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Za osem rokov našlo v Humennom 
dočasné útočisko až 1000 utečencov

Cez Núdzové tranzitné centrum v Humennom bolo od roku 2009 presídlených už viac ako 1000 utečencov. 

Tasr, Humenné

Oznámila to slovenská pobočka 
Medzinárodnej organizácie pre 
migráciu (IOM). Utečenci sme-
rujú s pomocou organizácie a jej 
partnerov cez Slovensko najmä 
do Spojených štátov, ale aj do 

Kanady a Nórska. V utorok (17. 
1.) odletela zo Slovenska skupina 
23 utečencov a v stredu (18. 1.) 
pristála v Spojených štátoch, in-
formovala vedúca Úradu IOM v 
SR Zuzana Vatráľová. Počet ute-
čencov presídlených cez Sloven-
sko do krajín, ktoré im poskytli 

trvalý domov, sa tým zvýšil na 
1019. Z tohto množstva bolo až 
96 percent utečencov (978) pre-
sídlených do Spojených štátov. 
Od roku 2009 do januára 2017 
poskytlo Slovensko v Humen-
nom dočasné útočisko celkom 
1043 utečencov. Organizácia 

IOM ich prepravila z utečenec-
kých táborov v Afrike, Ázii a na 
Blízkom východe. Na presídľo-
vaní sa podieľa aj Úrad vysoké-
ho komisára OSN pre utečencov 
(UNHCR), ktorý utečencov za-
radil do programu Humanitárny 
transfer utečencov cez SR. IOM 

Mesto zrekonštruuje  
Dom služieb

Chátrajúca budova 
na Tyršovej ulici trápi 
obyvateľov sídliska

  Viac na str. 6  Viac na str. 9
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informovala, že viac ako polovica 
z utečencov prepravených do hu-
menského centra bola somálskej 
národnosti. Ďalšiu časť tvorili 
utečenci pôvodom najmä z Afga-
nistanu, Etiópie, Eritrey, Iraku, 
Palestíny a Sudánu. Veľkú väčši-
nu tvoria rodiny s malými deťmi 
alebo osamelé matky – ľudia, 
ktorí sa nemôžu vrátiť do svojej 
domovskej krajiny, ani ďalej žiť 
v krajine svojho prvého útočiska 
a potrebujú okamžitú ochranu, 
ozrejmila organizácia.  

V Humennom sú ma-
ximálne 6 mesiacov
Kapacita centra v Humennom 
je 250 osôb a slúži na dočas-
né prijatie najzraniteľnejších 
skupín utečencov pod ochranou 
UNHCR. V bezpečných pod-
mienkach tu po dobu maximálne 
šiestich mesiacov absolvujú prí-
pravu na presídlenie. Tá pozo-
stáva zo zdravotnej prehliadky, 
série očkovaní a kurzov kultúr-
nej orientácie, ktoré majú ute-
čencov pripraviť na život v novej 

krajine. Kurzy spolu s medziná-
rodnou prepravou utečencov za-
bezpečuje IOM. UNHCR sa stará 
o vydanie cestovných dokladov 
pre medzinárodnú prepravu 
utečencov, počas ich pobytu na 
Slovensku uhrádza výdavky na 
zdravotnú starostlivosť a posky-
tuje utečencom sociálne služby. 
Slovenská republika udeľuje 
utečencom národné víza pred 
ich vstupom na územie krajiny 
a počas ich pobytu v centre po-
krýva náklady na ich ubytovanie, 
stravovanie a základné hygie-
nické potreby. Pre utečencov 
organizujú v humenskom tábore 
aktivity sociálni pracovníci z or-
ganizácie ETP Slovensko. Malé 
deti navštevujú škôlku a staršie 
deti školu, kde sa učia najmä 
matematiku, geografiu a anglic-
ký jazyk. Pre rodičov sú organi-
zované kurzy gramotnosti, počí-
tačové kurzy a kurzy anglického 
jazyka. „Všetky tieto aktivity im 
umožnia nielen získať nové ve-
domosti a zručnosti, ale tiež im 
nachvíľu pomôžu zabudnúť na 
prežité traumy,“ doplnila vedúca 
Úradu IOM v SR.

pokračovanie zo strany 1

Za osem rokov našlo v Humennom dočasné útočisko až 1000 utečencov

Tasr, Humenné, Foto: Milan Potocký  

Humenská radnica chce zvýšiť 
bezpečnosť v meste a dostať viac 
policajtov do ulíc. Primátorka 
mesta Jana Vaľová vypísala vý-
berové konanie na obsadenie 
šiestich miest členov poriadko-
vej hliadky a troch miest na ob-
sluhu pultu centrálnej ochrany 
a dispečingu Mestskej polície v 
Humennom. „Mestská polícia 
má chrániť najmä majetok mes-
ta, zameriavať sa na dodržiavanie 
poriadku a bezpečnosti občanov. 
Preto je naším cieľom, aby v uli-
ciach bolo čo najviac mestských 
policajtov, respektíve členov 

poriadkovej hliadky, ktorých 
chceme prijať. Niektorí doteraj-
ší policajti, ktorí sa striedali pri 
obsluhe pultu centrálnej ochra-
ny, pôjdu priamo do terénu a na 
ich miesta po zaškolení nastúpia 
úspešní uchádzači z výberového 
konania,“ vysvetlila primátorka 
mesta. Týmto opatrením sa zvýši 
počet hliadok v uliciach mesta. V 
dvojčlennej hliadke pritom bude 
vždy minimálne jeden súčasný 
policajt, ktorý zaškolí nových 
kolegov. Od jarných mesiacov 
chce humenská radnica obnoviť 
aj zelené hliadky. „Tie budú pre 
vyššiu mobilitu zabezpečovať aj 
naši mestskí policajti na bicyk-

loch. Pri tejto príležitosti plánu-
jeme nákup štyroch horských 
bicyklov,“ priblížila Vaľová.  
Podmienky pre uchádzačov sú 
zverejnené na internetovej strán-

ke mesta Humenné. Prihlášku do 
výberového konania je potrebné 
doručiť najneskôr do 15. februára 
do 16.00 h osobne alebo poštou 
na sekretariát primátorky mesta.  

V meste chcú zvýšiť bezpečnosť, hľadajú posily do mestskej polície 

Kapacita centra v Humennom je 250 osôb a slúži na dočasné prijatie najzraniteľnejších 
skupín utečencov pod ochranou UNHCR. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Od roku 2009 do januára 2017 poskytlo Slovensko v Humennom dočasné útočisko 
celkom 1043 utečencov. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Text a foto: Milan Potocký, Humenné

Marta, 47 rokov
Máme pekné námestie. Pek-
ne je urobené aj námestie na 
Sídlisku III. Myslím si, že tu-
ristov chodí do Humenného 
málo. Určite, ak by zavítali do 
Humenného, poslala by som 
ich aj do Múzea Andyho War-
hola v Medzilaborciach, na 
Sninské rybníky a na Morské 
oko, tam je naozaj pekne. 

Cyril 
Prostredie je tu nádherné, 
okolie aj lesy. Mňa ale mrzí, 

že sa nemôžeme pochvá-
liť športom v Humennom. 
Volejbal skončil, hokej nie 
je na úrovni. Je to zlé, lebo 
kam pôjdu mladí ľudia? Do 
krčmy? Navyše roboty niet 
a mladí odchádzajú preč, zo 
všetkého napokon tu bude 
skanzen. Ale určite by som 
poslal turistov do kaštieľa. 

Ivana, 34 rokov
Určite ten kaštieľ. Teraz po 
rekonštrukcii vyzerá nádher-
ne. Vždy, keď je niečo po re-
konštrukcii, vyzerá to pekne. 
Myslím si, že o Humenné je 
medzi turistami nižší záujem 
vzhľadom na to, že tu na okolí 
už nič nemáme. Už ani lyžiar-
ske stredisko Chlmec pri Hu-
mennom nie je, kam sa dalo 
ísť aspoň lyžovať a sánkovať. 
Už aj to zrušili. Tu v blízkom 
okolí nič nie je, čo by mohli 
navštíviť, alebo niekam ísť. 

Z môjho pohľadu je to dosť 
slabé, nie je tu nič také, čo by 
tých turistov doslova lákalo.

Imrich, 80 rokov
Bol by som rád, aby si pozre-
li skanzen a kaštieľ, ináč tu 
v okolí niečo zaujímavé nie je. 
Ja osobne chodím každý deň 
na prechádzky na Kudlovce, 
aj teraz odtiaľ idem. Sú tam 
tri záhradkárske osady. Teraz 
v zime je tam nádherná príro-
da. Akurát chodníky teraz nie 
sú odhrnuté, ťažko sa ide. 

Anna
Ja tu žijem vyše 50 rokov. 
Mne sa tu nadmieru páči 
a som tu spokojná. Humenné 
sa mi páči najviac v lete, ale aj 
na jar a v jeseni. V zime určite 
nie. Máme pekný kaštieľ. Tu-
risti by si mali určite pozrieť 
hlavne kaštieľ a humenský 
skanzen. 

Viera, 77 rokov 
Humenné je veľmi pekné 
mesto. Mne sa páči nielen 
námestie, ale všetko, lebo to 
je veľmi pekne spravené. Ani 
v Bratislave také nemajú. Ja 
hovorím, že Humenné je veľ-
mi zlaté mesto.

Tasr, Medzilaborce 

Medzilaborce plánujú investovať 
do obnovy jedného z bytových 
domov vo vlastníctve mesta viac 
ako 260.000 eur. V tejto súvis-
losti predložia žiadosť o úver zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania, 
ktorého výška predstavuje sumu 

197.292 eur. Zvyšok zaplatí sa-
mospráva z vlastného rozpočtu. 
TASR o tom informoval Anton 
Sabo z referátu výstavby mes-
ta. Podľa jeho slov by mesto 
v prípade schválenia úveru 
chcelo s rekonštrukciou bytové-
ho domu na Májovej ulici začať 
už v tomto roku. Investície by 

mali smerovať do jeho zateple-
nia, vybudovania bezbariérové-
ho prístupu do bytov, súčasťou 
obnovy je aj iná modernizácia 
objektu. Vytvorených je tu spolu 
30 jednoizbových a trojizbových 
bytov. V súčasnosti sú komplet-
ne obsadené. Medzilaborce majú 
okrem tohto bytového domu vo 

vlastníctve ďalšie tri. Dva z nich 
sú plne obsadené, v tom ďal-
šom dokončovali byty v minu-
lom roku. „Išlo o rekonštrukciu 
nebytových priestorov v dvoch 
etapách,“ uzavrel Sabo s tým, že 
objekt je takmer obsadený.

ANKETA: Opýtali sme sa Humenčanov, čo by vo svojom meste ukázali turistom  

Medzilaborce plánujú investovať do obnovy 
bytového domu viac ako 260-tisíc eur 

Mesto Humenné je zaujímavé nielen zrekonštruovanou pešou zónou, ale aj mnohými historickými a kultúrnymi 
pamiatkami a okolitou prírodou. Opýtali sme sa Humenčanov, čo by si mali turisti pozrieť, ak navštívia Humenné.  
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Daniela Kapráľová, Snina, Foto: DK
    
Cezhraničná spolupráca medzi 
Mestským kultúrnym a osvetovým 
strediskom v Snine a Arborétom a 
Ústavom fyziografie v Bolestraszy-
ciach vznikla pred rokom a pred-
stavuje aktivity zamerané na posil-
nenie a podporu umenia, kultúry, 
vzdelávania a dobrých susedských 
vzťahov obyvateľstva v blízkosti 
spoločnej poľsko-slovenskej hra-
nice. Prispieva k tvorivej spolu-
práci oboch profesionálnych inšti-
túcií. Umenie bolo vždy životnou 
miazgou každého národa, prúdom 
mravnej a estetickej  energie, kto-
rá udržuje jeho integritu, identitu a 
emocionalitu. Je bezpečnou kotvou 
človeka súčasného globálneho sve-
ta. Naviac, jazyk výtvarného ume-
nia nepotrebuje cudzojazyčné pre-
klady, je zrozumiteľný stáročiami, 
bez ohľadu na hranice jednotlivých 
krajín. Prvou lastovičkou tejto ce-
zhraničnej spolupráce je výstava: 
Poľské umenie – tvorcovia v zajatí 
Arboréta v Bolestraszyciach. Táto 
kvalitná výstava je prezentačnou 
vzorkou súčasného výtvarného 
života v Poľsku a autorov, ktorí 
programovo spolupracujú s Arbo-
rétom v Bolestraszyciach. Výstav-
ný projekt starostlivo zostavený 
kurátorkou a zároveň  umelkyňou 
vizuálneho umenia Elżbietou Pió-

reckou zahŕňa  diela 38 autorov. 
Na výstave sa prezentujú maľby, 
grafiky, fotografie, plastiky, sochy, 
objekty, inštalácie a užité umenie. 
Materiálovo je tu zastúpený textil, 
drevo, keramika, prútie, ľan či pa-
pier. Napriek úplnej rôznorodosti 
autorských prístupov, výpovedí, 
techník, tvorivých riešení a ponú-
kaných obsahov spája vystavujú-
cich  jedno: hmatateľná láska k 
prírode a potešenie z jej dokonalej 
krásy. Na výstave vás upúta mini-
malistická geometria silnej sym-
boliky autorov J. Tomalu a T. Maj 
/Dub v záhrade, Peklo je v nás, 
Smer nebo/. A. Prisecká vo svojich 
grafikách zaznamenáva spiritualitu 
života záhrady a D. Sak v rozmernej 
inštalácii ľudských hláv metaforic-
ky znázorňuje šachové hry života. 
N. Piórecký a J. Kirenko vo svojich 
dielach /Listy z kalendára a Myslím 
na utekajúce myšlienky/ prezentu-
jú prchavé impresie času. Autorky 
J. Dadak a E. Piórecká využívajú 
prírodniny, ktoré v dielach obsa-
hovo prezentujú témy hieroglyf, či 
solárnych úkazov. Mohli by sme 
pokračovať a ďalej vyjaviť úžasné 
posolstvá a odkazy v ďalších vy-
stavených umeleckých dielach, ale 
vraví sa, že radšej raz vidieť, ako 
mnohokrát počuť. Táto výstava, 
ku ktorej vyšiel aj katalóg,  zároveň 
propaguje samotnú kultúrnu čin-

nosť Arboréta v Bolestraszyciach, 
ktoré prostredníctvom plenérov a 
výstav skrášľuje samotný charak-
ter prostredia arboréta. V ňom sa 
prostredníctvom vizuálneho ume-
nia prelína jednota krásy prírody 
a krásy vytvorenej človekom. Vý-
stava Poľské umenie – tvorcovia v 
zajatí Arboréta v Bolestraszyciach 
bude sprístupnená do konca feb-

ruára 2017. Verím, že spolupráca 
obidvoch inštitúcií v budúcnosti 
ponúkne nové možnosti cezhra-
ničnej komunikácie pri spoločných 
projektoch širšieho rozsahu a výz-
namu v umenovednej, kultúrnej a 
environmentálnej  oblasti, pretože 
partnerstvo je tu prirodzenou sú-
časťou  záujmových aktivít organi-
zácií eurokarpatského regiónu. 

mpo, Snina

55-ročný Michal z obce Ulič bol po-
vereným príslušníkom Obvodného 
oddelenia Policajného zboru v Sni-
ne obvinený z prečinu výtržníctva, 
ktorého sa mal dopustiť  v mesiaci 
november minulého roku. Popo-
ludní v jednom z miestnych po-
hostinstiev mu čašníčka odmietla 
naliať alkohol. Michal jej  začal 
vulgárne nadávať, urážal ju a mal 

voči jej osobe aj  rôzne sexuálne 
narážky. Žena sa voči takému sprá-
vaniu ohradila a požiadala muža, 
aby s tým prestal. Muž si pľuvol do 
dlaní a rukou udrel ženu po hlave. 
Napadnutá žena spadla na zem a 
udrela si hlavu. Michal je momen-
tálne stíhaný na slobode, ak sa mu 
ale vina preukáže, hrozí mu trest 
odňatia slobody až na tri roky. In-
formoval prešovský krajský policaj-
ný hovorca Daniel Džobanik. 

Poľské umenie – tvorcovia v zajatí Arboréta v Bolestraszyciach.  

Napadol čašníčku, lebo mu odmietla naliať
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Milan Potocký, Humenné

Problém chátrajúcej budovy na Ty-
ršovej ulici rezonoval aj na stretnu-
tí poslancov z Klubu za demokratic-
ké Humenné s obyvateľmi mesta, 
ktoré sa uskutočnilo v závere mi-
nulého roka. Humenčania z Tyršo-
vej ulice upozornili poslancov, že 
objekt je v dezolátnom stave. V bu-
dove sa zvyknú zdržiavať vandali 
a v minulosti tu došlo aj k požiaru. 
„Dokonca, keď som venčila psíka, 
videla som tam aj líšku. Radšej sa 
k tej budove ani nepribližujem. Na-
vyše areál nevyzerá ani z estetické-
ho hľadiska príjemne. Pozemok je 
zarastený kríkmi a burinou,“ pove-
dala obyvateľka Tyršovej ulice. Na 
budove sú porozbíjané okná. Hoci 
je areál oplotený a je na ňom tabuľa 
s nápisom „Pozor, objekt strážený 
služobným psom“ na pozemok sa 
bez problémov dostane hocikto. 
Bránička je otvorená. So schátra-
nou nehnuteľnosťou susedí budova 
Materskej školy na Tyršovej ulici. 

Riaditeľka škôlky Adriana To-
varňáková potvrdila, že tento stav 
trápi aj ich. „Vandali tu rozbíjali 
okná, počuli sme, ako tam rinčalo 
sklo. Dokonca sme tam mali aj líš-
ku. Sme za to, aby sa situácia s to-
uto budovou vyriešila,“ povedala 
riaditeľka. Dodala, že v areáli sa na-
chádzajú aj zanedbané a neudržia-
vané stromy a kríky. Keďže škôlka 
priamo susedí so zdevastovaným 
objektom, riaditeľka sa obáva, aby 
nedošlo k premnoženiu hlodavcov. 
Poslanec Jozef Babják na stretnu-
tí s občanmi uviedol, že budova je 
majetkom štátu. „Tá budova je veľ-
kým nebezpečenstvom a môže tam 
dôjsť k úrazu. Štát je v tomto prí-
pade zlý vlastník,“ upozornil Bab-
ják. Humenský expres zistil, že štát 
plánuje budovu predať. Prípadní 
záujemcovia môžu svoje ponuky 
predložiť do 27. januára tohto roka. 
Odhadovaná cena dvojpodlažného 
objektu aj s pozemkami o celko-
vej rozlohe viac ako 1 400 metrov 
štvorcových je 109-tisíc eur. 

Milan Potocký, Humenné

Aj napriek tomu, že snehová 
kalamita skončila, pracovníci 
Technických služieb mesta Hu-
menné mali plné ruky práce aj 
počas uplynulého týždňa. Okrem 
odpratávania snehu odstraňova-
li aj popadané stromy a konáre, 
ktoré nevydržali nápor ťažkého 
snehu. Obrovské konáre popada-
li na viacerých miestach nielen v 
centre mesta, ale aj na sídliskách 
a v areáli škôl. Niektoré popada-
né stromy a konáre spadli aj na 
frekventované chodníky.  Ria-
diteľ TS mesta Humenné Milan 
Kuruc vysvetlil, že tieto akútne 

prípady rýchle odstránili. Spres-
nil, že poškodené stromy orezali 
a odstránili z miest, kde spadli. 
Kuruc doplnil, že počas sneho-
vej kalamity spadlo celkovo 8 
stromov a ďalších 11 bolo po-

škodených. Riaditeľ doplnil, že 
našťastie sa nikto nezranil a ne-
došlo ani k poškodeniu majet-
ku. Následky snehovej kalamity 
odstraňovali v Humennom aj 
pracovníci Železníc Slovenskej 

republiky. Napadané množstvo 
snehu, ktorý komplikoval do-
pravnú situáciu pred železničnou 
a autobusovou stanicou, nakla-
dali na nákladné autá a vyvážali 
mimo mesto.  

Chátrajúca budova na Tyršovej ulici trápi obyvateľov sídliska

Snehová kalamita poškodila v Humennom viacero stromov

Objekt bývalých jaslí chátra na Sídlisku II. už viac ako desať rokov. Obyvatelia sídliska by uvítali, aby sa to konečne 
zmenilo.  

Nielen s poriadnou snehovou nádielkou museli v uplynulých dňoch zápasiť v meste Humenné pracovníci Technických 
služieb. Pod váhou ťažkého snehu popadalo aj niekoľko stromov a konárov.

Budova na Tyršovej ulici chátra. Na tento stav sa sťažujú obyvatelia ulice aj Materská ško-
la, ktorá s objektom susedí. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Vlastníkom objektu je štát. Aktuálne sa snaží budovu aj s pozemkami predať za 109-tisíc 
eur.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

V meste spadlo počas snehovej kalamity viacero stromov a konárov, 
ktoré nevydržali nápor ťažkého snehu.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Sneh spred železničnej stanice nakladali na nákladné autá a vy-
vážali mimo mesto.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Milan Potocký, Humenné
 
Turistické informačné centrum 
(TIC) v Humennom, ktoré sídli 
na železničnej stanici, pora-
dí ročne stovkám turistom, 
ktorí sa zaujímajú o históriu, 
tradície alebo kultúru v mes-
te Humenné, ale aj o prírodné 
zaujímavosti regiónu. Jeho cie-
ľom je ponúknuť návštevníkom 
a Humenčanom to najzaujíma-
vejšie, čo sa v meste nachádza a 
deje. Michaela Sabolová z TIC 
v Humennom informovala, že 
prax ukázala, že kancelária má 
svoje opodstatnenie. „Niektorí 
návštevníci potrebovali pora-
diť, ak sa chceli niekam dostať. 
Mala som tu pred pár dňami 
jednu pani, ktorá bola od Ta-
tier, z Popradu, a tiež sa potre-
bovala dostať do múzea. Turis-
ti sa hlavne pýtajú na múzeum 
a skanzen. To je najžiadanejšie. 
Ale aj na kostoly. Mnohí nav-
števujú rímskokatolícky Kostol 
Všetkých svätých,“ povedala 
Sabolová. Jej slová potvrdzujú 
aj štatistky Prešovského samo-
správneho kraja (PSK), ktorý je 
zriaďovateľom Vihorlatského 
múzea v Humennom. Napriek 
rozsiahlej rekonštrukcii kaštie-
ľa navštívilo vlani múzeum 
32-tisíc návštevníkov. 

Z Humenného si odná-
šajú suveníry
„Teraz v decembri sme prie-
merne podľa štatistík mali 
denne piatich ľudí, ktorí sa boli 
informovať, alebo si kúpiť su-
venír. Väčšinou chcú niečo kú-
piť, hrnčeky, nejaké magnetky, 
niečo o Humennom,“ doplnila 
pracovníčka turisticko-infor-
mačného centra. Okrem máp a 
kníh o meste sú veľmi žiadané 
aj suveníry s postavičkou dob-
rého vojaka Švejka. Turisti sú 
najmä zvedaví, čo má mesto 
Humenné s týmto literárnym 
a filmových hrdinom spoloč-
né. „Pýtajú sa prečo práve 
Švejk. Tak im to vysvetľujem. 
Aj to, že je to turistická tra-
sa po stopách Švejka, ktorá 
vedie do Poľska,“ vysvetlila 
pracovníčka TIC. Doplnila, že 
medzi návštevníkmi mesta sú 
väčšinou Slováci. „Mala som 
tu dvoch návštevníkov z Ame-
riky. Jeden pán tu bol dokonca 
z New Yorku, ale deväťdesiat 
percent návštevníkov tvoria 
Slováci,“ uviedla Sabolová 
a pokračovala: „Mnohí chcú 
vedieť informácie o meste, kde 
čo nájdu. Boli sa aj pýtať na 
hotely a reštaurácie. Prevláda 
však predaj suvenírov.“ Sabo-
lová spresnila, že medzi náv-

števníkmi a turistami prevláda 
stredná a staršia generácia. 
Pre niektorých návštevníkov je 
návšteva Humenného len za-
stávkou pri spoznávaní regió-
nu horného Zemplína. Mnohí 
turisti sa tu zdržia len krátko 
a z Humenného pokračujú do 
Múzea moderného umenia 
Andyho Warhola v Medzila-
borciach, ale aj do Sniny, Mi-
chaloviec, na Morské oko a do 
Národného parku Poloniny.

Informácie o meste 
nájdete aj na webe
Informácie o aktivitách a služ-
bách turisticko-informačného 
centra nájdete aj na internete 
a Facebooku. Od 1. decembra 
minulého roka spustilo TIC 
svoj nový web www.visithu-

menne.sk, v rámci ktorého in-
formuje o širokej ponuke kul-
túrnych a športových podujatí, 
ubytovacích služieb, stravova-
ní, o atrakciách a turistike. Sa-
mozrejmosťou sú aj rôzne tipy 
na výlety. Tieto informácie sú 
priebežne aktualizované. Náv-
števníci webu tak dostanú vždy 
čerstvé informácie. Sabolová 
vysvetlila, že napriek týmto 
novinkám sa vždy nájdu tu-
risti, ktorí sa chcú informovať 
priamo v kancelárii. „Tie in-
formácie, ktoré ja poskytujem, 
poskytujeme aj cez interneto-
vú a facebookovú stránku. Sú 
to ale novinky a ľudia o tom 
zatiaľ až tak nevedia, preto 
prichádzajú priamo k nám,“ 
uviedla Sabolová.

Humenné láka prevažne starších turistov a návštevníkov
Hlavným magnetom pre turistov sú expozície Vihorlatského múzea, Skanzen ľudovej architektúry a bývania, ale aj 
miestne kostoly.

Návštevníci si z Humenného radi odnášajú rôzne suveníry a propagačné materiály. Medzi 
obľúbené patrí postavička dobrého vojaka Švejka.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Turistické informačné centrum Humenné sídli v budove železničnej stanice.  | FOTO: MILAN 
POTOCKÝ

Hlavným magnetom pre turistov je Vihorlatské múzeum a Skanzen - Expozícia ľudovej 
architektúry.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Daša Jeleňová, Foto: Milan Potocký

Pamiatky, expozície i výstavy 
v ôsmich múzeách a dvoch  galéri-
ách v pôsobnosti Prešovského sa-
mosprávneho kraja si vlani pozrelo 
vyše 380 tisíc ľudí. Je to o takmer 
50 tisíc viac ako v roku 2015. Kým 
návštevnosť galérií zaostávala, 
väčšina múzeí sa tešila z vyššieho 
záujmu verejnosti. Rekord vlani 
zlomilo Ľubovnianske múzeum. 
Jeho bránami prešlo 185 553 pla-
tiacich návštevníkov, čo je o vyše 
42 tisíc ľudí a 30 percent viac ako 
v roku 2015. Samotný hrad videlo 
takmer 114 tisíc  a múzeum ľudovej 
architektúry takmer 72 tisíc ľudí. 
Najväčšie zastúpenie majú pocho-
piteľne  tuzemskí návštevníci (122 
tisíc), nasledujú Poliaci (41 tisíc) a 
Česi (11 tisíc), ktorých prišlo o 64 
% viac ako predvlani. Pod mimo-
riadne priaznivý rok sa podpísali 
nielen zaujímavé expozície, ale aj 
množstvo podujatí, ktorým domi-

novali hradné slávnosti, divadlo 
s pesničkami, či koncerty pod ho-
lým nebom.   

Vyššia návštevnosť aj 
v Humennom 
Ostatné múzeá v kraji evidovali 
nárast návštevníkov, aj keď s men-
šou štatistikou, od 10 až po 40 
percent. Šarišské múzeum v Bar-
dejove navštívilo 51-tisíc ľudí, teda 
o 3,5-tisíc viac ako predvlani. Poč-
ty návštevníkov stúpli aj v Múzeu 
v Kežmarku. Kým v roku 2015 brá-
nami hradu prešlo približne 37-ti-
síc ľudí, v roku nasledujúcom to už 
bolo takmer 41,5-tisíc. Vihorlatské 
múzeum v Humennom si tiež môže 
na svoje konto pripísať lepšie čísla, 
v roku 2015 malo 29-tisíc, vlani už 
32 tisíc návštevníkov. Vlastivedné 
múzeum v Hanušovciach navští-
vilo v sledovanom období  takmer 
13-tisíc ľudí a Múzeum moderného 
umenia Andyho Warhola v Medzi-
laborciach do 10 tisíc návštevníkov. 

Vyšší záujem podľa štatistík zaevi-
dovali aj v Podtatranskom múzeu 
v Poprade, ktoré je už druhý rok 
uzatvorené pre veľkú rekonštruk-
ciu a funguje len expozícia v Spiš-
skej Sobote. Tú videlo tri a pol tisíc 
turistov.  Nižšie čísla eviduje len 
Krajské múzeum v Prešove, ktoré 
sa v tomto roku zlučuje s Vlasti-
vedným múzeom v Hanušovciach 
nad Topľou. Kým v posledných 
rokoch počty jeho návštevníkov 
postupne rástli, vlani opäť mierne 

poklesli na 15,5-tisíc. Návštevnosť 
sa znížila v oboch galériách v kraji. 
Kým predvlani Tatranská galéria 
v Poprade atakovala 18– tisícovú 
hranicu návštevnosti aj vďaka ex-
kluzívnej výstave Salvatora Dalího, 
v minulom roku prilákala viac ako 
15-tisíc milovníkov umenia. Pre-
pad, z 18 tisíc na 13-tisíc návštev-
níkov, zaznamenala Šarišská ga-
léria, ktorá ale musela v priebehu 
vlaňajška obmedziť svoju výstavnú 
činnosť pre rekonštrukčné práce.  

Tasr, Medzilaborce

Lamb sa narodil v roku 1932 
v Chicagu v rodine, ktorá 
vlastnila pohrebný ústav. 
Keď mal 50 rokov, vážne 
ochorel. Po uzdravení pre-
dal podnik a zriadil svoj prvý 
maliarsky ateliér. „Prostred-
níctvom svojich obrazov sa 
umelec ponoril do duchov-
ného sveta a rozhodol sa šíriť 
posolstvo mieru, tolerancie, 
nádeje a lásky medzi ľuďmi,“ 
informovala lektorka MMU-
AW Jarmila Suchá. Do roku 
2000 otvoril ďalšie štyri ate-
liéry v USA a Európe. Vytvoril 
projekt „Lambove dáždniky 

za mier“ ako reakciu na tero-
ristické útoky z 11. septembra 
2001. „Pracoval s deťmi, kto-
ré prišli pri útoku o rodičov. 
Každé z nich farbami vyjad-
rovalo svoje pocity na dážd-
nikoch,“ priblížila myšlienku 
Suchá. Lambove dáždniky za 
mier boli vystavené na viace-
rých významných miestach 
vo svete. Umelec zomrel 18. 
februára 2012. „Jeho dcéra 
Sheila v roku 2013 navštívila 
Slovensko. Očarená pamiat-
kami Spiša, mestom Košice a 
MMUAW v Medzilaborciach 
vyslovila túžbu usporiadať 
otcovi výstavu v priestoroch 

Dominikánskeho kultúrneho 
centra Veritas v Košiciach a 
Múzea moderného umenia 

Andyho Warhola v Medzila-
borciach,“ uzavrela. Výstava 
potrvá do 28. februára. 

Záujem o múzeá v kraji minulý rok vzrástol 

MEDZILABORCE: Múzeum pripravilo výstavu diel amerického umelca Matta Lamba 

Väčšina múzeí v Prešovskom kraji zaznamenala vlani vyššiu návštevnosť. Absolútnym lídrom zostáva Ľubovnianske múzeum, 
ktoré má za sebou najúspešnejší rok vo svojej vyše 60-ročnej histórii. 

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach a Dominikánsky konvent v Košiciach pripravili 
pre širokú verejnosť výstavu diel amerického umelca Matta Lamba pri príležitosti jeho nedožitých 85 rokov. 

Výstavu diel amerického umelca Matta Lamba si môžete 
pozrieť v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) 
v Medzilaborciach.| ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Humenné, Foto: Milan Potocký

Mesto Humenné zrekonštruuje 
mestský objekt Dom služieb, ktorý 
sa nachádza na zrekonštruovanom 
Námestí slobody. Rekonštrukciu 
budovy zaradili poslanci medzi 
investičné aktivity na tento rok. 
„To je objekt na južnej pešej zóne, 
je to mestský objekt, je žiaduce, 
keďže je na takom mieste, aby bol 
vynovený,“ povedal na rokovaní 
mestského zastupiteľstva poverený 
vedúci Odboru územného pláno-
vania a výstavby Mestského úra-
du v Humennom Marián Šalata. 
Riešenie energetickej úspornosti 
Domu služieb odhaduje samosprá-
va na približne 240-tisíc eur. Suma 
bude spresnená po verejnom ob-

starávaní. Mesto chce na objekte 
zatepliť strechu a fasádu. V budove 
sídli viacero predajní a nájomní-
kov, ktorí poskytujú rôzne služ-
by. Rekonštrukciu objektu vítajú. 
„Samozrejme, bude to lepšie, keď 
objekt zateplia a opravia strechu. 
Spokojní budú nielen nájomníci, 
ale aj zákazníci,“ povedala prevádz-
kovateľka kaderníctva. „Južná časť 
pešej zóny je zrekonštruovaná, ur-
čite to bude vyzerať ešte krajšie, ak 
opravia aj Dom služieb,“ povedal 
44-ročný Humenčan. Južná časť 
Námestia slobody prešla rozsiah-
lou rekonštrukciou v rokoch 2010 
až 2012. Na realizáciu spomína-
ného stavebného projektu získa-
la samospráva financie z fondov 
Európskej únie. Celkové náklady 

na stavebné úpravy dosiahli 1,9 
milióna eur. Po rekonštrukcii sa 
námestie stalo novou oddychovou 
zónou Humenčanov. Na námestí je 
vybudovaných viac ako 11-tisíc m² 
dláždených plôch, pribudli nové 

lavičky, trávnaté plochy, stojany na 
bicykle, odpadkové koše, informač-
né  pútače,  pitné fontánky, stožiare 
verejného osvetlenia, cyklistický 
chodník, stovky kusov kríkov, kve-
tín a drevín. 

Peter Soroka, Osadné, FOTO: PS

Bohoslužobné texty Pravoslávnej 
cirkvi svedčia o tom, že je tento 
sviatok druhý najväčší po Vzkriese-
ní a teda významnejší ako Narode-
nie Isusa Christa. Jeden z dôvodov 
je napríklad to, že pri Narodení 
Christa sa na Zemi ukazuje Druhá 
Božia osoba, teda Boží Syn – Isus 
Christos, ale pri Bohozjavení sú to 
všetky tri Božie osoby naraz (Boh 
Otec v podobe hlasu z neba, Boh 
Syn ako krstiaci sa Christos a Boh 
Duch Svätý v podobe zostupujúcej 
holubice). V rusínskom národe sa 
na tento sviatok uchovala rovnaká 
tradícia ako na Narodenie Christa, 
keďže v minulosti sa tieto dva sviat-
ky slávili spolu. Aj bohoslužobne 
sú si preto veľmi podobné. V ich 
predvečer sa ráno slúžia tzv. Cár-
ske časy, potom liturgia sv. Vasilija 
Veľkého s večerňou, nasleduje Veľ-
ké povečerie a utreňa. Pred Poveče-

riem sa Rusíni stretávajú za sláv-
nostnou, ale pôstnou večerou (tzv. 
„svjatyj večur“), ktorá je v predve-
čer oboch sviatkov. Pokiaľ sa pred 
sviatkom Narodenia Christa na nej 
stretávajú ľudia vo veľkej miere, 
pred sviatkom Bohozjavenia sa táto 
tradícia kvôli pracovnej vyťaženos-
ti veriacich vytráca. Pravoslávna 
cirkevná obec v Osadnom si tento 
smutný fakt uvedomuje a preto už 
po ôsmykrát pripravila spoločnú 
Bohojavlenskú večeru pre všetkých 
obyvateľov obce. A tak sa dňa 18. 
januára 2016 o 15.00 hod. stretli 
v osadnianskej sále na Obecnom 
úrade obyvatelia obce; starí aj mla-
dí, chorý aj zdraví, chudobní aj bo-
hatí, pravoslávni aj nepravoslávni. 
Všetci prišli, aby spoločne oslávili 
veľký sviatok, ale aj udržali jednu 
z krásnych rusínskych tradícii. Po 
spoločnej modlitbe boli prítomným 
predložené tradičné jedlá: chlieb, 
cesnak, med, kapustnica, pirohy, 

fazuľa, zemiaky. Po jedle si všetci 
radostne zaspievali niekoľko kolied 
a mnohí odišli do chrámu na Veľké 
povečerie, aby nedodržali len tradí-
cie, ale predovšetkým vzdali úctu 
Tomu, kvôli Ktorému sa to všetko 
deje – na Zemi zjavenému sa Bohu. 
Akciu ocenili všetci, ale predovšet-
kým tí najstarší, ktorí žijú sami 
a večeru by si už doma nevarili. Ich 
radosť bola skutočne veľká. Tento 
rok nás svojou prítomnosťou poc-
til aj pán Michail Mačechin z Veľ-

vyslanectva Ruskej federácie v SR 
z Bratislavy. O podujatí vyrobil 
krásnu reportáž redaktor Vladimír 
Tomek z televízie TA3, ktorí spo-
lu s kameramanom taktiež sedeli 
za osadňanským štedrovečerným 
stolom. Veľká vďaka za túto akciu 
patrí Bohu, že všetkých tak krásne 
spojil, taktiež organizátorom, ale 
predovšetkým kuchárkam, bez kto-
rých by sa to zrealizovať nepodari-
lo. Veríme, že sa táto pekná tradícia 
v obci udrží ešte dlhé roky.

Mesto zrekonštruuje Dom služieb

Druhý Štedrý večer v Osadnom

Do zateplenia strechy a fasády investuje samospráva približne 240-tisíc eur.

Pravoslávni veriaci v Osadnom, ktorí sviatkujú podľa starého (juliánskeho) kalendára mali 6./19. 
januára sviatok Bohozjavenia a Krstu Isusa Christu. 
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P R E D A J

 � Predám GARSÓNKU. 
RK nevolať. Tel. 0902 
154 908.

HE-R/0046

 � KLIETKY pre chov prepe-
líc;  PASCE na líšky a kuny; 
LIAHNE na vajíčka. Viac in-
formácií na - www.123nakup.eu 
- tel. č. 0907 181 800.

HE-R/0045

P R Á C A

 � LUKRATÍVNA PRÁ-
CA s nadpriemerným 
príjmom v Humennom. 
Viac info na tel. č.: 0907 
525 298.

HE-R/0008

 � Ponúkame PRÁCU 
PRE OPATROVATEĽKY 
v Rakúsku (Viedeň a oko-
lie). Podmienkou je prax 
v opatrovaní, rovnako po-
trebná je znalosť NJ. Tel. 
0902 087 243, 0915 333 579.

HE-R/0015

 � Prijmem HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA GÁ-
TER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

INFOSERVIS / INZERCIA

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

23. 01.  Avicena, 
	 Nemocničná	ul.	41
24.	01.	  Lúč, 
	 Ul.	1.	mája	22
25. 01.   Pri Nemocnici HE s.r.o., 
	 Ul.	1.	mája	5558
26. 01.  Media, 
	 Družstevná	ul.	7
27. 01.  Benu - Tesco, 
	 Družstevná	ul.	39
28.	01.		 Lúč, 
	 Ul.	1.	mája	22
29.	01.		 Pri Nemocnici HE s.r.o., 
	 Ul.	1.	mája	5558

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

PRANOSTIKA

Na Pavla apoštola obrátenie 
(25. 1.) keď sa vtáča z koľaje 

napije, predzvesťou je ne-
skorý príchod jari. 

V deň Obrátenia sv. Pavla 
sa medveď na druhý bok 

obracia. 

Keď do svätého Pavla zima 
dobre vládla, až sv. Jozef  
(19. 3.) marec zahreje.

Na sv. Františka Saleského 
(29. 1.) si ešte meluzína 

zapíska. 

Beda poliam, lúkam  
a vrchom, ak v januári tráva 

zelená sa.

Studený január – teplý marec.

Mnoho snehu v januári – 
málo vody v apríli a máji. 

Keď v januári vlci a líšky 
vyjú, znamená to tuhú zimu.

(jac)

Východ / Západ SLNKA
pon			 7:05	/	16:18	hod.
ut		 7:04	/	16:20	hod.
str		 7:03	/	16:21	hod.
štvr		 7:02	/	16:23	hod.
pia		 7:01	/	16:24	hod.
sob		 6:59	/	16:26	hod.
ned		 6:58	/	16:28	hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén

pon  zatvorené	–	sanitárny	deň
ut  08.15	–	16.00	hod.
	 	 17.30	–	20.00	hod.
str, pia 	 09.00	–	16.00	hod.
	 	 17.30	–	20.00	hod.
štvr	 	 09.00	–	13.00	hod.
	 	 14.00	–	16.00	hod.
	 	 17.30	–	20.00	hod.
sob, ned 	 09.00	–	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.
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Myšlienka týždňa...
„Neodmietaj to, čo niekto pre 
teba nezištne spravil. Postaraj 
sa, aby si to, čo musíš urobiť ty, 
aj urobil.“ 

(Idries Shah (1924-1996) – 
indický spisovateľ a vydavateľ)

www.facebook.com/humenskyexpres
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P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 786.

HE-R/0001

P R Á C A

 � Ponúkame PRÁCU 
PRE OPATROVATEĽKY 
v Rakúsku (Viedeň a oko-
lie). Podmienkou je prax 
v opatrovaní, rovnako po-
trebná je znalosť NJ. Tel. 
0902 087 243, 0915 333 579.

HE-R/0015

 � DREVOP, Dlhé nad 
Cirochou prijme do pra-
covného pomeru AUTO-
MECHANIKA do dielne 
a PRACOVNÍKOV na gá-
ter – za výhodných plato-
vých podmienok. Info na 
tel. č.: 0903 624 426.

HE-R/0035

 � Prijmem HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA GÁ-
TER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

Riadková 
inzercia
0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...
„Príčina, ktorá mnohých 

zdržiava, že nenapredujú 
dosť horlivo v náprave 

seba samého je strach pred 
ťažkosťami alebo námaha 

spojená s prekážkami.“
(Tomáš Kempenský – nemecký kňaz,   

rehoľník u Augustiniánov a mystik)

H
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/0029Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33  Humenné

v y p i s u j e
výberové konanie na pozíciu

PREVÁDZKOVÝ ZÁMOČNÍK 

– V O D Á R,  K Ú R E N Á R
miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné

pracovný pomer:
na dobu určitú

nástup možný:  asap
požadované vzdelanie:
stredoškolské odborné
podmienky kladené 

na uchádzača: 
-prax vo vodárenských prácach

-vodičský preukaz skup. B
predpokladaný termín

ukončenia výberového konania: 
15. 1. 2017

Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou alebo e-mailom:

g.zeliznakova@chemes.sk

a.s.

PRANOSTIKA
Biele Vianoce - zelená Veľká noc.

Ak sa hus na Vianoce blatom brodí,  
na Jozefa kĺzať sa bude na ľade.

Na Štedrý deň (24. 12.) na nebíčku  
veľa hviezdičiek, budúci rok  

urodí sa veľa kureniec.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, 
za štyri týždne počasie bude mračné.

Koľko sa prvý sneh ukáže pred  
Vianocami, toľko bude trvať  

po Vianociach.
Jasný Štedrý večer každému je milý. 

A dá, vraj, pán Boh vína,  
požehná i v obilí.

Keď v prvý sviatok vianočný (25. 12.) 
slnko toľko intenzity dodá, kým gazda 
koňa zapriahnuť stihne, snáď dobrá 

úroda zemiakov bude.
Pekná chvíľa na Štefana (prvý mučeník 
cirkvi, 26. 12.) sľubuje hojnú oberačku.

Keď vietor duje na Štefana, nebude 
víno na budúci rok chutné.

Keď sa vetry sv. Štefana bijú, obrovské 
záveje narobia. 

Šedivý svätý Ján (apoštol, 27. 12.)  
veští dobrý rok.

O Mláďatkách (28. 12. – sviatok 
svätých Neviniatok, mučeníkov)  

aj deň sa omladzuje.
Keď je na starý rok (31. 12.) jasno, 
bude, zrejme, v maštaliach prázdno.

(jac)

INZERCIA/INFOSERVIS

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný BAZÉN 25-metrový
19. 12.	 	zatvorené	–	sanitárny	deň
20. 12.  08.15 – 16.00 hod.
  18.00 – 20.00 hod.
21. a 23. 12.  09.00 – 20.00 hod.
22. 12.  09.00 – 14.00 hod.
  15.00 – 20.00 hod.
24. a 25. 12.  zatvorené
26. 12.	 	zatvorené	–	sanitárny	deň
27. 12.  08.15 – 20.00 hod.
28. a 30. 12.  09.00 – 20.00 hod.
29. 12.  09.00 – 14.00 hod.
  15.00 – 20.00 hod.
31. 12.  09.00 – 14.00 hod.
1. 1. 2017  zatvorené 

SAUNA	–	muži
ut – pia 13.00 – 19.00 hod.
 SAUNA – ženy 
ut – pia 14.00 – 18.00 hod.
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Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33  Humenné

v y p i s u j e
výberové konanie

na pozíciu

PREVÁDZKOVÝ 
ZÁMOČNÍK – Z V Á R A Č

miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné
nástup možný:  asap

pracovný pomer:
na dobu určitú

požadované vzdelanie:
stredoškolské odborné
podmienky kladené 

na uchádzača: 
-platné preukazy na zváranie

kyslíkovo-acetylénovým 
plameňom a na ručné oblúkové
zváranie obalenou elektródou

-vodičský preukaz skup. B

predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 

15. 1. 2017

Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou  
alebo e-mailom:

g.zeliznakova@chemes.sk

a.s.
Vianoce lásky a pokoja nech každú 
vašu bolesť zahoja. 
V kruhu najbližších tešte sa spolu, 
až budete si sadať k štedrému stolu. 
Nech nový rok splní vaše priania, 
anjeli nech vaše cesty chránia. 

Šťastné a veselé Vianoce.  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom 
aj touto cestou vyjadruje všetkým spoluobčanom 
poďakovanie za spoluprácu a prejavenú dôveru v 
uplynulom roku a do nového roka 2017 praje všetkým 

ľuďom dobrej vôle zdravia i šťastia, 
veľa osobných a pracovných úspechov v 
očakávaní ďalšej vzájomnej spolupráce. 
Ďakujeme!  

pplk. Mgr. Marek Lukacko,  
riaditeľ	OR	PZ	Humenné

Východ / Západ SLNKA
19.12.   7:15 / 15:39 hod.
20.12.  7:15 / 15:40 hod.
21.12.  7:16 / 15:40 hod.
22.12.  7:16 / 15:41 hod.
23.12.  7:17 / 15:42 hod.
24.12.  7:17 / 15:42 hod.
25.12.  7:17 / 15:43 hod.
26.12.  7:18 / 15:44 hod.
27.12.   7:18 / 15:44 hod.
28.12.  7:18 / 15:45 hod.
29.12.  7:18 / 15:46 hod.
30.12.  7:18 / 15:47 hod.
31.12.  7:18 / 15:48 hod.
01.01.  7:18 / 15:49 hod.

Nájdete nás aj na facebooku:

H/AMFO ROBERTA
SPIELMANNA 2017

Vihorlatské	múzeum	
v	Humennom	ako	odbor-
ný	garant	a	organizátor	
regionálnej	prehliadky	
amatérskej	fotografickej	
tvorby	na	Slovensku	 

vyhlasuje	
45. ročník regionálneho kola najstaršej 

a najprestížnejšej postupovej súťaže  
v tejto oblasti

H/AMFO ROBERTA 
SPIELMANNA 2017. 

Je	určená	deťom,	mládeži	a	dospelým	
okresov	Humenné,	Snina	a	Medzilaborce	
v	troch	vekových	skupinách	(autori	do	
16	rokov,	do	21	rokov	a		nad	21	rokov	
–	okrem	poslucháčov		a	absolventov	

študijného	odboru		fotografia)	a	v	troch	
základných	súťažných	kategóriách

–	čiernobiela	fotografia,
–	farebná	fotografia,	 

–	multimediálna	prezentácia.	
Uzávierka prijímania  

súťažných prác je 31. 1. 2017 
na	adrese:	

Vihorlatské	múzeum	v	Humennom,	
Námestie	slobody	č.	1,	066	01	
Humenné.	Informácie,	súťažné	

propozície	a	prihlášku		do	súťaže	získajú	
záujemcovia	na	múzejnej	webstránke	

-	www.muzeumhumenne.sk
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MsKS – DOM KULTÚRY
SMEJKO A TANCULIENKA:  

KDE BOLO, TAM BOLO...
Nové	rozprávkové	predstavenie	dvojice	
Smejko	a	Tanculienka.	–	vo	štvrtok	26.	
januára	o	17.00	hod.	v	divadelnej	sále	

DK.	Vstupné	7	eur.
MAREK TUŠAN:  

JA TU ŠANUJEM VÁS
Autorská	výstava	fotografií.	Potrvá	do	
10.	februára	vo	výstavnej	sieni	DK.

KAŠTIEĽ  
– VIHORLATSKÉ MÚZEUM

IKONY
Unikátna	výstava	ikon	ako	farebných	
modlitieb	z	obdobia	17.	–	19.	storočia,	
väčšina	vyhotovených	v	Rusku	a	
Grécku.	Súbor	šesťdesiatich	ikon	

pochádza	zo	súkromnej	zbierky	Milana	
Urbaníka.	Výstava	potrvá	do	31.	1.	

2017.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná	výstava	grafický	diel	autora	
a	národného	umelca	Oresta	Dubaya	st.

KINO Fajn
VŠETKO ALEBO NIČ

Príbeh	o	vzťahoch,	ktoré	nás	valcujú,	o	
ženskom	priateľstve,	ktoré	nás	chráni,	
o	mužoch,	na	ktorých	sa	nezabúda...	aj	
keď	vlastne	toho	nie	sú	hodní.	Kniha	Ev-
ity	Urbaníkovej	je	príbehom	nerozlučnej	

trojici	-	Lindy	(Táňa	Pauhofová),	Vandy	
(Klára	Issová)	a	Eda	(Ľuboš	Kostelný).	
Každý	z	nich	je	iný,	každý	z	nich	má	

svoj	príbeh,	no	spája	ich	vrúcne,	oddané	
priateľstvo.	Ich	bláznivo	plynúci	život	
naruší	Jakub	(Michał	Żebrowski),	ktorý	
vnesie	do	Lindiných	dní	plno	vášne	a	

prísľubov	na	nový	vzťah,	no	rozdielnosť	
pováh	a	náhľadu	na	svet	robí	ich	vzťah	
komplikovanejším,	ako	by	sa	zdalo....
romantická komédia (CZE/SVK), orig-

inálna verzia – 23. januára o 19.30 hod.
CHLAPEC VO SVETE PRÍŠER 

(BAKOMONO NO KO)
Zatiaľ	posledný	film	japonského	režiséra	
Mamoru	Hosoda	(jedna	z	najvýraz-
nejších	postáv	súčasnej	animovanej	

scény).	Tragická	autonehoda	pripravila	
deväťročného	chlapca	menom	Ren	
nielen	o	matku,	ale	aj	o	celý	jeho	

krehký	detský	svet.	Poháňaný	živelnou	
nenávisťou	a	krivdou	uteká	z	domu	a	
bezcieľne	sa	potuluje	po	uliciach	Tokia.	
Jedného	večera	stretáva	dve	tajomne	
zahalené	bytosti,	v	ktorých	následne	
spoznáva	obyvateľov	legendami	opra-

denej	ríše	príšer...
animovaný, fantasy (JAP), české titulky 

– 25. januára o 19.30 hod.
MILUJI TĚ MODŘE

Sympatický	umelecký	maliar	a	„kuns-

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

INFOSERVIS 

V HUMENNOM
Andrej	Hanák,	nar.	1922
Jozef	Vorobeľ,	nar.	1933
Michal	Hoľko,	nar.	1935
Jozef	Huntej,	nar.	1938
Ján	Ďuraško,	nar.	1941

Mgr.	Pavol	Bernický,	nar.	1949
Ján	Murinčák	(68-ročný)
Štefan	Starchoň,	nar.	1957

V BRESTOVE
Anna	Jenčurová,	nar.	1922

V DLHOM NAD CIROCHOU 
Jozef	Treščák,	nar.	1939

V KARNEJ
Helena	Dzurjaková,	nar.	1927

V LUKAČOVCIACH
Mária	Ficková,	nar.	1935
Michal	Minda,	nar.	1938

V MICHAJLOVE 
Mária	Pidaničová,	nar.	1931

V MODRE NAD CIROCHOU
Andrej	Harvilik,	nar.	1958

V NIŽNEJ JABLONKE
Ladislav	Škurka,	nar.	1941

V OĽKE 
Anna	Sitarová,	nar.	1932

V ROVNOM 
Verona	Tichá,	nar.	1946

V SNINE 
Ján	Bober,	nar.	1941

Mária	Rišková,	nar.	1942
Ladislav	Jankaj,	nar.	1949
Ladislav	Fenin,	nar.	1969

VO VYŠNÝCH  
LADIČKOVCIACH
Štefan	Kiaš,	nar.	1942

V ZUBNOM
Sergej	Vaško,	nar.	1971

OPUSTILI 
NÁS

23. 1. MILOŠ (Deň	patriotizmu)
24. 1. TIMOTEJ, TIMOTEA
(Sviatok	sv.	Františka	Saleského	/	
Deň	komplimentov)
25. 1. GEJZA
(Sviatok	Obrátenia	sv.	Pavla	
apoštola)

26. 1. TAMARA 
(Medzinárodný	deň	colníctva)
27. 1. BOHUŠ
(Medzinárodný	deň	pamiatky	
obetí	holokaustu)	
28. 1.  ALFONZ, ALFONZIA
(Európsky	deň	ochrany	osobných	

údajov	/	Medzinárodný	deň	
mobilizácie	proti	jadrovej	vojne)
29. 1. GAŠPAR, PRIBINA
(Svetový	deň	lepry	–	
malomocenstva)	

MENINY 
oslavujú: 

H
E

-R
/0037

Posledné zbohom na perách mal,
keď nás navždy opúšťal...
„Choďte do celého sveta 
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 
Chváľte Pána, všetky národy, 
oslavujte ho, všetci ľudia; 
lebo veľké je jeho milosrdenstvo, 
pravda Pánova trvá naveky 
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.“ 

(Mk 16, 15-18; Ž 117, 1. 2)

Neuveriteľné	štvrťstoročie	nás	delí	od	jeho	odchodu...	Už	dvadsaťpäť	
rokov	uplynie	25.	januára	od	smutnej	chvíle,	kedy	nás	navždy	vo	veku	
60	rokov	predišiel	do	večnosti	drahý	manžel,	otec	a	dedko

Michal  R U S N Á K 
zo	Zbojného.

S tichou spomienkou k hrobu chodíme a pri 
plamienku sviečky s modlitbou za Teba prosíme.

S úctou spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

thistorik“,	doktor	David	Bárta	sa	vekom	
blíži	ku	Kristovým	rokom.	Navyše	preží-
va	nie	najšťastnejšie	obdobie	života.	Žije	
s	matkou,	dostal	výpoveď	v	práci,	nemá	
priateľku,	nevychádza	mu	výtvarný	

projekt...	až	kým	vo	výklade	luxusného	
pražského	klenotníctva	neobjaví	dievča,	
Terezu,	krásnu	aranžérku	–	tajomnú,	
cudnú	i	vášnivú,	nevyspitateľnú...

romantická komédia (CZE), slovenské 
titulky – 26. a 29. januára o 19.30 hod.

SPOJENCI (ALLIED)
Je	rok	1942.	Špión	britskej	rozviedky	

Max	(Brad	Pitt)	sa	na	misii	v	Casablance	
zamiluje	do	francúzskej	kolegyne,	ktorá	
je	podozrivá	zo	spolupráce	s	nacista-
mi.	Max	dostane	za	úlohu	podozrenie	
potvrdiť	či	vyvrátiť,	prípadne	zradkyňu	

potrestať…
vojnový, romantický (USA), slovenské 

titulky – 27. januára o 19.30 hod.
DIVOKÉ VLNY 2  

(SURF´S UP: WAVE MANIA)

Surfisti	vo	„frakoch“	sú	späť.	Tučniaky	
už	zase	menia	zavedené	pravidlá,	venu-
jú	sa	surfovaniu	a	trávia	čas	na	pláži.	
Mladý	tučniak	Cody,	surfujúce	kura	
Joe	a	plavčíčka	Lani	sa	dajú	dokopy	
s	partiou	piatich	surfistov,	ktorí	sú	

silní	machri	a	vyhľadávajú	vo	vlnách	
adrenalín.	Táto	veľká	päťka	vezme	
Codyho	a	jeho	kamarátov	na	cestu	na	
to	najlegendárnejšie	surferské	miesto	
na	Zemi,	do	raja,	kde	sú	vlny	naozaj	

divoké.
rodinný, animovaný (USA), slovenský 
dabing – 28. januára o 15.30 a 17.30 

hod.
RESIDENT EVIL: 

 POSLEDNÁ KAPITOLA  
(RE: THE FINAL CHAPTER) – 3D 

Posledná	časť	filmovej	série	priamo	
nadväzuje	na	predchádzajúci	diel.	Alice	
(Milla	Jovovich)	prežila	kľúčový	boj	s	
nemŕtvymi	a	teraz	sa	vracia	na	miesto,	
kde	všetko	začalo.	V	podzemnom	kom-
plexe	Hive	v	Raccoon	City	zhromažďuje	
spoločnosť	Umbrella	Corporation	všetky	
svoje	sily	a	chystá	finálny	útok	proti	

posledným	preživším...	
akčný horor (USA), slovenské titulky – 

28. januára (3D) o 19.30 hod. 
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-MJK-, Humenné

Chlapci z Turca pricestovali za svojím 
súperom do Humenného rozohrať 
dôležitý „vabank“. Palubovka MŠH 
v sobotu 21. januára popoludní pocíti-
la nápor pod deravými druholigovými 
košmi v podaní mužov 1. BK Humen-
né. Súper sa odvážil k náročnému 
zápasu v oklieštenej zostave (dvaja 
na striedanie), zato s plnou podporou 
trénerskej dvojice a asistentky. Ich 
príprava však žala ovocie. Elimi-
novali všetky nebezpečné články hry 
Humenčanov. Až do poslednej sekun-
dy nebol výsledok istý pre ani jed-
ného zo zúčastnených. Minútu pred 
záverečným hvizdom zverenci Mareka 
Buriča prehrávali rozdielom jedného 
bodu (54:55), trinásť sekúnd do konca 
potrebovali na nerozhodný výsledok 
a predĺženie zasadiť tri body do koša 
súpera (54:57). Jediným obávaným bol 
Ivo Kusko a toho si súper „postrážil“ 
excelentným spôsobom. Chýbalo 
ozaj málo, viac šťastia v hodoch 
humenských basketbalistov, aby sa 
mohli po dlhom čase z víťazstva tešiť 
konečne aj oni. Duel mužov Humenné 
vs. Martin mal náboj, o pekné bas-
ketbalové akcie z oboch strán nebola 
núdza.

II.	BASKETBALOVÁ	LIGA	–	MUŽI
skupina	Východ

1.BK HUMENNÉ  
– SLÁVIA MEDIK MARTIN
54:57 (13:18, 7:7, 18:22, 16:10)

1.BK:	I.	Kusko	18,	Pe.	Lošák	8,	Ma.	Bab-
jak	2,	Mi.	Babjak	1,	D.	Kulik	(D.	Gavaľa	
7,	Pa.	Sokyra	2,	M.	Jurčišin	8,	Ľ.	Boršč	
5,	O.	Čech,	V.	Tkáč	3).	Tréner:	M.	Burič.
TJ Slávia Medik:	M.	 Imriš,	 I.	 Sieklik,	
M.	Kuchar,	R.	Worobel,	A.	Kušnier	 (M.	
Tomek,	A.	Hanzel).	Tréner:	Vinka.
Rozhodovali:	E.	Cetl	–	E.	Mačák.

Humenčania	 rozohrali	 veľmi	 peknú	
partiu	 pod	 svojimi	 košmi	 s	 rovnocen-
ným	 súperom	 z	 Martina.	 Ten	 sa	 však	

na	 sobotňajší	 zápas	 pripravil	 najlepšie,	
ako	 vedel.	 Hernú	 činnosť	 humenských	
hráčov	mal	 ozaj	 dobre	 „prečítanú“.	Bez	
náznaku	 rešpektu	 začali	 Martinčania	
aktívnou	 clonou	 a	 domácim	 nedovolili	
zakončiť	zo	žiadnej	pozície	(0:5).	Agilný	
Mišo	Babjak	sa	ani	raz	v	priebehu	troch	
úvodných	 minút	 nedokázal	 presadiť	
cez	 pevnú	 obranu	 hostí,	 aj	 Ivo	 Kusko	
mal	 spoza	 trojkového	 oblúka	 vychýlenú	
mušku.	Musel	sa	uspokojiť	aj	s	hodom	za	
dva	body	(2:5)	a	do	koša	sa	predral	aj	ka-
pitán	tímu,	Peťo	Lošák	(4:7).	Martinčania	
boli	 rýchli,	 útoční,	 ťažili	 z	 nerozháranej	
obrany	a	fyzicky	„masívna“	stránka	hra-
la	tiež	v	ich	prospech.	Dano	Gavaľa	išiel	
do	 súbojov	 nebojácne.	 Domáci	 stiahli	
náskok	 súpera	 aj	 vďaka	Maťa	 Jurčišina	
na	 13:14,	 no	 Martin	 do	 druhej	 štvrtiny	
ešte	niečo	pridal	(13:18).	Hostia	naďalej	
znepríjemňovali	 život	 Humenčanom	
v	 útoku	 (14:23),	 veľmi	 dobre	 bránili	
pod	 košom	 pri	 zakončovaní	 domácich.	
Aj	 vďaka	 tomu	Martin	 sa	 opäť	 bodovo	
vzďaľoval	(17:24	...	20:25).	A	vášne	bolo	
cítiť	na	oboch	striedačkách.	
Bodovo	nevýrazná	druha	desaťminútov-
ka	 neodzrkadľovala	 výkon	 hráčov,	 bolo	
sa	 na	 čo	 pozerať,	 aj	 keď	 domáci	 tréner	
Burič	 spokojnosť	 nemohol	 predstierať.	
To,	čo	svojim	zverencom	v	šatni	povedal,	
zdalo	sa,	že	tam	aj	ostalo	(25:29	...	28:31),	
ale	bezpochyby	domáci	zlepšili	obrannú	
fázu.	Prvý	trojbodový	zápis	Humenčanov	
prišiel	až	po	polčase,	Ľubo	Boršč	znížil	na	
rozdiel	36:37.	Naďalej	však	dominovala	
presná	 muška	 súpera	 (38:47).	 Body	 na	
oboch	stranách	sa	rodili	len	veľmi	ťažko.	

Jedenástimi	 sa	
v	 poslednej	 štvr-
tine	 prezentoval	
Ivo	Kusko	(50:51)	
a	do	konca	zápasu	
zostávalo	necelých	
šesť	 minút.	 Lopta	
predsa	 len	 do-
skočila	 súperovi	
cez	 obruč	 (50:53)	
po	 asi	 dvoch	
minútach,	 keď	
domáci	 nie	 a	 nie	
prevziať	 vedenie.	
Gavaľa	opäť	znížil	
na	rozdiel	jedného	

bodu	(52:53),	no	Martinčania	si	 tiež	po-
lepšili	 (52:55)	 a	Maťo	 Babjak	 zamiešal	
minútu	 pred	 koncom	 karty	 (54:55).	 M.	
Kuchar	 z	 družstva	 hostí	 trinásť	 sekúnd	
pred	 koncom	 zápasu	 posmelil	 svojich	
spoluhráčov	 (54:57).	 Domáci	 tréner	
si	 vzal	 oddychový	 čas	 a	 veľa	 hovoriť	
nebolo	 nutné.	 Stačilo	 zasadiť	 tri	 body	
z	ľavačky	Kuska	alebo	sa	pokúsiť	o	hod	
za	dva	body	s	cenou	faulu	za	minimálne	
jeden	 trestný	 hod.	 Súper	 však	 Kuskovi	
nedovolil	sa	lopty	čo	i	len	dotknúť...
Tréner	 M.	 Burič	 predsa	 len	 vyzdvihol	 

evidentnú	 snahu	 svojich	 hráčov	
v	náročnom	zápase.	Nie	každá	akcia	vyš-
la	navnivoč,	navyše	pre	víťazstvo	(neus-
kutočnené)	 urobila	 humenská	 striedačka	
všetko.	Chýbalo	kúsok	šťastia...

Tento víkend majú humenskí basketbalisti 
voľno. Nasledujúcu sobotu 4. februára 
odohrajú stretnutie na pôde BK UVL 
Košice. Majú čo oplácať, doma podľah-
li „veterinárom“ nie nezmazateľným 
rozdielom 55:64.

Body sa rodili veľmi ťažko. K víťazstvu Humenčanov chýbalo iba máličko

Humenský basketbalista Ivo Kusko bol 
bodovým ťahúňom posledného zápasu.
 | FOTO MJK

Mišo Imriš (čierny dres) oproti dvojici 
Peťo Lošák a Martin Babjak.  | FOTO MJK

Hráči Martina s trénerskou dvojicou mali 
tiež čo premýšľať, aby to platilo na hu-
menskú stranu.  | FOTO MJK

Napríklad aj takto si musel Kusko po-
radiť so streľbou za tri body. V tomto 
prípade musel prestreliť martinského I. 
Sieklika. |  FOTO MJK

Tréner Marek Burič mal poslednú akciu 
zápasu rozvrhnutú dobre, ale súper mu 
nedovolil naplniť jeho úmysel. |  FOTO MJK

Martin Jurčišin (vo výskoku v bielom drese) pri pokuse preletieť obra-
nou súpera. Vľavo Ľ. Boršč, uprostred Mi. Babjak. | FOTO MJK

Momentka zo zápasu Humenné – Martin... | FOTO MJK
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-MJK-, Humenné

Vyspelejší súper zanechal na humenskej basket-
balovej pôde kategórie mladších žiakov uplynulý 
víkend zase veľmi dobrý dojem. Výkonnostne 
i herne pod deravým košom zďaleka prevyšovali 
svojich rovesníkov z humenského 1. Basketbalového 
klubu. Kým prvý z dvojzápasu, teda výsledok 17:88, 
nevyzeral na pomery humenských mladučkých bas-
ketbalistov až tak hrozivo, ten druhý (3:127) predsa 
len mladíci z košického klubu RIM Basket potiahli 
o niečo vyššie. Zasadili sa o prekročenie stobodovej 
hranice. A zverenci trénera Petra Adamca boli 
v každom kroku i hode o hodne pozadu za svojím 
súperom. Káder 1. BK Humenné je v tomto ohľade 
dosť „riedky“, fyzické dispozície hráčov sú tiež 
rozdielne, podstatné však stále v tejto zložke zostá-
va, že na palubovke vyžaruje z chlapcov chuť ne-
odovzdať sa súperovi aj napriek citeľným prehrám 
a evidentne nižšej hernej výkonnosti. 

I.	LIGA	MLADŠÍ	ŽIACI	–	sk.	Východ

1.BK HUMENNÉ  
-  RIM BASKET KOŠICE

17:88	(6:21,	0:20,	4:29,	7:18)
a 3:127	(1:26,	0:34,	0:28,	2:39)

1.BK:	 K.	 Gavaľa	 5,	 D.	 Zeleňák	 4,	 D.	 Mráz	 3,	 J.	
Balogáč	 1,	 M.	 Holováč	 (S.	 Karoľ	 4,	 M.	 Lecák,	 O.	
Mihaľko,	 Š.	 Stanko,	T.	 Soták),	 resp.	K.	Gavaľa	 4,	 J.	
Balogáč	1,	D.	Mráz,	D.	Zeleňák,	T.	Soták	(M.	Lecák,	
O.	 Mihaľko,	 Š.	 Stanko,	 M.	 Holováč).	 Tréner:	 Peter	
Adamec.
RIM Basket: L.	Jendrichovský,	A.	Čorba,	Š.	Bohuš,	
T.	Petrík,	M.	Filo	(T.	Kisty,	R.	Haluška,	M.	Ručinský,	
J.	Kollár,	B.	Lacko,	F.	Laco,	D.	Paľo).	Tréner:	Robo	
Nuber.
Rozhodovali: E.	Cetl	–	E.	Mačák.

Ešte	 ako-tak	 v	 prvom	 z	 dvojice	 zápasov	 proti	
Košičanom	dokázali	humenskí	mladí	basketbalisti	as-
poň	„naoko“	držať	krok	so	svojím	herne	vyspelejším	
súperom.	Postupne	sa	presadili	do	koša	hostí	Balogáč,	
Zeleňák	 i	 Mráz.	 Bodovo	 „hluchú“	 druhú	 štvrtinu	
z	 pohľadu	 Humenčanov	 zachraňoval	 po	 polčasovej	
prestávke	 Karoľ	 a	 neskôr	 vo	 štvrtej	 osemminútovke	
dvojica	K.	Gavaľa	a	Zeleňák.	Konečná	bilancia	17:88	
bola	vstupenkou	do	druhého	dvojzápasu	aj	pred	očami	
rodičov	našich	hráčov	i	fanúšikov	zo	strany	hostí.	
Chyby	a	nepozornosť	v	obrane	vytrestali	hostia	hneď	
v	úvode,	domáci	sa	nedokázali	„odlepiť“	spod	svojho	
koša	 (0:20).	 Prvý	 bodový	 zápis	 si	 z	 trestného	 hodu	
vytvoril	kapitán	1.	BK,	Ján	Balogáč	(1:20).	Absencia	
zónovej	obrany,	nehovoriac	o	clone,	aj	keď	sa	humenská	

omladina	 vymámila	 spod	 osídiel	 súpera,	 rýchlemu	
(väčšinou	samostatnému)	prieniku	rozhodca	občas	avi-
zoval	nedovolené	„kroky“	navyše.	Naopak,	Košičania	
predvádzali	 dobrú	 školu	 trénerskej	 dvojice.	 Ani	 nie	
vyčerpanosť	z	dvojzápasu,	ale	nepresnosť	s	prihrávk-
ach	naďalej	dominujú	na	strane	humenských	mladých	
basketbalistov.	Aj	keď	hostia	neutŕžili	do	svojho	koša	
v	 úvode	 druhej	 štvrtiny	 nič,	 tréner	 Košičanov	 aj	 tak	
nebol	s	nasadením	svojich	zverencov	spokojný...	a	čo	
tak	asi	mal	hovoriť	tréner	Adamec?	Jeho	zverenci	stále	

zabúdajú	 na	 doskoky	
pod	košom,	súper	nemu-
sel	v	tejto	fáze	útoku	zaostriť,	keďže	väčšinou	ich	hody	
poli	presné...	1:60...	
Problémy	 pri	 prechode	 na	 súperovu	 polovicu	 ihris-
ka	 pretrvávali	 aj	 v	 druhej	 fáze	 zápasu	 po	 polčasovej	
prestávke,	rozohrávky	boli	až	jednoducho	zachytávané	
hráčmi	 hostí,	 snaha	 presadiť	 sa	 z	 individuálnej	 akcie	
len	 málokedy	 bola	 dotiahnutá	 do	 zdarného	 konca...	

1:88...	 Stobodová	 hranica	 bola	 pokorená	 v	 poslednej	
štvrtine	 (1:101).	 Hostia	 dominovali	 aj	 v	 spracovaní	
lopty	 či	 driblingu,	 proste	 aktivita	 v	 každom	 ohľade.	
A	domácim	bol	kôš	privysoký	aj	pri	premieňaní	trest-
ných	hodov.	Bodové	 suchoty	domácich	prelomil	 jed-
ným	 dvojbodovým	 košom	 Kristián	 Gavaľa	 (3:115),	
nikto	 ho	 viac	 nenasledoval.	 Iba	 ak	 súper,	 ktorý	 sa	
zastavil	až	na	čísle	127...

Čo hod - to kôš. Na Košičanov naši mladí basketbalisti nevyzreli v žiadnom ohľade

Úvodný boj o prvú loptu si vzali na sta-
rosť kapitán J. Balogáč a D. Mráz (obaja 
v žltom drese). | FOTO MJK Ján Balogáč (vľavo) a Filip Laco. | FOTO MJK

Tomáš Soták si svoju loptu pred súpe-
rom z Košíc musí uchrániť. | FOTO MJK

Lavička humenských basketbalistov 
mala podporu aj tejto dvojice. | FOTO MJK

Prienik košického hráča M. Fila (s loptou) v obkolesení humenských 
mladších žiakov pod drobnohľadom trénera Petra Adamca. | FOTO MJK

Takéto boje o loptu zvádzajú mladučkí basketbalisti často - Š. Stanko 
a D. Zeleňák (obaja v žltom).  | FOTO MJK

Najmenší a najútlejší hráč 1. BK – Dávid Mráz (s loptou) je väčšinou 
aj najrýchlejším medzi svojimi spoluhráčmi.  | FOTO MJK

„Nátlak“ J. Kollára na Kristiána Gavaľu (vpravo).  | FOTO MJK
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-MJK-, Humenné

S t r e t n u -
tie druhej 
najvyššej 
s ú ť a ž e 
s á l o v é h o 
futbalu na 
Slovensku 
s k u p i n y 

Východ mala na humenskej 
palubovke Mestskej športovej 
haly v piatok 20. januára pod-
večer svojský nádych. Okrem 
športového naplnenia prinie-
sol duel Angels Humenné vs. 
Zlato Lux Košice aj charitatív-
nu myšlienku. Tentokrát bolo 
vstupné dobrovoľné (inak je 
vstup na zápas zdarma). Vý-
ťažok bol venovaný choré-
mu Miškovi Kováčovi z obce 
Ľubiša. Šestnásťročný Miško 
sledoval celý zápas svojho 
obľúbeného tímu „anjelov“. 
Navyše, dostalo sa mu cti 
úvodného výkopu v stretnutí. 
Počas polčasovej prestávky 
odovzdal Miškovi Kováčovi 
kapitán humenského tímu, 
Matúš Mamaj, symbolický šek 
v hodnote vyzberanej finanč-
nej čiastky 600 eur (po 100 eur 
darovali zástupcovia oboch 
tímov, navyše Košičania aj 
nefinančný dar v podobe zla-
tého šperku svojej produkcie, 
zvyšok sa vyzbieral spomedzi 
prítomných fanúšikov sloven-
ského druholigového futsalu). 
Finančný obnos použije rodi-
na chorého Miška na rehabili-
tačné cvičenia, ktoré 16-ročný 
chlapec absolvuje väčšinou 
v Košiciach.

Nepríjemnú	správu	oznámil	ešte	
pred	 zápasom	 organizátor	 súťa-
že,	 Vlado	 Vasilenko.	 Minútou	
ticha	sa	prítomní	potom	rozlúčili	
so	zosnulým	otcom	humenského	
futbalistu	Petra	Murinčáka.	Jeho	
otec	Ján	opustil	svojich	blízkych	
vo	štvrtok	19.	januára	vo	veku	68	
rokov.	Posledná	 rozlúčka	 so	zo-
snulým	bola	v	sobotu	21.	januára	
v	humenskom	Dome	smútku.	
„Zlatníkom“	z	Košíc	sa	podarilo	
zaknihovať	 v	Humennom	 cennú	
výhru,	 hoc	 len	 tým	najtesnejším	
rozdielom	 3:4.	 Po	 dvoch	 gólo-
vých	zlepencoch	kapitána	Patrika	
Hegeduša	si	loptu	nešťastne	zra-
zil	 do	 vlastnej	 siete	 „nešťastný“	
Dušan	Janko	a	do	polčasu	stihol	
korigovať	nepriaznivé	skóre	ešte	
Peťo	Šuľák.	Svoju	šancu	dôstojne	
využil	 tentokrát	D.	 Janko	v	dru-
hom	 polčase,	 ale	 brankár	 hostí	
Stano	 Pella,	 ktorý	 si	 obliekol	
dres	 hráča	 pre	 tento	 zápas	 zvý-
šil	 vedenie	 Košičanov.	 Posledné	
slovo	 formou	 kontaktného	 gólu	
na	 konečných	 3:4	 patrilo	 Jožko-
vi	Skvašíkovi	 a	 aj	 keď	 šanca	na	
remízu	stále	žila,	ani	power-play	
Humenčanom	 to	 pravé	 orecho-
vé	neprinieslo.	Na	 svoj	 najbližší	
zápas	 by	Angels	 Humenné	 mali	
vycestovať	do	Košíc,	keď	v	pia-
tok	27.	januára	nastúpia	zoči-voči	
tímu	Grizzly	Slovakia.	

ANGELS HUMENNÉ  
– ZLATO LUX KOŠICE

3:4 (1:3)

Góly:	 13.	 Pe.	 Šuľák,	 29.	 D.	
Janko,	34.	J.	Skvašík	-	7.	a	9.	P.	
Hegeduš,	11.	vlastný	(D.	Janko),	
33.	S.	Pella.	
ŽK:	nikto	–	32.	Kis.	R:	Pa.	Ha-

vrila	–	Pa.	Greško.	D: 215.
Angels:	M.	Klamár	(Pe.	Vaško)	
–	C.	Vasiľ,	M.	Mamaj,	J.	Skva-
šík,	J.	Kuzma,	D.	Popik,	R.	Mi-
žík,	M.	Porvazník,	T.	Opiela,	Pe.	
Šuľák,	D.	Janko.
Zlato Lux:	T.	Mačičák	–	S.	Pel-

la,	P.	Hegeduš,	L.	Urban,	F.	Kis,	
D.	Rohal,	J.	Capík,	E.	Kudlata.	

V	 obojstranne	 opatrnom	 úvode	
ukázali	 viac	 „zlatníci“	 z	Košíc,	
predvádzali	 pekné	 kombinač-
né	 akcie.	 Šance	 rástli	 postupne	

„Anjeli“ odohrali futsalový duel s košickými „zlatníkmi“ pre 

Aj výherca tomboly venoval svoj darčekový kôš (od bratov 
Schlimbachových) rodine chorého Miška Kováča. | FOTO MJK

Slávnostný výkop znamenal pre chorého Miška nezabudnuteľný 
zážitok. Loptu si prevzal kapitán Zlato Lux Košice, Patrik Hegeduš. | 
FOTO  MJK

Aktéri charitatívneho stretnutia, ktorý bol zároveň deviatym kolom druhej slovenskej futsalovej ligy v Humennom. | FOTO  MJK
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z	oboch	strán,	keď	už	na	začiat-
ku	 7.	 min.	 sa	 mohla	 presadiť	
domáca	dvojica	Popik	–	Mamaj.	
To,	 o	 čo	 sa	 oni	 usilovali,	 gólo-
vo	zužitkovala	dvojica	z	druhé-
ho	 pólu,	 Kis	 –	 Hegeduš,	 keď	
F.	 Kis	 na	 dvakrát	 neprekonal	
Klamára	 a	 kapitán	Hegeduš	 už	
proti	 trochu	 dezorientovanému	
golmanovi	 po	 dvoch	 vyrážač-
kách	 vynikol	 –	 0:1.	 Súper	 hral	
iba	so	siedmimi	hráčmi	do	poľa.	
V	 čase	 8:47	 min.,	 keď	 domáci	
striedali,	nestihli	dobehnúť	a	po-
kryť	svojich	protihráčov.	Bol	to	
opäť	Hegeduš,	 ktorý	 rovnakým	
spôsobom	 napol	 sieť	 pravého	
horného	 rohu	 domácej	 brány	 –	
0:2.	Len	s	pokorou	musel	vziať	
na	svoje	plecia	v	čase	10:10	min.	
vlastenca	Dušan	Janko,	ktorý	si	
zrazil	 loptu	 do	 humenskej	 brá-
ny	–	0:3.	V	12.	min.	Kis	mohol	
ešte	 zvýšiť,	 keď	 lopta	 opečiat-
kovala	 žrď	 humenskej	 svätyne.	
V	čase	12:04	min.	Mamaj	„sebe	
svojím“	spôsobom	podržal	 lop-
tu	odvrátenú	od	zraku	brankára	

Mač i čáka ,	
naservíroval	
ju	 Pe.	 Šuľá-
kovi	 a	 ten	
p o h o d l n e	
upravil	 na	
1:3.	O	šance	
na	 humen-
skej	 strane	
núdza	 nebo-
la,	 chýbalo	
iba	 kúsok	
šťastia	 v	 za-
končení.	
Aj	keď	súper	
nemal	v	brá-
ne	 svoju	
„jednotku“,	
nič	to	neme-
nilo	na	veci,	
že	 „anjeli“	

mali	 proste	 vychýlenú	 mušku.	
Kapitán	 Hegeduš	 odohral	 pl-
ných	 štyridsať	 minút	 v	 poli.	
V	29.	min.	vytasil	kontaktný	gól	
D.	 Janko	–	2:3.	No	nie	nadlho.	
V	33.	min.	sa,	inak	brankár	hos-
tí	 v	 drese	hráča,	S.	Pella	 dobre	

postavil	na	zahrávaný	roh	spolu-
hráča	a	vymietol	šibenicu	–	2:4.	
Už	o	minútu	poslal	do	priestoru	
brány	 hostí	 jedovku	 z	 takmer	
polovice	 ihriska	 Pe.	 Šuľák	
a	Skvašík	na	bránkovej	čiare	ju	
ešte	tečoval	do	siete	–	3:4.	Šanca	
domácich	stále	žila.	Dve	minú-
ty	pred	koncom	zápasu	si	Laco	
Vasilenko	 vyžiadal	 oddychový	
čas	 tesne	 pred	 power-play	 do-
mácich,	 potrebný	 na	 zmazanie	
jednogólového	 manka.	 Snahu	
bolo	 vidieť	 na	 ihrisku	 a	 počuť	
v	 hľadisku.	 Cenné	 víťazstvo	 si	
však	 nakoniec	 písali	 Košiča-
nia,	čo	potvrdili	po	záverečnom	
hvizde	 rozhodcu	 aj	 radostnými	
výskokmi...

Grizzly	Košice	 8	 6	 1	 1	 47:25	 19
Lux	Košice	 9	 5	 2	 2	 36:28	 17
Angels Humenné 9 5 0 4 39:31 15
St.	Ľubovňa	 8	 4	 0	 4	 36:39	 12
Prešov	 8	 3	 2	 3	 40:40	 11
Bardejov	 9	 2	 1	 6	 41:58	 7
BNP	team	Vranov	 9	 1	 2	 6	 39:57	 5

Kapitán Angels Humenné, Matúš Mamaj, odovzdal 
symbolický šek Miškovi Kováčovi a jeho mamičke 
Zdenke z Ľubiše.| FOTO MJK

Jožkom Skvašíkom sa snaží prestrieľať P. Hegeduš. 
| FOTO MJK

Dušan Janko mal v zápase proti Košičanom smolu 
(vlastný gól) i šťastie (gól). | FOTO MJK

Brankár humenských „anjelov“ Martin Klamár 
vychytal množstvo tutoviek.  | FOTO MJK

Miška Kováča.  Cenné víťazstvo súpera bolo cítiť aj v emóciách

Peter Šuľák a Stanislav Pella (za iných okolností brankár) – 
góloví strelci.  | FOTO MJK

H
E
-S
/0022

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E  v Humennom

Ul. Dargovských hrdinov 9
tel.	0948	505	525

Detská mozgová obrna je 
diagnóza a poškodenie, kto-
ré sa veľmi výrazne podieľa 
na vzniku kombinovaných 
postihnutí. Jej dôsledkom 
je spravidla okrem telesné-
ho postihnutia aj narušenie 
komunikačnej schopnosti, 
zmyslové postihnutie, často 
aj mentálne postihnutie a 
poruchy správania. Je to 
neprogresívne postihnutie s 
možnosťou zmeny podmie-
nenej vývinom a zrením cen-
trálneho nervového aparátu 
(CNS). Vzniká z poškodenia 
mozgu ešte pred jeho „do-
zretím“. Rozlišujeme dve 
formy DMO: spastická for-
ma (svaly majú patologicky 
trvalé zvýšené svalové na-
pätie) a nespastická forma 
(svaly majú trvalé chorobne 
znížený svalový tonus).

(zdroj:	orin.sk)
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Základná časť druhej hokejovej ligy  
oboch skupín ukončila svojimi víkendo-
vými zápasmi prvú fázu sezóny 2016/17. 
Potom, čo Mládežnícky hokejový klub 
A-družstva mužov „nútene“ musel opus-
tiť prvoligové rady ešte minulú sezónu, 
vysporiadať sa s „vlastníckymi“ nedo-
statkami vedenia klubu, majiteľa či pre-
najímateľa štadióna, postupne vyčkať 
aj na samotnú opravu zimného štadióna, 
svoje úvodné stretnutia súčasnej sezóny 
odohrať na pôde súperov... stála pred 
humenským výberom hrajúceho trénera 
Richarda Šechného zodpovedná úlo-
ha. Spoločne so svojím tímom vyťažiť 
z druhej ligy skupiny B maximum 
a vstúpiť do Play-off fázy o návrat do 
prvej SHL s čistým štítom.  

Líder	skupiny	B	je	tak	po	sobote	21.	januára	
jasný.	Humenčania	na	ľade	svojim	fanúšikom	
darovali	víťazstvo,	keď	zdolali	v	dohrávke	9.	
kola	 súpera	 z	 Rimavskej	 Soboty	 rozdielom	
5:3.	Po	snehovej	kalamite	v	Humennom	ešte	
z	 predošlého	 víkendu	 sa	 situácia	 v	 meste	
pomaličky	 dostáva	 do	 normálu.	 Už	 aj	 par-
kovisko	 pri	 zimnom	 štadióne	 bolo	 ako-tak	
zbavené	masy	 snehu.	 Stalo	 sa	 tak	 v	 piatok	
v	 neskorých	 večerných	 hodinách,	 deň	 pred	
uvedeným	hokejovým	duelom	na	domácom	
ľade.	 Nízke	 teploty	 vzduchu	 pod	 bodom	
mrazu	v	posledných	dňoch	nás	však	naďalej	
bičovali	nielen	v	noci,	ale	aj	cez	deň.	
MHK Humenné vstupuje túto sobotu 28. 
januára do II. časti o play-off v skupine B. 
Kľúčom dvojíc súperov je tabuľková pozícia 
po základnej časti (8B – 1B; 7B – 2B; 6B 
– 3B; 5B – 4B). Vyzývateľom Humenčanov, 
ako víťaza skupiny B, bude celok HK Sabi-
nov. Hrá sa na dve víťazné stretnutia, max-
imálne tri kolá, pričom prvý duel sa odohrá 
u horšie umiestneného, druhý a prípadný 
tretí rozhodujúci u lepšie umiestneného 
po základnej časti. Prvý zápas túto sobotu 
odohrajú naši hokejisti na ľade vyzývateľa 
v Sabinove. Pred domácim publikom na 
humenskom zimnom štadióne túto dvojicu 
uvidíme nasledujúcu sobotu 4. februára.

II.	HOKEJOVÁ	LIGA 
skupina	B		–	dohrávka	9.	kola

MHK Humenné  
– HKM Rimavská Sobota

5:3 (2:1, 3:1, 0:1)
Góly: 8.	R.	Šechný	(Kmiť,	Komarnickis),	14.	
Faith	(Klouda),	30.	Ľ.	Buraľ	(Klouda,	Čopák),	
36.	 Brijak	 (Klouda,	 Faith),	 40.	 R.	 Šechný	
(Komarnickis)	 –	 15.	 Šagát	 (Škantár),	 44.	 J.	
Slovák	(Šagát,	Moroz),	55.	Heckl	(Balko).	
Vylúčenia: 6-3. Presilovky: 1-0. Oslabenia: 
0-0. R: Žak	–	J.	Pavlotty.	D: 508.
MHK:	R.	Dzúr	–	Ľ.	Buraľ,	S.	Maury,	M.	Bob-
oš,	M.	Tkáč,	Brijak,	M.	Žemba	–	R.	Šechný,	
D.	 Komarnickis,	 Faith,	 Pe.	 Klouda,	 A.	 Su-
vák,	R.	 Ficko,	Kmiť,	 Ľ.	 Sabol,	V.	Čopák,	 J.	

Dancsák.	Tréner:	Richard	Šechný.

Samotný	hrajúci	tréner	domácich	sa	odhodlal	
v	8.	min.	na	otvorenie	účtu	stretnutia	za	asis-
tencie	Kmiťa	a	Komarnickisa.	Posledným	zá-
pasom	základnej	časti	a	k	tomu	na	domácom	
ľade	sa	humenskí	hokejisti	A-družstva	mužov	
museli	 rozlúčiť	 víťazstvom	 so	 svojimi	
fanúšikmi.	Na	 tejto	 vlne	 hnaní	 vpred	 zvýšili	
vedenie	 na	 2:0	 presným	 zakončením	 medzi	
žrde	v	14.	min.	z	hokejky	Faitha.	Do	minúty	
však	 reagoval	 kontaktným	 gólom	 súper	
z	Rimavskej	Soboty	–	Šagát	vytasil	projektil	
spoza	 kruhu,	 puk	 ešte	 lízol	 žrď	 konštrukcie	
a	napol	sieť	Dzúrovej	brány.	
Obliehanie	svätyne	hostí	nemalo	konca	kraja	po	
vykorčuľovaní	 do	 druhej	 dvadsaťminútovky.	
Tkáč	 v	 25.	 min.	 napálil	 do	 hrude	 golmana	
hostí.	 Súper	 si	 puku	 neužil,	 akurát	 keď	 ho	
vyvážal	von	zo	svojho	územia.	Pochváliť	v	tej-
to	fáze	zápasu	treba	obranné	hradby	hostí,	keď	
pri	niekoľkých	pokusoch	humenských	hráčov	
nevykazovali	 známky	 porušenia.	 V	 30.	 min.	
„naslepo“	 vypálil	 jedovku,	 rovnako	 z	 oblasti	
spoza	 kruhu,	 Buraľ	 a	 puk	 sa	 nádherne	 tesne	
ponad	 ľad	 preštrikoval	 až	 za	 chrbát	 prek-
vapeného	 brankára	 súpera	 –	 3:1.	 O	 minútu	
neskôr	 skončil	 brankár	 Rimavskej	 Soboty	
doslova	„odzbrojený“	a	za	nevinne	vyzerajúce	
napadnutie	 v	 bránkovisku	 si	 odpykával	 svoj	

dvojminútový	 trest	
Komarnickis.	 Hostia	
v	presilovke	nevyuži-

li	dve	dorážky,	ani	tretiu	do	prázdnej	domácej	
brány...	puk	bol	príliš	klzký.	Veľmi	účinné	„čít-
anie“	 hry	 prezentovala	 v	 36.	min.	 trojica	 hu-
menských	hráčov	Faith	–	Klouda	–	Brijak,	keď	
posledný	menovaný	postavený	pri	pravej	žrdi	
brány	súpera	už	len	zasunul	puk	do	odhaleného	
priestoru.	V	40.	min.	pohodlne	zvýšil	vedenie	
domácich	 na	 5:1	 Šechný,	 keď	 jeho	 strele	 z	
diaľky	opäť	nič	nestálo	v	ceste.	
Aj	ďalšiu	presilovku	súpera	z	úvodu	poslednej	
tretiny	 domáci	 ustáli.	No	 keď	 už	 disponovali	
plným	 počtom	 hráčov	 na	 ľade,	 hneď	 z	 prvej	
príležitosti	v	44.	min.	inkasovali	strelou	Slová-
ka	 –	 5:2.	 Lídrovi	 súťaže	 to	 vrásky	 na	 čele	
nenarobilo,	 bodový	 deficit	 (-12)	 hostia	 nijak	
nemohli	naštrbiť	v	poslednom	zápase.	V	prie-
behu	 posledných	 desiatich	minút	 skončil	 puk	
nebezpečne	 v	 priestore	 hľadiska,	 v	 blízkosti	
malého	 chlapca.	 Ten	 si	 však	 túto	 v	 sekunde	
sa	 odohranú	 situáciu	 ani	 nestihol	 všimnúť.	
Tešiť	sa	tak	mohol	zo	zisku	puku	i	neutŕženia,	
našťastie,	žiadnej	rany.	Súper	sa	„cítil“	v	útoku	
zrazu	istejšie,	čo	v	55.	min.	preukázala	aj	dvoji-
ca	Balko	–	Heckl	na	korekciu	stavu	na	5:3.	Ani	
power-play	 bez	 brankára	 hostí	 veľa	 vzruchu	
už	 do	 hry	 neprinieslo,	 pričinil	 sa	 o	 to	 hlavne	
bravúrnymi	 zákrokmi	 lapačkou	 humenský	
brankár	Roman	Dzúr	a	skóre	sa	nemenilo	ani	
po	góle	do	prázdnej	brány	už	po	záverečnom	
hvizde	rozhodcu.

• 18. kolo	 *	 Ružomberok	 –	 Liptov.	Mikuláš	
2:3	(2:3,	0:0,	0:0);	Budapešť	–	Trebišov	4:5	PP	
(0:1,	1:2,	3:1	–	0:1);	Brezno	–	Gelnica	1:2	SN	
(0:1,	1:0,	 0:0	–	0:0);	Bardejov	–	Sabinov	9:8	
(3:4,	2:2,	4:2).		
Humenné 18 16 0/0 2 107:51 48
Brezno	 18	 9	 3/2	 4	 78:59	 35
Trebišov	 18	 9	 3/1	 5	 85:66	 34
Rim.	Sobota	 18	 11	 0/0	 7	 93:67	 33
Lipt.	Mikuláš	B	 18	 9	 0/1	 8	 95:84	 28
Gelnica		 18	 7	 2/1	 8	 73:67	 26
Ružomberok	 18	 7	 0/1	 10	 68:70	 22
Sabinov	 18	 6	 0/0	 12	 71:92	 18
Budapešť	 18	 3	 1/3	 11	 52:84	 14
Bardejov	 18	 4	 0/0	 14	 65:147	 12

Tréner Šechný vytiahol svoju družinu nahor. Ani chlapci z Malohontu odpor nekládli

Golman Roman Dzúr tasil niekoľko presných lapačiek 
proti nepríjemnému súperovi.| FOTO MJK

Aj keď Peťo Klouda (vpravo) nebol strelcom gólu 
v poslednom zápase základnej časti, pripísal si tri 
asistenci. Vľavo gólový strelec Rimavskej Soboty, J. 
Slovák. | FOTO MJK

Jaro Kmiť (vpravo) a Dmitrijs Komarnickis (obaja 
v bielo-modrom drese) v úniku pred súpermi. | FOTO MJK

Hokejisti MHK Humenné s Ultra Lions (v hľadisku v pozadí) 
ďakujú fanúšikom za povzbudzovanie. | FOTO MJK

Tento chlapec si zo stretnutia Hu-
menné – Rimavská sobota odniesol 
aj puk. | FOTO MJK


