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Červený kríž má vrátiť
mestu dotáciu 10-tisíc eur

Mesto si pri splatení úveru
pomôže výhodnejším
úverom

Viac na str. 6

Viac na str.7

Na cintoríne sa bude môcť
pochovávať ešte ďalšie 4 roky
Hoci je kapacita mestského cintorína v Humennom takmer zaplnená, bude sa na ňom pochovávať ešte
minimálne ďalšie štyri roky. Na cintoríne sa uvoľnilo 560 hrobových miest.
Milan Potocký, Humenné

Situácia s pochovávaním na
mestskom cintoríne nebude až taká kritická, ako sa
pôvodne zdalo. Aj napriek
tomu, že cintorín je takmer
zaplnený, pochovávať sa na
ňom bude môcť ešte minimálne štyri roky. Na rokovaní mestského zastupiteľstva

to potvrdila primátorka Jana
Vaľová. Samospráva už ale
intenzívne pracuje na výbere lokality, kde postaví nový
cintorín.

Uvoľnili sa hrobové
miesta po neplatičoch

Na mestskom cintoríne
v Humennom je v súčasnosti 4 800 hrobov. Napriek

tomu, že nových hrobových
miest je už len sto, samospráva odhaduje, že sa tu
bude môcť pochovávať ešte
ďalšie štyri roky. Riaditeľ
Technických služieb mesta
Humenné Milan Kuruc potvrdil, že sa uvoľnili ďalšie
hrobové miesta po neplatičoch. „Máme uvoľnené hroby. Máme okolo 500 hrobov

voľných,“ povedala primátorka Jana Vaľová. Riaditeľ
technických služieb spresnil,
že od 1. januára tohto roka
sa uvoľnilo 560 hrobovým
miest. Doplnil, že sú to hrobové miesta, ktoré zostali po
neplatičoch. Kuruc dodal, že
z tohto počtu je približne 60
miest detských. „Ak berieme
priemernú úmrtnosť v mes-
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Na cintoríne sa bude môcť pochovávať ešte ďalšie 4 roky
pokračovanie zo strany 1

te, že nám zomrie 118 až 130
ľudí, tak teoreticky nám to
vystačí minimálne na štyri
roky,“ vysvetlil Milan Kuruc.

Mesto hľadá lokalitu
na nový cintorín

Primátorka na rokovaní
zastupiteľstva uviedla, že
mesto už hľadá vhodnú lokalitu, kde postaví nový
cintorín. Pre samosprávu by
bolo ideálne, ak by vykúpila
a získala pozemky, kde nie
je veľa vlastníkov. Primátora vysvetlila, že sú lokality,
kde sú len jeden alebo dvaja
vlastníci pozemkov, ale aj
viacerí. „Budeme sa zaoberať tým, ako, ktoré územie,“
uviedla primátorka. V súčas-

nosti ešte podľa Vaľovej nie
je definitívne vybraná lokalita, kde sa bude nový cintorín
nachádzať.

Na dome smútku len
nutné opravy

Poslankyňa Mária Cehelská na rokovaní navrhla,
aby mesto v budúcom roku
investovalo do rekonštrukcie terajšieho domu smútku
na Ulici Janka Kráľa. „Stále
si myslím, že či pôjdeme na
nový cintorín niekam inde,
stále potrebujeme rekonštruovať dom smútku, pretože ešte pár rokov, predpokladám, sa v tom dome smútku
budú diať obrady,“ vysvetlila
Cehelská. Navrhla aj rozšírenie pôvodného cintorína.
Primátorka uviedla, že mesto

Na cintoríne sa bude pochovávať ešte ďalšie 4 roky. Po neplatičoch sa uvoľnilo 560
hrobových miest. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

plánuje v dome smútku len
najnutnejšie opravy. „Som
za to, aby sa dom smútku dal
do poriadku, ale aby sa dal
do nutných opráv,“ povedala
Vaľová. Mesto odhaduje, že
do najnutnejších opráv bude
potrebné investovať 83-tisíc
eur. Samospráva veľké roz-

šírenie cintorína na kopci
neplánuje. Mesto tam vlastní
málo pozemkov a navyše na
polohu na kopci sa sťažujú najmä starší obyvatelia.
„Myslím si, že lokalita na
kopci naozaj nie je najšťastnejšia,“ poznamenala primátorka.

Na Šírave plánujú postaviť nové bazény
Uprostred rekreačného strediska Kaluža na Zemplínskej šírave plánuje obec postaviť nový plavecký a termálny bazén. Medzi
nové vodné atrakcie by mali pribudnúť aj tobogany.
text a ilustračné foto: Milan Potocký, Kaluža

Obec Kaluža, ktorá je zároveň
správcom a prevádzkovateľom
rekreačného strediska s rovnomenným názvom, pripravuje výstavbu troch nových bazénov. Plavecký, termálny a bazén pre dojazd toboganov by
sa mali nachádzať uprostred
rekreačného strediska. Presnejšie na ploche medzi bazénom, ktorý postavila obec ešte
v roku 2003, a lokalitou, ktorá
je určená na stanovanie. Projekt nesie názov Vodný svet
Kaluža. Celkové náklady na
výstavbu bazénov a toboganov
odhaduje samospráva na viac
ako pol milióna eur. Predpokladaný termín začatia výstavby je marec 2017. Rekreanti by
mohli naplno využívať nové
bazény v lete 2018.

Nové atrakcie majú
pritiahnuť rekreantov

V súčasnosti je tento zámer v
procese EIA – posudzovania
vplyvov na životné prostredie.
Plavecký bazén by mal mať
262,5 metrov štvorcových
a hĺbku 1,6 metra. V bazéne
s obdĺžnikovým pôdorysom
je naplánovaných päť plaveckých dráh. Bazén pre tobogany má mať 96,35 m2 a hĺbku
1,2 metra. Tento dojazdový
bazén bude v tvare L a bude
slúžiť pre dojazd toboganov
a dojazd zo širokej šmýkačky. Termálny bazén bude
tiež ako plavecký obdĺžnikového pôdorysu. Umiestnený
bude pri bazéne pre tobogany. Teplota termálnej vody
v bazéne by mala dosahovať
40 stupňov Celzia. Vodný
svet pri obci Kaluža má pri-

tiahnuť viac návštevníkov do
rekreačného strediska. V Kaluži sa nachádza neplavecký
bazén, ktorý je v prevádzke
ešte od roku 2003. Pri bazéne však doteraz neboli žiadne
tobogany, šmýkačky ani iné
vodné atrakcie. Návštevnosť
rekreantov na Zemplínskej
šírave oživil až v roku 2014
nový Thermal park, ktorý za

viac ako 9,5 milióna eur postavila spoločnosť TRR centrum Kaluža. V jeho areáli sa
nachádza vlnový a plavecký
bazén, relaxačný a masážny
bazén, divoká rieka, hojdací
záliv, termálny bazén, oddychový a detský bazén a rôzne
šmýkačky. Súčasťou Thermal
parku je aj moderné wellness
centrum so saunami.
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Petra Senková: „Obavy z neznámeho treba potlačiť!“
Humenčanku Petru Senkovú pred rokom zlákala súťaž krásy. Po úspešnej účasti na jubilejnom ročníku Miss Domaša dostala ponuky až do ďalekého Talianska, ktoré sa neskôr stalo jej druhým domovom. I keď spočiatku neovládala jazyk a kultúra novej krajiny jej bola cudzia, dnes na Taliansko nedá dopustiť.

Michaela Jurcová, Humenné, Bibione
FOTO : Archív PS

Leto, na ktoré sa nezabúda

Študentka medicíny Petra využila
predminulé leto netradične. Z dlhej
chvíle sa rozhodla zúčastniť jubilejného ročníka najväčšej východoslovenskej súťaže krásy Miss Domaša.
Prítomným aj porote učarovala,
a tak domov odchádzala s titulom
miss sympatia. Potom dostala ponuku až do ďalekého Talianska. „Nahovárala ma na to kamarátka. Najprv
som mala obavy, ale potom som
sa rozhodla, že pôjdem. Lákalo ma
prostredie aj more. Mala to byť taká
dovolenka. Po sedemhodinovej ceste
nás privítali a oboznámili nás s priebehom súťaže. Bolo nás tam presne
osem dievčat, ktoré sme sa zúčastnili
na castingu. Ten som vyhrala a postúpila až do medzinárodného finále,
ktoré sa konalo v septembri,“ opisuje
priebeh súťaže. V ňom bojovalo dokopy dvadsaťštyri krások z rôznych
kútov Európy. Petra skončila siedma

v poradí, a hoci ocenili len prvých
šesť, ponuky sa spoluprácu sa jej začali len tak sypať.

Taliančina má svoje čaro

Napriek záujmu o fotenia však mladá medička v septembri opäť zavítala
na pôdu univerzity. Hoci medicínou
žila, talianska príroda a kultúra jej
učarovali. „Začala som tráviť víkendy
v Bibione. So školou som to zvládala super. Všetko sa dá, keď sa chce.
Skončilo to nakoniec tak, že som
toto leto súťaže krásy začala sama
organizovať. Pracovala som s dievčatami a často som im všetko tlmočila.
Potom som bola aj v porote a to ma
bavilo ešte viac, ako keď som súťažila ja. Bolo to o zábave a nie o strese,“ vysvetľuje Petra, ktorá štúdium
dočasne prerušila. Dôvod je jasný.
Doštudovať plánuje v Taliansku.
„Keď som tam išla prvýkrát, nevedela som nič. Dorozumievala som sa
len anglicky. Teraz je to už iné. Každý deň sa učím a taliančinu počujem
z každej strany, či už z televízie, alebo

z obchodov. Páči sa mi ich výslovnosť
a gramatika je v porovnaní s nemčinou či angličtinou oveľa ľahšia. Dokonca mi to pripomína latinčinu.
Avšak na štúdium v taliančine sa
potrebujem v jazyku zdokonaliť ešte
viac,“ prezrádza nám svoje plány.

Iný kraj, iný mrav

Hoci je Taliansko kultúrne aj jazykovo vzdialené, Petra tvrdí, že ju prijali
veľmi priateľsky a bez predsudkov.
Jediné, čo jej občas chýba, sú typické
slovenské jedlá ako bryndzové halušky či pirohy. „Bryndzu ani horčicu
tam nenájdete. Vlastne skoro žiadne
naše potraviny. Pre nich sú typické
cestoviny a pizza. Zaujímavé je, že
majú len jednu polievku – minestrone na rôzne spôsoby. Taktiež na
obed majú buď len polievku, alebo
len cestoviny. Nie ako my, že začíname polievkou,“ oboznamuje nás
s talianskou gastronómiou. Ďalším
odlišným zvykom, ktorý ju prekvapil,
je aj pitie kávy, ktorú pijú výlučne až
po obede.

Advent? To nehrozí

Ďalšou odlišnosťou je aj trávenie
vianočných sviatkov. Kým Slováci
postupne ale isto začínajú pociťovať
vianočnú eufóriu, Taliani to zatiaľ
neriešia. „Budú to moje prvé Vianoce
tam. Takže neviem, čo mám od toho
čakať. Viem len to, že 24. december
je u nich bežný pracovný deň. Vianoce oslavujú až deň potom, a to akýmsi vianočným obedom. Ďalší deň idú
zas všetci do práce. Zjavne to neprežívajú tak ako my,“ uzaviera.

Advent - čas plný vôní a radostného očakávania
Advent je čas očakávania a prípravy na najkrajšie sviatky v roku. Kresťanské sviatky, ktoré oslavujú narodenie Ježiša Krista. Slávnosťou Krista
Kráľa sa končí cirkevný rok a už nasledujúcou nedeľou, prvou adventnou, sa začína nový cirkevný rok a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.

JF, Humenné, FOTO: JF

S Adventom spájame aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú
prežiť tento čas plnšie. A k adventu
neodmysliteľne patrí okrem sviatočnej atmosféry aj adventný veniec
a zažaté trblietajúce sviece. A práve
adventnými vencami sme sa rozhodli
spríjemniť si predvianočný čas očakávania. My, žiaci Základnej školy
Hrnčiarskej 13 v Humennom, sme s
pomocou rodičov vyrábali nádherné
adventné vence. V priestoroch školy
sme s pomocou pani katechétky Gabiky Piatkovej, a tiež pani učiteľky Bibiány Bilšákovej zorganizovali výstavu

našich originálnych adventných vencov. Vďaka tomu sa každý, kto vkročil do našej školy, mohol vyše dvoch
týždňov do sýtosti vynadívať na vyše
70 krásnych adventných vencov. Stoly plné vencov dýchali tvorivosťou.
A niet sa čo čudovať, veď na nich trónili vence z prútia, perníka, gaštanov,
klátikov dreva, ale i z lega. Nechýbali
vence zdobené mašľami, škoricou,
šiškami, ale aj voňavým ihličím. Moderné i tie tradičné. Každý by si isto
vybral. Atmosféru voňavého čakania
nám spríjemnil príchod pána dekana
Františka Mariňáka, ktorý nás navštívil. Školou sa niesli krásne náboženské spevy našich najmenších, ktorí sa

nevedeli dočkať chvíle, keď k nim pán
dekan príde a požehná, a posvätí nám
naše adventné vence. Všetci prítomní
s veľkou radosťou v srdiečkach sledovali náboženské úkony a spoločne sa

s pánom dekanom modlili. Spokojní
žiaci si domov odnášali okrem posvätených adventných vencov aj diplomy
a vecné ceny za ich snahu. A advent už
môže začať...
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Milan Krajňák tvorí diela plné lásky

Rodák z neďalekého Nižného Hrušova je umelecký rezbár. Hoci sa môže pýšiť, že vytvoril dielo pre Svätého otca do Vatikánu, či
súsoším Cyrila a Metoda pre Maticu slovenskú, pokora a skromnosť ho neopustila.
Michaela Jurcová, Vranov nad Topľou

Tvorí s láskou v srdci. Málokto
vie, že dnes už úspešnému
a známemu rezbárovi pomohli
zorganizovať prvú autorskú výstavu Humenčanky. Milan mal
k vyrezávaniu blízko. Je vyštudovaný stolár a v mladosti čoto vyrezával, najmä pre vlastné
potešenie. Nakoniec však od
toho upustil a ubral sa úplne
iným smerom. Dlhých štrnásť
rokov pracoval v obchode s textilom. Chodil na výpredajové
akcie a stretával sa s ľuďmi.
Potom však nastal zlom, akási
životná kríza a potreba urobiť vo svojom živote čosi viac.
„Raz, keď som bol na rybačke,
mi na dlaň sadol motýľ. Začal
po mne loziť a nechcel odletieť. Ja som potom začal doma
chovať motýle. Mal som z toho
radosť a začínal som mať pocit,
že sa v mojom živote niečo deje.
Je zaujímavé, že v tom období
na mňa sadali motýle. Vtedy
som si uvedomil, že mi Boh
chce niečo povedať. Začal som
sa nad tým zamýšľať a prišiel
som na to, že mám tento obrovský dar, ktorý ale nevyužívam“,
spomína na stretnutie, ktoré
mu zmenilo celý život.

Kňaz mu uveril

Po tomto zistení našiel takmer
zabudnuté fotografie svojej drevorezby z mladosti. Po prívetivých slovách rodinnej známej
sa odhodlal tento umelecký dar
plne využiť. „V Čičave som našiel grécko-katolícke formačné
centrum. Vošiel som vo chvíli,
keď mali nejaké spoločenstvo.
Nikoho som sa nepýtal o slovo,
len som pozdravil, postavil sa
do stredu. Povedal som im, že
ich naučím robiť sochy, že bu-

deme spolu vyrezávať anjelov.
V tej chvíli im padli sánky a pozerali na mňa ako na blázna.
Najlepšia bola otázka kňaza,
otca Martina Mekela, ktorý sa
ma pýtal, aké sochy som doteraz urobil. Moja odpoveď znela
– žiadne,“ opisuje milú príhodu. To však Milan nepokladal
za problém, bol si istý tým, že
sochy vyreže. Trvalo zhruba pol
roka, kým ho kňaz opätovne
oslovil a ponúkol mu možnosť
pracovať v dielni. Potom už
bolo všetko jasné, Milan predal
zabehnutý obchod, rozpredal
stroje a za peniaze nakúpil vybavenie do dielne.

Nakopli ho Humenčanky

Dovtedy však pracoval sám na
sebe a postupne tvoril. Ďalší
impulz mu poskytli práve Humenčanky, ktoré mu zorganizovali prvú výstavu v motoreste Dvor pod viničnou skalou.
„Preto mám rád Humenčanov
a prechovávam k nim veľkú
úctu. Boli to práve oni, kto mi
podal pomocnú ruku, kto mi
dal vieru v seba a to, čo robím,
že by sa to mohlo páčiť aj iným.
Anička Šimkuličová, Marta Ondarková, pani Porvažníková a
ďalší, za ktorými môžem prísť
a viem, že mi nezištne pomôžu,“ približuje nám svoju prvú
vernisáž, z ktorej ostal v šoku
a milo prekvapený. Z toľkého
nadšenia a vďaky začal rozdávať anjelikov. Anjelikov dáva
ľuďom, pri ktorých má pocit,
že šíria dobro a vedia pomôcť
ostatným. No na ich výrobu už
nie je sám. Po priaznivých impulzoch a ponuke kňaza Mekela začal spolupracovať s Rómami v chránených dielňach. Hoci
sa ich kedysi stránil pre zlé skúsenosti, ktoré s nimi v obcho-

Už na prvý pohľad vidieť, že sa v práci našiel a napĺňa ho. | FOTO : Archív MK

de zažil. Paradoxne, rozhodol
sa dať šancu práve im. Dnes je
medzi nimi veľké priateľstvo.
Považuje ich za svojich a teší sa
z ich úspechov.

Až do Vatikánu

Pre Milana je úspechom i pohladením na duši, že práve jeho
žiaka, mladého Michala Jarku,
si umelecky osvojila Adela Banášová. Teší sa z obyčajných
maličkostí a žije v pokore. Vyrezával anjela Svätému otcovi,
či súsošie solúnskych bratov
Cyrila a Metoda pred budovu

Matice slovenskej v Martine.
Stále svoju prácu považuje za
veľký dar a príležitosť od Boha.
O budúcnosti má Milan jasnú
predstavu. Chcel by sa ešte viac
obetovať a urobiť niečo dobré
pre tento svet. Okrem iného je
jeho túžbou nie len rozdávať
anjelikov, ale aj naďalej chodiť
po rómskych osadách a vyhľadávať mladé a šikovné talenty,
ktorým by rád pomohol a odovzdal čo-to zo svojich skúseností. „Mám pocit, že pán Boh nás
chce cez tieto diela, cez naše
ruky a srdcia objať“, hovorí.
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Červený kríž má vrátiť mestu dotáciu 10-tisíc eur

Slovenský Červený kríž (SČK) územný spolok Humenné má mestu vrátiť dotáciu 10-tisíc eur. Samospráva tvrdí, že spolok v stanovenom termíne nepredložil všetky
potrebné doklady preukazujúce použitie dotácie. Červený kríž sa bráni, že v ničom nepochybil. Všetky náležitosti boli podľa SČK riadne a načas dodržané.
text a ilustračné foto: Milan Potocký, Humenné

Slovenský Červený kríž (SČK) územný spolok Humenné má mestu vrátiť dotáciu 10-tisíc eur, ktorú dostal
od samosprávy v roku 2015. Hlavná
kontrolórka Jana Čandová uviedla,
že počas plánovanej kontroly sociálneho a bytového odboru MsÚ v Humennom zistila, že územný spolok
nepredložil všetky potrebné doklady
preukazujúce použitie dotácie v súlade so zákonom o sociálnych službách
a všeobecne záväzným nariadením
mesta Humenné. Vysvetlila, že príjemca dotácie bol povinný do 15. januára písomne zdokladovať použitie
poskytnutej dotácie, ktoré pozostáva
z vecného vyhodnotenia projektu,
finančného vyúčtovania dotácie,
fotokópie účtovných dokladov preukazujúce použitie dotácie na schválený účel, výpisy z bankového účtu,
respektíve pokladničné doklady
a podiel spolufinancovania vo výške 10 percent z poskytnutej dotácie.
„Doklady neboli v súlade ani so zákonom, ani s VZN-kom,“ upozornila
hlavná kontrolórka.

Riaditeľka: V ničom sme
nepochybili

Riaditeľka SČK územný spolok Humenné Silvia Knapíková tvrdí, že
v ničom nepochybili. Poslancom
aj vedeniu mestu adresovala svoje
stanovisko prostredníctvom listu,
ktorý prečítala poslankyňa Mária
Cehelská. „Vyúčtovanie sme riadne
a načas predložili, ako nám ukladá
zmluva podľa zákona. Ku kontrole sme neboli ani prizvaní. Nebolo
možné o ničom diskutovať, nakoľko
sa kontroloval odbor bytový a sociálny. Touto cestou odkazujem občanom, že sme v ničom nepochybili
a všetky náležitosti v zmluve boli
riadne a načas dodržané. Po porade
s právnikmi a kontrolórkou Ústredného sekretariátu Slovenského Červeného kríža neboli vznesené žiadne
námietky, naopak, pochybilo mesto.
Červený kríž v meste Humenné pomáha tisíckam občanov, dáva taktiež
prácu, tak ho nechajte pracovať pre
občanov aj naďalej,“ uviedla vo svojom stanovisku Silvia Knapíková.

„Ale pochybujem, aby Červený kríž
urobil niečo také, čo by išlo proti
systému ich práce,“ povedal Hopta.
Dodal, že spolku treba dať šancu,
aby napravili svoju chybu. Obáva sa,
aby organizácia po vrátení dotácie
nezanikla. Poslanec Jozef Babják je
presvedčený, že SČK určite vyčerpal dotáciu v zmysle zákona. „Ja si
myslím, že Červený kríž na rozdiel
od možno iných prepravných služieb
robí svoju robotu dobre, robí svoju
robotu poctivo a v súlade s predpismi,“ povedal Babják a pokračoval:
„Myslíte si, že skutočne tam minuli
peniaze na niečo, čo je v rozpore so
zákonom? Tu, kde sú evidentné výsledky, je poskytovaná služba pre
občanov tohto mesta aj okolia a tu
zrazu ideme povedať, že ten subjekt
robil zle v rozpore s čímsi a peniaze
má vrátiť. Tak to si myslím, že určite
nie je v poriadku.“

Poslanec: Pochybujem,
že Červený kríž zneužil
dotáciu

Primátorka Jana Vaľová uviedla, že
prácu Červeného kríža nespochybňuje. „Ja beriem, že vykonávajú
dobrú prácu, ale toto je účtovníctvo
a ekonomika, vážení. Každý musí
doložiť bločky. Poriadok musí byť,“

Poslanec Ivan Hopta uviedol, že ak
by Červený kríž zneužil dotáciu, bol
by prvý za to, aby peniaze vrátili.

Primátorka: Prácu SČK
nikto nespochybňuje

reagovala primátorka. Dodala, že
ak by doklady kontroloval Najvyšší
kontrolný úrad (NKÚ), nebude sa
zaujímať, aký bol úmysel, ale bude
prihliadať na fakty a či splnili všetky
opatrenia. „Musíme oddeliť citovosť
od zákona,“ povedala Vaľová. Zdôraznila, že mesto Humenné poskytuje SČK najvyššie dotácie v rámci
celého Slovenska. V roku 2014 odsúhlasila samospráva SČK 20-tisíc
eur a o rok neskôr 10-tisíc. „Myslím
si, ani jedno mesto na Slovensku
neposkytlo toľko financií Červenému krížu ako mesto Humenné,“
povedala primátorka. Dodala, že na
základe predložených podkladov sa
nedá napríklad usúdiť, komu SČK
poskytoval službu. „Nemáme žiadne
doklady, bločky.“ Poslankyňa Cehelská upozornila, že so SČK bola podpísaná zmluva nie podľa VZN, ale
podľa zákona o sociálnych službách.
„A vyúčtovanie nemá problém kedykoľvek, akékoľvek doložiť,“ povedala
Cehelská. Podľa hlavnej kontrolórky
však predložené doklady neboli v súlade s VZN ani so zákonom. Poslanci
napokon odsúhlasili, že Červený kríž
musí dotáciu vrátiť. Za vrátenie dotácie bolo 11 poslancov, dvaja sa zdržali
a ôsmi boli proti.

Mesto Snina investovalo do osvetlenia počas štyroch rokov viac ako milión eur

Najtransparentnejším mestom na Slovensku je Vranov nad Topľou, nasleduje za ním Martin a Rožňava. Najhoršie z hľadiska otvorenosti je na tom Veľký Meder.
TASR, Snina

Sninská samospráva začala s obnovou
verejného osvetlenia pred štyrmi rokmi.
V rámci rekonštrukcie realizuje výmenu
svietidiel sodíkových výbojok za svietidlá
LED, rozvodov nízkeho napätia, stĺpov
verejného osvetlenia, ktoré sú v havarijnom stave, ale aj elektrorozvádzačov.
Vznikli tiež nové odberné zariadenia
a riadiaci systém. „Samospráva uvažuje
o postupnej rekonštrukcii osvetlenia na
celom území mesta,“ uviedla pre TASR

vedúca oddelenia výstavby Mestského
úradu v Snine Lýdia Gičová. Rekonštrukcia prebieha zatiaľ v štyroch etapách. V prvých dvoch investovalo mesto
do opráv verejného osvetlenia z vlastných prostriedkov takmer 600.000 eur.
Samospráva uskutočnila v roku 2013
tiež rekonštrukciu novej vetvy osvetlenia pozdĺž chodníka pre peších v tzv.
topoľovej aleji vedúcej k rekreačnej oblasti Sninské rybníky. Podľa Gičovej sú
investície do tretej etapy rozpočtované
na viac ako 400.000 eur. V súčasnosti je rozostavaná, ukončená by mala

byť v roku 2017. „K dnešnému dňu sú
zrealizované stavebné práce v celkovej
hodnote 210.000 eur,“ dodala. Poslednú štvrtú etapu začalo mesto realizovať
približne pred rokom. Investícia v celkovej výške takmer 320.000 eur bola
spolufinancovaná z eurofondov. Mesto
má tiež vypracovanú projektovú dokumentáciu na ďalšiu etapu, ktorá zahŕňa
rekonštrukciu verejného osvetlenia v lokalitách Tabla a Brehy. „V prípade vyhlásenia výzvy sa mesto bude uchádzať
o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie,“ vysvetlila ve-

dúca oddelenia výstavby s tým, že projektovaný rozpočtový náklad je takmer
510.000 eur. Súčasťou rekonštrukcií
bolo aj zlepšenie osvetlenia priechodov
pre chodcov, výmena svietidiel na kruhovej križovatke či výmena vzdušného
vedenia. Na zrekonštruovaných častiach
verejného osvetlenia je úspora elektrickej energie 60 až 75 percent. Závisí najmä od osvetľovanej lokality a od požadovanej intenzity osvetlenia. Najväčším
problémom pri rekonštrukcii verejného
osvetlenia je podľa Gičovej vysoká finančná náročnosť.
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Mesto si pri splatení úveru pomôže výhodnejším úverom

Humenskí poslanci schválili čerpanie nového úveru vo výške viac ako 2,4 milióna eur. Peniaze použije samospráva na refinancovanie starého, menej výhodného úveru.
Milan Potocký, Humenné

Ešte v roku 2011 schválili mestskí poslanci úverový rámec pre
mesto Humenné vo výške 4 milióny eur s lehotou splatnosti na
10 rokov. Pri tomto úvere má
mesto úrokovú sadzbu 2,99 %
p. a.. Samospráva sa rozhodla
tento starý úver splatiť novým
úverom. Argumentuje, že v súčasnosti sú na bankovom trhu
lepšie podmienky, než aké boli
pred piatimi rokmi. Pri novom
úvere dostane mesto z banky
oveľa výhodnejšie podmienky
v podobe nižšej úrokovej sadzby.
Ivana Jenčíková z Finančného
odboru Mestského úradu v Humennom uviedla, že ide o nový
úver s lepšími podmienkami.

Mesto: Úrokové sadzby
sú teraz výhodnejšie

Pri úvere, ktorý schválili poslanci ešte v roku 2011, dostalo
mesto úrokovú sadzbu 2,99 %.
Primátorka Jana Vaľová uviedla,
že v tom období, keď mesto bralo
úver, to bola nízka sadzba. „Teraz je momentálne taký, pove-

dala by som, veľmi dobrý jav na
trhoch, že banky núkajú na úvery sadzby pod jedno percento.
Čo naozaj, keď sme rozprávali s
rôznymi ekonómami, tak hovoria, že 20 rokov nebude takáto
možnosť požičať si peniaze. Takže mesto Humenné sa rozhodlo
komunikovať s bankami a úver,
ktorý už máme vo výške 2,99,
chce znížiť sadzbu pod jedno
percento úrokového zaťaženia,
čo bude vynikajúce. A bude to
prínos,“ vysvetlila primátorka.
Z ktorej banky bude mesto čerpať výhodnejší úver, ešte nie je
rozhodnuté. Samospráva sa rozhodne na základe ponuky viacerých bánk. „Samozrejme, každá
banka má iné podmienky a banky nám napísali, že si neprajú
zverejňovať svoje ponuky. Mesto
sa rozhodne podľa ponuky banky, ktorá bude pre samosprávu
najvýhodnejšia,“ poznamenala
primátorka.

Poslanec: Pozor na poplatky

S čerpaním výhodnejšieho úveru súhlasili aj opoziční poslanci

Poslanci schválili čerpanie nového výhodnejšieho úveru. Mesto ho použije na
refinancovanie staršieho úveru z roku 2011. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

z klubu Za demokratické Humenné. „Myslím si, že treba využiť situáciu, ktorá je momentálne na trhu úverov,“ povedal
poslanec Jozef Babják. Zároveň
ale upozornil, že mesto musí
brať do úvahy nielen výhodnú
úrokovú sadzbu, ale aj poplatky,
ktoré môžu samotný úver navýšiť. „Len na základe skúseností,
ktoré máme z úverovej zmluvy
s ČSOB na čiastku 4 milióny
eur, tak treba sa vyhnúť tomu,
čo sa stalo vtedy, že my sme síce
schválili maximálne 2,99 úrokovú sadzbu ročnú, ale vôbec sme
nemali informácie o tom, že ešte

príde dodatok k tejto zmluve,
kde je poplatok za správu úveru. A za tento poplatok my sme
zaplatili viac ako 100-tisíc eur.
Preto apelujem, aby do uznesenia, ktoré je tu predkladané, bolo
doplnené za slová maximálne
jedno percento vrátane poplatku
za správu úveru,“ navrhol poslanec Jozef Babják. Jeho návrh
ale neprešiel. Poslanci následne
chválili refinancovanie úverového rámca, prijatého ešte v roku
2011 novým úverom vo výške 2
488 000 eur, s lehotou splatnosti 10 rokov, úrokovou sadzbou
maximálne 1 % p. a..

obliekaní do uniforiem. Veríme, že toto podujatie bolo
osožné a dúfame, že i v budúc-

nosti sa nám podarí prispieť
k interaktívnosti pri edukačných podujatiach na školách.

Múzeum na kolesách v kaštieli
Pri príležitosti 72. výročia, ktoré si v tento rok pripomíname, sa
v kaštieli v Snine konalo edukačno-výstavné podujatie s názvom Múzeum na kolesách.
Viktória Capová, Snina FOTO: Daniela
Kapráľová

Interaktívnu besedou spojenou s výstavou sme priblížili
históriu 2. svetovej vojny, veľké množstvo faktov a dátumov. Toto podujatie bolo zamerané hlavne pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl
a pre prvé ročníky stredných
škôl, ktorí sa na túto akciu

vopred nahlásili. Žiaci získali
netradičnou formou množstvo
informácií nielen o priebehu vojny, ale boli obohatení
o mnohé ďalšie zaujímavosti
o ľuďoch, ktorí sa jej aktívne
zúčastnili, o partizánoch, o ženách v armáde. Zoznámili sa s
dôležitými funkciami ľudí od
prieskumníkov až po tankistov, s ich oblečením, úlohami
i s maskovaním. Počas besedy
boli žiaci aktívne zapájaní a
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Poslanci si vypočuli podnety a návrhy Humenčanov

Mestskí poslanci z klubu Za demokratické Humenné Miloš Meričko, Mária Cehelská a Jozef Babják zorganizovali uplynulý týždeň verejné
stretnutie s obyvateľmi mesta.
Milan Potocký, Humenné

Podľa poslancov je dôležité stretávať sa s Humenčanmi a mať s nimi
priamy kontakt nielen pred voľbami tak, ako to robia mnohí politici, ale počas celého funkčného
obdobia. „Cieľom je získať od ľudí
návrhy, námety a podnety, ktoré
môžeme na rokovaniach mestského
zastupiteľstva prednášať,“ uviedol
poslanec Miloš Meričko a dodal:
„Neprišli sme veľa rozprávať, ale
hlavne počúvať.“ Reštaurácia, v ktorej sa konalo stretnutie, bola zaplnená do posledného miesta. Poslankyňa a predsedníčka poslaneckého
klubu Za demokratické Humenné
Mária Cehelská ocenila najmä záujem ľudí, ktorí prišli na stretnutie
a zároveň prejavili ochotu a záujem
o veci verejné a chcú hľadať riešenia na problémy, ktoré ich trápia a
súvisia so životom v meste, na ich
sídlisku a ulici. „Nehľadáme kritický postoj, ale riešenia v prospech

občanov mesta,“ povedal poslanec
Jozef Babják. Poslanci informovali obyvateľov o pláne investičných
akcií na rok 2017, ktoré schválili
na poslednom mestskom zastupiteľstve. Poslanci chcú, aby Humenčania mali detailný prehľad o tom,
čo sa v meste v budúcom roku bude
stavať a rekonštruovať.

Humenčania povedali, čo
ich trápi

Obyvatelia mesta sa prevažne sťažovali na niektoré poškodené chodníky, nedostatok zelene, ktorá často
musí ustúpiť betónovým plochám,
nedostatočnú sieť cyklochodníkov,
narastajúci počet bezdomovcov,
ktorí sa často pod vplyvom alkoholu správajú agresívne a znečisťujú verejné priestranstvá. Viacerí
Humenčania sa posťažovali aj
na nelichotivú dopravnú situáciu
na niektorých križovatkách a úsekoch v meste. Cehelská vysvetlila,
že konkrétne podnety obyvateľov

Poslanci schválili čerpanie nového výhodnejšieho úveru. Mesto ho použije na
refinancovanie staršieho úveru z roku 2011. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenčania povedali poslancom, čo ich trápi. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

budú rozoberať v komisiách a aj na
rokovaniach mestského zastupiteľstva. Poslanec Babják dodal, že
niektoré riešenia podnetov a návr-

hov Humenčanov si často nevyžadujú veľké investičné náklady, ale
hlavne ochotu niektoré veci riešiť
a presadzovať.

Festival Jeden svet prilákal nových divákov
Zúfalstvo, nádej, odvaha, morálka, hranice... niekoľko z „obyčajných“ slov, ktorých význam mali možnosť dôvernejšie spoznať účastníci
premietaní dokumentárnych filmov v rámci regionálneho festivalu Jeden svet (JS) v Humennom.
Sandra Palenčárová, Humenné FOTO: JĎ

Už po tretí raz, na štyroch rôznych
miestach počas štyroch dní, mohli
nahliadnuť do životov ľudí, ktorí
pre to, aby uspokojili svoju predstavu o svojom živote, zažili mnoho
utrpenia. Niektorí z nich sa pre to
rozhodli sami, niektorých k tomu
prinútili vonkajšie okolnosti (napríklad vojna v Sýrii). Ale aj o nasledovania hodných ľuďoch - vzoroch – boli premietané filmy. Sprievodným programom festivalu boli
výstava Petra Kalmusa vo Vihorlatskej knižnici a podnetné diskusie,
ktoré okrem mnohých odpovedí
priniesli aj nejednu otázku: Prečo
sa o slovenských hrdinoch Vrbovi

a Wetzlerovi na školách (takmer?)
nehovorí? Môžeme očakávať svetlú
budúcnosť, keď nepoznáme svoju
minulosť? Ako by vyzeral svet, keby
sme boli schopní väčšej tolerancie
a mali ochotu porozumieť postojom
iných, namiesto toho, aby sme ich
vopred odsudzovali?

S premietaním pomohol aj kňaz

Tretím ročníkom Jeden svet príjemne potvrdil svoju opodstatnenosť. K známym tváram už pravidelných návštevníkov pribudla
desiatka nových divákov. „Veríme,
že ich nesklameme ani v máji budúceho roku pri Ozvenách festivalu
JS. Organizátori ďakujú besedujú-

cim hosťom za ich ochotu zúčastniť
sa festivalu, sponzorom, Vihorlatskej knižnici a tiež všetkým, ktorí
nám akoukoľvek formou pomohli
JS zorganizovať, zvlášť Miroslavovi Turákovi, farárovi z Ohradzian
za zapožičanie plátna a sninskému
kaštieľu za „zapožičanie“ Daniely
Kapráľovej, ktorá nám poskytla od-

bornú pomoc pri inštalovaní a prezentovaní výstavy Petra Kalmusa,“
uviedla za organizátorov Jana
Ďurašková z OZ Flek. Organizátormi JS sú: Iniciatíva Od veci k veci,
OZ Flek, OZ FreeMar, OZ Róm
Podskalky; spoluorganizátormi sú
Človek v ohrození, n. o., a tento rok
i Embassy of The U.S.A. Bratislava.
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TIS: Najtransparentnejším mestom je Vranov na Topľou

Najtransparentnejším mestom na Slovensku je Vranov nad Topľou, nasleduje za ním Martin a Rožňava. Najhoršie z hľadiska otvorenosti je
na tom Veľký Meder.
TASR, Bratislava

Vyplýva to z tohtoročného rebríčka
transparentnosti 100 najväčších
miest na Slovensku, ktorú dnes
predstavila mimovládna organizácia Transparency International
Slovensko (TIS). Víťaz rebríčka
Vranov nad Topľou sa ešte pred
štyrmi rokmi delil o poslednú 99.
priečku s Bytčou. „Jeho predstavitelia však po nelichotivom umiestnení vyjadrili odhodlanie výrazne
otvoriť mesto verejnej kontrole
a už v roku 2014 sa stali skokanom
ročníka,“ uviedla TIS. V prípade
Rožňavy vyzdvihla, že jej dosiahnuté skóre otvorenosti sa zásadne
vymyká štandardom pre mestá
porovnateľnej veľkosti. Kým mestá
pod 20.000 obyvateľov dosiahli
v priemere 48 percent bodov, Rožňava získala 75,4 percenta. „Tento

rebríček je podľa nás dôležitý, lebo
veľmi veľa ľudí, peňazí i nápadov
pochádza z regiónov a miest, ktoré
sa uplatňujú aj v národnej politike.
Rebríček nehovorí, čo všetko je zlé,
ale porovnáva vývoj, a tým sa snaží
mestá motivovať,“ priblížil Gabriel
Šípoš z TIS.

Otvorenejšie sú mestá na
strednom Slovensku

TIS zistilo, že až dve tretiny miest
sa oproti roku 2014 väčšmi otvorili
kontrole a taktiež, že noví primátori neznamenajú automaticky vyššiu
transparentnosť. Oproti roku 2010,
keď TIS merala otvorenosť samospráv prvýkrát, sa celkové skóre
miest zlepšilo o 11 percentuálnych
bodov. Aktuálne porovnanie podľa TIS ukázalo, že otvorenejšie sú
mestá na strednom Slovensku, ako
aj mestá s primátorom zo stredo-

3,09

Bravčové plece
bez kosti

Kompletnú sieť našich
predajní nájdete na
www.althan.sk

platná od 27.11.-04.12.2016

Bravčová panenka

za kg

6,49

zverejňovaní správ z kontrol hlavného kontrolóra, v automatickej
možnosti pre obyvateľov vystúpiť
k prerokovanému bodu na mestskom zastupiteľstve, zverejňovaní
zápisníc z výberových konaní či vo
vytvorení špecifického nástroja na
oznamovanie korupcie. Mimovládna organizácia hodnotila v rebríčku
najmä to, ako samosprávy pristupujú k zverejňovaniu informácií
a či majú zavedené pravidlá na
procesy. „Prístup k informáciám
umožňuje verejnú kontrolu vedenia miest, pravidlá zas obmedzujú priestor na svojvôľu,“ vysvetlil
Michal Piško z TIS s tým, že otvorenosť merali pomocou 96 indikátorov v 11 oblastiach, ako zmluvy
a rozpočet, prístup k informáciám,
účasť verejnosti na rozhodovaní,
personálna politika či verejné obstarávanie.
HE/0023

Aktuálna akcia:

pravých strán. Zlepšenie nastalo
v počte miest, ktoré zverejňujú
zvukové záznamy či videozáznamy zo zastupiteľstiev, alebo ktoré majú zverejnený etický kódex
volených predstaviteľov. Online
nahlásiť problém a sledovať jeho
riešenie umožňuje svojim obyvateľov už 62 zo 100 samospráv.
Stagnáciu či zhoršenie TIS eviduje v tom, že iba tretina samospráv
prijíma automaticky zamestnancov
cez výberové konania. „Až deväť
z desiatich samospráv nepoužilo
za dva roky pri predaji majetku ani
raz elektronickú aukciu. Iba šesť zo
100 primátorov zverejňuje na webe
mesta svoje majetkové priznania,“
priblížila TIS. Značné nedostatky
z pohľadu otvorenia sa verejnej
kontrole a väčšieho zapojenia obyvateľov do vecí verejných podľa
TIS pretrvávajú, napríklad pri

Bravčové stehno
bez kosti

3,69

Anglická
slanina

6,79

za kg

za kg

za kg

Maďarská saláma

6,09
za kg

Pražská šunka

Malokarpatská saláma

5,99
za kg

6,39
za kg

Villach párky

min. 85% bravčového
a hovädzieho mäsa

IN
NOV

KA

5,99
Navštívte naše predajne ALTHAN v Humennom:
Predajňa Zekon, Laborecká 4, 066 01 Humenné
Predajňa Humnné Nemocničná, Nemocničná 1449/16, 066 01 Humenné

za kg
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HUMENSKÝ EXPRES
HE-R/0038

Nájdete nás aj na facebooku:
www.facebook.com/humenskyexpres

PRANOSTIKA
Ak na Ondreja
(30. 11.) včely lietajú, bude
neúrodný rok.
Keď na sv. Ondreja sneží,
dlho si biela perina poleží.
Keď sv. Ondrej na plot mráz
posadí, nemusíme sa obávať
povodní.

SNOW FILM FEST – Kino Fajn

Celovečerné pásmo špičkových filmov o extrémnom
lyžovaní, zimnom lezení, snowboardingu, snowkitingu a ďalších zimných radovánkach z celého sveta je
možné vidieť vo viac ako 200 českých a slovenských
mestách. Festival organizuje občianske združenie Klub
Hedvábná stezka. SNOW FILM FEST vás pozýva na
filmy o absolútnom extréme polárnych expedícií,
šokujúcich výkonoch
športovcov aj o tom, ako
prežívajú svoje životy, keď
opadne adrenalín a je nutné
sa vyrovnať so situáciami
na pokraji života a smrti.

Zažijete ohlušujúce ticho i nekonečné arktické pustatiny,
rovnako nádheru zasnežených hôr a ľadovcov.
Program * 18:00 hod. Úvod * 18:04 Biele objatie (Slovensko, 53 min.) * 19:00 Tamara (Nemecko, 17 min.) *
19:17 Sibírsky traverz (Kanada, 27 min.) * 19:45 Prestávka (15 min.) * 20:00 Ľady a prílivy (USA, 30 min.)
* 20:30 Whiskey Berber (Česká republika, 34 min.) *
21:05 Expedícia Švédsko (Švédsko, 61 min.)

Na Ondreja ide orať len krivý
gazda.
Na sv. Saturnina (26. 11.,
biskup a mučeník) skučí
meluzína.
Keď je mokrý prvý december,
nič chladivé v zime nečakaj.
Na sv. Františka Xaverského
(3. 12.) ľadový vietor fučí od
severu.
Svätá Barbora (4. 12.) ťahá
sane do dvora.
Aké počasie na Barboru, také
býva až do Vianoc. (jac)

PONDELOK
28. NOVEMBRA 2016

Riadková
inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

PRENÁJOM
Stredná
odborná
škola
v Strážskom ponúka na prenájom NEBYTOVÉ PRIESTORY na
streche budovy školy. Podmienky prenájmu a informácie nájdete na - www.vucke.sk (Úradná
tabuľa-Ponukové konanie).
HE-R/0039
* Vezmem do podnájmu 1 osobu do
bytu na Sídlisku III v HE. Tel. 0918
304 967, 0940 891 899.
HE-R/0033

PREDAJ
* Predám veľký 2-izb. BYT
alebo vymením za 1,5-izb. byt
s balkónom (+ doplatok). Tel.
0915 882 724.
HE-R/0034
* Predám PALIVOVÉ DREVO. Tel.
0917 083 374.
HE-R/0030
* Predám BUKOVÉ ODREZKY.
Tel. 0908 102 786.
HE-R/0001

PRÁCA
* DREVOP, Dlhé nad Cirochou
prijme do pracovného pomeru
AUTOMECHANIKA do dielne
a PRACOVNÍKOV na gáter – za
výhodných platových podmienok.
Info na tel. č.: 0903 624 426.
HE-R/0035
*
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

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756
264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia,
infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná 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 fotografií. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia
anonymné príspevky neuverejňuje. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. * Tlačí: PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná.
SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ. Distribuované zdarma v meste Humenné. Registrované Ministerstvom kultúry SR – EV 3959/09. ISSN: 1338-1121.© VIHORLAT PRESS, s. r. o.
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MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES
28. 11. Henrieta
29. 11. Vratko
(Medzinárodný deň solidarity s ľuďmi
Palestíny)
30. 11. Ondrej, Andrej, Andreas
(Deň počítačovej bezpečnosti)
1. 12. Edmund, Edmunda
(Svetový deň boja proti AIDS – WHO)

2. 12. Bibiána
(Svetový deň zrušenia otroctva)
3. 12. Oldrich
(Sviatok sv. Františka Xaverského – patróna
diela šírenia viery misionárov / Medzinárodný 		
deň osôb so zdravotným postihnutím – OSN)
4. 12. Barbora, Barbara
(Druhá adventná nedeľa / Sviatok sv. Barbory –
patrónky baníkov a delostrelcov)

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
MsKS – DOM KULTÚRY
JANA BAKIČOVÁ: FARBY JESENE
Certifikovaná lektorka výtvarnej techniky miluje
maľbu horúcim voskom. Pomáha ľuďom kreatívne
tvoriť, objavovať svet farieb a pochopiť, ako
prostredníctvom nich môžeme ovplyvňovať naše
emócie a zlepšovať si tak zdravie a každodenný
život. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok
1. decembra o 16.30 hod. vo výstavnej sieni DK.
Výstava potrvá do 16. 1. 2017.
ADVENTNÁ NEDEĽA
Humenskí seniori / žiaci ZŠ Dargovských hrdinov
v Humennom. – v nedeľu 4. decembra o 15.00
hod. pri Fontáne lásky.
LIST PRE MIKULÁŠA
Mikulášsko-vianočný program v podaní Divadla
Theátrum z Rožňavy. – v nedeľu 4. decembra
o 17.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné
3/2 eur.
ROZSVIETENIE JEDLIČKY
Pred Domom kultúry v nedeľu 4. decembra
o 18.00 hod.
LEJOMAĽBY 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
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.

KÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový bazén
zatvorené – sanitárny deň
pon
ut
08.15 – 09.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
str, pia 13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
13.00 – 14.00 hod.
15.00 – 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.

Východ / Západ SLNKA

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

6:54 / 15:42 hod.
6:55 / 15:41 hod.
6:57 / 15:41 hod.
6:58 / 15:40 hod.
6:59 / 15:40 hod.
7:00 / 15:39 hod.
7:02 / 15:39 hod.

INZERCIA | 11
INFOSERVIS / INZERCIA

KINO Fajn
VTEDY V RAJI
Film na motívy rovnomenného románu
spisovateľa a scenáristu Josefa Urbana vypovedá
o osudovej láske, nezlomnom priateľstve
a vzťahoch českých a nemeckých horolezcov,
do ktorých osudov zasiahla ťažká vojnová doba
Protektorátu. Legendárny, mýtmi ovenčený
a vo svojej dobe najlepší český horolezec Josef
Smítka odmietol nastúpiť k totalitnému nasadeniu
v Ríši a niekoľko rokov sa pred nemeckými
úradmi a gestapom skrýval v skalnatom meste
Hruboskalska, podporovaný kamarátmi z radov
českých a nemeckých horolezcov. Na svojej ceste
za slobodou prekročil hranice možností nielen na
skalách, ale aj v živote. Stal sa legendou pre svoj
nezlomný postoj k partii kamarátov i k vysnívanej
žene. Nikdy sa nesklonil pred okupačnou mocou.
dobrodružný, romantický (CZE/SVK), originálna
verzia – 28. novembra o 19.30 hod.
SNOW FILM FEST
Celovečerné pásmo filmov so športovou
tematikou. – 29. novembra od 18.00 do 22.10 hod.
ČERVENÝ PAVÚK (CZERWONY PAJAK)
Divák sa vnára do spletitého príbehu fascinácie
zlom, ktoré sa skrýva na miestach, kde by sme
ho nečakali. Karol, obyčajný mladý muž, stretne
oveľa staršieho muža, o ktorom sa domnieva, že
by mohol byť povestným „červeným pavúkom“,
obávaným sériovým vrahom, ktorý v 60-tych
rokoch desil obyvateľov Krakova. Karol začne
byť obávaným mužom posadnutý a začne ho
sledovať. Medzitým sa zoznámi aj s Dankou,
o niečo staršou fotografkou, ktorá pracuje pre
miestne noviny. Pokúšaný láskou a fascinovaný
smrťou, bude musieť čoskoro učiniť
najzásadnejšie rozhodnutie svojho života.
psychologický thriller (POL/CZE/SVK), české
titulky – 30. novembra o 19.30 hod.

SANTA JE STÁLE ÚCHYL (BAD SANTA 2)
Po viac ako jedenástich rokoch vzniklo
pokračovanie Santu, ktorý je všetko, len nie
ľudomil. Odpudivo neodolateľný zlodej Willie
(Billy Bob Thorton) je stále alkoholik, stále
sukničkár a už zase na dne. Znovu si teda
oblečie kostým Santu a neochotne spojí sily s
bývalým parťákom Markusom, aby na Vianoce
vykradli centrálu jednej skorumpovanej
chicagskej charity.
čierna komédia (USA), české titulky – 1.
decembra o 19.30 hod., 3. decembra o 17.30
hod.
VAIANA – LEGENDA O OCEÁNE
(THE LEGEND FROM THE END OF THE
EARTH)
Od tvorcov filmov Ľadové kráľovstvo a
Zootropolis. Strhujúci animovaný príbeh o
odvážnom dievčati, ktoré sa rozhodne zachrániť
svoj ľud a tak sa vydáva na nebezpečnú plavbu
naprieč otvoreným oceánom. Stretáva kedysi
mocného poloboha Mauiho, ktorý jej pomáha
stať sa skúsenou more-plavkyňou. Zažívajú
nebezpečné dobrodružstvá, stretávajú monštrá
a príšery, ktorým uniknú len o vlások. A Vaiana
počas cesty plní dôležitú úlohu svojich dávnych
predkov a objaví niečo, čo vždy hľadala – samú
seba.
animovaná komédia (USA), slovenský dabing
– 2. decembra (3D) o 17.00 hod., 3. decembra
o 15.00 hod.
UNDERWORLD: KRVAVÉ VOJNY
(BLOOD WARS)
Ochráň svoj rod. Pre fanúšikov upírov a
vlkolakov je tu piata časť filmovej sci-fi série.
Kate Beckinsale sa vracia ako Selene a Theo
James sa opäť predstaví v role Davida. Pokúsi
sa zastaviť odveký boj medzi Lykanmi a
Upírmi.
akčný, horor (USA), slovenské titulky – 2. a 4.
decembra o 19.30 hod., 3. decembra (3D)
o 19.30 hod.

OPUSTILI NÁS

V HUMENNOM
Marta Tóthová, nar. 1928
Ján Demčák, nar. 1934
Juraj Salanci, nar. 1940
Milan Macejka, nar. 1946
V JASENOVE
Martin Šuľak, nar. 1944

V KOCHANOVCIACH
Alžbeta Džuganová, nar. 1935
V SNINE
Jozefína Šelepaková, nar. 1921
Michal Kováč, nar. 1932
Mária Karaščáková, nar. 1926
Dušan Zimovčák, nar. 1955
Josef Ferenc, nar. 1976
V TOPOĽOVKE
Ján Ladičkovský, nar. 1956
V ULIČI
Ján Fedič, nar. 1953
VO VYŠNOM HRUŠOVE
Alžbeta Daňová, nar. 1924
V ZBOJI
Anna Kočanová, nar. 1931
V ZEMPLÍNSKYCH HÁMROCH
Mária Piptová, nar. 1932
Myšlienka týždňa...
„Keď ťa oslobodí pravda,
budeš naozaj slobodný
a nebudeš dbať na daromné
ľudské reči.“
(Tomáš Kempenský – nemecký
kňaz, rehoľník u Augustiniánov
a mystik)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
28. 11. Pri fontáne,
Nám. slobody 28
29. 11. Na detskej poliklinike,
Hviezdoslavova ul. 29
30. 11. Harmónia,
Ul. 1. mája 2045/21
01. 12. Centrum,
Nám. slobody 67
02. 12. Dr. Max - Kaufland,
Štefánikova ul. 50
03. 12. Dr. Max - Kaufland,
Štefánikova ul. 50
04. 12. Centrum,
Nám. slobody 67
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Karty na ľade lídra zamiešala až posledná štvrtina
-MJK-, Humenné
Každým zápasom na humenskom
ľade zimného štadióna je v ponuke
pre fanúšikov nášho druholigistu
MHK Humenné niečo iné. Naposledy v sobotu 26. novembra podvečer
privítalo, síce, diváka mierne prítmie pred samotným duelom, ktorý
mal byť jednoznačným v prospech
domáceho tímu, ale nakoniec sa oba
zmätočné javy ukázali v pravom
svetle. Humenčania vyhrali takmer
prehratý zápas a nielen fanúšika humenského hokeja, ale hlavne fotografov potešila nová zvýšená intenzita
osvetlenia nad ľadovou plochou. No
a perličkou sa ukázali svetelné efekty
po góle (v oboch bránach), na ktorých
frekvenciu si bude musieť zvyknúť
aj samotný koordinátor. Cestu na
štadión si postupne nachádza aj naša
rómska menšina, ktorá nie v malom
počte fandí humenským hokejistom
A-družstva mužov.
Hokejisti zo Sabinova boli vyzývateľovi
a (v tom čase) lídrovi skupiny B na poli
druhej hokejovej ligy od rozkorčuľovania
a úvodných buly minimálne vyrovnaným
súperom, ak nie viac. A to „mliekari“
potvrdzovali pomaličky v prvej tretine,
ktorú zvládli pozitívnym skóre (2:3),
navyše sa im v tejto časti zápasu ušlo po
hákovaní Buraľa aj možnosť trestného
strieľania, čo Segľa s pôžitkom využil.
Do poslednej tretiny sa išlo za nerozhodného stavu (4:4) a v tej už dostali slovo
iba humenskí hokejisti, keď ľady lámali
nekompromisne – dvakrát kapitán tímu J.
Dancák, M. Schnelly a D. Komarinckis.

Dmitrij Komarnickis (na zemi) v spleti sabinovských
hokejistov, no aj tak sa vymámil zo zovretia a zvýšil na
7:4 v presilovke 5/4. | FOTO MJK

Kapitán MHK Humenné – Juraj Dancsák (vľavo) sa proti
sabinovskému brankárovi presadil dvakrát. | FOTO MJK

O prekvapenie sa v konečnom bilancovaní postarali Humenčania svojmu
súperovi, ktorý ešte v priebehu druhej
dvadsaťminútovky pomýšľal ak nie na
remízu s možným predĺžením, tak určite
na plný zisk bodov. Ale tu sa ukázalo
družstvo trénera R. Šechného ako jeden
celok a štvorgólovým rozdielom nakoniec odvrátil neúprosný tlak Sabinova.
II. HOKEJOVÁ LIGA, skup. B – 13. kolo

MHK Humenné – HK Sabinov
8:4 (2:3, 2:1, 4:0)

Góly: 12. Pe. Klouda (Dancsák, Čopák),
14. R. Šechný (Tkáč, Schnelly), 23. V.
Čopák (Buraľ, Marjov), 34. (pres. +1) Ľ.
Buraľ (Šechný, Dzoba), 47. J. Dancsák
(Čopák, Tkáč), 49. M. Schnelly (Dzoba,
Šechný), 51. (pres. +1) D. Komarnickis
(Schnelly, Šechný), 57. J. Dancsák
(Šechný, Klouda) - 11. Pa. Hajduk (Rusnák, Pavlovský), 18. Ma. Segľa (trestné
strieľanie), 19. L. Zagrapan (Goffa,
Bortňák), 27. M. Pavlovský.
Strely: 40-32. Vylúčenia: 4-5. Presilovky: 2-0. Oslabenia: 0-0. R: M.
Mihaľov – O. Homola, Pe. Hric. D: 650.
MHK: T. Petro (19. R. Dzúr) – R.
Ani Maťo Schnelly nezostal Šechný, M. Boboš, D. Komarnickis,
humenskému fanúšikovi nič M. Tkáč, M. Schnelly – Pe. Klouda, Ľ.
Buraľ, J. Dancsák, M. Žemba, V. Čopák
dlžný. | FOTO MJK
– N. Polivka, A. Suvák, R. Marjov, E.
Dzoba. Tréner: Richard Šechný.
HK: M. Ščambora – M. Pavlovský,
M. Komloš, R. Rusnák, J. Guntáš, Pa.
Hajduk – Ľ. Šándor, S. Tomko, M.
Segľa, P. Matola, M. Triščík – L. Zagrapan, M. Pribula, A. Goffa, D. Bortňák.
Tréner: Bortňák.
Šance úvodných minút míňali brány
z oboch strán (Dancsák – Pavlovský).
Trochu „primrznutí“ domáci hráči
Humenský Ľubo Buraľ potom,
nepokryli Paľa Hajduka, ktorý v 11. min.
keď súper otočil vedenie na 2:3.
mieril presne medzi žrde brány T. Petra.
| FOTO MJK
Už o minútu ožili svetelné gólové efekty

v
priestoroch
štadióna zase,
ale už aj s radostnými ováciami
z
vyrovnávajúceho projektilu Peťa Kloudu,
následne o dve
minúty si gólovú
štatistiku rozšíril
aj hrajúci tréner
Rišo Šechný –
2:1. Ľahšie sa
dýchalo na ľade
i
striedačke.
Ale len do 18.
minúty,
kedy
hákovanie
Ľ.
Buraľa
vyšlo
domácich draho
– na ľade zostala len dvojica pri trestnom
strieľaní, Maťo
Segľa sa vydal
zoči-voči
humenskému golmanovi, ktorého
backhandom
hokejky zdolal.
Na prvú prestávku
odchádzali predsa
len v lepšej nálade
Sabinovčania,
keď v čase 18:08
min. otočil skóre
L. Zagrapan –
2:3 a menili sa
v tom čase aj
posty
humenských brankárov
(Dzúr za Petra).
Vyrovnávajúcu
radosť do skóre
priniesol v 23.
min. V. Čopák,
ale opäť nie nadl-

Ako prvá bola pokorená humenská brána, Paľo Hajduk
(čierno-zelený dres) nenechal vyniknúť Tomáša Petra.
| FOTO MJK

Tréner Rišo Šechný zvyčajne „nakombinuje“ akcie
domácich k úspešnému zakončeniu. | FOTO MJK

Deti sú ozdobou každého športového zápasu. Rovnako
tieto dve milé dievčatká i malý „Bondra“. | FOTO MJK
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alebo, ako ľahko vyrobiť „kovbojku“ pre oko diváka
Možno za zamyslenie organizátorom humenského hokeja by stálo, že
detské publikum, často predškolského
veku v sprievode jedného alebo oboch
rodičov, je permanentne v priebehu
celého zápasu vystavované pohľadu
na dospelých, ktorí bez akýchkoľvek
zábran „lejú alkohol dolu Laborcom“
priamo v hľadisku štadióna...

min. osobný rekord. Striebro získal D.
Luksaj v disciplíne 200 m prsia (3:11.13
min.). Zuzana Pavlíková zaplávala
strieborného motýlika na 100 metroch.
V štafete 4 x 50 m polohové preteky
si dievčatá H. Gajdošová, Vrábľová,
Pavlíková a Buhajová doplávali pre
bronzové medaily. Viktória Vrábľová
plávala prsia na 200 m na nepopulárnom
štvrtom mieste. Umiestnenie v prvej desiatke získali ešte Timotej Leško, Anna
Stephanie Buhajová i osemročná Eliška
Lešková. Hana Gajdošová a Lukáš
Chomanič sa najlepšie umiestnili,
zhodne, na dvanástom mieste.
Deväťročnému Oliverovi Verbovi
spišský bazén vyplavil až šesť cenných
kovov - prsia na 100 m (1:45.11 min.)
plával na úrovni zlata, tri strieborné medaily mu odovzdali na stupni víťazov
za disciplíny 50 m motýlik, 100 m znak
a 200 m polohové preteky, bronzovú
medailu si vylovil v motýliku na 100
metrov.
Sedemročný plavecký „elév“ Filip Luksaj zaplával zlatého motýlika na 50
metrov časom 1:19.42 min. a strieborné
päťdesiatky
voľným
spôsobom
i v znaku.
Výprava našich najmladších plavcov
sa vracala do Humenného so ziskom
štyroch zlatých a siedmich strieborných
kovov, i jednou bronzovou medailou z
individuálnych štartov. No a dievčatá si
viezli domov aj bronz za štafetu.
„Ďakujeme všetkým našim plavcom

za vzornú reprezentáciu klubu a mesta,
rodičom plavcov za pomoc pri doprave pretekárov na preteky a späť.
Poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí
aj Centru voľného času Dúha v Humen-

Humenské levy na ľade dohrajú zápasy
tohto roku na domácom ľade. V hre
budú pred humenským publikom do
konca roka už iba dvakrát (stretnutie 16.
kola odohrali v Budapešti ešte v októbri
a začiatkom novembra si predohrali aj
18. kolo u súpera v Rimavskej Sobote).
Túto sobotu 3. decembra o 17.30 hod.
vyzvú Humenčania družstvo HK Bardejov, ktorý by mohol byť ako posledný
v tabuľke ľahkým orieškom pre lídra.
Potom o týždeň neskôr v sobotu 10. decembra v rovnakom čase o 17.30 hod.
uvidíme na humenskej pôde zimného
štadióna pravdepodobne druholigové
derby s HK Brezno. No a sedemnáste
kolo je naplánované rovnako na humenskom ľade proti MHK Ružomberok,
ale až v nadchádzajúcom roku 2017 –
7. januára.

 13. kolo * Trebišov – Rimavská Sobota 6:3 (3:0, 2:0, 1:3); Ružomberok –
Bardejov 9:2 (3:1, 3:1, 3:0); Budapešť
– Brezno 3:4 PP (2:3, 1:0, 0:0 – 0:1).
Humenné 13 11 0/0 2 74:39 33
Brezno
13 7 3/0 3 63:47 27
Rim. Sobota 13 8 0/0 5 71:55 24
Trebišov
13 7 0/1 5 53:48 22
Lipt. Mikuláš 12 6 0/0 6 67:60 18
Ružomberok 12 5 0/1 5 46:41 16
Sabinov
11 4 0/0 7 46:55 12
Gelnica
12 3 1/0 7 42:50 11
Budapešť 12 3 0/2 7 37:56 11
Bardejov 13 3 0/0 10 46:94 9

BRÚSENIE KORČÚĽ
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Dzúr. Tretiu tretinu
rozohrali
MHK
úplne zle, no doslova smolu mali na
hokejkách aj hostia.
Sabinovčania excelovali v brejkoch.
Po šiestich minútach
spustili
domáci
gólostroj – v 47.
min. kapitán J.
Dancsák
vytasil
proti
brankárovi
nechytateľnú strelu;
po dlhej „bitke“ za
sabinovskou bránou M. Schnelly v
49. min. čakal pred
Hokej už dávno nie je výlučne záležitosťou mužov. | FOTO MJK svätyňu na správnu
chvíľu; vypätie humenských hráčov
ho. M. Pavlovský vyzval Humenčanov
k reakcii – 3:4. A tou bola presilovka gradovalo v rýchlosti, v 51. min. tréner
5/4 v 34. min. a dorovnanie Ľ. Buraľa Šechný vymyslel akciu z vlastnej pona 4:4. Domáci kopili zbytočné chyby, lovice, za asistencie Schnellyho sa preškoda, že chuť po víťazstve bolo cítiť sadil D. Komarnickis; no a čerešničkou
až v záverečnej časti zápasu, čo bolo na torte bol ôsmy gól, ktorým kapitán
vidieť aj v množstve nepremenených Humenčanov Dancsák napol sieť sabišancí z humenskej strany, súper sa novskej brány. Súper už vo zvyšnom
prezentoval dvoma zmarenými tutovka- čase nedostal možnosť doladiť
mi, ktoré excelentne vychytal Roman výsledok.

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E v Humennom
na Sídlisku III – čínsky múr
Ul. Dargovských hrdinov 9
tel. 0948 505 525

Najmladších plavcov z humenského bazéna vyplavilo až na Spiši
(mtgh), -MJK-; Spišská Nová Ves, Humenné
Tradičným výjazdom na záver zimnej
plaveckej sezóny je aj pre najmladších
plavcov Humenného kategórie žiakov
C (9 – 10-roční) a žiakov C (7 –
8-roční) registrovaných v Slovenskej
plaveckej federácii, Memoriál Jozefa
Baláža. Tieto preteky sú neoficiálnymi
Majstrovstvami SR. Aj keď hlavným
mokrým stánkom bolo osem dráh
krátkeho bazéna Mestskej plavárne
v Spišskej Novej Vsi, usporiadateľom
pretekov je Plavecký klub Prešov. Na
štart sa v dňoch 19. a 20. novembra
registrovalo 263 plavcov (147 dievčat
a 116 chlapcov) z 33 klubov celého
Slovenska. Plavecký klub CHEMES
Humenné pod taktovkou trénerov M.
Tomahogha a J. Pencáka priviezol na
Spiš do súboja o medaily to najlepšie,
čo doma máme – päť dievčat a päť
chlapcov.
Desaťročný Dominik Luksaj dokázal,
že právom patrí k najlepším plavcom
svojej kategórie na Slovensku, čo
dokázal svojimi výkonmi na memoriály.
Trikrát stál na stupni víťazov v prsiarskych disciplínach. Dvakrát ho dekorovali zlatou medailou - 50 m prsia (39.78
sek.) znamená zisk 255 FINA bodov
a tretie miesto v celkovom hodnotení
plavcov na týchto pretekoch; druhé
zlato na 100 m prsia s časom 1:27.95

nom,“ vyzdvihol výkony svojich plavcov i nápomocným klubu jeho predseda
Marián Tomahogh. Pre najmladších
sa sezóna končí a zároveň začína nový
cyklus s vrcholom v lete na budúci rok.

V srdci Spiša súťažne plávali poslednýkrát v tejto sezóne aj humenské
najmladšie „žubrienky“. | FOTO ARCHÍV PKCH
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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:
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.
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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Proti „anjelom“ boli rozhodcovia, v neprospech
-MJK-, Humenné
Menšie
ihrisko, akčná
a rýchla hra,
kontaktné
súboje, precízna práca
nôh a lopty,
postreh brankárov. Kopačky vymenili hráči
Angels Humenné za „salovky“,
v piatok podvečer 25. novembra
vyzvali na zápas 4. kola družstvo
Grizlly Slovakia z Košíc. Aj týmto
spôsobom si futbalisti spestrujú
zimnú prípravu v čase prestávky
medzi jesennou a jarnou časťou
futbalovej sezóny. Súper nachádzal štrbiny v obrane, „anjelov“
napádali aj ďalekonosnými strelami, oporou „medveďov“ z Košíc
bol aj samotný golman. Duel mal
náboj, emócie, dravosť, zvíťazil
však ten, kto nastrieľal viac gólov.
Druhá najvyššia futsalová súťaž
mužov má svoje pole pôsobnosti aj
na východnom cípe krajiny. V aktuálnom ročníku je v hre sedem družstiev: Angels Humenné, BNP team
Vranov nad Topľou, FK Ekoprim

Prešov, MFK Partizán Bardejov –
futsal, BJK Stará Ľubovňa, Grizzly
Slovakia Košice a Zlato Lux Košice. Družstvá odohrajú zápasy systémom každý s každým dvojkolovo,
víťaz postúpi do baráže, v ktorej sa
ocitnú víťazi jednotlivých regiónov
(Bratislava, Západ, Stred, Východ)
a družstvá, ktoré skončia v základnej skupine 1. Slovenskej ligy na 9.
a 10. mieste.
Spestrením pre všetky domáce
futsalové zápasy na humenskej palubovke je aj žrebovanie tomboly,
lístok dostáva každý pri vstupe na
stretnutie zdarma.
ANGELS HUMENNÉ
– GRIZLLY KOŠICE
2:6 (1:2)
Góly: 5. a 22. D. Popik – 11. a 32.
M. Péchy, 24. a 33. K. Grega, 3. J.
Kofčák, 29. Pe. Grutka.
R: J. Palfi – Pa. Greško. D: 400.
Angels: Pe. Vaško (M. Klamár) –
G. Horvat, Pe. Šuľák, C. Vasiľ, M.
Mamaj, M. Porvazník, R. Chalupka,
J. Kuzma, J. Skvašík, D. Janko, T.
Opiela, D. Popik.
FC Grizlly Slovakia: M. Kušnír
(Ľ. Pangrác) – K. Grega, M. Péchy,
J. Kofčák, T. Kuruc, V. Turek, Pe.
Grutka, M. Hrabčák, D. Takáč.

S tvárou „anjela“
mieril
humenský kapitán Mamaj
už v 1. min.
tesne vedľa
žrde brány košických „medveďov. Koniec
3. min. však
hlásil zmenu
stavu skóre,
vedenia sa ujali hostia gólom
J. Kofčáka –
loptu nezískal
Autor dvoch gólov Angels Humenné – Dárius Popik proti D.
ani Porvazník,
Takáčovi. | FOTO MJK
ani brankár
Vaško, preto si
dovolil súper
lobom prehodiť
priestor
bránkoviska
a ani hlavou
Šuľák loptu
nenadvihol ponad žrď. V 5.
min. si Mamaj
pýtal
loptu,
„zauzlil“ súpera a Daro
Popik sa pohral následne
s loptou i brankárom a v kľuTomáš Opiela v zovretí Košičanov. | FOTO MJK

de dorovnal skóre – 1:1. Brankár
„anjelov“ odolal v 8. min. jedovke
Gregu a o minútu ho natiahol k žrdi
Kuruc. Po zlej rozohrávke pred humenskou svätyňou (Popik – Šuľak)
v čase 10:55 min. si loptu prebral
rýchlonohý M. Péchy a so zakončením do otvoreného priestoru brány
nemal problém – 1:2. Súper nachádzal štrbiny v obrane, „anjelov“ napádali aj ďalekonosnými strelami.
Na konci 13. min. sa golman Kušnír
sám vybral na bránu domácich, ale
tí sa nenechali prekvapiť. Za hlavu
sa chytal v 16. min. Jaro Kuzma,
keď v trme-vrme nezužitkoval šancu, no ani brankár mu príliš veľa nedovolil. Chalupka excelentne v poslednej minúte I. polčasu chránil
humenskú bránu a z brejku Mamaj
napol iba bočnú sieť.
Dohovor v čase polčasovej prestávky v kabíne zverencov Laca
Vasilenka, žiaľ, nepadol na úrodnú
pôdu. Aj keď duel „nepostrádal“
nič, čo by sa dalo výkonu futsalistov vytknúť, ba naopak, divák i fanúšik musel byť aj napriek prehre
humenského družstva spokojný.
Keď v čase 21:17 min. Popik bol
pripravený ohroziť bránu hostí,
Mamaj bol v rovnakej chvíli (bez
lopty) faulovaný. Následne Gabi
Horvat loptu len na milimetre priťukol Popikovi a ten s prehľadom
napol sieť z uhla – 2:2. V 23. min.
Skvašík sám šprintoval v sprievode
Kuruca a pred bránou ho tvrdo zastavil Grega, obaja skončili na zemi
v bolestiach, no po chvíli pokračovali v hre. O minútu vynikol brankár Vaško pred dvojicou súpera.
V tej istej minúte sa najprv Hrabčák
pohrával so Šuľakom, lopta skončila rotujúc vo vzduchu a Grega ju
len hlavou doťukol bo brány – 2:3.
Emócie rástli, fauly na počty tiež.
Rýchla „narážačka“ C. Vasiľa s D.
Jankom pred bránou „medveďov“
vypálila v konečnom dôsledku len
popri žrdi zvonku. Po rohu Košičanov v čase 28:05 min. kapitán hostí
Grutka nekompromisne zvýšil na
2:4. V 31. min. ešte Turek preveril
pozornosť brankára, o minútu po
peknej kombinácii hostia oklamali
Vaška a Péchy zavesil – 2:5. Domácich to rozhodilo, v čase 32:15 min.
využil nepozornosť i absenciu obrany Karol Grega – 2:6. Hra sa zrýchlila, hostia museli hrať čisto, na
konte mali päť faulov. Len do času
37:40 min., no Cyril Vasiľ svoju
šancu nepremenil a rovnako o osem
sekúnd si loptu postavil na penaltu,
ale minul bránu popri žrdi...
Tento týždeň majú Angels Humenné voľno.
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hrala vychýlená muška. Reputáciu vylepšil iba D. Popik

Striedačka Angels Humenné. | FOTO MJK

BNP Vranov – Zlato Lux Košice
2:6 (1:3)
Góly: 6. K. Kuták, 40. T. Jakub – 8.,
14., 22., 34. a 37. M. Seman, 10. P.
Horňák.
FK Prešov – Stará Ľubovňa
4:7 (1:3)
Góly: 18. F. Maník, 27. T. Eliaš, 28.
R. Beliš, 29. L. Vrbovský – 3., 17.
a 18. D. Kyšeľa, 23. a 34. V. Pyda,
35. Pe. Drobňák, 38. E. Haladej.
St. Ľubovňa
Grizzly Košice
Prešov
Lux Košice
Angels Humenné
Bardejov
BNP team Vranov

3
3
3
4
4
3
4

3
3
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
2
3
2
4

21:9
14:5
15:12
13:12
11:16
11:20
13:24

9
9
6
6
3
3
0

Kapitán Humenčanov, Matúš Mamaj si
pýta loptu, aby následne nahral na gól D.
Popikovi. | FOTO MJK

Cyril Vasiľ mal smolu hlavne v závere
zápasu. Ani penalta mu „nesadla“ na
nohu.| FOTO MJK

Pod ostrým dohľadom Košičanov bol často aj agilný Miro Porvazník.
| FOTO MJK

Keď Jožko Skvašík uniká pred súperom
T. Kurucom, hnaný pokrikom T. Opielu.
| FOTO MJK

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

A do kolien – Daro Popik s autorom otvárajúceho gólu, J. Kofčákom. | FOTO MJK

Tréner Grizlly Slovakia Košice, R. Bačo
so svojimi futsalistami.| FOTO MJK

Radosť na strane „anjelov“ – M. Mamaj
a D. Popik, nechápavosť situácie na strane „medveďov“ z Košíc. | FOTO MJK

Výherca prvej ceny tomboly s organizátormi
II. ligy Futsal Východ v Humennom, zároveň
zástupcami Angels Humenné.| FOTO MJK

II. LIGA VÝCHOD
6. kolo * ŠKST Humenné – MŠK VSTK
Vranov n/T. C 12:2 (I. Serbák 3,5, D. Stoják
3,5, M. Begala 3, J. Mihaľovová 1,5, D. Fink
0,5 – I. Turanský 1, J. Baran 1) * Zbereko
Košice – Michalovce B 12:2; ŠKP Košice
– Michalovce B 7:7; Valaliky A – Levoča B
14:0; Valaliky B – Margecany 10:4; Mokrance
– Svidník 9:5; Vojčice – Šariš. Michaľany 7:7;
ŠKP Košice – V. Kapušany 7:7; Valaliky A –
Margecany 12:2; Valaliky B – Levoča B 13:1;
Mokrance – Šariš. Michaľany 11:3; Vojčice –
Svidník 10:4; Zbereko Košice – V. Kapušany
10:4
Mokrance
11 10 0 1 110:44 31
Zbereko KE 11 8 2 1 97:57 29
Valaliky A 	
11 8 2 1 106:48 29
Humenné
11 7 2 2 97:57 27
Vojčice
11 5 2 4 76:78 23
Valaliky B
11 6 0 5 79:75 23
Michalovce B 11 4 3 4 78:76 22
ŠKP Košice
11 4 3 4 79:75 22
Margecany
11 4 3 4 80:74 22
Svidník
12 3 1 8 69:99 19
V. Kapušany 11 3 2 6 61:93 19
Vranov C
11 3 0 8 57:97 17
Š. Michaľany 12 2 1 9 67:101 17
Levoča B
11 0 1 10 36:118 12
III. LIGA SEVEROVÝCHOD
8. kolo * Snina - ŠKST Humenné B 7:11 (J.
Jelo 4,5, I. Malinič 1,5, M. Beňatinský 1 – L.
Tkáč 3,5, Pe. Novák 3, Ľ. Lukáč 3, A. Pavlotty 1,5) * Kamenica n/Cir. – Tecák Vranov
14:4; Belá n/Cir. – Sedlice 3:15; Vranov E –
Lemešany 2:16; Vranov D – Lužany pri T. 9:9,
Bardejov – Prešov 13:5.
Humenné B
8 8 0 0 106:38 24
Sedlice
8 7 1 0 105:39 23
Vranov D
8 4 2 2 86:58 18
Kamenica n/C. 8 5 0 3 81:63 18
Snina
8 4 1 3 71:73 17
Lužany
8 4 1 3 71:73 17
Belá n/Cir.
8 3 1 4 64:80 15
Lemešany
8 3 0 5 73:71 14
Bardejov
8 3 0 5 70:74 14
Prešov
8 2 0 6 49:95 12
Vranov E
8 2 0 6 59:85 12
Tecák Vranov 8 0 0 8 29:115 8
IV. LIGA VIHORLATSKÁ
8. kolo * Dlhé n/Cir. – Brestov 9:9; Kamenica
n/Cir. B – Košarovce 11:7; Zemplín. Hámre –

Hencovce 8:10; Belá n/Cir. B – Hrabovec n/L.
3:15; Snina B – Kamienka 9:9; Vranov F –
Čierne n/T. 3:15.
Hrabovec n/L. 8 6 1 1 99:42 21
Čierne n/T.
8 5 1 2 82:62 19
Kamienka
8 5 1 2 81:63 19
Brestov
8 5 1 2 83:61 19
Dlhé n/Cir.
8 3 4 1 80:64 18
Košarovce
8 4 1 3 76:68 17
Z. Hámre
8 3 2 3 75:69 16
Kamenica B
8 4 0 4 67:77 16
Snina B
8 2 3 3 69:75 15
Hencovce
8 2 2 4 69:75 14
Belá n/C. B
8 1 0 7 35:109 10
Vranov F
8 0 0 8 48:96 8
V. LIGA ObSTZ HE
6. kolo * Stakčín – Medzilaborce/Čertižné
11:7; Kochanovce B – Košarovce B 8:10; Snina C – Kolonica/Ladmirov 10:8; Lieskovec –
Hažín n/Cir. 4:14; Kochanovce A – Ptičie 15:3.
Kochanovce A 6 6 0 0 79:29 18
Košarovce B
6 5 1 0 65:43 17
Kolonica/Ladom. 6 3 1 2 59:49 13
Lieskovec
6 3 1 2 49:59 13
Hažín n/Cir.
6 3 0 3 57:51 12
Snina C
6 3 0 3 54:54 12
Ptičie
6 2 0 4 49:59 10
Stakčín
6 1 1 4 43:65 9
ML/Čertižné
6 1 1 4 46:62 9
Kochanovce B 6 0 1 5 39:69 7
VI. LIGA ObSTZ HE
8. kolo * Dlhé n/Cir. B – ŠKST Humenné C
9:9 (S. Kohut 3, Pastýr 2, Pa. Kohut 2, Kníž
2 – Lebloch 4,5, Gerboc 3,5, Šudik 0,5, Nitkulinec 0,5); Snina D – Belá n/Cir. C 16:2;
Kochanovce C – Jasenov 16:2; Hažín n/Cir.
B – Medzilaborce/Čertižné B 17:1; Kolonica/
Ladomirov B – Kamienka B 10:8.
Hažín n/Cir. B 7 6 0 1 89:37 19
Snina D
7 5 0 2 84:42 17
Kamienka B
7 5 0 2 75:51 17
Kolonica/Ladom. B 7 5 0 2 70:56 17
Humenné C
7 4 1 2 71:55 16
Kochanovce C 7 4 0 3 77:49 15
Dlhé n/Cir. B 7 3 2 2 76:50 15
Belá n/Cir. C
8 3 1 4 65:79 15
ML/Čertižné B 8 2 0 6 57:87 12
Jasenov
7 0 0 7 24:102 7
Z. Hámre B
6 0 0 6 14:94 6
-MJK-
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Chýbali emócie i nadšenie z hry. Povinné body mladých volejbalistov však museli zostať doma
-MJK-, (ľsel); Humenné
Volejbaloví zverenci Ľubora Seleckého
vyviazli v sobou 26. novembra zo
štvrtého kola súťaže M-SR Oblasť
Východ kategórie starších žiakov (U16) bez ujmy. Ako tréner povedal,
súper Slávie Svidník B
nebol
kvalitatívne herne na úrovni chalanov
ŠK Gymnázium Humenné, preto aj
povinné body z dvojzápasu museli
zostať doma.
ŠK Gymnázium Humenné
- TJ Slávia Svidník B
3:0 (12, 13, 14) a 3:0 (14, 22, 16)
ŠK: M. Roháč, M. Faltin, O. Melcuch, F.
Marton, P. Jaroš, O. Blicha, Š. Kornaj, Z.
Merga, R. Kasl, M. Ivančo.
„Súper nebol kvalitatívne na našej úrovni, preto od začiatku dostávala priestor
aj lavička. Zostavu sme mohli miešať,
zároveň hľadať nové možnosti kombinácií hráčov. Preverili sme nového
nahrávača - Miša Ivanča, ten proti Svidníčanom odohral 4,5 setu,“ zdôraznil na
margo posledného zápasu tréner Ľubor
Selecký. Súper zo Svidníka disponoval
mladým kádrom, no snahu ani bojovnosť
im uprieť nehodno. „Na mojich chlapcov
to však bolo málo, dominovali sme vo
všetkých herných činnostiach a pripísali
sme si povinné body z oboch zápasoch.
Herný prejav však nebol taký, ako by
som si predstavoval. Chýbala mi emócie na ihrisku a nadšenie z hry mojich
chlapcov. To musia hráči sami pochopiť
a urobiť niečo preto, aby to zmenili,“ posťažoval si na druhej strane Selecký. Na
najbližšie 5. kolo vycestujú Humenčania
10. decembra za súperom tímu MŠK do
Vranova nad Topľou.
Káder ŠK Gymnázium Humenné trénerskej dvojice – Ľubor Selecký a asistentka
Ladislava Hricáková, v sezóne 2016/17
súťaže starších žiakov U-16 disponuje
týmito chlapcami: Michal Faltin (2002),
Maximilián Roháč (2002), Ondrej Melcuch (2001), Alexej Masica (2002),
Adrián Jaworski (2003), Michal Ivančo
(2001), Oleg Blicha (2001), Roman Kasl
(2001), Zdeno Merga (2002), Peter Jaroš
(2002), Filip Marton (2001) a Šimon Kornaj (2001). Svoje zápasy hrajú v telocvični ZŠ Laborecká.
Do súťaže tohto ročníka vstupovala kategória starších žiakov volejbalovej mládežníckej rodiny 8. októbra. Ponúkame
prierez predošlých troch dvojzápasov.
VK Mirad Konštantínova Prešov Humenné
3:2 (-19, 12, 21, -21, 10)
a 0:3 (-23, -10, -11)
ŠK Gymnázium: M. Roháč, M. Faltin,
O. Melcuch, F. Marton, A. Masica, O.
Blicha, Š. Kornaj, P. Jaroš, R. Kasl, Z.
Merga, A. Jaworski.

Starší žiaci ŠK Gymnázium Humenné pod domácou vysokou sieťou s trénerom Ľ. Seleckým (vľavo). | FOTO ARCHÍV SEL

Na palubovke vedúceho družstva súťaže
Humenčania zaspali úvod prvého setu,
domáci ich zatlačili podaním a mali problém aj s prihrávkou. „Po zisku nášho prvého bodu (5:1) sme súperovi vrátili požičané a šnúrou na podaní sme sa nielen vrátili
do zápasu, ale aj otočili vedenie vo svoj
prospech. V druhom sete sme nepochopiteľne „prestali hrať“. Súper nás prevalcoval v každej hernej činnosti. Tretí set sme
hrali kŕčovito, v hlavách ešte rezonoval
zbabraný predošlý set a v koncovke viac
pokoja i rozvahy mali domáci. Chceli sme
zo zápasom ešte niečo urobiť, zabojovať
a body. Podarilo sa, chlapci sa zomkli, šli
odhodlane za svojím cieľom, lavička povzbudzovala. Čakal nás piaty rozhodujúci
set, verili sme si, strany sme menili za stavu 6:8. Vyzeralo to na drámu, no chyby v
prihrávke nás vystavili pod tlak a v závere sme nezložili dve pomerne jednoduché
lopty. Do druhého zápasu sme nastupovali
odhodlane podať plne koncentrovaný výkon a nedovoliť Prešovu to, čo v prvom
zápase. Celý prvý set bol vyrovnaný, obe
družstvá sa strážili a nepustili sa o viac
ako dva body. V koncovke sme ukázali
viac odvahy a ako sa hovorí, že odvážnemu šťastie praje, ujali sme sa vedenia
ziskom prvého setu. Druhý set sme začali
priam exhibične, vychádzalo nám prakticky všetko, dominovali sme v každej hernej činnosti, navyše domáci pod tlakom
našej bezchybnej hry poľavili z podania,
nedokázali nám ním ublížiť tak ako v prvom zápase. Na moju veľkú spokojnosť
náš „uragán“ pokračoval aj v treťom sete.
Boli sme pánmi nielen na ihrisku, ale aj
v hľadisku,“ vyslovil tréner Selecký spokojnosť s výsledkom odvetného zápasu na
pôde Prešova.

Humenné - VKM Stará Ľubovňa
1:3 (-22, -14, 20, -22)
a 1:3 (-23, 15, -22, -15)
ŠK Gymnázium: M. Roháč, M. Faltin,
O. Melcuch, F. Marton, A. Masica, O.
Blicha, R. Kasl, P. Jaroš, Š. Kornaj, Z.
Merga.
„Vzájomné oťukávačky z úvodu nevyústili do výraznejšieho bodového
náskoku až do koncovky setu v prospech súpera. Očakával som, že nás
to nakopne, no druhý set sme pôsobili
úplne odovzdaným dojmom. Nenašiel
sa nikto, kto by vzal zodpovednosť na
svoje plecia. Nášmu prejavu chýbalo
srdce. Tretí set si domáci hráči vstúpili
do svedomia, začali hrať ako jeden tím.
Povzbudila nás jedna (z pohľadu hostí)
sporná lopta, ktorú sme získali vo svoj
prospech. Vychádzali nám útočné kombinácie. Set sme držali vo svojej moci,
aj keď sa hostia bodovo dokázali priblížiť a držať sa na dostrel, vždy sme na
to dokázali reagovať a vziať si požičané späť. V rovnakom duchu sa niesol
aj štvrtý set, koncovku zvládli lepšie
hráči Starej Ľubovne a tak aj prvý zápas získali vo svoj prospech,“ vystihol
momenty zápasu druhého kola tréner
Humenčanov. Druhý zápas sa hral vo
vysokom tempe. Viac šťastia mal súper
v koncovke prvého setu. „Nezlomilo nás to, chlapci sa zomkli a v týchto
chvíľach sme hrali náš najlepší volejbal. Vychádzalo nám všetko, na čo sme
siahli. Dobrým servisom sme znemožnili súperovi razantný útok, vychádzala
nám pestrá útočná hra. V rozlete nás
zastavila až koncovka tretieho setu, keď
sme viedli 22:18, no nepochopiteľne
sme prestali hrať. Stratili sme z rúk is-

totu, z útoku presnosť a razanciu. Štvrtý
set sme začali zle, od stavu 10:10 hostia
odskočili (po našej nedôraznej hre, po
zlej organizácii obrany v poli, kedy nám
padli dve-tri lacné lopty) na päť bodov a
od toho okamihu sme sa vytratili z ihriska,“ uviedol tréner Ľ. Selecký na margo
odvetného zápasu druhého kola.
VK Junior 2012 Poprad - Humenné
3:1 (-23, 16, 22, 24)
a 0:3 (-24, -17, -21)
ŠK Gymnázium: M. Roháč, M. Faltin,
O. Melcuch, F. Marton, A. Masica, O.
Blicha, R. Kasl, P. Jaroš, Z. Merga.
Na palubovke súpera sa odvíjala od
úvodu vyrovnaná hra, obe družstvá sa
strážili a nedovolili súperovi bodovo
odskočiť. „Chlieb sa lámal“ v koncovke. „Zodpovednejším prístupom i
koncentráciou sme set získali vo svoj
prospech, druhé dejstvo sme od začiatku doťahovali, domácim sa od stavu
16:14 podarila šnúra šiestich bodov
a svoj náskok si už domáci ustrážili.
Tretí a štvrtý sa hrali ako cez kopirák,
bojovný volejbal s peknými akciami
na oboch stranách, ale i lacnými nevynútenými chybami. Opäť rozhodli
koncovky, i keď vo štvrtom sete sme
mali setbal, nepodarilo sa otočiť vývoj
zápasu. Odvetu sme dokázali správne
„vyhecovať“. Podaním sme odtlačili
súpera od siete, jeho útoky sme dokázali obranou na sieti a v poli eliminovať.
Zlepšili sme prihrávku prvej lopty, čo
bolo východiskom našej útočnej hry.
Na to súper nenašiel recept,“ dodal Ľubor Selecký a zároveň vyzdvihol kolektívny a zodpovedný výkon humenského
družstva v druhej fáze.

