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Schátraný štátny plot je
podľa Humenčanov zlou
vizitkou

V obci pozorovali
medveďa, rozbil tu aj
včelie úle

Viac na str. 9

Viac na str. 8

Leteckí modelári z Humenného
patria medzi slovenskú špičku
Mladí a talentovaní leteckí modelári sa pripravujú na súťaže pod vedením 75-ročného Arpáda Csontosa, ktorý patrí
medzi najskúsenejších inštruktorov na Slovensku.
Milan Potocký, Humenné

Letecké modelárstvo má v Humennom viac ako 60-ročnú históriu.
Prvé modely začali lietať na humenskej oblohe už v roku 1953. V roku
1967 vznikol pod vedením p. Baláža

v kryte civilnej obrany na 1. sídlisku letecko-modelársky krúžok pre
žiakov ZŠ a v roku 1969 v priestoroch SOU Chemkostav druhý modelársky krúžok pre stredoškolskú
mládež. Rozmach modelárskych
krúžkov v meste nastal v 60-tych

a 70-tych rokoch, keď začal v meste
pôsobiť Zväzarm. Mladí modelári
sa spočiatku stretávali v priestoroch starej väznice, v objekte, kde
v súčasnosti sídli pobočka Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Napriek
tomu, že letecké modelárstvo má

na Slovensku viac ako polstoročnú
históriu, mnohé kluby a krúžky už
zanikli. Letecko-modelársky klub
Humenné - Základná organizácia
Csemadok a Letecko-modelársky
krúžok, ktorý pôsobí pri Základnej
škole na Hrnčiarskej ulici sa podľa
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Leteckí modelári z Humenného patria medzi slovenskú špičku
pokračovanie zo strany 1

Arpáda Csontosa o svoju budúcnosť obávať nemusia. V súčasnosti
má klub 49 členov, čím je najväčším klubom na Slovensku. Navyše
tu vyrastajú ďalší úspešní modelári. Zverenci inštruktora Arpáda
Csontosa už majú na svojom konte
mnohé úspechy nielen doma, ale
aj v zahraničí. Súťažia v akrobatických kategóriách upútaných
modelov a športovo upútaných
modelov. Modely v tejto kategórii
sú napodobeninami skutočných
lietadiel a predvádzajú nádherné
realistické lety. Mladým Humenčanom sa darí aj v halových súťažiach
hádzadiel.

Strach z lietadiel
sa zmenil na celoživotnú lásku

Inštruktor Arpád Csontos vysvetlil,
že lietadlá neboli vždy jeho láskou
a vášňou. Práve naopak, ako malý
chlapec mal z lietadiel obrovský
strach. Vysvetlil, že tento strach
pramenil z nepríjemnej skúsenosti, ktorú zažil ako 4-ročný chlapec
v priebehu druhej svetovej vojny
počas bombardovania Humenného. Dodnes si živo pamätá, ako sa
s rodičmi ukrýval na fare, kde počas náletov boli zatemnené okná.
Nachvíľu vyšiel s otcom pred dom
a videl, ako po oblohe prilietavajú
vojenské bombardéry. Dodal, že
dopady a výbuchy bômb v ňom
hlboko zakorenili strach z lietadiel. „Odvtedy som mal doslova
fóbiu z lietadiel,“ priznal skúsený
inštruktor. Všetko sa ale zmenilo
v roku 1947, keď ho otec zobral na
prvý letecký deň v Kamenci nad
Cirochou. „Vtedy som si prezrel
lietadlá, dotkol sa ich a doslova
pohladil. Ten strach opadol. Modelárstvu sa venujem už 53 rokov,“
dodal Csontos. Od roku 1957 pôsobil ako vychovávateľ v Detskom
domove so zvýšenou výchovnou

starostlivosťou, ktorý sa ľudovo
nazýval aj polepšovňa. V zariadení
viedol basketbalový krúžok a popritom sa venoval aj leteckému
modelárstvu. Do tajov leteckých
modelov zasvätil neskôr aj svojich
troch synov: Attilu, Štefana a Petra, ktorí v súčasnosti patria medzi
skúsených a úspešných modelárov.
Attila je zároveň Členom rady odbornosti Zväzu modelárov Slovenska (ZMoS). Veľkú zásluhu na
rozvoji modelárstva v Humennom
majú okrem Csontosa aj Rudolf
Andoga, Michal Godžák, Stanislav
Kotrády, Ján Svatuška st., Ľubomír Bak, Vojtech Gavron, Martin
Béreš, Jaroslav Čabák, ale aj ostatní, ktorí sa venovali a venujú
výchove mladých modelárov.

Majstrovstvách Českej republiky,
letecko-modelárskej súťaže upútaných modelov v českom Varnsdorfe. Výkony a lietadlá humenských
modelárov si budú môcť pozrieť

Humenčania najbližšie 18. marca
v Mestskej športovej hale, kde sa
uskutoční v poradí už VII. ročník
Východňarskej halovky.

Inštruktor Arpád Csontos sa venuje leteckému modelárstvu už viac ako 50 rokov. |
FOTO: MILAN POTOCKÝ

Úspechy zbierajú doma aj v zahraničí

Arpád Csontos už tri roky vedie
v Centre voľného času Harmónia pri ZŠ na Hrnčiarskej ulici letecko-modelársky krúžok, ktorý
navštevuje 11 talentovaných študentov. Mladí modelári zhotovujú
svoje lietadlá v školskej dielni, kde
sa stretávajú dvakrát do týždňa.
S modelmi, ktoré si vlastnoručne
vyrobia, potom súťažia na medzinárodných súťažiach. Okrem
technickej stránky lietadiel a ich
histórie sa učia pracovať s rôznymi
materiálmi, z ktorých sú zhotovené
lietadlá. Pri ich výrobe používajú
špeciálne ľahké balzové drevo, ktoré sa dováža až z Brazílie, ale aj tvrdený polystyrén a uhlíkové tyčky.
Zverenci Arpáda Csontosa súťažia
vo viacerých kategóriách. Vlani sa
im darilo napríklad na majstrovstvách halových modelov - hádzadiel. Majstrom Slovenska sa stal
v tejto kategórii Ľubomír Sivák.
Darilo sa aj Patrikovi Dolobáčovi,
ktorý sa stal majstrom Slovenska
upútaných športových modelov.
Mladí modelári bodovali aj na minuloročnom Svetovom pohári a

Talentovaní modelári. Ľubomír Sivák (vpravo) je majstrom Slovenska za rok 2016
v kategórii halových hádzadiel. Patrik Dolobáč majster Slovenska upútaných
športových modelov.| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mladí modelári zhotovujú lietadlá v dielni ZŠ na Hrnčiarskej ulici. | FOTO: MILAN

POTOCKÝ
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Valentínska kvapka krvi vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Spoločenská hodnota spílených drevín predstavuje sumu vyššiu ako 818-tisíc eur. Polícia zo zločinu porušovania
ochrany stromov a krov obvinila 42-ročného Martina z Humenného.
Jana Fedičová, Humenné

Vihorlatské múzeum v Humennom sa pripája k podpore 22. ročníka celoslovenskej
kampane Slovenského Červeného kríža v rámci dobrovoľného darovania krvi pod
názvom Valentínska kvapka krvi 2017. V spolupráci
s Územným spolkom SČK
v Humennom a Nemocnicou
Andreja Leňa v Humennom
otvára Vihorlatské múzeum svoje priestory pre jednodňový mobilný odber krvi

v prvý deň kampane dňa 14.
februára 2017 v čase od 7.00
do 10.30 hodiny. Kampaň v
Humennom sa v tomto roku
začína v historickom objekte,
ktorý je symbolom tohtoročných spomienkových osláv
700. výročia prvej písomnej
zmienky o meste a príchode
významného panovníckeho
rodu Drugethovcov na naše
územie. Vihorlatské múzeum
v duchu úsilia o budovanie
živého múzea, pevne zakotveného v regionálnej histórii,
spája touto spoločnou akciou

veľký humánny čin všedných
dní s bohatými historickými
udalosťami siedmich storočí.
Symbolicky, na sviatok Valentína privítame v kaštieľskych priestoroch všetkých
šľachetných ľudí, ktorí svojím
skutkom vytvoria pomyselný
most medzi slávnymi dejinami mesta, kultúrnej pamiatky
kaštieľa a novodobými udalosťami, akou nepochybne je
darovanie krvi pre záchranu
ľudských životov. Pre všetkých dobrovoľných darcov
pripravilo múzeum špeciálny

program a voľnú vstupenku
na návštevu všetkých expozícií, výstav a podujatí v rámci májového celodenného
programu Medzinárodného
dňa múzeí vo Vihorlatskom
múzeu v Humennom. Všetky
potrebné informácie pre darcov sa nachádzajú na www.
humenne.redcross.sk. Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s
nami podporujete humánne
skutky v spoločnosti a šírenie odkazu významu kultúrno-historického
dedičstva
pre súčasnosť.

ANKETA: Ako vnímate súčasnú situáciu na pracovnom trhu v Humennom?
Text a foto: Milan Potocký, Humenné

Emília, 65 rokov

tiež už nie som v Humennom. V podstate tu chodím
už len na prázdniny a za rodinou. Študujem v Prahe. Ja
sa tu určite nevrátim.

Milena, 56 rokov

Eva, 74 rokov

Možno štvrtina mojich známych, ale aj príbuzní sú vonku. Matky odchádzajú od rodín. Moja známa, mamička
troch detí, tiež musela vycestovať za prácou. Trpia tým,
samozrejme, aj medziľudské
vzťahy. Je to viac faktorov,
prečo najmä mladí odchádzajú do zahraničia. Nie je to len
tým, že je tu menej práce a že
sú tu nízke mzdy. Mnohí jednoducho využívajú možnosť
odísť do zahraničia.

Ja som už na starobnom dôchodku, takže sa veľmi o to,
čo sa deje na pracovnom
trhu, nezaujímam. Som aj
rada, že som na dôchodku,
lebo boli problémy so zháňaním zamestnania. Aj ja som
s tým predtým mala nepríjemnú skúsenosť. Ak sa to
nezmenilo a majú s tým mladí problémy, tak im to určite
nezávidím.
Ladislav, 73 rokov
Veľa ľudí je vonku, v zahraničí. Najlepšie to vidieť na jar
a v lete, keď sa kosí tráva, vte-

dy vidíte mladých ľudí, ktorí
sú nezamestnaní a chodia na
verejnoprospešné práce, aby
dostali dávky.
Andrej, 20 rokov

V Humennom je nedostatok
pracovných príležitostí. Väčšina mojich kamarátov je už
preč. Už tu ani nebývajú. Ja

Je málo voľných pracovných
miest. Môj syn je učiteľ a je
už doma približne 6 rokov,
lebo pre neho nemajú miesto.
Problém je, že aj niektorí
dôchodcovia robia a berú
ešte dôchodok. Ja hovorím,
že ak by všetci dôchodcovia,
ktorí zároveň pracujú, odišli
a uvoľnili miesto mladým,
bolo by viac práce.
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Vodiči na železničných priecestiach neustále riskujú

Za prvý mesiac 2017 bolo na priecestiach až desať zrážok.
ts, mpo, Slovensko

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) opakovane upozorňujú
všetkých vodičov, cyklistov, chodcov a motocyklistov, aby boli pri
prejazde cez železničné priecestia
mimoriadne opatrní. Len za prvý
mesiac roku 2017 sa stalo na priecestiach až desať nehôd, z toho v
9 prípadoch išlo o zrážku vlaku
s cestným motorovým vozidlom a v
1 prípade išlo o zrážku s chodcom.
Hrozivé zrážky s mnohotonovým
vlakom si vyžiadali jeden ľudský
život. Všetky zrážky sa stali z viny
účastníkov cestnej premávky, ktorí
podcenili stav cesty, zimu a mráz,
nedali prednosť vlaku a nerešpektovali výstražnú svetelnú a zvukovú
signalizáciu.

čenstvo na priecestí a dodržiavali
pravidlá cestnej premávky. Zrážke
s ťažkým vlakom, ktorého brzdná
dráha môže byť v závislosti od dĺžky
a hmotnosti niekoľko sto metrov,
rušňovodič nemá šancu zabrániť,
nehovoriac o zbytočných obetiach
a škodách. „Vodiči a chodci však aj
napriek apelom zo strany železníc
neustále riskujú, preceňujú svoje
schopnosti a naopak – podceňujú
vplyvy počasia. Poľadovica, hmly
alebo husté sneženie často spôsobujú šmyk pred železničným priecestím, či iný, nebezpečný manéver
na železničnom priecestí a následnú zrážku s vlakom,“ informovala
hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková.

Zlý začiatok roka 2017 na železniciach. V mesiaci január bolo na priecestiach až desať
zrážok. Vážna nehoda sa stala pred pár dňami aj pred Michalovcami. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

účastníkov cestnej premávky, aby
pri prejazde cez železničné priecestia boli mimoriadne pozorní, ohľaduplní, nepodceňovali možné nebezpečenstvo a dôrazne dodržiavali
zákon o premávke na pozemných
komunikáciách,“ dodala Pavlíková.

K nehodám dochádza aj na Pomôcť môže identifikačné
zabezpečených priecestiach číslo
Aj pred dvoma týždňami došlo

V prípade, že sa už stane na že-

vozidlom v úseku Bánovce nad Ondavou – Michalovce, pričom došlo
k zraneniu troch osôb v aute. Auto
skončilo v snehu, prevrátené na
streche mimo vozovky. „Naďalej
ostáva nepochopiteľným faktom, že
väčšia časť nehôd sa stane na priecestiach zabezpečených výstražnou
svetelnou a zvukovou signalizáciou,
alebo dokonca okrem svetelnej výstrahy aj závorami. ŽSR aj na základe týchto nehôd vyzývajú všetkých

bo je niekto svedkom akejkoľvek
ohrozujúcej situácie v blízkosti či
priamo na železničnom priecestí,
stačí okamžite zavolať na linku integrovaného záchranného systému
112 a nadiktovať jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ). Tak
môžu záchranné zložky a železničiari okamžite zistiť miesto nehody, rýchlo zasiahnuť a v prípade
bezprostredného ohrozenia až zastaviť železničnú dopravu. JIČ sú

Vodiči a chodci stále riskujú k vážnej zrážke vlaku s motorovým lezničnom priecestí nehoda, aleParadoxom je, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začiatkom
tohto roka avizovali za posledných
16 rokov historicky najnižšie číslo
v počte nehôd, ako aj v počte obetí
za rok 2016. V roku 2016 sa stalo 38
nehôd na priecestiach, čo znamená
približne tretinový pokles. Pri nehodách zahynulo 6 ľudí. Uvedené
nehody sa vôbec nemuseli stať, ak
by sa vodiči či chodci zbytočne neponáhľali, nepodceňovali nebezpe-

pridelené ku každému železničnému priecestiu (zabezpečenému aj
nezabezpečenému), ktoré je v správe ŽSR. Ku každému priecestiu je
priradená databáza údajov: telefónne číslo kancelárie výpravcu
a dispečera, názov traťového úseku,
železničná poloha priecestia v km,
údaje o elektrifikácii, triede a čísle pozemnej komunikácie, cestná
kilometrická poloha a cestné číslo
križovania s traťou, miestny názov
prejazdu, zemepisná dĺžka a šírka,
nadmorská výška, a iné poznámky.
Tieto údaje sú poskytované Integrovanému záchrannému systému
a polícii a týždenne aktualizované.
Jedinečné identifikačné číslo je
vyhotovené zo samolepiacej fólie
z retroreflexného materiálu, takže
je dobre viditeľné aj v noci. Táto sa
prednostne nalepuje na zadnú stranu (t.j. strana od železničnej trate)
výstražného kríža.

Stav vodných nádrží na Zemplíne vodohospodári monitorujú priebežne
tasr, Snina, ilustračné foto: mpo

Stav vodných nádrží na Zemplíne
vodohospodári monitorujú priebežne. Zemplínska šírava je momentálne naplnená na 80 percent, je tam
34 centimetrov ľadu, Domaša je naplnená na 72 percent, hrúbka ľadu
tu predstavuje 32 centimetrov a vodárenská nádrž Starina je naplnená
na 88 percent, hladina je pokrytá
30-centimetrovou vrstvou ľadu.

TASR o tom informoval hovorca
Slovenského vodohospodárskeho
podniku (SVP) Pavel Machava. Vodohospodári prispôsobujú podľa
jeho slov režim prevádzky okolnostiam. Pokiaľ si to situácia vyžaduje, nádrže i vodné toky kontrolujú
častejšie. „Platí to najmä v tých prípadoch, keď sú vyhlásené zvýšené
stupne povodňovej aktivity, vtedy
prechádzame na režim zvýšeného
výkonu služieb,“ priblížil. V súčas-

nom období na východe Slovenska
podľa jeho slov nepozorujú bezprostredné riziko. Všetko bude závisieť, ako tvrdí, od toho, ako sa bude
vyvíjať počasie, či nenastane prudké
oteplenie, kedy by hladiny vôd stúpali rýchlejšie. Podľa slov Machavu pracovníci hospodária s vodou
v zmysle manipulačného poriadku,
ktorý predpisuje, akým spôsobom
sa má spravovať aj s ohľadom na
aktuálne ročné obdobie. Vypúšťa-

nie vody z nádrží realizujú hlavne
pomocou tzv. dnového výpustu,
kde je v zimnom období vyššia teplota. Voda tu má približne tri až
štyri stupne Celzia, je teda výrazne
teplejšia ako okolitý vzduch, tým
pádom sa aj voda v tokoch, kde ju
vypúšťajú, otepľuje. Dochádza tak
k tomu, že ľad v riekach zamŕza pomalšie, resp. keď sú vonkajšie teploty nižšie, môže dôjsť k rozmŕzaniu
vrstvy ľadu na vodných tokoch.  
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ZBOJ: Horskí záchranári budú pôsobiť na území o rozlohe približne 30-tisíc hektárov

Stredisko Horskej záchrannej služby (HZS) je v obci Zboj v Sninskom okrese od začiatku tohto roka. Nastúpilo doň päť
záchranárov, ich náplňou bude hlavne preventívna a záchranná činnosť.
tasr, Zboj

Pomoc ocenia turisti, ktorí navštevujú Poloniny
Členovia strediska v Zboji majú zvládnutú
základnú záchrannú činnosť, vo vzdelávaní
budú naďalej pokračovať. K dispozícii majú
terénne auto, snežný skúter a potrebný záchranný a osobný materiál. Záchranného
psa majú, ako uviedol Krajčír, v Slovenskom raji, v Poloninách o ňom zatiaľ neuvažujú, ale nie je vylúčené, že bude časom
aj tu. Ako TASR informoval hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov, mesačne
potrebujú na prevádzku a mzdy strediska
približne 6500 eur. „Presné náklady budú
známe po ukončení rozpočtového roku,“
dodal. Na margo súčasného počtu záchranárov uviedol, že po ukončení jedného roka
budú bilancovať úrazovosť, ale aj návštevnosť vzhľadom na vykonávané preventívne
opatrenia a následne sa posúdi personálne,

územím národného parku ich mohlo prejsť
približne 26.000. „To prostredie je iné, je tu
väčší pokoj. Nachádzajú sa tu lesy, krásne
poloninské lúky. Pre turistov je to veľmi zaujímavé,“ priblížil. Ďalším pozitívom, ktoré
Ladomirjak vníma po vzniku strediska, je
zvýšenie zamestnanosti v regióne. Väčšina
členov tímu pochádza z okolitých obcí. Jedným z dôvodov ich výberu bola aj znalosť

tunajšieho terénu. Slovenský Národný park
Poloniny vznikol v roku 1997. Predstavuje
najväčší komplex pralesov. Jeho názov je
odvodený od ukrajinského pomenovania
horských lúk, ktoré vznikli ľudskou činnosťou. Pýši sa zaujímavou bohatou drevenou
architektúrou, predovšetkým cerkvami zo
17. a 18. storočia.

INZERCIA

HE/0039

K dispozícii budú mať informácie o schodnosti turistických chodníkov, ktoré budú
zároveň upravovať, poskytovať budú tiež
neodkladnú zdravotnú starostlivosť. TASR
informoval Ivan Krajčír, riaditeľ Oblastného strediska HZS Slovenský raj – Bukovské vrchy, pod ktoré zbojské stredisko
administratívne spadá. Záchranári budú
vykonávať činnosť na území o rozlohe približne 30.000 hektárov. Môžu byť vyzvaní
na súčinnosť aj v oblastiach, ktoré nemajú v pôsobnosti. V súčasnosti sa členovia
strediska obmieňajú tak, že k dispozícii je
pohotovostný šofér a záchranár. V prípade
potreby sa turisti podľa Krajčíra záchranárom vždy dovolajú prostredníctvom služobného telefónu, ktorý majú stále k dispozícii.
Odporúča, aby ľudia kontaktovali Operačné
stredisko HZS na čísle 18 300, ktoré automaticky informuje konkrétne stredisko.
V letnej sezóne tu bude pravdepodobne aj
dispečer, turisti tak môžu počítať s 24-hodinovou nepretržitou službou. Výstrahy či
iné špecifiká pre túto oblasť nájdu aj na webovej stránke HZS. Výber záchranárov podmieňuje viacero faktorov. Podľa Krajčíra sa
zameriavajú hlavne na kondičnú a technickú prípravu, ale aj vedomosti z legislatívy.
V prípade členov HZS musí ísť o športovcov, ktorí zvládnu pohyb v horách, musia
vedieť lyžovať a ovládať informácie týkajúce
sa turistiky a horolezectva. „Tam, kde turisti končia, horská záchranná služba začína,“
spomenul riaditeľ s tým, že tomu musí byť
prispôsobená aj úroveň fyzickej spôsobilosti horských záchranárov.

ale i technické zabezpečenie. Podľa starostu
obce Ladislava Ladomirjaka išlo o päťročnú
snahu, aby v Zboji vzniklo stredisko HZS.
„Veľa zásahov mali hraniční policajti, pravidelne sa stretávali s turistami, vlastne oni
zastupovali Horskú záchrannú službu,“ vysvetlil. Oceňuje, že sa to podarilo zrealizovať najmä kvôli turistom, ktorí navštevujú
Poloniny. V minulom roku odhadovali, že
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Ekumenická bohoslužba v duchu hesla Ženie nás Kristova láska

V rímsko-katolíckom Kostole Všetkých svätých sa 22. januára konala ekumenická bohoslužba v rámci týždňa
modlitieb pri príležitosti pripomienky 500. výročia reformácie.
Valéria Csontosová, Humenné

Stretnutie kresťanov rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej, reformovanej kresťanskej a
evanjelickej augsburského vyznania cirkví sa nieslo v znamení zmierenia (2. Kor. 5; 14 - 20) Ženie nás
Kristova láska. V úvode bohoslužby
odznelo vyznanie hriechov aj týmito slovami: „Vyznávame našu vinu
a prosíme o odpustenie a uzdravenie zranení, ktorých príčinou boli
naše rozdelenia. Keď vyznávame
naše hriechy, spoznáme, že oni stoja medzi nami ako múr rozdelenia.“
Potom boli prítomní veriaci svedkami obrazného stavania múru
z kameňa a prosby odpustenia.
Kameňmi v našich múroch sú:
nedostatok lásky, pohŕdanie, ohováranie, vzájomná diskriminácia,
netolerancia, izolácia i vzájomné
prenasledovanie, čo viedlo k rozbi-

tiu spoločenstva a rozdelenia. Napokon mladí veriaci postavený múr
zvalili a postavili z rozbitých symbolických kameňov - spoločný kríž.
Po čítaní predstaviteľov cirkví zo
Svätého písma sa k prítomným veriacim prihovoril za protestantské
cirkvi Arpád Csontos, presbyter
a zástupca kurátora z miestneho
cirkevného zboru Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku. Vo
svojom príhovore vyzdvihol minuloročnú významnú udalosť, keď sa
pri príležitosti sviatku reformácie
v luteránskej katedrále v Lunde
vo Švédsku spoločne modlili evanjelickí biskupi a pápež František.
Zdôraznil najmä ústredné heslo
bohoslužby „Od konfliktu k spoločenstvu“ a podpísanie dohody o
spolupráci medzi Svetovým luteránskym zväzom a Rímskokatolíckou cirkvou. Päť verejne daných záväzkov pri budovaní medzicirkev-

ného spoločenstva
sú pre nás všetkých
inšpirujúce. Hovoria
o tom, že začnime
vždy s tým, čo nás
spája a nie s tým, čo
nás rozdeľuje. Budeme vzájomne svedčiť o svojej viere, čo
nás bude meniť k
lepšiemu, opakovane podnikať kroky
k zviditeľňovaniu
našej jednoty tak,
aby bola viditeľná.
Spoločne budeme
znova objavovať silu
evanjelia v našej
dobe a budeme spoločne svedčiť o Božej milosti v našej
službe. Po spoločnom odriekaní nicejského vierovyznania predstavitelia zúčastnených cirkví zažali na
sedemramennom svietniku sviece
ako znaky Krista - Svetla sveta a

pomodlili sa za cirkvi. Prosili o
zbúranie múrov, ktoré nás vzájomne rozdeľujú a o zjednotenie v láske
pri ohlasovaní evanjelia všetkým
národom.

Letecká linka z Krakova do Lúrd má pomôcť nielen pútnickému turizmu
Nový rozmer spolupráce Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a regiónu Horné Pyreneje.
Daša Jeleňová, Prešov

Nové možnosti pre cestovný ruch
a osobitne pre duchovný turizmus
má priniesť od marca nové letecké
spojenie medzi poľským Krakovom
a francúzskymi Lurdami. Verejnosti túto novinku prestavili v Prešove
v piatok 27. januára zástupcovia
partnerských regiónov - departmentu Horné Pyreneje a Prešovského
samosprávneho kraja. Prešovský
kraj a región Horné Pyreneje spája nielen bohatá história, sakrálne pamiatky, ale aj dlhotrvajúca
spolupráca. Tá začala ešte v roku
2003, oficiálna zmluva bola podpísaná o dva roky neskôr. „Je to jedna
z prvých dohôd, ktoré kraj podpísal

a ktorá sa realizovala aj v praxi. Zistili sme, že máme veľa spoločného,
preto sme hľadali spôsob, ako mať
k sebe ešte bližšie,“ uviedol predseda PSK Peter Chudík. Pôvodne sa
uvažovalo o otvorení linky medzi
mestami Lurdy a Poprad. Ekonomické dôvody napokon viac hovorili v prospech Krakova. „Krakov je
blízko, z Prešova dve a pol hodiny
jazdy autom. Som rád, že sa nám to
podarilo a že linka spojí obyvateľov
prešovského regiónu a departmentu
Horné Pyreneje s mestom Lurdy,
ktoré je centrom katolíckych pútí
i turizmu. Pevne verím, že ľudia
budú spojenie využívať,“ poznamenal Chudík a dodal, že kraj zintenzívni vlastnú prezentáciu a bude sa

snažiť prilákať aj francúzskych turistov na Slovensko, ktoré má tiež čo
ponúknuť.
Primátorka mesta Lurdy Josette
Bourdeu má obdobné odhodlanie.
Zvýšiť návštevnosť tohto mariánskeho miesta, pritiahnuť novú klientelu turistov a pútnikov- katolíckych
i nekatolíckych, ktorí doteraz do
Lúrd nezavítali. „Naším zámerom je
rovnako novou linkou uľahčiť cestu
aj tým, ktorí k nám doteraz museli
cestovať takmer dva dni. Komfort
sa o poznanie zvýši,“ uviedla. Podľa primátorky už dávno nie sú Lurdy len pútnickým miestom. Nové
možnosti sa tu vytvárajú pre výlety
do okolia, šport, relaxačné pobyty
a mnohé iné atraktivity. „Chceme

turistom ukázať, že Lurdy nie sú len
Jaskyňa zjavenia, bazilika a svätyňa, ale mesto na podhorí Pyrenejí.
Nádherné scenérie sa otvárajú už 40
minút jazdy od mesta,“ dodala Bourdeu. Výkonný riaditeľ medzinárodného letiska Tarbes - Lourdes- Pyrenees Bertrand Bilger konkretizoval,
že letovými dňami budú štvrtok
a nedeľa. Vo štvrtok sa bude lietať
v podvečerných a v nedeľu v ranných hodinách. Let potrvá zruba dve
a pol hodiny. K dispozícii ku každému príletu bude kyvadlová doprava
do Lúrd, ktoré sú od letiska vzdialené zhruba 10 kilometrov. Spojenie,
ktoré zavádza letecká spoločnosť
Ryanair, má fungovať od 27. marca.
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Na frekventovanom chodníku sa brodili v snehu aj dva týždne po kalamite
mpo, Humenné

Humenčania sa aj viac ako
dva týždne po kalamite brodili v snehu. Na neodprataný chodník, ktorý vedie od
Ševčenkovej ulice cez podchod popod železničnú trať
k predajni Billa na Laboreckej ulici, sa sťažovali najmä
obyvatelia mesta, ktorí tadiaľ
prechádzajú takmer každý
deň. Humenčania sa tu brodili v snehu aj v stredu minulý týždeň. Viacerí sa na tento
stav sťažovali. „Asi na tento
chodník zabudli, vôbec nie
je odhrabaný, doslova sa tu
treba brodiť,“ povedala dôchodkyňa, ktorú sme zastihli
priamo na chodníku, ako sa
brodí snehom s nákupný-

Frekventovaný chodník, ktorý vedie popod železničnú trať smerom k Bille, bol
neodhrabaný aj dva týždne po snehovej kalamite. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

mi taškami. „Mali to už dávno
očistiť, je to dosť frekventovaný chodník, prechádza tadiaľ
každý deň veľa ľudí,“ dodala.
„Chápem, že prioritne museli
odhrabať frekventované cesty

a chodníky priamo v centre
mesta, ale už je dva týždne po
kalamite, takže už sa nemajú
na čo vyhovárať, mal byť odhrnutý aj tento chodník,“ povedal Humenčan.

Humenčania sa sťažovali, že sa tu
museli brodiť v snehu | FOTO: MILAN

POTOCKÝ

V obci pozorovali medveďa, rozbil tu aj včelie úle

Začiatkom uplynulého týždňa pozorovali v noci takmer v centre Zboja v Sninskom okrese medveďa. Pri
miestnej lesnej správe rozbil úle.
tasr, Zboj

Ako pre TASR uviedol starosta
obce Ladislav Ladomirjak, obyvatelia ho v tejto oblasti vídavajú
častejšie. Osobne sa s ním podľa
jeho slov zatiaľ takto nik nestretol, ale počas dňa ho miestni videli z auta približne 300 až 400
metrov nad dedinou. V jeseni,
keď dozrieva ovocie, je, ako tvrdí Ladomirjak, medveďa možné
spozorovať aj v záhradách. „Ale
v zime, myslím, že to bol prvý
taký prípad, že priamo v tuhej
zime prišiel až takto do dediny,“
priblížil s tým, že aj v lokalite Medová baba nad susednou obcou
Nová Sedlica, kde sa nachádza
včelín, bola v čase, keď už bol
sneh, medvedica s dvoma mladými. Ako pre TASR uviedol Jozef
Štofík zo Správy Národného parku Poloniny v Stakčíne, medveďa

v tomto roku pozorovali aj pri
vysídlenej obci Smolník. Podľa
jeho slov ho zahliadli pri kŕmení
zubrov, keď vyšiel na cestu a opäť
odišiel. „Nad Starinou sme už
viac nezistili pohyb medveďa,“
dodal. Jeho výskyt v národnom
parku evidovali aj v minulosti, zaznamenané boli aj pobytové znaky tohto cicavca. Štofík spomenul, že pred 30 rokmi tu dochádzalo k prikrmovaniu medveďov,
možno aj vlkov. V prípade, keď
na družstve uhynul dobytok, kadávery sa vyvážali na nejakú lokalitu, jedna z nich bola pri Medovej
babe. S medveďmi neboli podľa
jeho slov žiadne problémy, ľudia
ich dokonca chodievali pozorovať
na krmoviská. Prvé údaje o brlohu zaznamenali až v roku 1980.

V národnom parku sa vyskytuje približne 19 medveďov

Na území národného parku začali
s intenzívnejším genetickým monitoringom medveďov. V priebehu rokov 2009 až 2015 zaznamenali, že celkovo cez územie
prejde 54 medveďov, stabilne sa
ich tu vyskytuje približne 19.  Na
základe monitoringu zistili, že pri
pohybe medvede nevyhľadávali
blízkosť obcí ani ciest. Rovnako
sa to potvrdilo aj pri iných aktivitách, ako je napr. vylučovanie exkrementov. „Vzhľadom na podmienky národného parku sme
vyhodnotili, že medveď sa bojí
ľudí a chce byť trochu ďalej od
obcí a hlavných ciest,“ vysvetlil.
Na druhej strane však na základe stopovania určili, že na výskyt
medveďa v blízkosti obydlí malo
vplyv vyhľadávanie antropogénnej potravy. Tá bola kedysi zložená prevažne zo sena. V súčasnosti
skôr obsahuje vysokoenergetické

plodiny. Keďže má medveď silný
čuch, jednoducho sa ku krmovisku, kde sa napr. nachádza siláž,
dostane. Je to pre neho ľahký
zdroj obživy. Dôvodom stretu
človeka s medveďom môže byť
podľa slov Štofíka aj to, že viaceré
krmoviská sú lokalizované práve
v blízkosti obytnej zóny. Medvede sa preto sťahujú za potravou,
ale opätovne sa vracajú, čomu
nasvedčujú aj výsledky stopovania. Na otázku, prečo medveď
momentálne nespí, odpoveď nepozná, dôvodom je príliš málo
údajov. „Či je to zapríčinené prikrmovaním, môžeme sa len domnievať,“ spomenul s tým, že by
na to bol potrebný možno intenzívnejší výskum. Podľa jeho slov
môžu v tomto prípade len odporučiť, aby poľovníci prikrmovanie
vykonávali ďalej od obydlí.
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Schátraný štátny plot je podľa Humenčanov zlou vizitkou

Oplotenie Záchytného tábora a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Humennom na Mierovej ulici je podľa
Humenčanov v katastrofálnom stave.
Milan Potocký, Humenné

Z múru, ktorý je dlhý približne 400
metrov, opadávajú kusy betónu
a omietky priamo na chodník pod
nohy Humenčanov. Plechové časti
oplotenia sú navyše na viacerých
miestach prehrdzavené. „Je to naozaj hanba, ako to vyzerá. Keby sa

to nachádzalo niekde mimo mesta,
tak nepoviem nič, ale Mierová ulica je vstupnou bránou do Humenného. Keď vodiči prichádzajú do
mesta, prvé, čo uvidia, je schátraný
múr, ktorý je dlhý takmer pol kilometra. Vyzerá to naozaj hrozne,“
povedala 32-ročná Jana z Humenného. Na plot upozornili aj oby-

Opravu oplotenia plánuje štát v máji tohto roku. Pôjde len o údržbu poškodených
častí, nie komplexnú opravu. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Z múru, ktorý je dlhý približne 400 metrov, opadávajú kusy betónu a omietky priamo
na chodník. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

vatelia Gaštanovej ulice počas minuloročného verejného stretnutia
občanov s vedením mesta. Oplotenie je súčasťou objektu Záchytného
tábora pre utečencov, Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Záchrannej
brigády HaZZ v Humennom. Keďže oplotenie patrí štátu, samospráva do jeho rekonštrukcie investovať

nemôže. Na Ministerstve vnútra SR
nám potvrdili, že poškodený plot
opravia. „Opravu oplotenia plánujeme ešte v tomto roku, vzhľadom
na tohtoročné finančné možnosti
však pôjde len o údržbu poškodených častí, nie komplexnú opravu.
S prácami by sa malo začať v máji,“
informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Prioritou Zväzu Rusínov - Ukrajincov SR je viac sa zamerať na mládež

Od 1. februára platia nové správne poplatky za prihlasovanie a prevody držieb vozidiel.
tasr, Prešov

Staronovým predsedom Ústrednej
rady Zväzu Rusínov - Ukrajincov
Slovenskej republiky (ZRUSR) na
najbližšie štyri roky bude Peter
Sokol, ktorý zastával tento post už
dve predchádzajúce volebné obdobia. Svoju kandidatúru obhájil
na VII. zjazde ZRUSR v Prešove,
kde nemal protikandidáta. Delegáti zjazdu zvolili tiež nové orgány
zväzu, zhodnotili predchádzajúce
štvorročné obdobie a vytýčili si úlohy na ďalšie štyri roky. Na zasadnutí bola zvolená 25-členná Ústredná
rada, kde sú zástupcovia všetkých
regiónov a následne Ústredná rada
zvolila 11-členné predsedníctvo.
„Predsedom je Peter Sokol, ktorý
v tejto funkcii začína pôsobiť tretie

volebné obdobie a za podpredsedov
zväzu boli zvolení traja ľudia - Ľudmila Ražina zo Svidníka, Viktor
Bandurčin z Michaloviec a Pavol
Bogdan z Prešova,“ uviedol jeden
zo zvolených podpredsedov Pavol
Bogdan. Predseda ZRUSR Sokol
povedal, že prioritou do budúceho obdobia je viac sa zamerať na
mládež, intenzívnejšie pracovať
s ľuďmi v regiónoch, kde žijú Rusíni – Ukrajinci a žiadať od vlády,
aby sa dodržiavali zákony prijaté
v prospech národnostných menšín.
„Nám sa zdá, že zákony sú, ale ich
realizácia je zdĺhavá,“ povedal Sokol. Preto počet podpredsedov rozšírili o tretieho, ktorý bude mať na
starosti rozvoj regiónov.
ZRUSR chce viac financií na národnostné školstvo, knižnice a kultúr-

ne aktivity Rusínov a Ukrajincov
na Slovensku. Regionálne organizácie aj Ústredná rada ZRUSR
sa v minulosti zaoberali hlavne
kultúrno-osvetovou činnosťou medzi rusínsko-ukrajinským obyvateľstvom. Ako uviedol Bogdan, na
zjazde urobili určité zmeny v štatúte, ich snahou je nielen rozvíjať
kultúru, ale chcú sa vyslovovať ku
všetkým otázkam, ktoré sa týkajú
Rusínov–Ukrajincov, a to od sociálno-ekonomických až po národnostné školstvo. Tieto témy aj najviac rezonovali v diskusii. Na zjazde
sa veľa hovorilo o tom, že v posledných rokoch v ukrajinskom národnostnom školstve dochádza k značnému úpadku. Dôvodom však
nie je na prvom mieste nezáujem
rodičov, ale skôr ide o ekonomic-

ké dôvody. Pre deti vyberajú väčšie a lepšie vybavené školy a malé
národnostné sa vyľudňujú. Sokol
konkretizoval, že za posledný rok
zanikli školy s vyučovacím jazykom
ukrajinským v Humennom (internátna), v Chmeľovej (okres Bardejov), v Habure (okres Medzilaborce) a v Ruskej Porube (okres Humenné). Zachovali sa iba Spojená
škola (základná a gymnázium) T.
Ševčenka v Prešove, základná škola
v Jarabine (okres Stará Ľubovňa)
a v základnej škole v Ubli (okres
Snina) funguje iba krúžok ukrajinského jazyka. Na zjazde ZRUSR sa
z 52 zvolených delegátov zúčastnilo rokovania 50, zastúpenie malo
všetkých šesť regionálnych organizácií ZRUSR.
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Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
vypisuje
výberové konanie
na pozíciu

HE/0040
HE/0028

Vianoce lásky
a pokoja
Vihorlatské
múzeumnech každú
vašu bolesť
zahoja. ako
v
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V kruhu najbližších tešte sa spolu,
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k štedrému stolu.
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Chemes, a.s. Humenné
PRANOSTIKA
Chemlonská
1, 066 33 Humenné
vypisuje
Uplakaná
Dorota
2.) –
výberové konanie
na(6.
pozíciu
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PONDELOK
19. DECEMBRA 2016

HUMENSKÝ
HUMENSKÝ EXPRES
EXPRES

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

Nájdete nás aj
na facebooku:

Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou
alebo e-mailom:
www.facebook.com/humenskyexpres
g.zeliznakova@chemes.sk

Myšlienka
týždňa...
KÚPALISKO
V HUMENNOM
vnútorný BAZÉN 25-metrový
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19.„Neopatrne
12.
zatvorené
– sanitárny
deň
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18.00 – 20.00 hod.
ostré– slovo
21. a 23. 12. 09.00
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sanitárny deň
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27. 12.
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nemilosrdné
28. a 30. 12. 09.00 – 20.00slovo
hod.
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udrieť
i zabiť.
15.00 – 20.00 hod.
Vľúdne
slovo
31. 12.
09.00 – 14.00
hod.
1. 1. 2017dokáže
zatvorené
pohladiť,
SAUNA – slovo
muži
radostné
ut – pia
13.00 – 19.00 hod.
vie
povzbudiť,
SAUNA
– ženy
ut – pia
14.00 – 18.00
hod.
vhodné
slovo

Riadková
inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk
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a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel.
 Prijmem
HARISTOV a PRACOV0905
256 038.

NÍKOV NA GÁTER – drevovýroba.
Tel. 0905 256 038. HE-R/0002

Východ / Západ SLNKA
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MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES
6. 2. DOROTA, DORISA
(Svetový deň bez mobilu)

8. 2. ZOJA, ARANKA
(Deň pre bezpečnejší internet)

11. 2. DEZIDER, DEZIDERA
(Svetový deň chorých)

7. 2. VANDA, ROMUALD

9. 2. ZDENO, ZDENKO

12. 2. PERLA, RON, RONALD
(Svetový deň manželstva)

10. 2. GABRIELA

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
RODINNÝ PRIEVAN
Matka má vždy pravdu... aj keď ju náhodou nemá.
Traja muži a tri ženy. Mikroskopický náhľad do
života jednej rodiny, ktorá je “postihnutá” tým
najkrajším spôsobom... Divadelná komédia autorskej
dvojice A. Jaoui a J.-P. Bacri. V hlavnej úlohe
Marta Sládečková, Matej Landl a iní. – v pondelok
13. februára o 19.00 hod. v divadelnej sále DK.
Vstupné 13 eur.
HUMENNÉ CEZ FOTOOBJEKTÍV
Fotografická súťaž MsKS a Turisticko-informačného
centra. Vekové kategórie: deti + mládež do 18
rokov / dospelí. Záujmové kategórie: fotopamiatky /
fotomesto / fotoregión. – prihlásiť sa môžete do 30.
apríla poštou alebo e-mailom na adrese MsKS. Prihlasovacie formuláre - www.visithumenne.sk / www.
mskshe.sk / www.facebook.com/visithumenne.sk
MAREK TUŠAN: JA TU ŠANUJEM VÁS
Autorská výstava fotografií. Potrvá do 10. februára
vo výstavnej sieni DK.
KAŠTIEĽ – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
ROBERT TAPPERT: NE-MIESTA
Autorská výstava humenského fotografa Roberta
Tapperta, absolventa divadelnej réžie VŠMU
v Bratislave a DAMU v Prahe. Vo fotografickej

tvorbe sa venuje subjektívnej dokumentárnej
fotografii a portrétom. Vystavuje doma a v zahraničí.
Je nositeľom niekoľkých prestížnych fotografických
ocenení (Slovak Press Foto 2015, Paris Photo
Prize, Grand Prix, Bienale divadelnej fotografie 2016). Vystavovaný súbor vyše dvadsiatich
veľkorozmerných farebných fotografií pochádza z
rovnomenného fotografického cyklu, v ktorom sa
autor zaoberá podstatou hraníc v súčasnej globálnej situácii. Vystavované fotografie pochádzajú
z územia srbsko-maďarských hraníc a prinášajú
zriedkavý pohľad na miesta a časový úsek počas a
po prechode skupín utečencov. Odrazu sa malebné
miesta menia na ne-miesta, ku ktorým akoby ľudská
podstata nepriľnula... Vernisáž výstavy sa uskutoční
vo štvrtok 9. februára o 16.00 hod. v galerijných
priestoroch. Potrvá do 9. marca.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických
čiernobielych grafík) 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.
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OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Anna Revisová, nar. 1943
Ing. Juraj Ivanega, nar. 1943
Rudolf Polák, nar. 1959
V BELEJ NAD CIROCHOU
Andrej Gnip, nar. 1934
V DLHOM NAD CIROCHOU
Michal Solomej, nar. 1936
Mária Krivjanská, 1939
V JASENOVE
Helena Kašperánová, nar. 1954

Kniha Evity 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), originálna verzia –
7. februára o 17.30 hod.
PYROMAN (PYROMANEN)
Majster severského thrilleru Erik Skjoldbjaerg
prichádza s mrazivým portrétom podpaľača inšpirovaný skutočnými udalosťami... Je rok 1978.
V okolí mestečka na juhu Nórska začínajú horieť
lesy i opustené stavby. Devätnásťročný syn náčelníka
hasičov Dag sa márne snaží zapadnúť do komunity
či pracovného kolektívu. Túla sa po lesoch s kanistrom benzínu a zápalkami. Požiar je pre neho jedinou
udalosťou, kedy sa cíti sebaisto. Drobné ohne však
už nestačia, lákajú ho obytné štvrte.
dráma (NOR) – 7. januára o 19.30 hod.
NEBO A ĽAD (LE GLACE AT LE CIEL)
Dobrodružné cesty francúzskeho vedca a polárnika
Clauda Loriusa, ktoré viedli k objaveniu a opísaniu
javu známeho ako „globálne otepľovanie“. Na
príbehu odvážneho vedca a jeho prelomového objavu
ukazuje režisér Luc Jacquet, aký dopad môže mať
správanie človeka na budúcnosť našej planéty.
dokument (FRA), české titulky –
8. februára o 19.30 hod.
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY (FIFTY
SHADE DARKER)
Jamie Dornan a Dakota Johnson sa vracajú ako
Christian Grey a Anastasia Steeleová. Odmietnutý
Christian sa pokúsi presvedčiť Anastasiu, aby
obnovili ich vzťah. Tá súhlasí pod podmienkou, že
sa zmenia pravidlá, na ktorých doteraz ich vzťah
fungoval. Vo chvíli, keď sa medzi nimi začne
obnovovať dôvera a do ich spolunažívania sa vráti
stabilita, začnú sa okolo nich motať temné tiene
z Christianovej minulosti. Ich cieľom je zničiť
spoločnú budúcnosť páru.
erotický, romantický (USA), slovenské titulky – 9.
a 12. februára o 19.30 hod., 11. 2. o 20.00 hod.
LEGO BATMAN VO FILME (THE LEGO
BATMAN MOVIE)
V Gothame sa chystajú veľké zmeny. Ak chce

V KOCHANOVCIACH
Eva Pomykáčová, nar. 1935
V OĽŠINKOVE
Anna Tirpáková, nar. 1931
V SNINE
Ladislav Tarasenko, nar. 1926
Mária Krupová, nar. 1927
Vasiľ Koribanič, nar. 1928
Juraj Vasko, nar. 1932
Jozef Gábor, nar. 1935
Anna Gabaľová, nar. 1944
V ULIČI
Juraj Samčík, nar. 1929
Anna Kandráčová, nar. 1935
Batman zabrániť tomu, aby v meste prevzal moc
Joker, ktorý samozrejme nemá v pláne nič dobré,
musí prehodnotiť pohľad na svoju doteraz fungujúcu jednočlennú skupinu občianskej sebaobrany a
snažiť sa spolupracovať i s ostatnými a možno, ale
naozaj len možno, naučiť sa trochu uvoľniť a získať
nadhľad...
animovaný, dobrodružný (USA), slovenský dabing –
10. a 12. februára o 17.30 hod. (vo formáte 3D), 11.
a 12. 2. o 15.30 hod.
ODYSEA (L´ODYSSÉE)
Píše sa rok 1948. Kapitán Jacques Cousteau (Lambert Wilson) si vďaka vynálezu akvalungov môže
dovoliť vysnenú vilu na pláži Stredozemného mora.
Svojich synov Philippa a Jeana-Michela zasvecuje
do tajov potápania a zázračného sveta ticha. Zdanlivo idylické rodinné súžitie naruší Jacquesova túha po
dobrodružstve a dobývaní vesmírneho priestoru pod
vodnou hladinou. Pre ňu je ochotný obetovať všetko.
Dokonca aj vzťah s citlivým synom Phillippom.
Roky potom spája oboch mužov láska k oceánom.
Otec ich však túži dobývať, pričom syn chrániť.
V jednej z úloh Audrey Tautou.
dobrodružný, biografický (FRA), české titulky – 11.
februára o 17.30 hod.
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Humenskí hokejisti do štvrťfinále play-off. Čestný úspech súpera zapísal Chovan
-MJK-, Humenné
Hokejistom družstva mužov MHK Humenné stačili na
postup z play-off skupinovej fázy II. SHL dva zápasy
so súperom HK Sabinov. Ten obsadil po základnej časti ôsme miesto, Humenčania prvé v skupine B, a tak sa
podľa „kľúča“ stretli vo vzájomnom dueli o ďalší postup. V Sabinove vyhrali zverenci R. Šechného rozdielom
5:9, domáci ľad v Humennom im v sobotu 4. februára
podvečer prial viac, keď Šarišania väčší odpor nekládli
a museli súhlasiť s vysokou prehrou 8:1. V porovnaní
s prvým duelom (v Sabinove padli aj nedovolené výmeny
názorov na ľade) by sa dal druhý zápas nazvať športovo
„čistým“. Len tri zákroky (2-1) vyhodnotila rozhodcovská trojica na vylúčenie po dve minúty za každé.
Súper zo Sabinova zmenil do zápasu v Humennom
brankára, Feketeho vystriedal medzi žrďami J. Ferjo,
no nepomohlo to.

„Zakliesnený“ O. Briják (bielo-modrý dres) súperom pred humenskou striedačkou. | FOTO MJK

Ocenení mládežníci
Počas prestávky po prvej tretine hokejového stretnutia Humenné – Sabinov ocenili Marek Šmída (prezident MHK Humenné) a Erika Ilčíková mladých hokejistov MHK Humenné ako hráčov mesiaca (12/2016 a 01/2017): predprípravka:
Boris Šimon a Simon Dubjak; prípravka: Dávid Kuruc a
Marek Beňo; mladší žiaci: Marko Židzík a Klára Macková;
starší žiaci: Milan Basala a Samuel Petruška; dorastenci:
Adam Hnát a Jakub Foltán.
Podpora domáceho publika zahnala humenský hokejový
výber do štvrťfinále play-off, ktoré otvorí svoje mantinely
túto sobotu 11. februára. Hrá sa opäť na dve víťazné stret-

Jediným strelcom gólu Sabinova bol Ľ. Chovan.
| FOTO MJK

Štvrtým gólom Humenčanov ukončil J. Faith druhú tretinu v zápase proti Sabinovu. | FOTO MJK

Takto prekonával autor dvoch gólov Humenného, V. Čopák,
brankára J. Ferja na 6:0. | FOTO MJK

nutia, maximálne však tri kolá. Humenskí hokejisti opäť
prvý zápas odohrajú na ľade súpera HK Iskra Partizánske.
Ten vzišiel rovnako z dvoch zápasov (Partizánske – ŠHK
37 Piešťany s.r.o.), ale skupiny A (6:1 a 7:4). Následne
privítame hokejistov z Ponitria v sobotu 18. februára
na humenskom zimnom štadióne, rovnako prípadný tretí
rozhodujúci zápas by sa hral hneď v nedeľu 19. 2. 2017 v
Humennom.
II. HOKEJOVÁ LIGA, skupina B
– play-off skupinová fáza (2. zápas)
MHK Humenné – HK Sabinov
8:1 (1:0, 3:0, 4:1)
Góly: 4. F. Podsedlý (Šechný, Kmiť), 24. O. Briják
(Dancsák, Buraľ), 34. Pe. Klouda (Faith, Dancsák), 40.
J. Faith (Dancsák, Klouda), 41. J. Kmiť (Šechný), 51. V.
Čopák (Tkáč, Komarnickis), 52. J. Dancsák (Klouda, Faith),

Pe. Klouda (vľavo, autor tretieho gólu) a Ľ. Buraľ.
| FOTO MJK

F. Podsedlý otváral účet druhého zápasu skupinovej série play-off na humenskom ľade.| FOTO
MJK

59. V. Čopák (Komarnickis,
Suvák) – 60. Ľ. Chovan
(Hajduk).
Strely: 35-25. Vylúčenia:
2-1. Presilovky: 0-0. Oslabenia: 0-0. R: A. Bogdaň
– O. Homola, M. Tomáš.
D: 698.
MHK: T. Petro – R. Šechný, J. Kmiť zaknihoval jeden presný zásah. Na snímke s brankáM. Tkáč, J. Kmiť, S. Maury, rom MHK Humenné T. Petrom a rozhodcom. | FOTO MJK
F. Podsedlý – Pe. Klouda, Ľ.
Buraľ, J. Dancsák, O. Briják,
J. Faith – R. Ficko, T. Tartaľ,
V. Čopák, M. Žemba, D.
Komarnickis – A. Suvák.
Tréner: Richard Šechný.
HK: J. Ferjo – M. Pavlovský, S. Tomko, A. Goffa, M.
Triščík, R. Rusnák – Ľ. Chovan, L. Zagrapan, M. Pribula, J. Guntáš, Pa. Hajduk
– Pe. Hriško, M. Hopkovič,
P. Matola, M. Segľa. Tréner:
Bortňák.
Nebezpečnú
previerku
obrannej hradby zvolili Juraj Dancsák a Maťo Segľa. | FOTO MJK
ako prví hostia na domácu
formáciu, čo v podstate
znamenalo z ich pozície „zdvihnutý prst“. Nezabralo však v 10. min. si poradil s troma sabinovskými „jedovkami“
nič také na humenskú striedačku, aj keď to nebolo všetko zoči-voči súperovi. Brankár Ferjo vytiahol fantastický
z pohľadu súpera. Prázdnu bránu ponechali Sabinovčania vo „semafor“ lapačkou proti strele Mauryho. Chvíľu potom,
4. min. napospas trojici Kmiť – Šechný – Filip Podsedlý... ako Dancsák zahodil šancu, sám naservíroval v čase 39:48
1:0. O štyri minúty stačil brankár Ferjo reagovať „vyrážačk- min. puk Jurajovi Faithovi na štvrtý gól domácich.
ou“ potom, čo sa Dancsák rýchlym sklzom preštrikoval až Určite to neboli domáci, ktorí mali záujem naťahovať sériu
pred neho. „Husto“ bolo aj pred humenskou svätyňou, ne- ešte na tretí zápas v nedeľu. Atak Kloudu z úvodu II. tretbezpečný pokus Segľu vytlačil Tomáš Petro ponad bránu, iny i jej samotný priebeh uviedol všetko do tých správnych
„koľají“. V 24. min. strelu Dancsáka od modrej čiary
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Žiacka kategória lovila medaily, no hlavne prekonávala osobné rekordy
(mtgh), -MJK-; Bratislava, Humenné
Bratislavská päťdesiatka na
Pasienkoch cez víkend 28. a 29.
januára privítala najlepších 9 –
12-ročných plavcov z 38 klubov
celého Slovenska. Štyria chlapci
a dve dievčatá Plaveckého klubu
Chemes Humenné už v piatok
absolvovali cestu spod Vihorlatu
až k Dunaju. Na štartovné bloky
sa postavilo 171 chlapcov a 200
dievčat na pretekoch prvého kola
FPD Slovenský pohára žiakov
v plávaní.
Našich plavcov sprevádzali v bratislavskom bazéne tréneri M. Tomahogh
a Luksaj. Prvé kolo Slovenského pohára

Domino Luksaj a Oliver Verba na brehu bratislavského bazéna na Pasienkoch.| FOTO ARCHÍV PKCH

zblokovala hokejka súpera, puk pohotovo napálil Ondrej
Briják a napol sieť – 2:0. Po rýchlej kľučke sa v dobrej
pozícii ocitol aj Faith, ale brankár hostí bol v pohotovosti. Sabinovčania zbrane neskladali, aktivitu vykazoval
na modrej čiare hlavne Martin Segľa. V 34. min. rozohral
akciu Dancsák v obrannom pásme, Faith vysunul Peťa
Kloudu, ktorý vystihol odhalenú časť brány súpera - 3:0.
Rovnaká trojica domácich hokejistov, ale v inom poradí

Ema Borščová (vpravo) zaplávala 200 m prsia v osobnom Trojica humenských plavcov pri sledovaní súťažných rozplavieb
rekorde časom 3:20.48 minút, čo jej stačilo na bronz. | FOTO súperov – zľava: M. J. Vaceľ, O. Verba, D. Luksaj. | FOTO MARTIN
MARTIN VAŇO
VAŇO

zhodnotili ako úspešné... 27 osobných
rekordov znamená kvalitný vstup plavcov tejto vekovej kategórie do sezóny
roku 2017.
V štyroch disciplínach štartoval desaťročný Oliver Verba. Osobný rekord
v polohových pretekoch na 200 metrov
časom 3:18.48 min. znamenal tretie
miesto a bronzový stupeň víťazov. Krátku (50 metrov) i dlhú (100 metrov) trať
motýlik doplával piaty, 100 metrov prsia
dohmatol v cieli na šiestej pozícii.
Jedenásťročný Dominik Luksaj bol
z humenských plavcov najúspešnejší.
Štyri štarty – štyri osobné rekordy. Obe
prsiarske disciplíny pretavil na medaily: 100 m (1:28.99 min.) na zlato,
200 metrov (3:12.63 min.) na striebro,
v stovke i dvestovke disciplíny znak
skončil zhodne na jedenástej pozícii.
Zuzana Pavliková v rovnakej vekovej kategórii plávala motýlika na 100
metrov v osobnom rekorde a umiestnila
sa na nepopulárnom štvrtom mieste,
tesne za stupňom víťazov; v prsiarskej
a krauliarskej stovke jej v cieli namerali
časy, ktorými obsadila šieste miesta.
Dvanásťročný Martin Ján Vaceľ plával

šesť disciplín a vo všetkých si vyplával
osobné rekordy - za čas 3:06.20 min.
v motýliku na 200 metrov sa postavil na
strieborný stupeň víťazov; 100 metrov
motýlik, 100 metrov prsia a 200 metrov
prsia doplával na štvrtom mieste; piaty
najlepší čas mu namerali v znaku na 200
metrov a ôsmy na polovičnej vzdialenosti. Ema Borščová si vylovila bronzovú
medailu za osobný rekord na 200 metrov

Kým si fanúšik v hľadisku stihol uvedomiť, že už začala
posledná tretina zápasu, 22 sekúnd po úvodnom buly
prekvapil brankára Ferja i obranu súpera Jaro Kmiť – 5:0.
Domáci nemali veľa práce so Sabinovčanmi, tí sa snažili
domáceho golmana napádať hlavne z diaľky a čo prešlo
cez obranu, brankár Petro zastavil alebo nerazantné strely
súpera sa minuli účinkom. Humenskí hokejisti si mohli
v tejto fáze zápasu dovoliť aj trochu exhibície na ľade,
vyhrávali rozdielom piatich gólov a súper nerozvlnil do

tohto momentu ani raz. Poltucet zasvietil na ukazovateli
skóre po 50. minúte hry, Vlado Čopák napol sieť sabinovskej svätyne z pohľadu domáceho celku šiestykrát.
V čase 51:17 min. sa obranou i brankárom hostí prestrieľal
kapitán humenského tímu, Juraj Dancsák – 7:0. A v 59.
min. zvýšil vedenie favorita stretnutia na 8:0 opäť V.
Čopák. Zákrok brankára Petra ešte na konci tej istej minúty
ponechal výsledok, iba na chvíľu. Čestný gól hostí zo

prsia časom 3:20.48 minút. V prvej desiatke doplávala prsia na 100 metrov (5.),
200 metrov motýlik (7.) a 100 metrov
motýlik (9.). Borisovi Baricovi namerali v znaku na 100 metrov štvrtý najlepší
čas a dvakrát siedmy za 200 metrov znak
i prsia. Michal Pandoš doplával 100
metrov prsia na deviatej, 200 metrov
kraul na jedenástej a 100 metrov motýlik
na dvanástej pozícii.

Humenská výprava mladých plavcov s trénermi Luksajom (vľavo hore) a M. Tomahoghom (vpravo hore). | FOTO ARCHÍV PKCH

Sabinova zapísal do štatistiky Ľubo Chovan dvadsaťštyri
sekúnd pred koncom zápasu.
play-off skup. B, 2. zápasy: Brezno – Ružomberok 3:2 PP
(1:0, 0:1, 1:1 – 1:0), Trebišov – Gelnica 5:1 (3:0, 1:1, 1:0),
Rimavská Sobota – Liptovský Mikuláš 2:4 (1:0, 1:3, 0:1).

HE-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

Tréner R. Šechný s druhým brankárom K. Strmeňom ďakuje za odvedený výkon Tomášovi
Petrovi. | FOTO MJK

Pohľadom medzi fanúšikov humenského druholigového hokeja.| FOTO MJK
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MAJSTROVSTVÁ OBLASTI V STOLNOM TENISE JEDNOTLIVCOV KATEGÓRIE DOSPELÝCH 2017.
-MJK-, Belá nad Cirochou
Deň pred Majstrovstvami Východného Slovenska jednotlivcov pre rok
2017 kategórie dospelých v Kežmarku,
usporiadali členovia Oblastného stolnotenisového zväzu Humenné, ktorý
zastrešuje okresy Humenné, Snina
a Medzilaborce, svoje majstrovstvá
pre registrovaných pingpongistov dotknutých okresov. Štyridsaťpäť mužov
(chlapcov) a desať žien, resp. dievčat za
zelenými stolmi v telocvični CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Belej nad Cirochou svoje tituly obhajovali alebo sa predviedli
v tom najlepšom svetle zvládania malej
bielej loptičky.

Za zmienku stojí, že do mužského semifinále
jednotlivcov sa prebojoval aj ukrajinský legionár v službách Kamenice n/Cir., Ivan Birov,
cez Ma. Gajdoša sa však ďalej nedostal (0:3).
Nie málo vzruchu do štvrťfinálového zápasu štvorhry mužov vniesla dvojica Daniel Gajdoš ml. (Udavské) a Patrik Milčík
(Dlhé n/Cir.). Tí sa k hre postavili vcelku
zaujímavo, keď oveľa skúsenejšej dvojici
z Humenného – Dušan Stoják a Daniel
Fink narobili obrovské problémy. Gajdoš
/ Milčík svoj mečbal 11:10 v rozhodujúcom piatom sete nevyužili (11:13), keď
zapracovali skúsenosti a pevné nervy služobne starších hráčov Stoják / Fink.
MUŽI (45 pretekárov)

Porovnávací menovateľ ani na týchto
majstrovstvách oblasti nemal stopercentnú presnosť. Členská základňa účastníkov
sa aj tento rok premiešala. Kým v uplynulom ročníku tieto majstrovstvá boli ochudobnené o prvoligových a treťoligových
humenských stolných tenistov (v rovnakom čase víkendu sa totiž hrali aj krajské
a celoštátne súťaže), tentokrát chýbali iní
skúsení pingpongisti. Na kráse tohto špecifického druhu športu to však neubralo.
OŠK Udavské sa do aktuálneho ročníka
krajských súťaží nezapojilo (pracovná
vyťaženosť dvoch hráčov v Bratislave),
navyše D. Gajdoš st. svojou hernou príslušnosťou už nespadá do našej oblasti, ale
ani to nezabránilo ex-druholigistovi Marošovi Gajdošovi k opätovnej obhajobe
svojho titulu majstra ako u jednotlivcov,
tak aj v súťaži dvojíc. Videli sme humensko-udavské finále mužov jednotlivcov,
dvojíc mužov i v zmiešanej štvorhre.
Titul majsterky z minulého roku obhajovala v ženskej kategórii Andrea Krešilová z domáceho klubu ŠK Orion Belá nad
Cirochou. Do karát jej nezapadla skúsená
stolnotenisová stálica ŠKST Humenné Janka Mihaľovová, ďalšia odchovankyňa
humenského pingpongu Miška Kobanová
už tretím rokom nasáva ovzdušie tohto
turnaja iba z pracovného pohľadu redaktorky (autorka článku), no a Kamila Chomaničová z Kolonice už taktiež hlavne
kvôli študijným povinnostiam v Bratislave nevenuje svoj voľný čas iba stolnému
tenisu, ale hlavne behu.

DVOJHRA
skupina – A: Maroš Gajdoš (OŠK Udavské), Peter Sabač (STO Kolonica), Erik
Frandofer (ŠKST Humenné); B: Dušan
Stoják (ŠKST Humenné), Ján Starec
(OŠK Kamienka), Jozef Brečka (ŠKST
Zemplínske Hámre); C: Daniel Fink
(ŠKST Humenné), Martin Beňatinský
(STO Stakčín), Štefan Rudik (Kamienka),
Ján Gajdoš (Udavské); D: Igor Malinič
(STO Snina), Marián Hrežík (ŠK Orion
Belá n/Cir.), Kristián Rada (ŠKST Humenné), Kristián Kováč (Klampo Hažín
n/Cir.); E: Ivan Birov (ŠKST OcÚ Kamenica n/Cir.), Juraj Topoľančin (Hažín
n/Cir.), Peter Černiga (ŠKST Humenné),
Šimon Országh (Belá n/Cir.); F: Viktor
Židzik (ŠKST Humenné), Ján Sojčák
(Kamenica n/Cir.), Ondrej Olexik (STO
Košarovce); G: Pavol Paulík (Snina), Juraj Bučko (Košarovce), Martin Paulík
(Hažín n/Cir.), Patrik Harmaňoš (Snina);
H: Tomáš Kolesár (STO Dlhé n/Cir.),
Filip Sojčák (Kamenica n/Cir.), Silvester
Michalenko (Zemplínske Hámre), Roman
Kapráľ (Snina); I: Patrik Kaňuk (Košarovce), Vasiľ Rác (Belá n/Cir.), Marián
Sochanič (Stakčín), Matúš Kozej (Snina);
J: Tomáš Korba (Košarovce), Vlastimil
Husťak (Stakčín), Marek Gibas (ŠKST
Humenné), Róbert Galanda (Snina); K:
Lukáš Torba (Kamenica n/Cir.), Patrik
Milčík (Dlhé n/Cir.), Martin Biľanský
(Stakčín), Štefan Jankaj (Snina); L: Daniel Gajdoš (Udavské), Jozef Ovad (Belá
n/Cir.), Ján Michalko (Hažín n/Cir.), Lukáš Haburaj (Snina).

Tento ročník priniesol aj nejaké to prekvapenie. Stálica humenského pingpongu
Daniel Fink utŕžil prehru už vo svojej skupine, keď rozdielom 1:3 podľahol Jánovi
Gajdošovi z Udavského. Aj preto sa v už
2. kole „pavúka“ dvojhry mužov odohral
náročný duel, ktorý by sa skôr očakával
minimálne ako semifinálový. Fink tak
vyzval minuloročného absolútneho víťaza
MO, Maroša Gajdoša z Udavského. Zápas
vyznel až príliš jednoducho (3:0 – 11:2,
11:4, 11:1) a mal rýchly spád, navyše
v poslednom sete sa Finkovi ozvala bolesť
dolnej končatiny.

baráž o postup do vyraďovacej fázy Országh – Biľanský 0:3.
vyraďovacia fáza - 1.kolo * M. Gajdoš –
J. Brečka 3:0; D. Fink – Biľanský 3:0; J.
Michalko – T. Kolesár 0:3; V. Husťák – V.
Židzik 0:3; I. Birov – J. Ovad 3:0; V. Rác
– Š. Országh 3:0; P. Milčík – R. Galanda
3:2; J. Bučko – I. Malinič 3:1, J. Gajdoš –
J. Topoľančin 3:0, M. Paulík – P. Kaňuk
0:3; M. Sochanič – S. Michalenko 3:1; M.
Beňatinský – Pa. Paulik 0:3; F. Sojčák –
O. Olexik 3:1; Pe. Sabač – T. Korba 2:3;
D. Gajdoš – L. Torba 3:0; M. Hrežík – D.
Stoják 0:3.

2.kolo * M. Gajdoš
– D. Fink 3:0; Kolesár – Židzik 1:3;
Birov – Rác 3:0;
Milčík – Bučko 2:3;
J. Gajdoš – Kaňuk
3:2; Sochanič – Pa.
Paulik 1:3; F. Sojčák – Korba 1:3; D.
Gajdoš – D. Stoják
1:3.
štvrťfinále * M.
Gajdoš – Židzik
3:0; Birov – Bučko
3:0; J. Gajdoš – Pa.
Paulik 3:2; Korba –
D. Stoják 1:3.
semifinále * Ma.
Gajdoš – I. Birov
3:0; J. Gajdoš – D. Stolnotenisoví majstri oblasti pre rok 2017 – Maroš Gajdoš (OŠK
Udavské) a Janka Mihaľovová (ŠKST Humenné). | FOTO MJK
Stoják 0:3.
finále * Maroš Gajdoš – Dušan Stoják 3:0
(10, 6, 7)
Už úvod rozhodujúceho duelu majstrovstiev bol precízny a pekný pre oko fanúšika z oboch strán (4:4), výkonnosť za zeleným stolom hrala v prospech Ma. Gajdoša
v prvom sete. Stratu v ďalšom sete 6:2
stiahol Stoják na 6:6, ale viac bodov už
neuhral (11:6). Udavčan hnaný (6:0) obhajobou titulu si išiel za svojím cieľom, aj
keď Stoják sa trochu vzpieral. Niekto by
povedal, že iba trojsetová bitka, ale určite
náročného charakteru.
ŠTVORHRA
1.kolo * Gibas, Rada – Husťak, Biľanský
0:3; Bučko, Olexík – Harmaňoš, Haburaj
3:2; Rudik, Sochanič – Brečka, Michalenko 0:3; Starec, Hrežík – Sabač, Topoľančin 2:3; Ovad, Rác – J. Sojčák, M. Paulík
3:0; Frandofer, Černiga – Jankaj, Kozej
0:3.
2.kolo * Stoják, Fink – Husťak, Biľanský
3:0; Kapráľ, Galanda – D. Gajdoš, Milčík
1:3; Kaňuk, Korba – Michalko, Kováč
3:0; Bučko, Olexík – Židzik, Kolesár 1:3;
Birov, Malinič – Brečka, Michalenko 2:3;
Sabač, Topoľančin – Torba, F. Sojčák 3:0;
P. Paulík, Beňatinský – Ovad, Rác 3:2;
Jankaj, Kozej – M. Gajdoš, J. Gajdoš 1:3.
štvrťfinále * Stoják, Fink – D. Gajdoš,
Milčík 3:2; Kaňuk, Korba – Židzik, Kolesár 0:3; Brečka, Michalenko – Sabač, Topoľančin 0:3; Pa. Paulík, Beňatinský – M.
Gajdoš, J. Gajdoš 0:3.
semifinále * D. Stoják, D. Fink – V.
Židzik, T. Kolesár 3:0; Pe. Sabač, J. Topoľančin – Ma. Gajdoš, J. Gajdoš 0:3.
finále * D. Stoják, D. Fink – Ma. Gajdoš,
J. Gajdoš 1:3 (8, -7, 9, 7)
„Bitka“ za zeleným stolom, ale v tom krajšom ponímaní. Vyrovnané sily na oboch
póloch potvrdila dvojica bratov Gajdošových v II. sete a režírovali tempo Humenčanom aj v III. sete. Stoják s Finkom
sa vždy doťahovali na remízové skóre.
Údery volili skôr premyslene a zodpoved-

Víťazi zmiešanej štvorhry – J. Mihaľovová a D.
Fink (obaja ŠKST Humenné). | FOTO MJK

Vo finále mužskej štvorhry ťahala humenská
dvojica Dušan Stoják a Daniel Fink (obaja ŠKST
Humenné) za kratší koniec, na striebornú pozíciu. | FOTO MJK

ne, zariskovať sa ale v takýchto situáciách
občas musí. Humenská druholigová dvojica bola stále jeden bod pozadu, za stavu
3:3 vo IV. sete utiekli Udavčania na rozdiel 3:7 i 5:10, a nakoniec ho aj dotiahli
do víťazného konca.
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Humenčanka J. Mihaľovová nemala konkurenciu. Titul majstra obhájil opäť Ma. Gajdoš

Ma. Gajdoš vo finálovom zápase. Vľavo jeho bratia Janík
a Daniel. | FOTO MJK

Vicemajster Dušan Stoják z ŠKST Humenné.
| FOTO MJK

Sára Frandoferová (vľavo) pod dohľadom J. Mihaľovovej (obe ŠKST
Humenné) získala vo štvorhre žien striebornú medailu. | FOTO MJK

Bratské duo Maroš Gajdoš a Ján Gajdoš (obaja OŠK Udavské) zvíťazilo vo štvorhre mužov.
| FOTO MJK
Súrodenci Lucia a Maroš Gajdošovi z Udavského si zo zmiešanej štvorhry odniesli striebornú
medailu. | FOTO MJK

ŽENY / DIEVČATÁ (10 pretekárok)
DVOJHRA
skupina - A * 1. Jana Mihaľovová (ŠKST
Humenné – 8 b, 12:0), 2. Timea Ficková
(Belá n/Cir. – 7 b, 9:5), 3. Kristína Lukáčová (Zemplínske Hámre – 6 b, 8:5), 4.
Sára Čižmárová (Belá n/Cir. – 5 b, 3:10),
5. Ela Behúnová (ŠKST Humenné – 4 b,
1:12). B * 1. Andrea Krešilová (Belá n/
Cir. – 8 b, 12:2), 2. Lucia Gajdošová (Belá
n/Cir. – 7 b, 11:3), 3. Adela Kuráňová

(Zemplínske Hámre – 6 b, 6:8), 4. Romana Országhová (Belá n/Cir. – 5 b, 4:9), 5.
Sára Frandoferová (ŠKST Humenné – 4
b, 1:12).
semifinále * Mihaľovová – L. Gajdošová
3:0; Krešilová – Ficková 3:1.
finále * Jana Mihaľovová – Andrea Krešilová 3:0 (5, 2, 10).
ŠTVORHRA
baráž * Ficková, Behúnová – S. Čižmárová, A. Kuráňová 1:3.
semifinále * L. Gajdošová, A. Krešilová –
S. Čižmárová, A. Kuráňová 3:0; K. Lukáčová, R. Országhová – J. Mihaľovová, S.
Frandoferová 1:3.

Štyri najlepšie dvojice v kategórii mužskej štvorhry. Dolný rad
zľava: bronzové dvojice – V. Židzik a T. Kolesár, Pe. Sabač a J.
Topoľančin; horný rad zľava: D. Stoják a D. Fink (2. miesto),
víťazi Ma. Gajdoš a J. Gajdoš. | FOTO MJK

Súčasná aktívna ženská pingpongová základňa na MO v Belej nad Cirochou – horný rad zľava:
J. Mihaľovová, R. Országhová, S. Čižmárová, K. Lukáčová, A. Kuráňová, L. Gajdošová; dolný
rad zľava: E. Behúnová, S. Frandoferová, T. Ficková, A. Krešilová. | FOTO MJK

finále * L. Gajdošová, A. Krešilová – J.
Mihaľovová, S. Frandoferová 3:1
V tomto dueli musela „zabrať“ hlavne
Jana Mihaľovová, lebo jej mladučká
partnerka vo štvorhre Sára Frandoferová
zatiaľ súťažné skúsenosti iba zbiera. Humenská dvojica sa tak na svoje súperky
bodovo iba doťahovala, oproti však stáli
obe dievčatá, ktoré aj napriek mladšiemu
veku boli na lepšiu rotáciu loptičky dve.

Najlepší z mužskej kategórie stolných tenistov MO pre rok 2017.
Zľava: T. Korba (predseda ŠTK ObSTZ HE), strieborný D. Stoják,
majster Ma. Gajdoš, dvojica bronzových medailistov I. Birov a J.
Gajdoš, Marián Hrežík (predseda ObSTZ Humenné). | FOTO MJK

ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
1.kolo * Ma. Gajdoš, L. Gajdošová – Stoják, Frandoferová 3:0; Židzik, Behúnová
– Hrežík, Lukáčová 2:3; Brečka, Krešilová – J. Gajdoš, Ficková 3:0; Harmaňoš,
Országhová – Mihaľovová, Fink 0:3.
semifinále * Ma. Gajdoš, L. Gajdošová –
M. Hrežík, K. Lukáčová 3:1; J. Brečka, A.
Krešilová – D. Fink, J. Mihaľovová 0:3.
finále * Ma. Gajdoš, L. Gajdošová – D.
Fink, J. Mihaľovová 1:3
Kategória zmiešanej štvorhry má svoje
čaro. Nerovnomerne rozložené sily (muži
vs. ženy) v prípade štvorice na oboch
stranách stola prinášajú často „zmiešané“ pocity. Favoritom v tomto prípade
bola humenská dvojica Fink, Mihaľovová
a to aj potvrdila. Ma. Gajdoš už tradične
zohráva tieto zápasy so svojou sestrou
Luciou. Za stavu 1:2 na sety Humenčania
nevyužili mečbal (8:10), keď najprv urobila dve chyby Mihaľovová, takmer navlas ju skopíroval aj Ma. Gajdoš na druhej
strane (10:10). Za stavu 10:11 vo IV. sete
nakoniec patril posledný útok predsa len
J. Mihaľovovej na L. Gajdošovú, na ktorý
ona ešte nevyzrela.
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Osem statočných kadetov pod vysokou sieťou s puncom víťazstva

(ľsel), -MJK-; Košice, Humenné
V poslednú januárovú nedeľu vycestovalo osem statočných volejbalistov na zápas do Košíc. Chorobami
a virózou oklieštené družstvo kadetov „zápasí“ už druhý súťažný
zápas po sebe. Podobnú situáciu
museli riešiť pred dotknutým stretnutím aj domáci Košičania. Ôsme
kolo volejbalovej súťaže M-SR
Oblasti Východ však humenskí kadeti klubu ŠK Gymnázium zvládli aj napriek slabému hernému
prejavu a trápeniu sa na ihrisku
v každej hernej fáze s plným
bodovým ziskom.
VK KDS Sport Košice
- ŠK Gymnázium Humenné
0:3 (-22, -16, -16)
a 0:3 (-10, -19, -16)
ŠK Gymnázium: M. Roháč, Š. Krajník, O. Blicha, T. Coma, P. Bobaľa,
B. Hobľák, S. Dudič, F. Marton.
Pre mládežnícke kategórie sú typické
dvojzápasy v jednom súťažnom kole.
Zdravotne zotavený kapitán družstva
„gymnazistov“ Tomáš Coma bol už
nápomocný pod košickou vysokou
sieťou svojim spoluhráčom. Aj s málom hráčov na striedanie (traja) vykúzlil tréner Ľubor Selecký víťazstvo
v oboch stretnutiach. „Herná kvalita
bola na našej strane, čo sme ale prvý
set nevedeli potvrdiť bodovo. Chýbala nám uvoľnenosť, hrali sme príliš
strnulo. Kazili sme podanie, trápili
sa v prihrávke, v útoku sme vyhodi-

Kapitán družstva kadetov ŠK Gymnázium Humenné, Tomáš Ukážkové boje nad vysokou sieťou v podaní humenského
Coma, bol v zápase proti Košiciam už platným hráčom svojho a košického volejbalistu. | FOTO PK
tímu. | FOTO PK

li veľa ľahkých lôpt. Herný prejav
a organizácia hry boli nulové... Do
druhého setu som pozmenil postavenie hráčov. Postupne sme zlepšili
prihrávku, dokázali presnejšie útočiť.
Bodový rozdiel začal konečne narastať v náš prospech. Hráči pochopili,
koho si majú strážiť pri útoku súpera.
Domáci sa snažili, ale výrazne ich
v ten deň limitovalo zloženie družstva,“ vyhodnotil úvodné stretnutie
tréner Selecký.
V podobnom duchu sa niesol aj druhý
zápas. „Boli sme „pánmi“ na ihrisku.
Priebeh stretnutia nám umožňoval
skúšať variabilitu útočných kom-

binácií. Chýbala mi však
väčšia aktivita a zapojenie
prvého sledu,“ dodal Ľubor
Selecký k zápasu na košickej
palubovke.
Odvetnú časť súťaže začali teda Humenčania s plným
bodovým ziskom. Najbližšie
čaká kadetov zápas na domácej
palubovke v telocvični ZŠ
Laborecká, proti družstvu
VKM Stará Ľubovňa A, v nedeľu 19. februára o 10-ej hodine.
Tréner Ľubor Selecký verí,
že bude pre jeho tím rovnako V tíme trénera Ľubora Seleckého panovala po dvoch
vyhratých zápasoch u súpera v Košiciach radosť. | FOTO PK
úspešný ako ten posledný.

Záporná bilancia humenských volejbalistov s držiteľom ceny PSK

(ľsel), -MJK-; Košice, Humenné
Prielom rokov a hlavne prvý mesiac roku
2017 si vybral svoju daň na poli zdravotnom mnohých obyvateľov našej krajiny.
Miernu zimu vystriedali tuhé mrazy a snehové zrážky, čo zanechalo stopy najmä na
vyťažených ľudských organizmoch formou práce či športovej záťaže, nehovoriac
o tých starších a ľuďoch s oslabenou imunitou. Tento jav poznamenal aj viacerých
volejbalistov ŠK Gymnázium Humenné.
Zápas z 21. januára na domácej pôde do
istej miery poznačili zdravotné komplikácie humenských volejbalistov. Siedme kolo
M-SR Oblasti Východ kategórie starších
žiakov odohrali dvaja hráči základu len so
sebazaprením, navyše trénerovi Ľuborovi Seleckému chýbal hráč na blokoch.
ŠK Gymnázium Humenné
- TJ Slávia Svidník A
0:3 (-16, -12, -11) a 0:3 (-21, -16, -18)

ŠK Gymnázium: M. Roháč, M. Faltin, D.
Belcák, F. Marton, A. Masica, O. Blicha, Š.
Kornaj, R. Kasl, M. Ivančo, A. Jaworski, Z.
Merga.
Hráči Svidníka mali od začiatku hernú prevahu a boli to oni, ktorí diktovali tempo zápasu. „Úvod prvého setu sme ako-tak držali
krok so súperom, no od polovice setu sme
chybovali v prihrávke a z toho pramenili aj
ďalšie chyby. Druhý set sme sa opäť do stavu
10:12 držali na dostrel, no potom strata koncentrácie a málo vôle víťaziť z nás urobili až
do konca zápasu „trhací kalendár“. Snaha v
treťom sete zmeniť skóre, zamiešať zostavou
s cieľom zabojovať o lepší výsledok, nepadla
na úrodnú pôdu. Svidníku sme uľahčili zisk
troch bodov. Hostia boli lepší, agresívnejší na
podaní i v útoku. Vyhrali zaslúžene,“ podotkol Ľubor Selecký.
„Priebeh druhého zápasu sme chceli zdramatizovať, zlepšili sme prihrávku prvej lopty,
dokázali sme úspešne útočiť. V rozhodujúcich momentoch nám však chýbalo viac
sebadôvery, čo hostia vedeli využiť a trestať.
Na mnohých loptách a výmenách sme sa

„narobili“ viac, ako bolo nutné, následne sme
zbytočnými chybami „liali vodu“ na svidnícky mlyn. Nevyhovárame sa, hostia si šesť
bodov odviezli úplne zaslúžene. Viem ale, že
sme schopní hrať podstatne krajší volejbal,
ako sme predviedli v tomto dueli,“ zdôraznil
tréner humenského klubu ŠK Gymnázium.

Nasledujúcim zápasom v sobotu 11. februára
o 10.00 hod. pod domácou sieťou v telocvični
ZŠ Laborecká s Popradom vstupujú žiaci ŠK
Gymnázium do odvetnej časti súťaže. Potrebovali by minimálne zopakovať výsledok
a získané body z Popradu, kde bola polovičná
bilancia s jednou výhrou 3:0 a prehrou 1:3.

Na favorita zápasu zo Svidníka žiaci ŠK Gymnázium Humenné (na snímke) nestačili. | FOTO ARCHÍV SEL

