokoji...
kolektív učiteľov a pracovníkov
ZŠ Hrnčiarska 13 v Humennom

HE/0032

MsKS – DOM KULTÚRY
HANA (HOMMAGE A HEGEROVÁ)
Hudobná inscenácia s piesňami Hany Hegerovej, slávnej československej speváčky, šansonierky a herečky. Réžia: Anton Šulík,
text: Peter Palac. Účinkujú: B. Švidraňová, V. Strapková, J.
Oľhová, M. Tomasy, M. Kvietik, B. Bačo, B. Zachar, E. Havasi,
M. Vyšinská, P. Hanuliaková a K. Remešová. – v utorok 22.
novembra o 19.00 hod. v divadelnej sále. Vstupné 11 eur.
OLEJOMAĽBY GABRIELY BEDNÁROVEJ
Autorská výstava. – Vernisáž výstavy vo štvrtok 10. novembra
o 16.30 hod. vo výstavnej miestnosti DK. Výstava potrvá do
30. novembra.
KAŠTIEĽ – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
DEŇ PREŠOVSKÉHO KRAJA 2016
Bezplatný vstup vo svojich výstavných a expozičných
priestoroch. – v utorok 15. novembra od 10.00 do 14.30 hod.

V KOCHANOVCIACH
Milan Kurejko, nar. 1971
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Navrátilci v hokejovom šate Humenného sa odvďačili
-MJK-, Humenné
Touto sezónou sa musia humenskí hokejisti, takpovediac, nutne „vytrpieť“. Po
tom, čo sa pre súťažný ročník 2015/16
prestrieľali do prvej ligy, boli nútení tieto prestížne rady opustiť, keď v januári
tohto roku nie svojou vinou prišli o svoj
domáci ľad zimného štadióna, čím súťaž
nebolo možné dohrať za normálnych
či obvyklých podmienok. To ich stálo
prvoligovú príslušnosť. Takže túto sezónu
2016/17 začali zápasovo úvodné kolá
na prepožičanom ľade Trebišova, resp.
odohrali zápasy na pôde súperov, niektoré zápasy boli preložené na neskoršie
dohrávky. Ale len do minulej soboty.
A návrat nášho A-tímu mužov
Mládežníckeho hokejového klubu Humenné
sa niesol v štýle, ktorý sa fanúšikom páči. Tí
zaplnili hľadisko štadióna z viac ako polovice
miest na sedenie a svojich hokejistov hnali za
víťazstvom. Zo strany súpera sme v sobotu
12. novembra podvečer hostili B-čko Liptovského Mikuláša. Obavy o plný zisk bodov
Humenčania mať nemuseli, čo bolo vidieť aj
na ľade, chlapci od Liptova o sebe nechali
vedieť až v tretej dvadsaťminútovke. Po
dvoch tretinách domáci viedli rozdielom 7:0,
medzi žrde konštrukcie oboch brán sa postavili brankárske dvojky tímov a to bol impulz aj pre súpera, keď zasadil do humenskej
brány štyri presné strely (čo si domáci mohli
za daného gólového stavu aj dovoliť), jednou
oponoval hrajúci tréner humenského A-čka,
Richard Šechný. Mladučkému Vladovi
Slivkovi nehodno nič vyčítať, keď prepustil
do svojej svätyne štyri góly, v takýchto zápasoch mužských tímov aj týmto spôsobom
zbiera svoje hokejové skúsenosti golmana.
Množstvu vyložených šancí súpera odolal,
keď na jeho bránu vyslali hráči Liptovského
Mikuláša osemnásť striel v poslednej tretine.
II. HOKEJOVÁ LIGA, skup. B
10. kolo
MHK Humenné –
MHk 32 Liptovský Mikuláš B
8:4 (3:0, 4:0, 1:4)
Góly: 3. V. Čopák (Kačurik, Komarnickis),
16. J. Dancsák (Šechný, Boboš), 20. V.
Čopák (Buraľ), 23. (osl. -1) T. Tartaľ (Kouda, Dancsák), 36. J. Dancsák (Klouda), 39.
J. Dancsák (Klouda, Buraľ), 40. D. Komarnickis (Čopák, Ficko), 48. R. Šechný
(Schnelly) – 42. T. Koniar (Pawelski), 51. M.
Mravec (Rec), 57. M. Pawelski (Pavlovič,
Martinek), 59. P. Kubáň (Mravec).
Strely: 45-36. Vylúčenia: 5-5; navyše 59.30
min. D. Bacúr (Liptov. Mikuláš) 5 + 20 min.
vyšší trest a osobný trest do konca zápasu.
Presilovky: 0-0. Oslabenia: 1-0. R: R.
Lauff – M. Janiga, M. Jobbágy. D: 700.
MHK: R. Dzúr (41. V. Slivka) – M. Schnelly, T. Tartaľ, D. Komarnickis, Ľ. Buraľ, J.
Kmiť – R. Šechný, R. Kačurik, F. Podsedlý,
M. Boboš, Pe. Klouda – V. Čopák, R. Ficko,

J. Dancsák (c), M. Tkáč, N. Polivka – F.
Macejka, E. Dzoba. Tréner: Richard Šechný.
MHk 32 a.s.: J. Melna (41. M. Bačík) – D.
Bacúr, M. Školiak, M. Mravec, R. Ševčík, J.
Pavlovič – T. Koniar, R. Fiala, P. Kubáň, L.
Rec, M. Pawelski – M. Matejka, S. Danko,
I. Kasanický, M. Martinek. Tréner: Záruba.

a Kubáň. O výsledok sa však domáci nemuseli obávať, rozdiel v skúsenostiach
bolo totiž na ľade vidieť. Zovretie celého
humenského tímu za jedným cieľom je na
ľade cítiť, určite k tomu prispeje aj trojica
bývalých extraligových hráčov – Jaro Kmiť,
Rišo Šechný a Peťo Klouda.

Nepríjemným bolestivým zraneniam sa
v tomto tvrdom športe vyhne len máloktorý
hokejista. Dvaja hráči s takmer identickou
zhodou mien boli za faulom a vylúčením
v čase 28:25 min. – F. Macejka Humenné)
zahral vysokou hokejkou na M. Matejku
(L. Mikuláš) a ten schádzal s krvavým poranením v oblasti pravého oka za pomoci
lekára z hracej plochy. Posledné sekundy
zápasu, keď už nešlo za stavu 8:4 o nič,
primrzol aj fanúšik. V čase 59:30 min. zostal po napadnutí D. Bacúrom ležať na chrbte
nehybne humenský kapitán, Juraj Dancsák,
ktorý v zápase potešil hetrikom. Po dlhšom
prerušení hry rozhodcom sa rovnako za
pomoci lekára nakoniec postavil na nohy
a vinník vykorčuľoval na trestnú lavicu
s vylúčením 5 + 20 minút do konca zápasu (aj keď už vlastne zostávalo iba tridsať
sekúnd do záverečného hvizdu rozhodcu).
Takže víťazstvo bolo povinné a nič ani
nikto z hráčov či golmanov tomu nezabránili. Gólový účet stretnutia otvoril už
Vlado Čopák dvoma gólmi z prvej tretiny
a nasledoval ho kapitán domáceho tímu,
Juraj Dancsák hetrikom (troma gólmi) v zápase, po jednom v druhej tretine pridal Tibor
Tartaľ v oslabení 4/5 a Dmitrijs Komarnickis, no a výhru domácich zakončil v 48. min.
hokejovými skúsenosťami ostrieľaný tréner
humenských hokejistov Richard Šechný ôsmym gólom do brány súpera (8:1). O góly,
ale do humenskej brány, sa hostia začali
uchádzať až v tretej tretine za stavu 7:0,
keď Roman Dzúr prenechal v bráne miesto
mladému Vladovi Slivkovi a postupne
skórovali Koniar, Mravec, Pawelski

Tento týždeň sú v hre humenských hokejistov až dve stretnutia. Keďže pre hokejový svet nie je ničím výnimočné, že dokážu
využiť každý možný ponúknutý voľný či
deň štátneho sviatku v kalendári, inak tomu
nebude ani vo štvrtok 17. novembra, kedy
v rámci 11. kola o 17.30 hod. opäť na svojom ľade privítajú zverenci R. Šechného
družstvo HK 2016 Trebišov. Náš najbližší
súper sa šplhá (momentálne so stratou 8
bodov na Humenné) postupne na vyššie
priečky, rovnako ako humenský klub, keď
na vedúce Brezno strácame iba jeden bod
a máme zápas k dobru. No a v sobotu 19. 11.
vykorčuľujú Humenčania na ľad súpera HC
Rebellion Gelnica v 12. kole.

1:0, 0:0).

Brezno
Humenné
Rim. Sobota
Trebišov
Lipt. Mikuláš
Ružomberok
Gelnica
Sabinov
Bardejov
Budapešť

11
10
10
10
10
10
10
9
11
9

7
8
7
5
5
4
3
3
3
2

2/0
0/0
0/0
0/1
0/0
0/1
1/0
0/0
0/0
0/1

2
2
3
4
5
5
6
6
8
6

57:40
55:32
61:40
39:35
56:49
37:39
39:45
39:45
40:79
26:45

25
24
21
16
15
13
11
9
9
7

• 10. kolo * Rim. Sobota – Bardejov 7:2
(4:0, 2:2, 1:0), Sabinov – Brezno 2:5 (1:1,
0:2, 1:2), Gelnica – Budapešť 7:6 PP (2:0, 2:2,
2:4 – 1:0), Trebišov – Ružomberok 3:1 (2:1,

Humenských fanúšikov potešil aj gól Dmitrijsa Komarnickisa, keď
upravil skóre na 7:0.v | FOTO MJK

Až prekvapivo veľa detí v sprievode svojich rodičov navštívilo
hokejový zápas v Humennom.
| FOTO MJK

Paralyzovaný kapitán humenského MHK – Juraj Dancsák zostal ležiac
na ľade po nepríjemnom strete so súperom. | FOTO MJK
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fanúšikom povinným víťazstvom.
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PREDKLADANIE
NÁVRHOV
NA UDELENIE
OCENENÍ
V OBLASTI ŠPORTU
V súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 121/2012 o udeľovaní verejných ocenení Mesta Humenné, môžu
byť podávané návrhy na udelenie ocenení v oblasti športu v termíne do 30. novembra 2016, a to na ocenenie:

Hrajúci tréner Humenčanov – Richard Šechný (vľavo) Túto trojicu sme vídavali na domácich zápasoch
s časťou svojej družiny po ôsmom góle, ktorý si ešte počas minulej sezóny, verní zostali
humenskému hokeju aj tentokrát. | FOTO MJK
zapísal aj do štatistiky. | FOTO MJK

ŠPORTOVEC ROKA
...športovcom (fyzickým osobám), ktorí
úspešne reprezentovali mesto Humenné
v športe a umiestnili sa na popredných
miestach, minimálne na republikovej
úrovni.
ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV ROKA
...kolektívom, ktoré úspešne reprezentovali mesto Humenné v kolektívnom športe a
umiestnili sa na popredných miestach, minimálne na republikovej úrovni.
CENA ZA ROZVOJ A PODPORU
ŠPORTU
...fyzickým osobám, ktoré sa počas života zaslúžili o rozvoj športu a telesnej
kultúry alebo vhodným spôsobom šport
intenzívne podporovali
Návrhy na udelenie ocenení môžu
podávať primátorka mesta, poslanci
Mestského zastupiteľstva, predstavitelia
kultúrnych, vedeckých, hospodárskych
a športových inštitúcií, ktoré pôsobia na
území mesta, i samotní občania mesta.
Za obsahovú a formálnu stránku návrhu zodpovedá navrhovateľ. Návrhy na
udelenie ocenení prerokuje a schvaľuje
mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.

Humenské duo golmanov (Roman Dzúr a Vlado
Slivka) na „ďakovačke“ po vyhratom zápase
s Liptovským Mikulášom. | FOTO MJK

Cestu na ľad do Humenného si našiel aj bývalý
hokejový reprezentant a tréner - Robo Pukalovič
(s víťazom). Žreboval tombolu. Hlavnú cenu (dres MHK)
venoval do tomboly Roman Schwarzbacher. | FOTO MJK

Hlasitý „odposluch“ v podaní Ultras Lions Humenné.
| FOTO MJK

Návrh musí obsahovať: osobné údaje
navrhovaného (t. j. meno, priezvisko,
titul, dátum narodenia, adresu trvalého
bydliska, povolanie, zamestnanie, štátnu
príslušnosť, vrátane súhlasu navrhovaného s nomináciou a súhlasu dotknutej
osoby so zverejnením osobných údajov
podľa osobitného predpisu; zdôvodnenie
návrhu na udelenie ocenenia, najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za
ktorú je navrhované ocenenie; dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma i v zahraničí.
Každoročne je udeľovaná aj CENA
PRIMÁTORKY za rozvoj športu a za
reprezentáciu mesta Humenné. Počas
kalendárneho roka môže Mesto Humenné udeliť čestné uznanie a primátorka mesta ďakovný list za dosahované výsledky, za reprezentáciu mesta
najúspešnejším športovcom, športovým
kolektívom bez určenia poradia v kategóriách žiaci, juniori, resp. dorast a
dospelí.
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Humenčanom chýbal presný recept zásahov na kôš košických „veterinárov“
-MJK-, Humenné
Domáci basketbalisti v plnej zbroji na súpera aj
tak nestačili. „Veterinári“ z Košíc mali okrem
základnej päťky na palubovke iba dvoch hráčov
na striedanie, z toho jeden hrajúci tréner Zvarík
a kapitán zároveň. Po tom, ako Oliver Čech v poslednej sekunde prvého polčasu dal kôš za tri
body, sa zdal súper za stavu 29:31 „priechodnejší“
veriac, že sa v tak nízkom počte hráčov čoskoro
aj unaví. No nestalo sa tak. V stretnutí II. ligy
mužov sa v sobotu 12. novembra na domácej
pôde Humenčania družstva 1. BK proti zdatným
Košičanom BK UVL bodovo nepresadili. Trojbodové hody sa v tomto stretnutí zo strany humenských basketbalistov sypali, ale nakoniec nie
v tom správnom čase.
II. BASKETBALOVÁ LIGA - MUŽI,
skup. Východ
1.BK HUMENNÉ – BK UVL KOŠICE
55:64 (7:16, 22:15, 7:14, 19:19)
1.BK: I. Kusko 16, Mi. Babjak 6, Ľ. Boršč 5, Pe.
Lošák 5, M. Jurčišin 0 (T. Glasa 4, D. Kulik 2, O.
Čech 6, D. Gavaľa 2, Pa. Sokyra 9). Tréner: Marek
Burič.
MMBK: Kudrec, Drotár, Járay, Fábrici, Gomboš
(Zvarík, Staško). Tréner: Zvarík.
Rozhodovali: E. Cetl – J. Bohucký.
Basketbalovo zdatný Humenčan v drese 1. Basketbalového klubu Humenné – Mišo Babjak, sa rozbehol
v úvodných sekundách po štyri body (2, 2) z dvoch
košov. Avšak prvých sedem bodov hostí zasadil
(2, 3, 2) do humenského koša neúprosný Drotár.
Herne vyspelú a na oko peknú I. štvrtinu videli diváci v sobotu 12. novembra popoludní v Mestskej
športovej hale. Trestné hody príliš súperovi z Košíc
nesvedčali a domáci si toho asi nevážili. Inak bodovo vyťažení Kusko a Gavaľa sa chytili až v druhej
desaťminútovke, najmä prvý menovaný. Výškou
dominujúci súper sa pohrával pri doskokoch hlavne

Športovo zdatný Mišo Babjak
v prieniku cez Gomboša. | FOTO MJK

Tomáš Glasa (v bielom) odoberá
loptu Drotárovi spod humenského
koša. | FOTO MJK

Buriča akosi nemali
nárok, až Paľo Sokyra
sa nechal tiež konečne
„počuť“ za 3 a 2 body
v rade (34:37). Domáci
občas zabúdali na zónovú
obranu a clonu, hostia
si, naopak, dobrú obranu nenechali tak často
pretrhnúť. Preto bolo
nutné skúšať to z humenskej strany spoza
trojkového oblúka. Emócie postupne gradovali
od úvodu poslednej časti
zápasu (39:45 ... 41:49),
dvojica rozhodcov však
Maťo Jurčišin (s loptou) v snahe o streľbu za tri body, na dokázala „ukočírovať“
prípadný doskok je pripravený Ľubo Boršč (v bielom). | FOTO MJK svoj tretí sobotňajší zápas v zmierlivom duchu.
s Ivom Kuskom. Košičania boli silovo priebojnejší, Košickí „veterinári“ sa začali strelecky presadzovať
ale nepresnosti vo finálnej fáze mali v rukách hráči v poslednej 6-minútovke celkom poľahky a klamať
oboch tímov. Domáci, hoc vnikli do zóny súpera, ale humenskú obranu (41:54 ... 46:56). Trojky sa v tomto
presnosť v zakončení akosi chýbala. Postupne Kusko dueli Humenčanom celkom sypali do koša súpera,
(3), Boršč (1, 1) a Lošák (3) znížili vedenie hostí na žiaľ, nie v tom správnom čase. Sny o možnom
26:27, obrat mohol nastať po krásnom samostatnom zlomení súpera sa postupne rozplývali, posledné
úniku Mi. Babjaka, ale Drotár mu k zisku koša predsa domáce body zasadili trojkou I. Kusko a jedným
len zabránil. V poslednej sekunde prvého polčasu sa trestným hodom T. Glasa.
vyznamenal trojkovým pokusom O. Čech – 29:31.
Vo svojom dravom počine v zisku lôpt tak nut- Snáď sa 1. BK Humenné osmelí na lepší výsledok
ných pre rozohranie Čech pokračoval neúprosne aj 19. novembra na pôde BKM Dastet Krompachy,
v úvode III. štvrtiny. Dve minúty nepadol ani jeden doma uvidíme našich basketbalistov A-družstva
kôš zo žiadnej strany, až na konci 33. minúty Gomboš mužov v sobotu 26. novembra doma proti ďalšiemu
a Staško zaťažili domáci účet (29:35). Zverenci M. košickému celku Tydam UPJŠ Košice.

Tréner humenských basketbalistov Marek Burič využíva oddychový čas na
cenné rady svojich zverencov.| FOTO MJK

Kapitán 1. BK Humenné – Peťo Lošák
bráni v streľbe Járayovi, pod dohľadom Gavaľu a Kulika. | FOTO MJK

Chalčáková a Telepun zaťažili bojové tatami v Čechách
(och), -MJK-; Hradec Králové, Praha, Humenné
Dvojica cvičencov Taekwondo
klubu Humenné – Alex Telepun
a Natália Chalčáková, majú za
sebou dve medzinárodné súťaže
u našich západných susedov.
V Hradci Králové sa zúčastnili
8. októbra turnaja „SOKOL Cup
2016 - CEFTA“, potom 5. novembra prestížnej súťaže „PRAGUE
Open 2016“.
Aj napriek tomu, že Alex Telepun
patril do skupiny kadetov, v rámci
Sokol cup zápasil s juniormi a svoje
ťaženie v bojoch zavŕšil vynikajúcim výsledkom, tretím miestom
vo svojej váhovej kategórii. V Prahe
potrápil a uštedril niekoľko presne
mierených techník poľskému zápasníkovi a neskoršiemu víťazovi
skupiny, v ktorej Telepun obsadil
konečné 5. miesto. Bezchybný
finálový zápas predviedla Natália
Chalčáková na turnaji v Hradci
Králové, keď poľskej zápasníčke
uštedrila technické K.O. a domov
si priniesla tú najcennejšiu medailu. Na pražskej súťaži s medzinárodnou účasťou zase iná poľská

zápasníčka Natáliu potrápila vo
finálovom boji,
no v posledných sekundách
sa
humenská
taekwondistka
skoncentrovala a uštedrila
súperke techniku
za tri body, čím
vyhrala
svoju
skupinu a získala najvyššie
pódiové umiestnenie.
Tréner
humenských taekwondistov
Ondrej Chalčák
bol s výsledkami
svojich
cvičencov
veľmi spokojný.
Zároveň vyslovil poďakovanie
sponzorovi klubu za možnosť
vycestovať
na tieto dva
zahraničné tur- Natália Chalčáková a Alex Telepun – zástupcovia
humenského bojového taekwonda. | FOTO ARCHÍV OCH
naje.
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Od zápasu k zápasu produkujú zlepšenie. Súper bol ale zase z basketbalovej bašty
-MJK-, Humenné
A opäť niečo „extra“ na humenskej palubovke MŠH pod deravými košmi. Od svojich starších
kolegov sa učia. Svit sídli na
druhej priečke našej najvyššej
basketbalovej súťaže, s rovnakým
počtom bodov (16) sa delí s Interom Bratislava o najvyšší
post v sezóne. Preto nečudo, že
najmladší humenskí basketbalisti zase ťahali za kratší koniec. Aj
keď, v tom poslednom dvojzápase
proti Svitu sme už mohli vidieť
z ich strany viac presnosti v zasadzovaní košov, prienikoch do zóny
súpera, objavili sa dokonca aj
prvky veľkého basketbalu pri práci s loptou u niektorých jednotlivcov. Stále sa však ešte nemôžu
rovnať so svojimi rovesníkmi so
skúsených slovenských basketbalových klubov.
I.LIGA MLADŠÍ ŽIACI – sk. Východ
1.BK HUMENNÉ – BKM ISKRA
SVIT
25:74 (8:20, 4:20, 7:16, 6:18)
a 20:63 (6:14, 4:17, 5:18, 5:14)
1.BK: D. Mráz 7, K. Gavaľa 4, D.
Zeleňák 4, A. Pankovčin 4, V. Vaceľ 0
(S. Karoľ 6, M. Lecák 0, O. Mihaľko 0,
S. Ďuraško 0, Š. Stanko 0, J. Balogáč
0), resp. K. Gavaľa 8, A. Pankovčin 8,
D. Mráz 2, D. Zeleňák 0, V. Vaceľ 0 (S.
Ďuraško 2, S. Karoľ 0, Š. Stanko 0, M.
Lecák 0, O. Mihaľko 0, J. Balogáč 0).
Tréner: Peter Adamec.
BKM Iskra: M. Farkaš, Z. Grac,

Humenská striedačka s trénerom Petrom Adamcom. | FOTO MJK

Takéto prevedenie v zápasoch mladších
žiakov 1. BK Humenné (žlté dresy – zľava: D. Mráz, V. Vaceľ, S. Karoľ) vidíme
často. Súper (M. Jiňa) využíva skúsenosti na protiútok. | FOTO MJK

M. Šimčák, J. Ewekeš, M. Kuzmík
(M. Hrkeľ, D. Garanyi, M. Jiňa, P.
Richtarčík, M. Miškovič, V. Baláž, M.
Gradzilla). Trénerka: Michaela Drobná.
Rozhodovali: E. Cetl – J. Bohucký.
Súper spod Tatier disponoval, na
svoj vek, veľmi dobrou medzihrou,
presnými prihrávkami, kým humenskí
mladí basketbalisti naďalej preferujú
individuálne prieniky po oboch krajoch ihriska, ktoré nedokážu pri svojich
začiatočníckych skúsenostiach vhodne
pretaviť na bod. Snaha im však nikdy
nechýba a každým zápasom vidieť mierne herné zlepšenie. „Iskričky“ zo Svitu boli kormidlovaní nežným pohlavím,
trénerkou Miškou Drobnou. Zverenci
Peťa Adamca na humenskej strane mali
chaotický rozbeh i prihrávky, bažia po
rýchlom prieniku pod kôš súpera za
každú cenu.
Bodovo sa v prvom sobotňajšom stret-

Mladé družstvo BKM Iskra Svit malo za
sebou sympatickú trénerku Michaelu
Drobnú. | FOTO MJK

Sympatické duo rozhodcov – Eduard
Cetl a Jakub Bohucký, prinieslo „šťavu“,
úsmev i cenné rady, najprv v dvojzápase
mladších žiakov a potom aj popoludní v
druholigovom zápase mužov. | FOTO MJK

Boj o loptu v podaní humenských mladých basketbalistov (zľava v žltom – A.
Pankovčin, D. Zeleňák, K. Gavaľa) a súpera zo Svitu. | FOTO MJK

nutí „utrhli“ na domácej pôde Dávid
Mráz (11) a Sebastián Karoľ (6), so
štyrmi bodmi ich nasledovali K. Gavaľa,
A. Pankovčin a D. Zeleňák. Po prvom
polčase s rozdielom 12:40 sa na oboch
stranách navýšil počet bodov takmer na
dvojnásobky, chlapci zo Svitu sa svojho
súpera neobávali, hrali v pohode.
Hostia aj v druhom zápase často vyťažili
z clony, zato Humenčania si ešte tento
štýl neosvojili. Pasovačky o loptu na
zemi prebiehali vždy vo veľkom štýle
a s nasadením. Obrana s čistým štítom
je už u niektorých individualít viditeľná,
neboja sa ísť do priamych súbojov. Plač
za potýčky, často aj tvrdšieho rázu, či
strety súperov nie sú v tejto vekovej
kategórii nijak zvlášť výnimočné. In-

tenzita hodov je často prudšia a lopta
rýchlejšia ako si deti dokážu uvedomiť,
preto niet divu, že aj dobre mienená
prihrávka spoluhráčovi má často iný
cieľ. Aj v druhom zápase sa presadili
dvaja strelci s presnou muškou – Kristián Gavaľa a Alan Pankovčin si zapísali
osem bodov do štatistiky, za jeden zdolaný kôš zaznamenali po dva body D.
Mráz a S. Ďuraško.
Niet čo dodať, Svit hral naoko veľmi
pekne, ale zato nemožno odoprieť
chuť dávať čo najviac možných bodov
do koša súpera zo strany humenskej
mládeže. A pri takomto nasadení sa
snáď jedného dňa dočkáme aj radosti
z víťazstiev našich najmenších nádejí.

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

II. LIGA VÝCHOD
5. kolo * ŠKST Humenné – STO Mokrance
4:10; ŠKST Humenné – ŠKST Sokol
Vojčice 8:6 * Michalovce B – V. Kapušany
11:3, Zbereko Košice – Valaliky A 8:6, ŠKP
Košice – Valaliky B 6:8, Vranov C – Vojčice
6:8, Šariš. Michaľany – Levoča B 11:3, Svidník – Margecany 3:11, Zbereko Košice – Valaliky B 8:6, ŠKP Košice – Valaliky A 5:9,
Vranov C – Mokrance 2:12, Šariš. Michaľany
– Margecany 5:9, Svidník – Levoča B 10:4.
Mokrance
9 8 0 1 90:36 25
Humenné
10 6 2 2 85:55 24
Zbereko KE
9 6 2 1 75:51 23
Valaliky A 	
9 6 2 1 80:46 23
Margecany
9 4 3 2 74:52 20
Michalovce B 9 4 2 3 69:57 19
ŠKP Košice
9 4 1 4 65:61 18
Vojčice
9 4 1 4 59:67 18
Svidník
10 3 1 6 60:80 17
Valaliky B
9 4 0 5 56:70 17
V. Kapušany
9 3 1 5 50:76 16
Vranov C
10 3 0 7 55:85 16
Š. Michaľany 10 2 0 7 57:83 14
Levoča B
9 0 1 8 35:91 10
III. LIGA SEVEROVÝCHOD
6. kolo * STJ Družba Bardejov – ŠKST
Humenné B 6:12 * Kamenica n/Cir. – Prešov
13:5, Belá n/Cir. – Snina 9:9, Vranov D –
Sedlice 9:9, Vranov E – Tecák Vranov 15:3,
Lemešany – Lužany pri Topli 8:10.
Humenné B
6 6 0 0 83:25 18
Sedlice
6 5 1 0 78:30 17
Lužany
6 4 0 2 57:51 14
Vranov D
6 3 1 2 62:46 13
Belá n/Cir.
6 3 1 2 55:53 13
Snina
6 3 1 2 54:54 13
Kamenica n/C. 6 3 0 3 54:54 12
Bardejov
6 2 0 4 51:57 10
Vranov E
6 2 0 4 49:59 10
Prešov
6 2 0 4 41:67 10
Lemešany
6 1 0 5 44:64 8
Tecák Vranov 6 0 0 6 20:88 6
IV. LIGA VIHORLATSKÁ
6. kolo * Dlhé n/Cir. – Košarovce 11:7, Brestov – Čierne n/T. 4:14, Kamenica n/Cir. B

– Hencovce 10:8, Vranov F – Hrabovec n/L.
3:15, Zemplín. Hámre – Kamienka 5:13, Belá
n/Cir. B – Snina B 1:17.
Hrabovec n/L. 6 4 1 1 72:36 15
Košarovce
6 4 1 1 61:47 15
Brestov
6 4 0 2 64:44 14
Dlhé n/Cir.
6 3 2 1 62:46 14
Z. Hámre
6 3 2 1 61:47 14
Kamienka
6 4 0 2 59:49 14
Čierne n/T.
6 3 1 2 57:51 13
Kamenica B
6 3 0 3 48:60 12
Snina B
6 2 1 3 51:57 11
Hencovce
6 0 2 4 48:60 8
Belá n/C. B
6 1 0 5 27:81 8
Vranov F
6 0 0 6 38:70 6
V. LIGA ObSTZ HE
4. kolo * Kochanovce B – Hažín n/Cir. 7:11, Snina C – Košarovce B 7:11, Lieskovec – Stakčín
12:6, Kolonica/Ladomirov – Ptičie 7:11.
Košarovce B
4 4 0 0 46:26 12
Kolonica/Ladom. 4 3 0 1 42:30 10
Lieskovec
4 3 0 1 36:36 10
Kochanovce A 3 3 0 0 41:13 9
Hažín n/Cir.
4 2 0 2 35:37 8
Snina C
4 1 0 3 32:40 6
Ptičie
4 1 0 3 31:41 6
ML/Čertižné
3 1 0 2 25:29 5
Kochanovce B 4 0 1 3 28:44 5
Stakčín
4 0 1 3 26:46 5

VI. LIGA ObSTZ HE
6. kolo * Snina D – Zemplín. Hámre 17:1,
Kochanovce C – ML/Čertižné B 12:6, Hažín
n/Cir. B – Kamienka B 15:3, Dlhé n/Cir. B –
Jasenov 16:2.
Kamienka B
6 5 0 1 67:41 16
Kolonica/Ladom. B 5 4 0 1 55:35 13
Hažín n/Cir. B 5 4 0 1 57:33 13
Belá n/Cir. C
5 3 1 1 49:41 12
Snina D
5 3 0 2 54:36 11
Dlhé n/Cir. B 5 2 1 2 54:36 10
ML/Čertižné B 6 2 0 4 52:56 10
Kochanovce C 5 2 0 3 50:40 9
Humenné C
4 2 0 2 39:33 8
Jasenov
5 0 0 5 16:74 5
Z. Hámre B
5 0 0 5 11:79 5
-MJK-
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Slovenskú reprezentáciu nohejbalistov povedie na svetový šampionát v Brne Marián Mihok
-MJK-, Humenné
Práca nôh s loptou, občas gymnastické
prevedenie, pohotové reflexy, správne rozhodnutie sa v danej chvíli, predvídavosť,
mesiace tréningu i zápasového procesu. Aj
to v sebe skrýva nohejbal. Takto v novembri minulého roku sme sa mali možnosť
spolupodieľať na európskom šampionáte
v Humennom, kedy sa tu zišla špička nohejbalistov starého kontinentu. Získali
sme dve striebra, single nám nevyšiel. Humenský kouč nohejbalistov ŠK Laborec
– MARIÁN MIHOK nie je v štruktúrach
slovenského nohejbalu nováčikom. A tentokrát je to práve on, reprezentačný tréner slovenského tímu nohejbalistov, ktorý
v závere tohto týždňa 17. – 20. novembra povedie v českom Brne svoj tím na
Majstrovstvách sveta 2016. Podotknime
ešte, že súčasťou výpravy bude aj asistent trénera a člen humenského ŠK Laborec, Lukáš Gabák, ktorý bol po dvoch
reprezentačných zrazoch trénerom nominovaný na zápasy singlistu (jednotlivcov).
Navyše máme v tíme prezidenta SNA, Gabriela Viňanského, ktorý je zároveň starostom zemplínskej obce Zalužice.
Niekedy v polovici tohto roku došlo na zasadnutí Výkonného výboru Slovenskej nohejbalovej asociácie, ktorý sa konal v Revúcej,
k zmene na poste reprezentačného trénera
mužov. Ponuku dostal Marián Mihok a bez
zaváhania ju aj využil.
„Nevidel som dôvod neprijať takúto výzvu.
Musím sa s tým popasovať. Bol som si vedomý, čo ma čaká a na aký boj som sa odhodlal. Majstrovstvá sveta v Brne budú určite
náročné, ale sme s našimi nohejbalistami
odhodlaní siahnuť na medailové pozície.“
Zodpovednosť je takto na pleciach humenského nohejbalistu a jeho asistenta Lukáša
Gabáka.
„Držím sa zásady, že Výkonný výbor SNA
vyberá trénera, tréner si vyberá hráčov do
svojho tímu a tí majú zanechať na ihrisku to
najlepšie, čo ich talent ponúka. Snažil som sa
pripraviť svojich budúcich reprezentantov čo
najlepšie. Je to, samozrejme, iný pohľad spoza
čiary a keď to musím urobiť ja. Určite je to
zložitejšie a ťarcha zodpovednosti je na mne.“
Podmienkou M. Mihoka bolo, že ak vezme
post hlavného trénera reprezentácie mužov,
vyberie si aj svojho asistenta. Je ním humenská výpomoc v podobe nohejbalistu ŠK Laborec Humenné, Lukáša Gabáka. Za vedúcim
tímu bol vybraný Ján Kilík z Revúcej, ale na
MS v Brne bude nakoniec rozhodcom.
Na prvom širšom reprezentačnom zraz
v Zalužiciach a na Zemplínskej šírave mal
Mihok chlapcov aj napríklad zo Sliača, aby aj
oni okúsili chuť atmosféry iného nohejbalu.
„Séria tréningov prebiehala v Trebišove, Humennom, Košiciach a Zalužiciach. Skúšal
som rôzne herné posty a kombinácie. Na
našom poslednom repre sústredení, ktoré
určí nomináciu výberu pre blížiace sa MS,
som si pripravil už svoj vlastný systém pre

tréning a skúšanie
hráčov, ktorých mám
k dispozícii. Musím
povedať, že v Humennom v dňoch 4. – 6.
novembra mám k dispozícii to najlepšie
z nohejbalistov, čo na V Humennom na nominačnom sústredení slovenskej nohejbalovej reprezentácie sa zišlo dvanásť hráčov
Slovensku máme. Ne- a tréner – horný rad zľava Ján BRUTOVSKÝ, Lukáš BEZE, Branislav BELKO, Michal BERTKO, Lukáš
tajím sa tým, že všetko GABÁK, Ján KILÍK, tréner Marián Mihok; v podrepe zľava: Ladislav DANKO, Igor HULÍN, Ladislav STUPÁK,
je z východu krajiny, Peter ULIČNÝ, Silven GALUS a Milan ČERNOTA. | FOTO ARCHÍV
aj keď niektorí pôsobia
v zahraničí. Absentujú
mi však traja hráči – zo
zdravotných dôvodov
sa ospravedlnil ľavák
Marek Hulín, s ktorým
som počítal na single
a konfrontovať ho so
Stupákom; ďalej Jakub
Siladi, ktorý je na
reprezentáciu mužov
ešte mladý; a Peťo Kozlík z Revúcej, ktorý
však celú túto sezónu
Marián Mihok – reprezentačný tréner
aj málo čo hrával.“
slovenských nohejbalistov. | FOTO ARCHÍV
Jeden singlista, traja
do dvojíc a piatich do
trojíc. Maximum je
deväť hráčov.
Pohodička na repre zraze v Humennom. | FOTO MJK
„Čo sa týka slovenskej
kicko (Španielsko), Francúzsko, Maďarsko,
reprezentácie, výber
nie je až tak široký. Do singlu sa rozhodu- Írsko, Taliansko, Južná Kórea, Mali, Poľsko,
jem medzi Lukášom Gabákom a Lacom Rumunsko, Rusko, Švajčiarsko, Slovensko,
Stupákom. Ten výber sa snažím nominovať Ukrajina a Spojené štáty americké.
z hľadiska toho, že už viem, koho máme
vyžrebovaného v skupine. Preto by som Po prvom reprezentačnom sústredení v
dokázal obetovať jednu disciplínu, aby som Zalužiciach a sérií tréningov, ktoré prebielepšieho hráča posunul do double, resp. triple, hali pravidelne raz v týždni, sa cez predĺžený Lukáš Gabák si zahrá na MS v Brne
kde by sme mali vyššiu šancu na postup do víkend 4. - 6. novembra uskutočnilo v súťaž jednotlivcov. | FOTO MJK
Humennom druhé reprezentačné sústredefinálových fáz.“
nie, na ktoré sa dostavilo dvanásť hráčov náhradníci: singel - Marek Hulín (KAC
Slovensko bolo vyžrebované do prvého koša
a vzišlo z nich sedem do záverečnej nomi- Košice), dvojice/trojice - Branislav Belko
v každej disciplíne – singel, double aj triple.
„Ja to vnímam veľmi pozitívne. V singli nácie na blížiace sa MS v Brne, plus trojica (NK Climax Vsetín - CZE), trojice - Lukáš
máme Kanaďana, do dvojíc možno z kvali- náhradníkov pre prípad, že by niekto pred Bezeg (NK 99 Trebišov)
fikácie dostaneme Kóreu. Papierovo by sme štvrtkovým odchodom mal závažné dôvody
Mestská športová hala VODOVA je súčasťou
to mali vyhrať. V semifinále nás čaká, samoz- odmietnuť svoju nomináciu.
rozsiahleho športového areálu v Brne,
rejme, niekto zo silnejších krajín – Rumunov,
NOMINÁCIA REPRE TRÉNERA
v mestskej časti Královo Pole. Celý komČechov alebo Švajčiarov. No ak chceme ísť
M. MIHOKA
plex, kde sa uskutočnia nohejbalové MS
do finále, musíme niekoho zo silných tímov
singel - Lukáš Gabák (ŠK Laborec Humenné) 2016 dvoch výkonnostných divízií sa skladá
poraziť.“
Takže, nič vopred nebudeme hovoriť ani dvojice - Ján Brutovský, Ladislav Stupák z dvoch priechodne spojených samostatných
písať, ale všetci priaznivci nohejbalu asi (obaja NK Climax Vsetín - CZE), Ján Kilík športových hál (3 300 a 900 miest). Hala II
bude naďalej slúžiť ako priestor pre nohejbavedia, že aká medailová „póza“ by Mariána (TJ Spartak Čelákovice - CZE)
Mihoka potešila. Dvadsaťjeden krajín zabo- trojice - Ján Brutovský, Ladislav Stupák lovú Sieň slávy, ktorá ponúkne výstavu histójuje už tento víkend o titul majstra sveta a Silven Galus (všetci NK Climax Vsetín rie českého nohejbalu.
– Rakúsko, Kanada, Kamerun, Kostarika, - CZE), Milan Černota (NK Revúca), Igor
Česká republika, Dánsko, Anglicko, Bas- Hulín (KAC Košice)

