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Humenský kaštieľ je po rekonštrukcii 
výraznou dominantou Zemplína

Rozsiahla rekonštrukcia renesančného kaštieľa v Humennom trvala rok a mesiac. Prešovský samos-
právny kraj investoval do obnovy národnej kultúrnej pamiatky 2,6 milióna eur.

Milan Potocký, Humenné

Uplynulý týždeň v Humennom 
slávnostne ukončili I. etapu 
rekonštrukcie renesančného 
kaštieľa. Riaditeľ Vihorlatského 
múzea Vasiľ Fedič potvrdil, že 
to bol náročný projekt, ktoré-
ho len samotná príprava trvala 
viac ako tri roky. Kaštieľ začali 
rekonštruovať v júni 2015 a sta-

vebné práce ukončili v júli tohto 
roku. Fedič spresnil, že rekon-
štrukcii predchádzalo zhromaž-
ďovanie poznatkov o tejto his-
torickej stavbe a veľký reštaurá-
torsky výskum. Na rekonštruk-
cii kaštieľa sa podieľal rozsiahly 
tím reštaurátorov, sochárov, re-
meselníkov a kamenárov. Gene-
rálnym dodávateľom stavby bola 
firma Metrostav, a. s., Praha.

Ozdobou kaštieľa je no-
vá hliníková strecha
Najvýraznejšou obnovou prešla 
strecha kaštieľa. Medenú stre-
chu nahradili hliníkovou. Riadi-
teľ múzea vysvetlil, že hliníková 
strecha je na Slovensku raritou. 
Historici a pamiatkari sa inšpi-
rovali historickými budovami 
v Budapešti, Viedni a v Prahe, 
kde s hliníkovými strecha-

mi majú pozitívne skúsenosti. 
Plocha zrekonštruovanej stre-
chy predstavuje 4,5-tisíc met-
rov štvorcových a obnoveného 
podkrovia 2 700 m2. Fedič vy-
svetlil, že pôvodne bola strecha 
z dreveného šindľa, ale v súčas-
nosti tento variant nepripadal 
do úvahy. Na strechu by potre-
bovali približne 150-tisíc kusov 
drevených šindľov, ktoré by bolo 

Mesto Humenné pripravuje 
komplexnú rekonštrukciu 
sídlisk a ulíc 

Kolóny áut pri sídlisku 
Pod Sokolejom tak skoro 
neskončia

  Viac na str.7  Viac na str. 3



PONDELOK
21. NOVEMBRA 2016HUMENSKÝ EXPRES2 | SPRAVODAJSTVO

potrebné každé tri roky ošetro-
vať proti poveternostným vply-
vom. Šindeľ nebol podľa Fediča 
výhodný aj  z bezpečnostného 
hľadiska, pretože kaštieľ už 
v minulosti dvakrát vyhorel. 

Objavili strieľne aj 
sgrafitovú výzdobu
Rekonštrukcia priniesla via-
cero prekvapení. Počas rekon-
štrukčných prác na vonkaj-
šej fasáde objavili na stenách 
a múroch kaštieľa renesančné 
okno, ale aj sgrafitovú výzdo-
bu, ktorá pochádza ešte z čias 
rodu Drugethovcov. „Objavili 
sme aj strieľne, o ktorých sme 
v podstate ani nevedeli,“ objas-
nil Fedič. Počas rekonštrukcie 
obnovili 3-tisíc metrov vonkaj-
šej fasády, repasovali 123 okien 
a mreží, zreštaurovali aj všetky 
erby, balustrády, vynovili pa-
dací most a vymenili hlavnú 
bránu. Na východnej strane 

kaštieľa opravili balkón. V rám-
ci rekonštrukcie pribudlo v are-
áli múzea aj nové osvetlenie a 
kamerový systém.     

Kraj chce rekonštruo-
vať aj areál kaštieľa
Na rekonštrukciu kaštieľa si 
vzal Prešovský samosprávny 
kraj (PSK) úver 2,6 milióna eur 
z Európskej rozvojovej banky. 
„Tu sa ukázalo, že keď sa ľudia 
dajú dokopy, urobia veľké die-
lo,“ povedal predseda PSK Pe-
ter Chudík a pokračoval: „Vrá-
tili sme pravú tvár a históriu 
kaštieľa. Je dominantou nielen 
Humenného, ale aj Zemplína.“ 
Chudík potvrdil, že na rade 
bude aj druhá etapa rekon-
štrukcie, ktorá zahŕňa revita-
lizáciu a rekonštrukciu vonkaj-
šieho areálu. Chudík pozname-
nal, že termín začatia ešte nie 
je jasný. „Urobíme všetko preto, 
aby to bolo čo najskôr,“ povedal 
Chudík. 

pokračovanie zo strany 1

Humenský kaštieľ je po rekonštrukcii výraznou dominantou Zemplína

Renesančný kaštieľ v Humennom. Do prestavby národnej kultúrnej pamiatky 
zainvestoval Prešovský samosprávny kraj 2,6 miliónov eur. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Zrenovované boli balkónové časti, kamenné rímsy, otvory strieľní, okenné šambrány, 
123 okien, strecha, fasáda, balustrády, podstavce sôch pred hlavným vstupom, všetky 
reliéfne erbové prvky a sgrafitová výzdoba  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

mpo, Humenné

„Príde tu hlavne kvôli 90. vý-
ročiu návratu k pravoslávnej 
viere obyvateľov Osadného, 
ktoré sa bude konať 27. no-
vembra o 9.00 hod. v pravo-
slávnom chráme v Osadnom, 
a ktorého sa okrem vladyku 
Atanasija zúčastní aj tunajší 
metropolita Rastislav, naj-
vyšší predstaviteľ Pravosláv-
nej cirkvi v Českých kraji-
nách a na Slovensku. Keď-
že v tom čase patrila naša 
miestna cirkev pod Srbskú 
pravoslávnu cirkev a práve 
srbský episkop v Mukačeve 

prijal Osadňanov a ustanovil 
im kňaza, chceli sme, aby sa 
tohto jubilea zúčastnil aj ne-
jaký biskup zo Srbska,“ po-
vedal pravoslávny kňaz Peter 
Soroka a pokračoval: „Aj pre 
nás bolo veľmi milým pre-
kvapením, že tu bude práve 
vladyka Atanasije, ktorý je 
zároveň duchovným synom 
nového svätca Pravoslávnej 
cirkvi sv. Justína Čelijského 
(Popoviča). Práve on bol do-
konca v 30. rokoch 20. storo-
čia na misijnej ceste v našej 
vtedajšej Mukačevsko-pre-
šovskej eparchii a navštevo-
val aj dediny po východnom 

Slovensku. Je preto veľmi 
symbolické, že 90. výročia 
sa zúčastní práve duchovný 
syn tohto svätca, ktorý na 
Slovensku ešte nikdy nebol.“ 
V sobotu o 17.00 hod sa usku-
toční večerňa v pravosláv-
nom chráme v Snine a pred-
náška spojená s besedou s 
vladykom Atanasijom za prí-
tomnosti metropolitu Rasti-
slava. V nedeľu o 9.00 hod. 
je privítanie vl. Rastislava a 
vl. Atanasija v pravoslávnom 
chráme v Osadnom. Nasle-
dovať bude archijerejská sv. 
liturgia na počesť 90. výročia 
návratu obyvateľov Osadné-

ho k Pravoslávnej viere, O 
17.00 hod. sa uskutoční ve-
čerňa v pravoslávnom chrá-
me v Humennom a beseda 
s vl. Atanasijom. „Všetkých 
srdečne pozývame na boho-
služby, ako aj na stretnutie s 
týmto ohromným človekom. 
Okrem toho navštívi aj ďalšie 
naše mestá a dediny v Snin-
skom, Medzilaboreckom, 
Svidníckom, Bardejovskom 
a Prešovskom okrese. Bude 
prednášať aj na Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulte v Pre-
šove,“ uzatvoril Soroka.

Do Humenného a Osadného príde biskup Srbskej pravoslávnej cirkvi
Od 26. do 30. novembra navštívi Slovensko, mesto Humenné a obec Osadné jeden z najvýznamnejších biskupov Srbskej pravos-
lávnej cirkvi, celosvetovo uznávaný teológ, ktorý bol dvojnásobným dekanom Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Belehrade a 
profesorom na Inštitúte sv. Sergeja v Paríži, vladyka Atanasije. 
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text a foto: Milan Potocký, Humenné

Schválenie investičných pri-
orít na rok 2017 bolo jedným 
z hlavných bodov rokovania 
mestského zastupiteľstva, kto-
ré sa uskutočnilo uplynulý pia-
tok. Poslanci schválili viacero 
investičných akcií, ktoré plá-
nuje mesto financovať z vlast-
ných, ale aj cudzích zdrojov. 
Hlavnou prioritou je rekon-
štrukcia chodníkov a vnútrob-
lokových priestorov, parko-
vacích miest, detských ihrísk, 
parkov a zelene na Sídlisku I. a 
sídlisku Pod Sokolejom. 

Každý rok chcú zrekon-
štruovať jedno sídlisko   
Primátorka Jana Vaľová 
uviedla, že samospráva chce 
rekonštruovať postupne všet-
ky sídliská. „Postupne každý 
rok by sme revitalizovali jed-
no sídlisko. Aby sme mesto 
dostali do nejakého uceleného 
poriadku,“ informovala pri-
mátorka. Vaľová dodala, že 
konečné rozhodnutie, ktoré 
sídlisko sa bude rekonštruo-
vať, je na poslancoch. „Jed-
notku sme zobrali preto, že je 
to najstaršie sídlisko v meste 
a myslím si, že je tam najviac 
problémov. Nemáme tam po-
zemky na parkovanie, ľudia 
sa nám sťažujú, že na polikli-
nike sa dali závory, súkromný 
podnikateľ uzatvoril polik-
liniku, všetky autá parkujú 
v lokalite Sídlisko I., ľudia ne-
majú kde parkovať, chceme to 
nejakým spôsobom riešiť, ne-
jako ucelene,“ povedala Vaľo-
vá.  Vedúci Odboru územného 
plánovania a výstavby MsÚ 
v Humennom  Marián Šalata 
uviedol, že komplexná revita-
lizácia sídliska Pod Sokolejom 

a Sídliska I. je v priebehu prí-
pravy. „Na Sídlisku I. máme 
technicky spracovaných 
okolo 60 konkrétnych úse-
kov chodníkov, ktoré sa zre-
konštruujú,“ povedal Šalata. 
Spresnil, že pred plánovanou 
rekonštrukciou sa stretávali 
s občanmi a bytovými dôver-
níkmi, aby poznali ich názory, 
pripomienky a vyšli obyva-
teľom jednotlivých lokalít 
čo najviac v ústrety.  Mesto 
pripravuje v budúcom roku 
aj rekonštrukciu ulíc Domaš-
anská, Gaštanová, Starinská 
a Suchý jarok. Finančné ná-
klady na rekonštrukciu spo-
mínaných ulíc a dvoch sídlisk 
odhaduje mesto na približne 
1,2 milióna eur. 

Vynovia dom služieb aj 
medzigarážové priestory
Medzi prioritami mesta je aj 
riešenie energetickej úspor-
nosti Domu služieb Centrum 
Humenné. Samospráva plá-
nuje zateplenie strechy a fa-
sády objektu. Náklady odha-
duje na viac ako 240-tisíc eur. 
Ďalšou prioritou je 3. etapa 
výstavby futbalového štadió-
na. Celkové náklady odhaduje 
mesto na viac ako 1,7 milióna 
eur. (viac sa dočítate na špor-
tových stranách). Samospráva 
pripravuje aj výstavbu mater-
skej školy v lokalite Podskal-
ka. Na výstavbu škôlky chce 
získať dotáciu viac ako 267-ti-
síc eur. Z vlastných zdrojov 
plánuje vyčleniť vyše 58-tisíc 
eur. Do investičných akcií 
schválili poslanci aj výstavbu 
Komunitného centra Humen-
né. Aj tu si chce mesto pomôcť 
dotáciou vo výške 117-tisíc 
eur. Vlastné prostriedky plá-
nuje vyčleniť vo výške 6 204 

eur. Poslanci schválili aj rozší-
renie a prepojenie parkoviska 
pri objektoch Detská polik-
linika a Mestská polícia. Ná-
klady na stavebné úpravy by 
sa mali vyšplhať na 100-tisíc 
eur. Mesto pripravuje aj vý-
stavbu futbalového ihriska s 
umelým povrchom. Finančné 
náklady na túto investičnú ak-
ciu by mali dosiahnuť 450-ti-
síc eur. Z tejto sumy by mala 
dotácia tvoriť 150-tisíc eur. 
Poslanci schválili aj geologic-
ký prieskum. Ten by sa mal 
realizovať v lokalitách, kde by 
sa mal nachádzať nový cin-
torín. Geologický prieskum 
má zistiť výšky hladiny spod-
nej vody a stupňa súdržnosti 
horniny. Náklady by mali do-
siahnuť 15-tisíc eur. Poslanci 
schválili medzi priority na rok 
2017 aj odkúpenie pozemkov 
v katastrálnom území mesta. 
Náklady na túto aktivitu od-
haduje mesto na pol milióna 
eur. Mestské zastupiteľstvo 
schválilo aj stavebné úpravy 
medzigarážových priestorov 
na Sídlisku III. Ide o pokračo-
vanie v spevňovaní medziga-
rážových priestorov na Labo-
reckej ulici. Náklady by mali 
dosiahnuť 82-tisíc eur. 

Plánujú aj výstavbu 
nájomných bytov
Zastupiteľstvo na návrh 
poslankyne Márie Cehelskej 
schválilo medzi priority aj 
výstavbu nájomných bytov na 
sídlisku Pod Sokolejom. Sa-
mospráva začne výstavbu iba 
v prípade, ak bude úspešná 
pri získavaní štátnej dotácie 
a úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja a bývania. „Na pod-
poru bývania mladých rodín 
navrhujem zaradiť výstavbu 
nájomných bytov na sídlisku 
Pod Sokolejom. Projektová 
dokumentácia je hotová. My 
sme podali na štátny roz-
počet, na štátny fond v roku 
2010, tam sa ktosi odvolal a 
neboli sme úspešní, mesto 
dalo aj v roku 2011 a tiež ne-
bolo úspešné. To všetko tam 
hore je pripravené, len to tre-
ba podať,“ povedala Cehelská. 
Na návrh Cehelskej poslan-
ci zaradili medzi investičné 
akcie aj riešenie zosuvov pri 
miestnych komunikáciách na 
uliciach Iljikčana a Sadová. 
„Je to v podstate ochrana ve-
rejného aj súkromného majet-
ku,“ povedala poslankyňa.

Mesto Humenné pripravuje komplexnú rekonštrukciu sídlisk a ulíc 
Poslanci schválili investičné priority na rok 2017. Samospráva  plánuje rozsiahlu rekonštrukciu chodníkov a vnútroblokových priesto-
rov, parkovacích miest, detských ihrísk, parkov a zelene, rekonštrukciu ulíc, športových zariadení a výstavbu nových nájomných bytov.
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Milan Potocký, Humenné, 
FOTO: POLÍCIA

Dvadsaťpäťročného Maroša z Mi-
chaloviec zadržali kriminalisti 
minulý týždeň v pondelok popo-
ludní pred jedným z humenských 
pohostinstiev, pričom počas za-
držania vyhodil na zem neznáme 
množstvo bielej kryštalickej látky. 
Pri následnej domovej prehliadke 
vydal polícii okrem iného aj bielu 
kryštalickú látku v priehľadnom 
igelitovom vrecúšku a puzdro od 
kinofilmu s neznámym obsahom. 
„Podľa predbežného výsledku kri-
minalisticko-expertízneho skúma-
nia išlo o metamfetamín o celkovej 
hmotnosti 41,09 gramov, z uve-
deného množstva by bolo  možné 
pripraviť od 660  do 2 643 obvykle 
jednorazových dávok drogy schop-
ných ovplyvniť psychiku užívateľa,“ 
informovala prešovská krajská po-
licajná hovorkyňa Jana Migaľová. 
Bolo preukázané, že Maroš naj-

menej od júla tohto roku kupoval 
a iným spôsobom zadovažoval psy-
chotropné látky obsahujúce účin-
nú látku metamfetamín, ktoré v 
rôznych množstvách u seba, ako aj 
v mieste trvalého pobytu prechová-
val a v rôznych množstvách dovážal 
do Humenného. 

Našli u neho aj zbrane
Policajná hovorkyňa spresnila, že 
pri domovej prehliadke bolo tak-
tiež zistené, že Maroš u seba v byte 
bez povolenia a v rozpore so záko-
nom o zbraniach a strelive držal, 
prechovával a hromadil náboje rôz-
neho druhu, malokalibrovku, dlhé 
i krátke strelné  zbrane, nástraž-
no-výbušný systém, puškohľad, 
hlaveň s mieridlami, tlmič hluku 
výstrelu, mnohé komponenty zbra-
ní, ako aj väčšie množstvo peňazí 
pochádzajúcich pravdepodobne 
z predaja drog. Migaľová dodala, že 
prípad nedovoleného ozbrojovania 
bude odovzdaný vecne a miestne 

príslušnému útvaru Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru 
v Michalovciach. Muž bol obvine-
ný zo zločinu nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných lá-
tok, jedov alebo prekurzorov, ich 
držania a obchodovanie s nimi  a zo 
zločinu nedovoleného ozbrojovania 
a obchodovania so zbraňami. Zadr-
žaný a obvinený muž bol umiest-
nený do cely policajného zaistenia 

a humenský vyšetrovateľ spracoval 
podnet na podanie návrhu na jeho 
väzobné stíhanie. Ak sa Marošovi 
vina preukáže, hrozí mu trest od-
ňatia slobody na tri až desať rokov. 
Na prípade pracovali policajti Od-
boru kriminálnej polície Okresné-
ho riaditeľstva Policajného zboru 
v Humennom v súčinnosti s Krimi-
nálnym úradom Finančnej správy, 
pobočka východ, Košice. 

Tasr, Vysoké Tatry

V tomto období zároveň prebiehajú 
aj prípravy na nadchádzajúcu zim-
nú sezónu. „Uzavreté sú turistické 
chodníky končiace na vrcholoch 
tatranských štítov s výnimkou Slav-
kovského štítu, ktorý je podľa náv-
števného poriadku Tatranského ná-
rodného parku (TANAP) prístupný 
v čase mimo snehovej pokrývky. 
Uzavreté sú turistické chodníky 
prechádzajúce tatranskými dolina-
mi s výnimkou dolín, v ktorých sa 
nachádzajú vysokohorské chaty s 
celoročnou prevádzkou, pričom sa 
uzávera nevzťahuje na Chatu pod 
Rysmi,“ priblížil námestník riadi-

teľa Štátnych lesov TANAP Maroš 
Petrík. V čase snehovej pokrývky je 
uzavretá aj časť tatranskej magis-
trály medzi Popradským plesom a 
Sliezskym domom. Petrík zároveň 
turistom odporučil, aby sa pred 
plánovanou túrou vo Vysokých Tat-
rách detailnejšie oboznámili s náv-
števným poriadkom národného 
parku. Na turistických chodníkoch 
s celoročnou prevádzkou v čase 
snehovej pokrývky Štátne lesy TA-
NAP-u zabezpečia zimné tyčové 
značenie. Chodníky budú pre turis-
tov opäť v plnej dĺžke prístupné 15. 
6. 2017. V čase uzávery turistických 
chodníkov sa v Tatrách pomaly 
vrcholia prípravy na nadchádzajú-

cu zimnú sezónu. „Tento rok sme 
oficiálne otvorenie zimnej sezóny 
naplánovali na 25. novembra, keď 
už po štvrtý raz sprístupnime pre 
verejnosť Tatranský ľadový dóm na 
Hrebienku,“ spresnila výkonná ria-

diteľka Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Región Vysoké Tat-
ry Andrea Žigová. Nosnou témou 
diela, ktoré na Hrebienku začne 15 
sochárov stavať už dnes, bude tento 
rok spišská gotika.

V Humennom zadržali dílera drog. Doma ukrýval aj zbrane 

VYSOKÉ TATRY: Niektoré turistické chodníky sú skrátené, začala sezónna uzávera  

Dvadsaťpäťročný muž najmenej od júla tohto roku kupoval a iným spôsobom zadovažoval psychotropné látky, ktoré v rôznych 
množstvách dovážal do Humenného.

Časť turistických chodníkov vo Vysokých Tatrách je od utorka 1. novembra uzatvorená. Dôvodom je ochrana tatranskej prírody, 
najmä kamzíkov vrchovských tatranských a svišťov vrchovských tatranských.

KRIMI / SPRAVODAJSTVO

Časť turistických chodníkov vo Vysokých Tatrách je od  1. novembra uzatvorená. Chodníky 
budú pre turistov opäť v plnej dĺžke prístupné 15. júna 2017.. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Milan Potocký, Strážske

Občiansky aktivista Patrik Magdo-
ško zmapoval, ako žijú utečenci zo 
Sýrie, Iraku a afrických krajín v 13 
táboroch, ktoré sa nachádzajú pria-
mo v nemeckom Mníchove. Tisícky 
utečencov žijú v metropole Bavorska 
v kontajnerových domoch. „Chcel 
som mať vlastný ucelený prehľad, 
nielen informácie, ktoré nám pod-
súvajú médiá,“ povedal priamo o dô-
vodoch svojej cesty do Nemecka. 
Dodal, že utečencov často prezentujú 
na sociálnych sieťach ako neporiad-
nikov, ktorí všade zanechávajú špinu 
a hotovú spúšť. „Bol som príjem-
ne prekvapený, pretože v táboroch 
bol poriadok,“ povedal. Magdoško 
dodal, že nemal s utečencami ne-
gatívnu skúsenosť, neboli agresívni 
ani útoční, ako ich často prezentujú 
v niektorých médiách. „Ľudia boli 
milí a ústretoví,“ povedal. Vysvetlil, 
že nemecké úrady sa snažia predísť 
konfliktom a rozdeľujú ich podľa 
jednotlivých štátov a národnosti. 

Utečenci rozdeľujú aj Nemcov
Vlani prišlo do Nemecka vyše 890-ti-
síc utečencov. Tento rok ďalších 
takmer 300-tisíc. Magdoško vysvet-

lil, že tábory kontajnerového typu, 
v ktorých sú ubytovaní migranti, sa 
nenachádzajú na periférii Mníchova, 
ale priamo v obytných štvrtiach. Ak-
tivista vysvetlil, že utečenci sa po ab-
solvovaní karantény a prvých vyšet-
rení môžu voľne pohybovať po meste. 
Mnohí absolvujú jazykové kurzy, aby 
sa rýchle začlenili do spoločnosti. Po-
tvrdil, že podobne ako na Slovensku, 
tak aj v Nemecku má široká verejnosť 
odlišné názory na nával migrantov do 
Európy. Osobne sa stretol s viacerý-
mi Nemcami a kládol im otázky sú-
visiace s migračnou krízou a ich po-
mocou utečencom. „Mnohí Nemci na 
túto tému nechceli rozprávať. Ale keď 
zistili, že to myslím úprimne a nejde 
mi o vyrábanie senzácií, prehovorili 
úprimne. Viacerí vyjadrili názor, že 
im treba pomôcť, keď prichádzajú 
z krajiny, kde zúri vojna. Ale, samo-

zrejme, boli aj takí, ktorí tvrdili, že 
zneužívajú ich systém. Obávajú sa 
zároveň teroristických útokov. Že ich 
ohrozia,“ poznamenal. 

Stavajú 4,5-metrový múr. 
Vraj ide o protihlukovú stenu
Aktivista uviedol, že v mníchovskej 
štvrti Neuperlach stavajú v týchto 
dňoch 4,5 metra vysoký múr. Má od-
deľovať obyvateľov štvrte od nového 
azylového strediska pre mladistvých 
žiadateľov o azyl. V azylovom centre 
nájde dočasný domov približne 160 
utečencov. „Ten múr vnímajú mno-
hí Nemci ako nešťastný návrat do 
minulosti, keď bol Berlín oddelený 
múrom. Oficiálne má byť protihlu-
kovou stenou. Vnímajú to tak, že 
svet sa z nich smeje, že majú nový 
múr. Nazývajú ho múrom Európy,“ 
povedal aktivista. K múru prichá-

dzali viacerí obyvatelia a vešali naň 
balóny s nápismi „Die sind auch nur 
Menschen“. Aktivista prehovoril aj 
o finančnej pomoci, ktorú dostáva-
jú utečenci od Nemeckej republiky. 
Každý utečenec – žiadateľ o azyl 
dostáva vreckové 350 eur na me-
siac. K tomu majú ešte ďalšie výhody 
ako poukážky na potraviny, ubytova-
nie, oblečenie, zdravotnú starostli-
vosť a na taxík. Magdoško vysvetlil, 
že problémy sú najmä s mladými 
migrantmi- tínedžermi. „Starší ute-
čenci a rodiny s deťmi priznávajú, že 
zlé meno im robia najmä mladí, ktorí 
zneužívajú sociálny systém a podpo-
ru. Často napríklad využívajú taxíky, 
ktorých službu im Nemci prepláca-
jú.“ Aktivista uviedol, že na základe 
vlastnej skúsenosti môže potvrdiť, že 
v migračnej kríze najviac trpia deti. 
„Výrazy ich tvárí boli najhoršie. Deti, 
ktoré by sa mali hrať, ukrývali v sebe 
a v pohľade útrapy vojny a odchodu 
z vlastnej krajiny,“ dodal Magdoško.  

red., zdroj: Dejiny Humenného, Humenné

Pred 28. júlom 1914, keď vypukla 1. 
svetová vojna, sa aj v našom meste 
vo všetkých kostoloch konali smú-
točné bohoslužby za zavraždeného 
následníka trónu Františka Ferdi-
nanda a jeho manželku. Približne 
tisíc ľudí sa večer 6. augusta 1914 
zhromaždilo na námestí v Humen-
nom na podporu vojny vyhlásenej 
v Srbsku. V ďalších dňoch prebehla 

mobilizácia vojakov v zálohe do 
armády. Gróf Alexander Andrássy 
vyprázdnil humenský kaštieľ, aby 
v ňom mohla byť vojenská nemoc-
nica. Rodinám vojakov odvedených 
na front usporiadali finančné zbier-
ky mestské dobročinné spolky a sto-
liční úradníci. Cez Humenné pre-
chádzali na front rakúsko-uhorské 
jednotky. Po 21. novembri 1914 pre-
lomili ruské vojská rakúsko-uhor-
ské línie a tlačili sa do vnútrozemia 

Uhorska. Ruské vojsko obsadilo 
Humenné 22. novembra 1914 a os-
talo v ňom do 28. novembra 1914. 
Časti Humenčanov sa podarilo 
mesto včas opustiť, no mnohým 
nie. V meste horeli a boli vyplienené 
viaceré budovy, hlavne na námestí, 
na Hlavnej, Kostolnej a Kováčskej 
ulici. Rakúsko-uhorská armáda za-
tlačila ruské vojsko späť za hranice 
na prelome novembra a decembra 
1914. V Humenskom okrese utrpelo 

škody 27 dedín a 1 226 osôb v cel-
kovej výške 1 256 420 korún. Hu-
menné a Medzilaborce boli najviac 
vojnou zničenými mestami v celej 
Zemplínskej stolici. Až do konca 
vojny prechádzali cez Humenné 
rakúsko-uhorské a nemecké jednot-
ky. Do dvoch zajateckých táborov 
umiestňovali ruských a talianskych 
vojakov, ktorí boli ako lacná pracov-
ná sila využívaní namiesto mužov 
bojujúcich v armáde.

Navštívil utečencov, aby spoznal ich problémy

V novembri 1914 obsadili Humenné ruské vojská

Občiansky aktivista Patrik Magdoško zo Strážskeho sa rozhodol zmapovať  utečeneckú krízu 
na vlastnej koži, a preto sa osobne vybral medzi migrantov, aby zistil, prečo utekajú zo svojej 
krajiny a ako žijú v dočasných utečeneckých táboroch v Nemecku. Tvrdí, že informácie z médií 
sú často skreslené.

Pred múrom v mníchovskej štvrti Neuperlach. Múr má oddeľovať obyvateľov štvrte od 
nového azylového strediska pre mladistvých žiadateľov o azyl.  | FOTO:ARCHÍV PM

Občiansky aktivista Patrik Magdoško.   
 | FOTO: MILAN POTOCKÝ  

KRIMI
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Vodiči, ktorí každé ráno jaz-
dia autom zo sídliska Po So-
kolejom smerom do centra 
mesta, si musia vždy odstáť 
v kolóne niekoľko minút. Ko-
lóny sa vytvárajú na Jasenov-
skej ulici pred križovatkou, 
ktorá spája Sninskú a Šte-
fánikovu ulicu. Autá stoja 
v rade od križovatky až za 
zákrutu smerom na sídlisko 
Pod Sokolejom. Kolóny pre-
kážajú nielen viacerým vodi-
čom, ale aj obyvateľom obyt-
ných domov. Autá im stoja 
doslova pod oknami. Hu-
menčania z Jasenovskej ulice 
sa sťažujú na hluk a výfukové 
plyny. Viacerí by uvítali, ak 
by sa premávka v danom úse-
ku zrýchlila a regulovala tak, 
aby sa nevytvárali kolóny. 
Napriek ich sťažnostiam a že-
laniam sa dopravná situácia 
v danom úseku tak skoro ne-
zmení. Slovenská správa ciest 
(SSC), a. s., ktorá je správcom 
cesty I. triedy, informovala, 
že výstavbu kruhového ob-
jazdu na spomínanej križo-
vatke štát neplánuje. 

Humenčanov trápi 
hluk a výfukové plyny 
Obyvatelia Jasenovskej uli-
ce nám potvrdili, že starosti 
im robí zhustená premávka 
a následný hluk, a smrad vý-
fukových plynov. „To nie je 
možné, stoja tu autá v kolóne 
a premáva tu aj veľa kamió-
nov. Chodci tu majú problém 
prejsť cez cestu,“ povedal 
56-ročný Michal Kundrát. 
Najhoršia situácia je podľa 
Humenčanov ráno, keď ľu-
dia cestujú do práce a do škôl 
a potom popoludní. „Je taká 

premávka, že sa to nedá vy-
držať. Je taký hluk, že sa to 
nedá vydržať. Ja tu bývam 
hneď pri ceste. Mám nové 
plastové okná, aj tak všetko 
počuť do domu a dvora,“ po-
vedal 69-ročný Vasiľ Polov-
ka. Dodáva, že hluk a otrasy 
nie sú jediným problémom. 
Obyvateľov rodinných do-
mov trápia aj výfukové plyny. 
„Je tu taký smrad, že sa nedá 
ani vyvetrať dom. Nedá sa 
nič robiť. O riešení sa hovorí 
a sľubuje už niekoľko rokov,“ 
dodal Vasiľ Polovka.

Štát prestavbu križo-
vatky neplánuje
Niektorí vodiči v snahe vy-
hnúť sa kolónam obchádzajú 
križovatku po Valaškovskej 
ulici smerom na Podskalku 
a následne sa napájajú na 
Sninskú ulicu. „Riešenie tejto 
križovatky nevidím. Myslím 
si, že ani kruhový objazd by 
nič nevyriešil. Navyše na jeho 
výstavbu tam nie je priestor. 
Hneď sú tam rodinné domy. 
Na kruháči by sa kamión 
s návesmi nevytočili,“ pove-
dal 40-ročný Martin zo síd-
liska Pod Sokolejom. 
Hovorkyňa Slovenskej sprá-
vy ciest (SSC), a. s., Zuzana 
Hromcová uviedla, že štát 
prestavbu križovatky neplá-
nuje. „Križovatka ulíc Štefá-
nikova a Sninská je križovat-
kou ciest I. a III. triedy. SSC 
nepripravuje ani neplánuje 
jej rekonštrukciu, ani pre-
stavbu,“ uviedla hovorkyňa. 
Situácia by sa mohla zmeniť, 
až keď štát zrealizuje výstav-
bu obchvatu Humenného. 
Hromcová dodala, že Sloven-
ská správa ciest pripravuje 
preložku cesty I/74 mimo tej-

to križovatky ako stavbu I/74 
Brekov – Humenné. Presný 
termín začatia výstavby pre-

ložky tejto cesty ale zatiaľ nie 
je známy.

Kolóny áut pri sídlisku Pod Sokolejom tak skoro neskončia
Viacerí obyvatelia sídliska Pod Sokolejom a Jasenovskej ulice v Humennom sa sťažujú na kolóny áut, ktoré sa každý deň vytvára-
jú pred križovatkou, ktorá spája Sninskú a Štefánikovu ulicu. Riešenia dopravnej situácie sa ale tak skoro nedočkajú. 

Každodenná realita. Kolóny áut sa tiahnu po Jasenovskej ulici od križovatky až smerom 
k sídlisku Pod Sokolejom.   | FOTO: MILAN POTOCKÝ

„Stoja tu autá v kolóne a premáva tu aj veľa kamiónov,“ posťažoval sa Michal Kundrát
| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Cez križovatku prechádza cesta I. triedy. Štát výstavbu kruhového objazdu neplánuje. 
Dopravnú situáciu má zlepšiť až obchvat Humenného. Termín výstavby stále nie je 
známy.   | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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V súčasnosti má v prenáj-
me dom smútku spoločnosť 
BAREZIO, s. r. o.. Začiat-
kom septembra ale oznámila 
Technickým službám mesta 
Humenné, že odstupuje od 
nájomnej zmluvy. Ako dôvo-
dy na odstúpenie od zmluvy 
uviedla firma zlý stav budovy 
domu smútku, konkrétne: 
popraskané steny, zatekanie 
stropu vo WC na prízemí pre 
verejnosť, pretekanie strechy 
nad WC, nefunkčné elektric-
ké zásuvky v dvoch miestnos-
tiach, nekvalitné nátery stien, 
nefungujúce kúrenie, chýba-
júce obklady a dlažba. Firma 
chce od nájomnej zmluvy 
odstúpiť k 31. decembru toh-
to roka. Mesto sa rozhodlo 
ukončiť nájomný vzťah s do-
terajším nájomcom formou 
výpovede zmluvy zo stra-
ny prenajímateľa a vyhlásiť 
novú obchodnú verejnú súťaž 
tak, aby ku dňu ukončenia 
výpovednej lehoty bol známy 
nový nájomca Domu smútku 
v Humennom, s ktorým bude 
podpísaná nová nájomná 
zmluva.

Mnohé nedostatky už 
odstránili
Riaditeľ technických služieb 
Milan Kuruc uviedol, že sú-
kromná firma trvá na od-
stúpení od nájomnej zmluvy 
napriek postupnému odstra-
ňovaniu bežných porúch, 
ktoré prenajímateľ uviedol. 
„Tie nedostatky, ktoré nám 
boli vyčítané, sú odstráne-
né,“ povedal Kuruc. Riadi-
teľ sa domnieva, že strecha 
zatekala preto, že ju niekto 
úmyselne poškodil. „Ja osob-

ne som bol na streche sa 
presvedčiť o tom, že strecha 
bola poškodená úmyselne. 
Mám to aj nafotené. Tam boli 
normálne urobené diery do 
strechy. Toto sa opravilo, už 
to nezateká, funguje to tak, 
ako má fungovať. Steny sme 
opravili, natreli novou maľ-
bou,“ povedal Kuruc. Potvr-
dil, že jediným problémom je 
rekonštrukcia dlažby, ktorá 
je za plnej prevádzky domu 
smútku a pohrebných slu-
žieb takmer nemožná. Kuruc 
vysvetlil, že dom smútku by 
musel byť zatvorený mini-
málne 3 až 4 týždne. Mesto 
odhaduje, že na najnutnejšie 
opravy v celom objekte bude 
musieť vynaložiť 83-tisíc eur.

Poslanci: Vráťme dom 
smútku pod správu 
technických služieb
Poslanci z Klubu za demo-
kratické Humenné navrho-
vali, aby sa prevádzka domu 
smútku opäť vrátila do sprá-
vy Technických služieb mesta 
Humenné. Poslankyňa Má-
ria Cehelská zdôraznila, že 
dom smútku by nemal byť 
miestom, na ktorom sa má 
prioritne zarábať. Poslanec 
Miloš Meričko je presvedče-
ný, že dom smútku by doká-
zali efektívne prevádzkovať 
aj technické služby. „Ja si 
myslím, že ak bývalý, alebo 
teda ešte súčasný nájomca 
dokázal mestu platiť 64-tisíc 
eur a ešte pritom zarábať, ja 
si myslím, že to zvládnu aj 
technické služby,“ povedal 
Meričko. Poslanec Ivan Hop-
ta uviedol, aby nájom domu 
smútku a pohrebných služieb 
zostal v rukách mesta. „Aj 
keby sme na tom nič nezaro-

bili. Aj tak by to bolo dobré, 
lebo o tej činnosti, ktorá sa 
tam prevádzkuje, by neroz-
hodovala súkromná firma, 
ale by rozhodovali technic-
ké služby,“ povedal Hopta. 
Návrh poslanca Michala Ba-
bina, aby prešla prevádzka 
domu smútku pod technické 
služby, neprešiel. Hoci nikto 
z poslancov nebol proti, za 
jeho návrh bolo len 8 poslan-
cov a 15 sa zdržali hlasovania.  

Vedenie mesta: Kvali-
ta služieb je vyššia
Poslanec Dušan Sukovský 
uviedol, že prevádzkovanie 
domu smútku a pohrebných 
služieb súkromnou firmou 
má svoje výhody. Kvalita po-
skytovaných služieb je podľa 
Sukovského vyššia ako počas 
obdobia, keď ich prevádzko-
vali technické služby. Primá-
torka Jana Vaľová dodala, 
že súkromná firma poskyto-
vala služby profesionálnej-
šie a neboli s ňou problémy. 
„Nerozprávajme zase o tom, 
že mesto ide na niečom za-
rábať, keď máme nižšie ceny 
za hrobové miesta, ako majú 

v iných mestách, oveľa niž-
šie,“ reagovala primátorka. 
Dodala, že filozofiou mesta je 
nechať prevádzkovanie poh-
rebných služieb na odborní-
kov, ktorí musia mať na túto 
činnosť špeciálne povolenie. 
Viceprimátor Andrej Seman-
co vysvetlil, že zabezpečova-
nie pohrebných služieb bolo 
v minulosti vždy Achillovou 
pätou technických služieb. 
„Stále, každý rok boli v stra-
te, sústavne sme to riešili, či 
je to normálne, že súkromník 
profituje a technické služby 
sú sústavne v strate,“ povedal 
Semanco. Doplnil, že kým iné 
činnosti v technických služ-
bách boli v pluse, pohrebníc-
tvo bolo v strate. Semanco 
upozornil, že v súčasnosti 
v technických službách nie je 
jediný zamestnanec, ktorý by 
mal licenciu, aby mohol vy-
konávať pohrebnícke služby. 
Poslanci napokon schválili 
verejnú obchodnú súťaž na 
prenájom domu smútku, za-
stavaných plôch a nádvoria. 
Za bolo 17 poslancov, 2 sa 
zdržali a dvaja boli proti. 

Mesto Humenné prenájme dom smútku v obchodnej súťaži
Dom smútku V Humennom by mala prevádzkovať súkromná firma, ktorá vzíde ako víťaz z verejnej obchodnej súťaže. Návrh poslancov, 
ktorí presadzovali, aby dom smútku opäť prevádzkovali Technické služby mesta Humenné, neprešiel.
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Tému výstavby lávky cez rieku Labo-
rec otvoril pri schvaľovaní investič-
ných akcií na rok 2017 poslanec Mi-
loš Meričko. Presadzoval, aby mesto 
v budúcom roku aktualizovalo projek-
tovú dokumentáciu na výstavbu láv-
ky, ktorá bola vypracovaná ešte v roku 
2004. Meričko vysvetlil, že výstavba 
lávky je zahrnutá aj v Pláne hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Humenné. V petícii sa jej dožadovalo 
1230 obyvateľov mesta.

Poslanci: Lávka je potrebná 
„My sme do schránok dostali už 
druhú petíciu Humenčanov, predo-
všetkým ľudí žijúcich na sídlisku Pod 
Sokolejom,  Valaškovciach, alebo pra-
cujúcich v tej priemyselnej časti na 
Jasenovskej ulici, ktorí by chceli do 
investícií zaradiť lávku cez Laborec, 
ktorá by mala od tej priemyselnej čas-
ti vyústiť k zimnému štadiónu a ná-
kupnému parku,“ povedal poslanec 
Meričko. Dodal, že myšlienka výstav-

by lávky nie je nová. Projektová do-
kumentácia je hotová od roku 2004. 
„Bývalé vedenie tiež sa snažilo získať 
financie z finančných zdrojov z ope-
račného programu priemysel a služby 
avšak neúspešne,“ povedal Meričko. 
Navrhol zaradiť do plánu investičných 
akcií na rok 2017 aktualizáciu tejto 
projektovej dokumentácie. „Aby bola 
nejakým spôsobom už aktuálna pre 
novú dobu a nové požiadavky. Verím, 
že finančné prostriedky sa budú môcť 
dať získať z eurofondov. Predpokla-
dám najmä z programu cezhraničnej 
spolupráce Slovensko - Poľsko, mož-
no v budúcnosti aj z vlastných zdro-
jov,“ poznamenal Meričko. Uviedol, 
že 1230 podpisov obyvateľov mesta 
treba brať vážne. K výstavbe lávky sa 
prikláňa aj poslanec Michal Babin. 
„Sú tam všetky športoviská, plavá-
reň, futbalový štadión, zimný štadión, 
zdravotné stredisko. Tých 150 met-
rov, keď ľudia potrebujú ísť do mesta, 
prechádzajú po chodníkoch, kde je 
cesta prvej triedy. Čo stojí viac, zdra-
vie, jeden ľudský život, alebo týmto 

ľuďom vyjdeme v ústrety? Tí ľudia sú 
ohrození na zdraví, živote, keď chodia 
kolo cesty prvej triedy. Táto lávka je 
veľmi potrebná,“ reagoval Babin. 

Mesto: Ak bude výzva z euro-
fondov, nemáme problém
Vedúci Odboru územného plánovania 
a výstavby MsÚ v Humennom Marián 
Šalata uviedol, že v roku 2004 vyšiel 
finančný náklad na výstavbu lávky 
480-tisíc eur. Spresnil, že v súčasnos-
ti by to bolo už okolo 600-tisíc eur. 
Bez cudzích zdrojov to podľa Šalatu 
nepôjde. „Vzhľadom na tú cenu ta-

kisto na tú lávku bude nutné získať 
nejaké cudzie finančné zdroje,“ pove-
dal Šalata. Rovnaký názor zastáva aj 
primátorka Jana Vaľová. „Ak budú 
európske fondy a bude taká požiadav-
ka väčšiny obyvateľov mesta, ak budú 
eurofondy, takáto výzva vyjde, my 
nemáme problém sa tam takisto pri-
hlásiť,“ povedala primátorka. Návrh 
poslanca Merička, aby mesto v bu-
dúcom roku aktualizovalo projektovú 
dokumentáciu na výstavbu lávky, na-
pokon neprešiel. Za jeho návrh bolo 9 
poslancov, proti nebol nikto, zdržalo 
sa 14 poslancov. 

Na lávku cez rieku Laborec si musia obyvatelia sídliska Pod Sokolejom počkať  
Výstavba lávky, ktorá by spojila sídlisko Pod Sokolejom so športovou a nákupnou zónou na druhej strane Laborca, by stála vyše 600-tisíc 
eur. Mesto plánuje postaviť lávku len v prípade, že ne jej realizáciu získa financie z eurofondov.

SPRAVODAJSTVO / INZERCIA

Aktuálna akcia: platná od 21.11.-27.11.2016

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

Bravčová panenka

Maďarská saláma

Villach párky
min. 85% bravčového 

a hovädzieho mäsa
 min. 95% 
podiel mäsa

Bravčové plece bez kosti

Nitran saláma

Parížska šunka

Althan klobása

NOV
INKA

za kg

6,59

za kg

5,99

za kg

6,09

za kg

6,99

za kg

5,99

za kg

6,89

za kg

2,99

H
E

/0021

Lávka pre peších cez rieku Laborec by stála viac ako 600-tisíc eur. Mesto ju plánuje 
postaviť iba v prípade, ak na realizáciu diela získa cudzie zdroje.| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Kompletnú sieť našich 
predajní nájdete na 

www.althan.sk
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P R E N Á J O M

* Vezmem do podnájmu  
1 osobu do bytu na Síd-
lisku III v HE. Tel. 0918 
304 967, 0940 891 899.

HE-R/0033

P R E D A J

* Predám BUKOVÉ ODREZ-
KY. Tel. 0908 102 786.

HE-R/0001

* Predám PALIVOVÉ DRE-
VO. Tel. 0917 083 374.

HE-R/0030

P R Á C A

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

HE-R/0002

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

HE-R/0015

R Ô Z N E  

* Montáž STREŠNÝCH 
SNEHOVÝCH ZÁBRAN. 
Tel. 0905 480 575.

HE-R/0023

Riadková 
inzercia
0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

PRANOSTIKA
Aký deň na Obetovanie Panny 

Márie (21. 11.), takú môžeme zimu 
očakávať.

Ak je v deň Obetovania Panny Márie 
noc jasná a čistá, krutá zima sa na 

nás v januári chystá. 
Svätá Cecília (22. 11.) hrudy v poli 

snehom zakrýva.
Svätý Klement (23. 11.) zimu 

obľubuje, ktorú sv. Peter zakončuje. 
Katarína (25. 11.) na blate –  

Vianoce na ľade.
Sneh na Katarín predpovedá  

veľké obilie.
Na sv. Katarínu schovajme sa  

pod perinu.
Svätá Katarína Advent otvára. 

Kapustu treba krájať a do sudka 
tlačiť na Katarínu,  
veľmi chutná bude. 

Keď v novembri hrmí,  
sedliak o jari sníva.

Ak v novembri vlci vyjú,  
predzvesťou je tuhá zima.(jac)

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

H
E

/0012

Jesenné obdobie ponúka na 
území Národného parku Po-
loniny, v severovýchodnej časti 
Horného Zemplína v okrese 
Snina, vždy nádherné hýrenie 
farieb stromových porastov 
tejto malebnej prírody. Na hor-
nom toku rieky Cirocha v Bu-
kovských vrchoch sa nachádza 
náš najväčší zdroj pitnej vody 
na Slovensku. Vodárenská 
nádrž STARINA – trblietavá 
vodná hladina, obklopená 
tichými lesmi a mlčanlivými 
zákutiami sa rozprestiera na 

ploche 311 hektárov, jej takmer 
50 m hlboké vody v objeme 
59,8 mil. m3 sa stali domovom 
pre mnohé živočíchy. Aktu 
napúšťania nádrže (20. 8. 1987 
o 13.00 hod.) predchádzalo se-
dem rokov výstavby, ale najmä 
obrovská zmena v životoch 
ľudí tu, v tom čase, žijúcich 
– vysídlených bolo 769 príbyt-
kov s 3 463 obyvateľmi zo 7 
obcí: Starina, Dara, Ostrožnica, 
Zvala, Smolník, Veľká Poľana, 
Ruské. (Dátum fotografie: 31. 
10. 2016)                     -MJK-
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MsKS – DOM KULTÚRY
HANA (HOMMAGE A HEGEROVÁ)

Hudobná inscenácia s piesňami Hany Hegerovej, 
slávnej česko-slovenskej speváčky, šansonierky 
a herečky. Réžia: Anton Šulík, text: Peter Palac. 

Účinkujú: B. Švidraňová, V. Strapková, J. Oľhová, M. 
Tomasy, M. Kvietik, B. Bačo, B. Zachar, E. Havasi, M. 
Vyšinská, P. Hanuliaková a K. Remešová.  – v utorok 
22. novembra o 19.00 hod. v divadelnej sále. Vstupné 

11 eur.
LEJOMAĽBY GABRIELY BEDNÁROVEJ

Autorská výstava. – Vernisáž výstavy vo štvrtok 10. 
novembra o 16.30 hod. vo výstavnej miestnosti DK. 

Výstava potrvá do 30. novembra.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

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.
21. 11.  Media,  
 Družstevná ul. 7
22. 11.   Benu - Tesco,  
 Družstevná ul. 39
23. 11.   Slnečnica 06,  
 Ul. 1. mája 21
24. 11.  Pri kaštieli,  
 Mierová ul. 33/1
25. 11.  Don Bosco,  
 Nám. slobody 52 (za SLSP)
26. 11.  Centrum,  
 Nám. slobody 67
27. 11.  Laborecká, 
 Laborecká ul. 58

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACHKÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový bazén
pon   zatvorené – sanitárny deň
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.
štv  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.

V HUMENNOM 
Zuzana Krišková, nar. 1941 

Štefan Harvan, nar. 1955 
Milan Marcin, nar. 1962 
Gabriel Duna, nar. 1963
V ČUKALOVCIACH 

Anna Gubiková, nar. 1945
V LIESKOVCI 

Mária Kurilová, nar. 1928
V PTIČÍ 

Mária Bešaková, nar. 1929
V SNINE 

Júlia Jeremiašová, nar. 1929 
Jozef Lojan, nar. 1938 

Katarína Smereková, nar. 1947 
Daniel Hačkulič, nar. 1961

V TURCOVCIACH 
Andrej Barnišin, nar. 1939

OPUSTILI NÁS21. 11.  Elvíra   
(Svetový deň filozofie – UNESCO / 
Svetový deň televízie / Svetový deň 
pozdravov)

22. 11.  Cecília, Cecílián  
(Sviatok sv. Cecílie – patrónky hudby, 
hudobníkov a spevákov)

23. 11.  Klement

24. 11.  Emília 
25. 11.  Katarína  

(Svetový deň odstránenia násilia voči ženám 
/ Medzinárodný deň mäsa a deň práv zvierat 
/ Medzinárodný deň nenakupovania)

26. 11.  Kornel
27. 11.  Milan  
 (Prvá adventná nedeľa)

MENINY 
oslavujú: 

Myšlienka týždňa...
„Nič som nenadobudol ľahko.  

Každá vec ma stála tvrdú prácu. 
Nehľadaj ľahké cesty.  

Tie hľadá toľko ľudí,  
že sa po nich nedá prísť nikam.“

(Tomáš Baťa – český podnikateľ, zakladateľ 
obuvníckej firmy Baťa, starosta Zlína r. 1923 - 1932)

KAŠTIEĽ – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
TAJOMNÉ SAVANY AFRICKÉ

Veľkoformátový čierno-biely cyklus autora Jozefa 
Česlu. Výstava fotografií slovenského fotografa, lek-

tora, predsedu fotografických našich i medzinárodných 
súťaží – potrvá do 30. novembra.

KINO Fajn
HACKSAW RIDGE - ZRODENIE

Neobyčajný príbeh o 23-ročnom Američanovi – 
Desmond Doss (A. Garfield) a jeho obetavosti, ktorý sa 
stal legendou bez jediného výstrelu. Pod scenárom sú 
podpísaní - držiteľ Pulitzerovej ceny Robert Schenk-

kan a Andrew Knight, režijnú taktovku držal Oscarom 
ocenený Mel Gibson. Doss sa prihlásil do služby vlasti 
7. 12. 1941. Z hĺbky svojho presvedčenia však odmietal 
nosiť akúkoľvek zbraň a zabíjať. Stal sa zdravotníkom 

307. pešieho pluku 77. pešej divízie (Pearl Harbor, 
bitka o Okinawu).

Životopisná vojnová dráma (USA/AUS), české titulky – 
21. a 24. novembra o 19.30 hod.

TOTO JE NÁŠ SVET (CAPTAIN FANTASTIC)
Hlboko v lesoch mimo civilizáciu na severozápade 

USA vychováva svojrázny a charizmatický otec Ben 
(Viggo Mortensen) svojich šesť detí podľa vlastných 
predstáv v divokej prírode. Následkom nečakaných 

tragických udalostí je nútený spolu s deťmi opustiť ich 
alternatívny svet a vydať sa do toho skutočného. 

dráma (USA), české titulky – 23. novembra o 19.30 hod.
NESPOZNANÝ

Dokument zobrazuje nielen lesk reflektorov, bulváru 
či okázalú tvár vystúpení, ale najmä tvrdú prácu, ktorá 
sa skrýva za úspechmi Richarda Müllera. Nekonečné 
cestovania, úsmevy pri rozhovoroch s cudzími ľuďmi, 

izolácia, stres aj únava, aj to je cena, ktorú musí 
úspešný spevák platiť za to, že môže robiť prácu, ktorú 
ma rád – hudbu. Film sa nakrúcal počas príprav a turné 

R. Müllera s kapelou Fragile v rokoch 2013 – 2016. 
Vytvára tak intímny rez do života tejto legendy a 

pomáha divákovi pochopiť jednotlivosti v kontexte 
celého života Richarda Müllera.

dokument (SVK), originálna verzia – 25. novembra 
o 17.30 hod. 

NOČNÉ ZVIERATÁ (NOCTURNAL ANIMALS)
Režisér Tom Ford (Single Man) natočil film, ktorého 

príbeh sa odohráva v dvoch rovinách. V jednej 
sledujeme Suzan (Amy Adams) a jej bývalého muža, 
spisovateľa Tonyho (Jake Gyllenhaal), ktorý jej prin-
iesol svoj nový rukopis, aby si ho prečítala. V druhej 

rovine sa odohráva príbeh tejto knihy, ktorej dej začína 
postupne ovplyvňovať Suzanin život.

thriller (USA), české titulky – 25. a 26. novembra 
o 19.30 hod.

TROLLOVIA (TROLLS) – 3D
Trolliemu kráľovi Peppymu sa totiž podarí aj so 

všetkými jeho poddanými utiecť a založiť vlastné 
veselé mestečko Trollíkovo, ktoré sa Bergenom nedarí 
nájsť. A tak je ich kráľovstvo oproti šťastnému a fareb-

nému Trollíkovu naplnené hnevom a zlobou.
animovaná fantasy dobrodružná komédia (USA), slov-

enský dabing – 26. novembra o 15.30 hod. (3D)
FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT (FAN-

TASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM)
Dobrodružstvo z pera spisovateľky J. K. Rowlingovej 
začína v roku 1926, kedy Newt Scamender dokončil 

svetovú výpravu za hľadaním a dokumentáciou 
výnimočného výskytu magických stvorení. Jeho krátke 

zastavenie v New Yorku by sa zaobišlo bez nehody, 
keby nebolo mukla menom Jacob, strateného magick-
ého kufríka a úteku niektorých newtových fantasticých 

zverov. 
dobrodružný, rodinný, fantasy (GBR/USA), slovenský 

dabing – 26. novembra o 17.30 hod.
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 

90. VÝROČIE NÁVRATU 
K PRAVOSLÁVNEJ VIERE 
OBYVATEĽOV OSADNÉHO
Jeden z najvýznamnejších biskupov Srb-
skej pravoslávnej cirkvi navštívi v termíne 
26. – 30. novembra Slovensko. Celos-
vetovo uznávaný teológ, bývalý dvojná-
sobný dekan Pravoslávnej bohosloveckej 
fakulty v Belehrade a profesor na Inštitúte 
sv. Sergeja v Paríži - vladyka Atanasije 
(Jevtič) pri príležitosti 90. výročia návratu 
k Pravoslávnej viere obyvateľov obce 
Osadné, bude prítomný najprv v sobotu 
26. novembra v Snine a v nedeľu 27. no-
vembra v Osadnom.
Svoju účasť potvrdil aj tunajší metropolita 
Rastislav - najvyšší predstaviteľ Pravos-
lávnej cirkvi v Čechách a na Slovensku. 
Keďže v tom čase patrila naša miestna 
cirkev pod Srbskú pravoslávnu cirkev a 
práve srbský episkop v Mukačeve pri-
jal obyvateľov Osadného a ustanovil im 
kňaza, chceli sme, aby sa tohto jubilea 
zúčastnil aj nejaký biskup zo Srbska. Bude 
ním práve vladyka Atanasije, ktorý je 
zároveň duchovným synom nového svätca 
Pravoslávnej cirkvi, sv. Justína Čelijského 
(Popoviča). Práve on bol dokonca 30-tych 
rokov 20. storočia na misijnej ceste v našej 
vtedajšej Mukačevsko-prešovskej eparchii 
a navštevoval aj dediny po východnom 
Slovensku. V našej krajine zatiaľ ešte 
nikdy nebol. 

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.
sobota 26. 11. o 17.00 hod. *  večerňa v 
pravoslávnom chráme v Snine a prednáška 
spojená s besedou s vladykom Atanasijom za 
prítomnosti metropolitu Rastislava
nedeľa 27. 11. o 9.00 hod. * privítanie vl. 
Rastislava a vl. Atanasija v pravoslávnom 
chráme  v Osadnom a archijerejská sv. liturg-
ia na počesť 90. výročia návratu obyvateľov 
Osadného k Pravoslávnej viere * 17.00 hod.: 
večerňa v pravoslávnom chráme v Humen-
nom a beseda s vl. Atanasijom

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 
– 27. novembra o 19.30 hod.
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-MJK-, Humenné

Z pohľadu česko-slovenských dejín 
to bol historicky pamätný týždeň. 
Sedemnásty november ponúkol 
nielen spomienku ako deň boja za 
slobodu a demokraciu v našej kra-
jine z roku 1989, ale aj voľný deň 
z pohľadu pracovného kalendára. 
Druholigisti si tak užili „anglický 
týždeň“, keď duely 11. a 12. kola 
boli naplánované na štvrtok i so-
botu. Hokejisti MHK Humenné 
najprv vo štvrtok 17. novembra 
prizvali súpera z Trebišova na svoju 
pôdu a v sobotu vycestovali do Gel-
nice. Fanúšikovia na humenskom 
štadióne opäť mali možnosť svojou 
zakúpenou vstupenkou pomýšľať 
na niektorú z cien tomboly, pred 
úvodným hvizdom rozhodcu zaznela 
symbolicky aj slovenská štátna hym-
na. Tento deň bol zároveň Dňom ot-
vorených dverí pre verejnosť, ktorý 
mohli absolvovať prehliadku vnú-
torných priestorov obnoveného zim-
ného štadióna, prípadne „zanechať“ 
zvedavé otázky kompetentným. 

Humenčania vstupovali do minulého 
hokejového týždňa z druhého miesta 
v tabuľke skupiny B, so stratou jed-
ného bodu na prvé Brezno a zápa-
som k dobru. Karty boli rozdané, na 
domácom ľade si humenskí hokejisti 
poradili s Trebišovčanmi bez jediného 
zaváhania, strelcom zápasu bol Martin 
Schnelly s troma presnými zásahmi 
v rade už z prvej tretiny, dvoma gólmi 
sa prezentoval Filip Macejka a jeden 
pridal aj Tibor Tartaľ. V Gelnici sa zá-
pas odvíjal z iného konca. Trojgólové 
manko až po dlhých 37. minútach 
začalo miznúť. Postupne ukrajovali 
v druhej štvrtine Klouda a Komar-
nickis, v presilovke tretej tretiny vy-
rovnal skóre na 3:3 Podsedlý, v ďalšej 
početnej výhode otočil skóre na 3:4 
Klouda, no a ten najpovolanejší, tré-
ner  Šechný štyri minúty pred kon-
com stretnutia povýšil rozdiel na 3:5 
v prospech humenského klubu.

II. HOKEJOVÁ LIGA,  
skup. B – 11. kolo
MHK Humenné  

– HK 2016 Trebišov
6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Góly: 4. M. Schnelly (Buraľ, Macejka), 

9. (osl. -1) M. Schnelly (Šechný), 13. M. 
Schnelly (Šechný, Boboš), 24. F. Mace-
jka (Boboš, Schnelly), 51. (pres. +1) T. 
Tartaľ (Buraľ, Petro),  60. (osl. -1) F. 
Macejka (Tartaľ, Podsedlý). 
Strely: 37-24. Vylúčenia: 3-3. Pre-
silovky: 1-0. Oslabenia: 2-0. R: Pe. 
Sýkora – Pa. Nazarej, M. Tomáš. D: 856.
MHK: T. Petro – V. Čopák, F. Macejka, 
M. Schnelly, R. Šechný, R. Kačurik, A. 
Suvák, T. Tartaľ, J. Dancsák, E. Dzoba, 
D. Komarnickis, F. Posedlý, M. Žemba, 
M. Boboš, Ľ. Buraľ, M. Tkáč, Pe. Klou-
da, N. Polivka. Tréner: Richard Šechný.
HK 2016: I. Fedor (13. M. Kudľák) – R. 
Miľovčík, D. Kobeľa, J. Schnelly, D. An-
tal, F. Bojkun – M. Petričko, T. Stríž, B. 
G. Grega, T. Czuľba – J. Jojkun, P. Ga-
vura, M. Oravec, B. Strelec – Pe. Dunaj, 
J. Hanes. Tréner: Miľovčík.

Humenského golmana Tomáša Petra 
v bráne tentokrát nesuploval nikto, R. 
Dzúr však bol na lavičke v pohotovos-
ti. Vzhľadom na postavenie v tabuľke 
sa súper z Trebišova mohol pokúšať 
o možný zázrak v Humennom, pod-
porou mu bol určite aj trebišovský 
fanklub, ktorý hlasito oponoval tomu 
humenskému v podaní Ultras Lions. 
Prvá tretina bezpochyby patrila jed-
nému mužovi v drese MHK Humenné. 
Martin Schnelly si stihol za trinásť 
minút zapísať hetrik. Vo 4. minúte 
si otvoril strelecký účet. Druhý gól 
domácich rozhodca neuznal, bol zah-
raný zo vzduchu vysokou hokejkou 
Podsedlého. Trebišovčania si „užili“ 
hneď prvé vylúčenie (na domácej 
strane), kým si Kačurik stihol sadnúť 

na trestnú lavicu, Schnelly rozvlnil 
sieť brány druhýkrát v 9. minúte. 
Rozkorčuľovaný autor prvých dvoch 
gólov sa prezentoval humenskému 
fanúšikovi do prestávky ešte raz v 13. 
min. a súper menil brankársky post 
(Kudľák za Fedora). Ten si počínal 
oveľa lepšie, odvracal nepríjemné 
útoky domácich, až v 24. min. „ne-
odolal“ samostatnému nájazdu Filipa 
Macejku a jeho blafáku – 4:0. Hra 
druhej dvadsaťminútovky nemala už 
toľko náboja, presilovka 5/3 z 28. 
min. úspešná z domácej strany nebola. 
Zmierlivé tempo pokračovalo až do 
vylúčenia súpera, keď po jedenástich 
sekundách trestu v čase 50:27 min. 
zvýšil vedenie Humenčanov Tibor 
Tartaľ. Ďalšiu početnú nevýhodu 
v domácich radoch si ešte desať 
sekúnd pred koncom zápasu vychutnal 
F. Macejka. Súper vytasil na humen-
skú bránu 27 striel, no za chrbát T. Pe-
tra neprešla ani jedna. 

12. kolo
HK HC Rebellion Gelnica 

– MHK Humenné
3:5 (2:0, 1:2, 0:3)

Góly: 6. P. Huszárik (Skokan), 18. 
J. Skokan (Laškody, Huszárik), 34. 
P. Huszárik (Laškody, Skokan) – 38. 
Pe. Klouda (Macejka, Boboš), 39. D. 
Komarnickis (Boboš), 41. (pres. +1) F. 
Podsedlý (Klouda, Boboš), 53. (pres. 
+1) Pe. Klouda (Macejka, Šechný), 56. 
R. Šechný (Klouda, Macejka).
Strely: 33-36. Vylúčenia: 3-3. Presi-
lovky: 0-2. Oslabenia: 0-0.

HK HC Rebellion: Pa. Smik – J. Skokan, 
M. Kostyšák, L. Laškody, T. Cvejn, P. 
Huszárik – D. Laškody, L. Harendarčík, 
J. Hadbavný, Pe. Gross, J. Lapšanský – 
D. Dravecký, P. Korhel, A. Skalický, Pa. 
Zavacký. Tréner: Pa. Findura.
MHK: R. Dzúr (27. T. Petro) – J. 
Dancsák, M. Boboš, D. Komarnickis, 
M. Tkáč, M. Schnelly – Pe. Klouda, 
M. Dolgoš, F. Macejka, R. Šechný, F. 
Podsedlý – N. Polivka, A. Suvák, E. 
Dzoba. Tréner: R. Šechný.

Už túto sobotu 26. novembra uvidíme 
humenského druholigistu na svojom 
ľade, v obvyklom čase o 17.30 hod. 
je na programe zápas 13. kola, MHK 
Humenné – HK Sabinov. 

•	 11. kolo * Liptov. Mikuláš – Rim. 
Sobota 7:3 (2:2, 2:0, 3:1), Budapešť – 
Sabinov 2:3 (2:0, 0:2, 0:1), Brezno – 
Bardejov 6:1 (3:1, 2:0, 1:0).
•	 12. kolo * Rim. Sobota – Brezno 4:2 
(1:1, 1:1, 2:0), Bardejov – Budapešť 
4:6 (1:0, 2:2, 1:4), Trebišov – Liptov. 
Mikuláš 8:4 (1:1, 5:2, 2:1).

Humenné 12 10 0/0 2 66:35 30
Brezno 12 7 2/0 3 59:44 25
Rim. Sobota 12 8 0/0 4 68:49 24
Trebišov 12 6 0/1 5 47:45 19
Lipt. Mikuláš 12 6 0/0 6 67:60 18
Ružomberok 11 4 0/1 5 37:39 13
Sabinov 10 4 0/0 6 42:47 12
Gelnica  11 3 1/0 7 45:50 11
Budapešť 11 3 0/1 7 34:52 10
Bardejov 12 3 0/0 9 44:85 9

Eufória na humenskom druholigovom ľade pokračuje. 

Protesty humenskej i trebišovskej strany potom, čo rozhodca neuznal 
gól F. Podsedlého, ktorý zahral vysokou hokejkou. | FOTO MJK

Žrebovanie tomboly mala ten-
tokrát pod taktovkou primátorka 
mesta Humenné s malým pomoc-
níkom.  |  FOTO MJK
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Tibor Tartaľ zasadil piaty gól trebišovskej svätyni.  
| FOTO MJK

Hetrik z hokejky M. Schnellyho zaťažil poltucet

Dvojica humenských hokejistov – brankár Roman 
Dzúr a ľavý obranca Rišo Kačurik. |  FOTO MJK

Autor dvoch gólov Humenného – Filip Macejka 
s rozhodcom Sýkorom. | FOTO MJK

Ivan Fedor v bráne Trebišovčanov si zachytal iba 
necelých trinásť minút, stihol pustiť za chrbát tri 
góly z hokejky jedného hráča.  | FOTO MJK

Martin Schnelly (vľavo) skóroval do trebišovskej brány pod dohľadom 
svojho trénera (vpravo) R. Šechného až trikrát. | FOTO MJK

Otecko Tomáš s dcérkou z Hu-
menného. | FOTO MJK

Najmenší hokejisti MHK Humen-
né prevzali dresy aj pre svojich 
rovesníkov od zástupcu primátor-
ky Humenného a trénera Maroša 
Holubeka.  | FOTO MJK Svoje nové dresy budú obliekať 

v sezóne aj dorastenci. | FOTO 
MJK

B R Ú S E N I E  K O R Č Ú Ľ

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

H
E

-S
/0022

Brankár MHK Humenné – Tomáš Petro si proti 
Trebišovčanom udržal čistý štít. | FOTO MJK
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-MJK-, Humenné

Býva zvy-
kom na 
s k l o n k u 
k a l e n d á r -
neho roka, 
že futbalisti 
premiestňu-
jú svoje pole 
p ô s o b e n i a 

zo zelených trávnikov na palubovky 
športových hál. Kopačky prezúva-
jú za halovú obuv a zimnú prípravu 
medzi jesennou a jarnou časťou fut-
balovej sezóny trávia aj futsalom. 
Menšie ihrisko, akčná a rýchla hra, 
kontaktné súboje, precízna práca nôh 
a lopty, postreh brankárov. Nielen to 
ponúkajú futsalisti pre oko vďačného 
diváka. Druhá najvyššia futsalová sú-
ťaž mužov odštartovala 4. novembra 
aj na východnom cípe krajiny. Do 
aktuálneho ročníka sa registrovalo 
sedem družstiev : Angels Humenné, 
BNP team Vranov nad Topľou, FK 
Ekoprim Prešov, MFK Partizán Bar-
dejov – futsal, BJK Stará Ľubovňa, 
Grizzly Slovakia Košice a Zlato Lux 
Košice. Družstvá odohrajú zápasy 
systémom každý s každým dvojkolo-
vo, 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. Humenčania majú želiezko 
v ohni zase v podobe tímu Angels Hu-
menné.

Na palubovke MŠH v Humennom našli 
svoje miesto v sobotu 19. novembra pod-
večer aj aktéri futsalového duelu 3. kola, 
Vranovčania a Prešovčania. Zápas to bol 
veľmi emotívny, ale najmä futbalovo 
pekne prevedený. Aj keď to bola práve 
prešovská svätyňa, ktorú odkliali gólom 
Vranovčania, BNP team Lukáša Va-
gaského nakoniec ťahal za kratší koniec. 
Tí stále sťahovali skóre na kontaktný gól 
a hostia neustále kontrovali odstupom. 
Aj napriek tomu sa brankár BNP team-u 
prezentoval v tom najlepšom svetle, keď 
likvidoval ťažké strely Prešovčanov. 
Výsledok mohol byť v inom pomere, ale 
Paľo Samsely (Vranov) mal tú smolu, že 
trikrát „vkusne“ opečiatkoval žrď pre-
šovskej brány.
Humenskí „anjeli“ odohrali svoj zápas 
ešte v piatok na pôde súpera „zlatníkov“ 
v Košiciach, ktorému podľahli tesným 
rozdielom jedného gólu – 3:4. Dva góly 
Cyrila Vasiľa v samom závere stretnu-
tia (39. a 40. min.) s prispením prvého 
od Peťa Šuľáka z 20. minúty, nestačili 
na obrat v zápase, keďže tlak „anjelov“ 
prišiel neskoro. 

BNP Team Vranov  
– FK Ekoprim Prešov 

4:7 (2:4)
Góly: 7. J. Andrejko, 18. M. Leškanič, 
27. J. Straka, 34. Pa. Samsely – 7., 12., 
15., 31. a 35. R. Beliš, 10. A. Hernández, 
39. T. Eliaš. 
R: Pa. Havrila – Pa. Greško.
Vranov: F. Piroščák (Ch. Petro) – Pa. 
Samsely, J. Andrejko, M. Hanusin, D. 
Jakub, M. Leškanič, J. Petričko, J. Ja-
kubčin, P. Ihnát, Pe. Turčík, J. Straka.
Prešov: M. Lipka (T. Boháč) – J. Harčár, 
S. Krempaský, A. Hernández, L. Vrbov-
ský, S. Šoltis, M. Varga, Ľ. Kaľavský, R. 
Beliš, Pe. Bondra, T. Eliaš, P. Vasilenko.

Popri ľavej žrdi mieril v 2. min. Ihnát 
(VT), Leškanič nádherne „vymámil“ 
loptu v 3. min. od Harčára (PO), ale 
zabehol si príliš ďaleko, až za čiaru, ná-
sledne Beliš v tutovke opečiatkoval pra-
vú žrď vranovskej brány. Od úvodných 
sekúnd to bol emotívny zápas so šanca-
mi na oboch stranách. Hernández ani na 
dvakrát nezdolal Piroščáka v bráne. Ten 
podľahol až v čase 6:18 min., keď Rudolf 
Beliš z uhla napol sieť brány Vranova – 
0:1. O štyridsať sekúnd bolo dorovnané, 
Ján Andrejko hlavou vkusne nadvihol 
loptu ponad brankára Lipku a pod hornú 
žrď – 1:1. V 10. min. nevyťažil z brejku 
Leškanič (VT), lebo Krempaský stihol, 
doslova, preletieť ihriskom a zastaviť 
ho v koncepcii. Tešil sa preto na druhej 
strane António Hernández v čase 9:14 
min., keď mieril presne prízemnou stre-
lou popri bližšej žrdi – 1:2. Potom prišli 
opäť chvíle R. Beliša, najprv v 11:15 
min. si zvýšil streleckú bilanciu druhý-
krát a v čase 14:34 min. využil nepozor-
nosť Piroščáka, ktorý nechránil svoju 
svätyňu v tom momente a len si počkal 
na loptu, aby ju doťukol za bránkovú 
čiaru – 1:4. V 15. min. Ihnát (VT) unikol 
spred vlastnej brány, ale Samsely napol 
iba bočnú sieť. Napätie na vranovskej 
striedačke poľavilo v 18. min. – trestný 
kop rozohral Samsely a Leškanič zasu-
nul potom, čo domáci vylákali brankára 
mimo brány – 2:4.
Šesť ďalších minút čakali Vranovčania 
na kontaktný gól (3:4), po spolupráci 

Andrejko – Petričko sa Straka zachoval 
nekompromisne. V 29. min. Vranovča-
nia dobre rozohrali v strede poľa a Ha-
nusin sa vysunul pred Lipku, no ten jeho 
úmysel vystihol. O minútu ho kopíroval 
Vrbovský z druhej strany, keď netrafil 
bránu. Ideálne postavený Beliš v 31. 
min. vystihol odhalenú časť brány – 3:5. 
Takýto stav vydržal len dve minúty, lebo 
Samsely sa strelecky presadil – 4:5. No 
ani nie do minúty v čase 34:27 min. sa 
Beliš rozhodol zasadiť vyzývateľovi 
z Vranova ďalší trpký úder v podobe 
gólu – 4:6, svojho piateho v tomto zá-
pase. V čase 37:44 min. sa Vranovčania 
rozhodli pre power-play, ktorý však 
totálne prešvihli, keď o dvadsať sekúnd 
Eliaš preloboval celé ihrisko a piaty hráč 
na ihrisku Ihnát nestihol loptu dobehnúť  
- 4:7. Trestný kop bol v čase 19:30 min. 
pre Samselyho ozaj trestom, keď zase 
napálil iba do žrde brány a šancu dosta-
li Vranovčania ešte štyri sekundy pred 
koncom zápasu – penaltu Samselyho 
však opätovne zastavilo brvno...

Zlato LUX Košice  
– ANGELS Humenné

4:3 (3:1)
Góly: 6. a 37. P. Horňák, 12. L. Urban, 
14. E. Kudlata – 39. a 40. C. Vasiľ, 20. 
Pe. Šuľák. R: Pa. Havrila.
Košice: S. Pella – M. Seman, L. Urban, 
J. Capík, P. Horňák, F. Kis, P. Hege-
duš, E. Kudlata, D. Rohal. Angels HE: 
M. Klamár – G. 
Horvat, Pe. Šuľák, 
C. Vasiľ, M. Ma-
maj, M. Zlacký, 
M. Porvazník, Pe. 
Vaško, R. Cha-
lupka, Pe. Mu-
rinčák, A. Lojan, J. 
Kuzma.

Výsledky 2. kola:
Angels Humenné  

- BNP Team 
Vranov 
5:2 (2:0)

Góly: 5. vlastný 
(M. Leškanič), 18. 
J. Kuzma, 29. M. 

Päťgólový Rudo Beliš rozstrieľal bránu vranovských futsalistov. 

Kapitán BNP team Vranov (vľavo) – D. Jakub a M. Leškanič (autor 
druhého gólu Vranova) obrali o loptu súpera z Prešova.| FOTO MJK Jednogólový strelci – J. Straka a António Hernández.  | FOTO MJK

Rudolf Beliš vytasil do vranovskej brány 
päť gólov. | FOTO MJK

Rozhodcovská dvojica slovenského 
futsalu – Pavol Havrila a Pavol Greško. 
| FOTO MJK
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Porvazník, 32. D. Popik, 33. M. Mamaj  
- 32. M. Leškanič, 36. vlastný (M. Kla-
már). ŽK: Pe. Šuľák - Čintala, Samsely, 
Andrejko, T. Jakub, Leškanič. ČK: 31. 
R. Čintala (Vranov). R: Pa. Havrila. D: 
650 divákov.
Angels HE: M. Klamár – G. Horvat, T. 
Opiela, Pe. Šuľák, C. Vasiľ, M. Mamaj, 
J. Mišenko, J. Kuzma, M. Zlacký, M. 
Porvazník, Pe. Vaško, D. Popik. Vra-
nov: F. Piroščák (Ch. Petro) – Čintala, T. 
Jakub, Samsely, J. Andrejko, Hanusin, 
D. Jakub, Leškanič, Petričko, Jakubčin.

Stará Ľubovňa  
– Zlato Lux Košice 

5:2 (2:2)
Góly: 4., 28., 34. a 37. Pe. Drobňák, 10. 
A. Buk – 2. P. Hegeduš, 17. P. Horňák. 
ŽK: M. Seman, P. Hegeduš (obaja Ko-
šice).

Partizán Bardejov  
- Grizzly Košice 

2:6 (2:1)
Góly: 3. a 8. L. Stachura – 19. a 38. T. 
Kuruc, 27. a 36. K. Grega, 21. M. Hrab-
čák, 26. Pe. Grutka. ŽK: nikto - P. Ko-
čiš, T. Kuruc. 

Výsledky 1. kola:
Prešov – Angels Humenné

4:1 (1:1)
Góly: 25. a 37. Š. Pisko, 2. S. Krempas-
ký, 24. L. Vrbovský – 13. M. Porvazník. 
ŽK: Šoltis – Mamaj.

Grizzly Košice  
- Zlato Lux Košice 

2:1 (1:0)
Góly: Turek, Fedor – Horňák. ŽK: Gre-
ga - Urban, Hegeduš, Kudlata.

Bardejov – Vranov 
6:5 (1:4)

Góly: Kiseľ 2, Stachura 2, Babej, La-
zur - Andrejko 2, Samsely, Čintala. ŽK: 
nikto – Ihnát.

Prešov 2 2 0 0 11:5 6
Grizzly Košice 2 2 0 0 8:3 6
St. Ľubovňa 1 1 0 0 5:2 3
Angels Humenné 3 1 0 2 9:10 3
Bardejov 2 1 0 1 8:11 3
Lux Košice 3 1 0 2 7:10 3
BNP team Vranov 3 0 0 3 11:18 0

Ján Andrejko na zimu vymenil kopačky za „salovky“ III. LIGA SEVEROVÝCHOD
7. kolo * ŠKST Humenné B – ŠK Orion Belá n/Cir. 12:6 (Ľ. 
Lukáč 3,5, J. Mihaľovová 3,5, Pe. Novák 2,5, V. Židzik 2,5 – J. 
Dráb 3, Ľ. Vozár 3) * Snina – Vranov E 10:8; Lužany pri T. – 
Kamenica n/Cir. 5:13; Sedlice – Bardejov 12:6; Prešov – Vranov 
D 3:15; Tecák Vranov – Lemešany 5:13.

Humenné B 7 7 0 0 95:31 21
Sedlice 7 6 1 0 90:36 20
Vranov D 7 4 1 2 77:49 16
Snina  7 4 1 2 64:62 16
Kamenica n/C. 7 4 0 3 67:59 15
Lužany 7 4 0 3 62:64 15
Belá n/Cir. 7 3 1 3 61:65 14
Lemešany 7 2 0 5 57:69 11
Bardejov 7 2 0 5 57:69 11
Prešov 7 2 0 5 44:82 11
Tecák Vranov 7 0 0 7 25:101 7

IV. LIGA VIHORLATSKÁ
7. kolo * Snina B – Dlhé n/Cir. 9:9; Kamienka – Belá n/Cir. B 
13:5; Čierne n/T. – Kamenica n/Cir. B 10:8; Košarovce – Bre-
stov 8:10; Hrabovec n/L. – Zemplín. Hámre 12:6; Hencovce – 
Vranov F 11:7.

Hrabovec n/L. 7 5 1 1 84:42 18
Kamienka  7 5 0 2 72:54 17
Brestov 7 5 0 2 74:52 17
Čierne n/T. 7 4 1 2 67:59 16
Košarovce 7 4 1 2 69:57 16
Dlhé n/Cir. 7 3 3 1 71:55 16
Z. Hámre 7 3 2 2 67:59 15
Kamenica B 7 3 0 4 56:70 13
Snina B 7 2 2 3 60:66 13
Hencovce 7 1 2 4 59:67 11
Belá n/C. B 7 1 0 6 32:94 9
Vranov F 7 0 0 7 45:81 7

V. LIGA ObSTZ HE
5. kolo * Stakčín – Snina C 6:12; Ptičie – Kochanovce B 15:3; 
Medzilaborce/Čertižné – Lieskovec 9:9; Košarovce B – Koloni-
ca/Ladomirov 9:9, Hažín n/Cir. – Kochanovce A 8:10.  

Kochanovce A 5 5 0 0 64:26 15
Košarovce B 5 4 1 0 55:35 14
Kolonica/Ladom. 5 3 1 1 51:39 12
Lieskovec 5 3 1 1 45:45 12
Snina C 5 2 0 3 44:46 9
Hažín n/Cir.  5 2 0 3 43:47 9
Ptičie 5 2 0 3 46:44 9
ML/Čertižné 5 1 1 3 39:51 8
Stakčín 5 0 1 4 32:58 6
Kochanovce B 5 0 1 4 31:59 6

VI. LIGA ObSTZ HE
7. kolo * Belá n/Cir. C – Kochanovce C 7:11; Kolonica/
Ladomirov B – Dlhé n/Cir. B 5:13; Medzilaborce/Čertižné B 
– Snina D 4:14.

Kamienka B 6 5 0 1 67:41 16
Snina D 6 4 0 2 68:40 14
Kolonica/Ladom. B 6 4 0 2 60:48 14
Belá n/Cir. C 7 3 1 3 63:63 14
Hažín n/Cir. B  5 4 0 1 57:33 13
Dlhé n/Cir. B 6 3 1 2 67:41 13
Kochanovce C 6 3 0 3 61:47 12
Humenné C 5 3 0 2 50:40 11
ML/Čertižné B 7 2 0 5 56:70 11
Jasenov 5 0 0 5 16:74 5
Z. Hámre B 5 0 0 5 11:79 5

-MJK-

STOLNOTENISOVÝ SERVIS

Humenský futbalista Ján Andrejko (vľavo) oblieka futsalový dres tímu 
BNP Vranov n/Top. | FOTO MJK

Brankár Filip Piroščák exceloval pri mnohých zásahoch proti súperovi, 
aj keď Vranovčania v konečnom dôsledku prehrali. | FOTO MJK

Aj keď mal Pa. Samsely (99) strelecké suchoty, podarilo sa mu trikrát 
nastreliť žrď prešovskej brány, aspoň jedným gólom prispel. Vľavo J. 
Straka znížil na 3:4.  | FOTO MJK

F U T S A L  V Ý C H O D
4. kolo

ANGELS HUMENNÉ
vs. GRIZZLY SLOVAKIA 

KOŠICE
25. 11. 2016 (piatok) 

20.00 hod. – MŠH Humenné
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(dm), -MJK-; Vranov n/Top., Kamenica n/Cir.

Víťazstvá a prehry patria k životu 
športovca - bojovníka. No a existujú aj 
zbabelci, ktorí vedia len hodnotiť a ne-
konať. A tí nikdy nemôžu prehrávať ani 
vyhrávať. Bojovníci v tíme ŠK Miko fit-
box poznajú chuť víťazstiev i prehier.  

V sobotu zrána 12. novembra zvládli 
obecnú brigádu v Kamenici nad Cirochou, 
v obci svojej pôsobnosti a hneď popoludní 
už podávali excelentné výkony v boxer-
skom ringu šiesteho turnaja I. ligy vo Vra-
nove nad Topľou, ktorý pokračoval aj na-
sledujúci deň. Týmto turnajom sa ukončilo 
bodovanie celoročnej súťaže. 
„Vo Vranove sme vybojovali titul Majstra 
Slovenska v kategórii dievčat v staršom do-
raste a tým sme vďaka Nikole Cenknerovej 
víťazi najvyššej domácej celoročnej súťaže 
v tejto kategórii,“ pochválil svoju zveren-
kyňu tréner klubu, Marián Miko. Cenkne-
rová v kategórii do 57 kg zvíťazila vzda-
ním súperky z Košíc v 3. kole, Tomáš Zajac 
vyboxoval výhru a porazil svojho súpera 
z Prešova v kategórii do 81 kg a rovnako 
skvele si počínal Lukáš Jalč vo váhe do 91 
kg, ktorý zdolal svojho súpera z Družstev-
nej pri Hornáde rozdielom 3:0 na body. „Na 
nedeľné zápasy vranovského turnaja sme 
nenastúpili, pretože sme hneď v noci cesto-
vali do Poľska na medzinárodný turnaj. Ale 

ako to už býva, v domácom ringu súpera sa 
vyhráva ťažšie a len zriedka. A také boli, 
žiaľ, aj naše výsledky. Na obranu však mu-
sím povedať, že za krátke pôsobenie nášho 

klubu môže byť každý z našich boxerov na 
svoje odovzdané výkony hrdý,“ zhodnotil 
počínanie svojich zverencov tréner Miko 
u našich severných susedov.

(dk), -MJK-; Bratislava, Snina

Za účasti slovenských klubov a šermiarov 
z Poľska na planše turnaja Slovenského 
pohára – Wirtschafterov memoriál, 
nastúpilo aj šesť sninských zástupcov 
Klubu šermu. V bratislavskej športovej 
hale Mladosť sa 12. novembra stretla 
kategória starších a mladších žiakov 
v šerme kordom.

MLADŠÍ ŽIACI * Adam Piškanin si v dvoch 
základných kolách vybojoval z ôsmich 
zápasov  šesť víťazstiev pre vstup do 
eliminácie a zastavil ho až semifinálový 
súper, so ziskom bronzovej medaily. 
Víťazom kategórie sa stal Wodniak z Poľska. 
STARŠÍ ŽIACI * Snina ponúkla päť 
pretekárov, vrátane jedinej šermiarky 
Tamarky Kohútovej, ktorá takto mohla 
nastúpiť na planše v chlapčenskej 
konkurencii. Všetci sa z prvého základného 
i druhého skupinového kola prebojovali 
do vyraďovacej fázy. Umiestnenie 
sninských pretekárov: ...3.  Ľubo Hunčár 
a Tomáš Bednár, 5. Tomáš Petro, 9. Matej 
Kohút, 11. Tamara Kohútová. Víťazom 
kategórie sa stal poľský šermiar Morek. 
Slovami trénera Dalibora Kazíka: „Hlavne 
naši starší žiaci výsledkami potešili, bol to pre 
nich už druhý bodovaný turnaj Slovenského 
pohára. Po Maďarsku aj tu získali cenné 

body. Kohútová, aj keď ako jediná žiačka, 
šermovala s chlapcami. Vedúcu pozíciu 
Slovenského pohára jednotlivcov si upevnil 

Bednár pred Hunčárom a podobne priebežné 
poradie vedie aj Kohútová vo svojej 
kategórii.

Každá príležitosť  v boxerskom súťažnom ringu je pre nich výzvou

Wirtschafterov memoriál pripísal Sninčanom cenné body 

V súlade so všeobecne záväzným na-
riadením č. 121/2012 o udeľovaní ve-
rejných ocenení Mesta Humenné, môžu 
byť podávané návrhy na udelenie ocene-
ní v oblasti športu v termíne do 30. no-
vembra 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 reprezentova-
li mesto Humenné v kolektívnom športe a 
umiestnili sa na popredných miestach, mi-
nimálne na republikovej úrovni.

CENA ZA ROZVOJ A PODPORU 
ŠPORTU

...fyzickým osobám, ktoré sa počas ži-
vota 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 návr-
hu zodpovedá navrhovateľ. Návrhy na 
udelenie ocenení prerokuje a schvaľuje 
mestské zastupiteľstvo na svojom za-
sadnutí.

Návrh musí obsahovať: osobné údaje 
navrhovaného (t. j. meno, priezvisko, 
titul, dátum narodenia, adresu trvalého 
bydliska, povolanie, zamestnanie, štátnu 
príslušnosť, vrátane súhlasu navrhova-
ného s nomináciou a súhlasu dotknutej 
osoby so zverejnením osobných údajov 
podľa osobitného predpisu; zdôvodnenie 
návrhu na udelenie ocenenia, najmä pod-
robné zhodnotenie doterajšej činnosti, za 
ktorú je navrhované ocenenie; dosiahnu-
té úspechy, prípadne iné ocenenia či vy-
znamenania udelené doma i v zahraničí. 

Každoročne je udeľovaná aj CENA 
PRIMÁTORKY za rozvoj športu a za 
reprezentáciu mesta Humenné. Počas 
kalendárneho roka môže Mesto Hu-
menné udeliť čestné uznanie a primá-
torka mesta ďakovný list za dosaho-
vané výsledky, za reprezentáciu mesta 
najúspešnejším športovcom, športovým 
kolektívom bez určenia poradia v ka-
tegóriách žiaci, juniori, resp. dorast a 
dospelí. 

PREDKLADANIE 
NÁVRHOV 

NA UDELENIE 
OCENENÍ 

V OBLASTI ŠPORTU

Športovci – bojovníci z ringu, zľava: tréner M. Miko, D. Zajac, N. Cenknerová, L. Jalč, T. 
Zajac a M. Zajac. | FOTO ARCHÍV MM

Sninskí šermiari sa na turnaji SlP v Bratislave nestratili. | FOTO ARCHÍV DK


