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Mesto Humenné si plánuje
zobrať 2-miliónový úver

Humenčania sa cez
zimu sťažujú na
neporiadnych psičkárov

Viac na str. 3

Viac na str. 6

Humenskí fotografi lovili
v Nórsku polárnu žiaru
Členovia Fotoklubu Karpatské obzory z Humenného podnikli nedávno zaujímavú expedíciu. V zasneženom Nórsku
fotili okolitú prírodu a polárnu žiaru.
Milan Potocký, Humenné

Fotenie v severskej krajine bolo
pre členov fotoklubu obrovskou
výzvou. Hoci mnohí majú na
svojom konte už množstvo zaujímavých fotografií z rôznych

destinácií a kútov sveta, polárna žiara, miestna architektúra,
more a okolitá príroda boli pre
viacerých členov fotoklubu vytúženým snom. Na túto finančne
náročnú expedíciu sa im podarilo získať financie z projektu

cezhraničnej spolupráce, ktorej
cieľom bola výmena skúsenosti
v oblasti amatérskej fotografie.
Okrem slovenských fotografov sa
do projektu zapojili aj fotografi
z Ukrajiny a Nórska. V severskej
krajine, ktorá im ukázala aj svo-

ju drsnú tvár, strávili koncom
januára šesť dní. Unikátne zábery fotografov z Humenného
môže v týchto dňoch obdivovať
aj široká verejnosť. Autori aktuálne vystavujú svoje fotografie
v ich domovskom priestore Art
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Humenskí fotografi lovili v Nórsku polárnu žiaru
pokračovanie zo strany 1

Café Verchovina v Humennom.
Výstava nesie názvom Nórsko –
kráľovstvo prírody.

Fotograf: Nórsko je fotogenické

Fotoklub Karpatské obzory spája fotografov a milovníkov fotografie už tri roky. V súčasnosti
má aktívnych 16 členov. Do severskej krajiny, na súostrovie
Lofoty sa vybralo 8 fotografov:
Miroslav Porochnavý, Tomáš
a Jozef Feiglovci, Martina Bangová, Daniel Kontuľ, Peter Filakovský, Valéria Brincková a
Volodimir Norba. Fotograf Miroslav Porochnavý uviedol, že
dôvod, prečo sa pre pár záberov
rozhodol precestovať tisícky kilometrov, je jednoduchý. „Nórsko je veľmi fotogenické. Vedeli
sme, že táto krajina je nádherná
v každom svojom kúte“ povedal.
Let do Nórska trval niekoľko hodín, pretože humenskí fotografi
museli absolvovať viacero medzipristátí. Aj túto chvíľu využili
na fotografovanie a na jednotlivých letiskách nafotili zaujímavé
zábery. Cieľovou stanicou fotografov bolo nórske súostrovie
Lofoty. Porochnavý prezradil, že
hneď po príchode si okolitá príroda a prostredie získali ich srdcia. „Nórsko je kráľovstvo prírody,“ povedal nadšený fotograf.

FOTO: FK KARPATSKE OBZORY

Fotenie skomplikovalo
nehostinné počasie

Porochnavý vysvetlil, že fotografovanie komplikovalo nevyspytateľné počasie. „Dosť sme
sa museli prispôsobiť počasiu.
Niekoľko minút padal sneh, potom prišla hneď fujavica a len
nachvíľu vyšlo slnko. Niekedy
sme mali na fotenie len zopár
minút,“ vysvetlil fotograf. Dodal,
že samotné súostrovie je pospájané viacerými mostmi a tunelmi. Pôvodne rybárske osady sa
postupne menia na vyhľadávanú
turistickú destináciu, ktorá je
obľúbeným miestom fotografov.
„Stavajú sa tam nové hotely, chodia tam výletné lode. Preorientovávajú sa na turizmus. Všade
to bolo cítiť, ale robia to tak decentne, že nenarúšajú okolitú
prírodu,“ vysvetlil Porochnavý.
Pre nepriaznivé poveternostné
podmienky sa humenským foto-

grafom spočiatku nedarilo naplniť hlavný cieľ ich expedície, a to
nafotiť polárnu žiaru. Zo šiestich
strávených dní v Nórsku sa im
polárna žiara ukázala na oblohe
až v posledný deň, keď sa roztrhli mraky nad časťou ostrova.
Vtedy sa z humenských fotografov doslova stali lovci polárnej

žiary, ktorí sa snažili zachytiť
čo najviac najkrajších záberov.
„Boli sme šťastní, že sa nám to
nakoniec podarilo,“ uzavrel Porochnavý. Presvedčiť sa o tom
môžete aj vy na výstave Nórsko
– kráľovstvo prírody, ktorú si
môžete pozrieť v Art Café Verchovina v Humennom.

Členovia Fotoklubu Karpatské obzory v Nórsku. | FOTO: FK KARPATSKE OBZORY

Žiaci objavujú poklady nášho Zemplína
bb, Humenné

Intelektovo
nadané
deti
z APROGENU na ZŠ Hrnčiarskej sa prostredníctvom obrazovej publikácie „Objav poklad
Zemplína“ bližšie oboznamujú s krásami našej prírody na

Zemplíne. Túto krásnu obrazovú publikáciu, ktorej vydanie
bolo podporené z prostriedkov
Environmentálneho fondu, venovalo škole Občianske združenie Šírava Klokočov. Publikáciou si žiaci rozšíria poznatky o našom krásnom regióne,

ktorý je bohatý na chránené
územia, prírodné zaujímavosti,
kultúrne pamiatky, turistické
a náučné chodníky, rastliny
a živočíchy. Žiaci vďaka publikácii už tretí mesiac získajú
bližší vzťah k prírode na Zemplíne, ktorá je vzácna a rozma-

nitá. Obohatí ich to o poznanie,
že Zemplín je dokonalou symbiózou spolužitia človeka a prírody. Ďakujeme Občianskemu
združeniu Šírava Klokočov aj
Environmentálnemu fondu, že
nám ponúkol takúto krásnu a
náučnú publikáciu.
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Mesto Humenné si plánuje zobrať 2-miliónový úver
S úverom vo výške 2 milióny eur počíta návrh rozpočtu na rok 2017. Návrhom rozpočtu sa budú zaoberať poslanci
na pondelkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
mpo, Humenné

Mestskí poslanci budú tento pondelok schvaľovať viacročný rozpočet mesta na roky 2017 – 2019.
Rozpočet na tento rok 2017 sa zostavuje ako programovo, funkčne i
ekonomicky záväzný. Na roky 2018
a 2019 len ako orientačný. Rozpočet na rok 2017 je zostavený ako
vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške viac ako 23 miliónov eur. Mesto ráta aj s úverom vo
výške 2 milióny eur. Peniaze chce
použiť na komplexnú revitalizáciu
verejných priestorov. Na túto akciu
chce z úveru vyčleniť vyše 500-tisíc
eur. Pre 1. Humenskú, a. s., ktorá
zabezpečuje vysielanie mestskej
televízie, ráta s kapitálovým trans-

ferom vo výške 698 240 eur. Na
riešenie energetickej úspornosti
Domu služieb Centrum Humenné by mala ísť suma 200-tisíc eur,
rozšírenie a prepojenie parkoviska
pri objektoch Detská poliklinika a
Mestská polícia ďalších 100-tisíc
eur, na výstavbu futbalového ihriska s umelým povrchom 350-tisíc
eur a na nákup pozemkov 150-tisíc
eur. Mesto si zobralo úver aj v roku
2011. Poslanci vtedy schválili čerpanie úverového rámca vo výške 4
miliónov eur s 10-ročnou lehotou
splatnosti. V závere minulého roka
ale poslanci schválili čerpanie nového úveru vo výške viac ako 2,4
milióna eur. Peniaze použije samospráva na refinancovanie starého
a menej výhodného úveru z roku

2011. Mesto argumentovalo, že
v súčasnosti sú na bankovom trhu
lepšie podmienky, než aké boli pred
piatimi rokmi. Pri novom úvere dostane mesto z banky oveľa výhodnejšie podmienky v podobe nižšej
úrokovej sadzby. Kým v roku 2011

dostalo mesto úrokovú sadzbu 2,99
%, v závere roka banky ponúkali na
úvery sadzby pod jedno percento.
Rozpočtom na tento rok a prijatím
úveru sa budú zaoberať poslanci
13.februára, na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Mesto si plánuje zobrať 2-miliónový úver. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na Zemplíne zaznamenali pokles akútnych respiračných ochorení
Tasr, Humenné, ilustračné foto: Milan Potocký

Ako na svojej webovej stránke
informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Humennom, v 5. kalendárnom týždni
zaznamenali pokles respiračných
ochorení v regióne o 169 prípadov.
Celkovo bolo nahlásených 1363
ochorení, z toho chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 42.
Vyučovanie prerušili v dvoch sninských základných školách a v materskej škole v Koškovciach v Humenskom okrese, kde absencia
žiakov predstavovala 75 %. Najviac
škôl na Zemplíne bolo zatvorených
vo Vranovskom okrese, išlo o štyri
základné a štyri materské školy.
Akútnych respiračných ochorení
tu bolo hlásených spolu 1341, čo je
oproti predchádzajúcemu týždňu
o 156 prípadov menej. Najviac chorých zaznamenali vo vekovej skupi-

ne od šesť do 14 rokov. CHPO bolo
253, v troch prípadoch bol potvrdený vírus chrípky, TASR informovala Katarína Ragančíková z RÚVZ vo
Vranove nad Topľou. „V okrese Michalovce máme v porovnaní s minulým týždňom pokles ochorení na
chrípku o 16,24 %. Najvyššiu vekovú špecifickú chorobnosť sme mali
v skupine 6- až 14-ročných,“ informovala TASR regionálna hygienička RÚVZ v Michalovciach Janka
Stašková. Zaznamenali tu tiež pokles ARO o štyri percentá, najviac
chorých bolo vo veku od nula do
päť rokov. Komplikácie predstavovali 3,3 %, išlo najmä o zápaly
pľúc, dutín a uší. Výchovno-vzdelávací proces podľa jej ďalších slov
prerušili v siedmich zariadeniach,
z toho bolo šesť základných a jedna
stredná škola. Chrípka stúpla podľa
slov Staškovej v porovnaní s minulým týždňom v okrese Sobrance,

a to o 45 percent. Najviac chorých
zaznamenali rovnako ako v susednom Michalovskom okrese v skupine 6 až 14-ročných. Chorobnosť
na ARO však klesla o 2,4 %, najviac
prípadov zaznamenali medzi deťmi
vo veku od nula do päť rokov. Kom-

plikácie predstavovali 5,2 %, boli to
hlavne zápaly dutín, následne pľúc
a uší. Vyučovanie prerušili v piatich
školských zariadeniach, z toho boli
dve materské a tri základné školy.
V ZŠ Úbrež dokonca došlo k predĺženiu tzv. chrípkových prázdnin.
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Autá skončili mimo cesty v priekopách

Uplynuli týždeň došlo v regióne Zemplína k viacerým dopravným
nehodám. Najvážnejšou bola nehoda autobusu, ktorý sa prevrátil do
poľa. Na niektorých úsekoch bola poľadovica a tvorili sa snehové jazyky.

Milan Potocký, Zemplín

Počasie komplikovalo dopravnú
situáciu hlavne v okresoch Michalovce a Trebišov. Viacero áut
skončilo mimo cesty v závejoch
a v priekopách. Vážna dopravná
nehoda sa stala uplynulý týždeň
na ceste medzi obcami Trhovište
a Pozdišovce. Autobus zišiel z cesty
do poľa, kde sa prevrátil. V čase
nehody sa v ňom viezlo desať cestujúcich. „Päťdesiatjedenročný vodič viedol autobus z Vranova nad
Topľou smerom na Michalovce. Za
obcou Trhovište podľa doterajších

zistení neprispôsobil rýchlosť jazdy
poveternostným
podmienkam,
pričom z dôvodu silného bočného
vetra s autobusom zišiel vpravo
mimo vozovku do priekopy, kde
sa prevrátil na bok. Pri dopravnej
nehode došlo k ľahkému zraneniu
dvoch cestujúcich, ktorí boli prevezení rýchlou zdravotnou pomocou
do nemocnice. Na autobuse vznikla škoda vo výške cca 3.000,-eur.
U vodiča bola vykonaná dychová
skúška na alkohol s negatívnym
výsledkom. Doprava bola počas
vyťahovania autobusu z priekopy
odklonená hliadkami polície cez

Autobus sa prevrátil do poľa medzi obcami Trhovište a Pozdišovce v okrese Michalovce. |

FOTO: MILAN POTOCKÝ

obce Trhovište, Bánovce nad Ondavou, Laškovce a Pozdišovce. Vzhľadom na aktuálne poveternostné
podmienky polícia vyzýva vodičov
k zvýšenej opatrnosti a ohľaduplnosti. Z dôvodu silného vetra sa na
cestách vytvárajú snehové záveje
a miestami aj poľadovice. Vodiči
by mali spomaliť a svoju jazdu pri-

spôsobiť tak, aby sa v zdraví vrátili
ku svojim blízkym. Hliadky polície
budú cesty na kritických úsekoch
monitorovať a v prípade potreby
reagovať na dopravnú situáciu prijatím opatrení súvisiacich s bezpečnosťou v cestnej premávke ,“ informoval košický krajský policajný
hovorca Alexander Szabó.

Na zemplínske cesty sa zima vrátila so závejmi a jazykmi
Zuzana Bobriková, Zemplín FOTO: MILAN POTOCKÝ

Vplyvom sneženia a silného nárazového vetra sa v utorok podvečer
zhoršila situácia na cestách v Košickom kraji. V okresoch Michalovce,
Sobrance, Trebišov a najmä v juhovýchodnej časti okresu Košice okolie sa začali tvoriť snehové jazyky a
záveje. Postupne sa začal sneh hromadiť najmä na cestách vedených
otvorenými úsekmi, na úsekoch
ciest v záreze, teda na úsekoch pod
úrovňou okolitého terénu a na cestách v smere východ – západ.
Na odstraňovanie snehu bol okrem
29 sypačov, 9 traktorov s radlicami,
3 snehových fréz nasadený aj autogréder na odstránenie hrubo nafúkanej snehovej vrstvy a mantinelov
vytvorených pozdĺž ciest. „Každý
vodič mal vyhradený svoj okruh,
ktorý cyklicky udržiaval v časovom intervale závisiacom od dĺžky
svojho okruhu. Popri odstraňovaní
snehu radlicami boli cesty zároveň
aj posypávané. Na úsekoch s hrubšie naviatymi závejmi boli nasadené traktorové snehové frézy a aj

autogréder. Po odstránení snehu
z prejazdného profilu vozoviek a po
zmiernení vetra budú všetky cesty
opätovne skontrolované, prejazdné
profily rozšírené a podľa potreby
aj presypané,“ informovala technicko-prevádzková námestníčka
Správy ciest KSK Zuzana Fejesová.
V okresoch Michalovce a Sobrance
bol v stredu 8.februára o siedmej
ráno vyhlásený 1. kalamitný stupeň,
v okrese Trebišov o deviatej ráno.
Prvý kalamitný stupeň ešte stále
trvá vo všetkých troch okresoch.
Na cestách na západ od Košíc
bol relatívny pokoj. Pracovisko
cestárov v Moldave nad Bodvou
vypomáhalo svojimi kapacitami
kolegom v okrese Košice okolie
na východ od Košíc. V pôsobnosti pracovísk v Rožňave a Spišskej
Novej Vsi dnes cestári odstraňovali zľadovatené vrstvy snehu ako
prevenciu pred zatápaním ciest
z roztopeného snehu. Na niektorých miestach podľa potreby opravovali dopravné značky. Najväčšie
problémy v okresoch Michalovce
a Sobrance boli na spojke Malči-

ce – Hradištská Moľva, sypač nemohol prejsť pre odstavené auto
v jazdnom pruhu. Cesta bola sprejazdnená až po nasadení snehovej
frézy a nakladača. Kritická bola
situácia aj na úsekoch: Horovce –
Trhovište – Pozdišovce, Michalovce – Zalužice – Lúčky, Michalovce
– Zemplínska Široká, Michalovce
– Zemplínska Šírava, Pozdišovce
– Laškovce – Ložín, Bánovce nad
Ondavou – spojka na železničnú
stanicu (vo februári 2012 tu vietor
navial 6 metrov vysoký závej), Oborín – Kucany, Michalovce – Suché,
Voľa – Pusté Čemerné, Nacina Ves

– Vybuchanec. V okrese Trebišov
bol kritický stav na úsekoch Zemplínske Jastrabie smerom na most
Ondava, Zemplínske Jastrabie –
Cejkov, Cejkov – Brehov, Novosad
– Kysta, Novosad – Hraň - Sirník,
Veľaty – Michaľany, Hriadky - Horovce, Horovce – Vojčice, Zemplínsky Branč - Nižný Žipov, Parchovany – Božčice, Kravany – Stankovce
až po hranicu s vranovským okresom, Bačkov – Kravany - Albínov,
Malý Ruskov – Plechotice, Kráľovský Chlmec – Svätuše, Malý Horeš
– Veľký Horeš, Veľký Ruskov - Sečovce.
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Humenčania sa cez zimu sťažujú na neporiadnych psičkárov

Neodpratané chodníky a cesty po snehovej kalamite neboli jediným problémom, ktorý v uplynulých dňoch dvihol adrenalín nejednému Humenčanovi.
Viacerí obyvatelia mesta sa sťažujú na nezodpovedných psičkárov, ktorí po svojich štvornohých miláčikoch neupratujú psie exkrementy.
Milan Potocký, Humenné

Viacerí Humenčania sa sťažujú na neporiadnych psičkárov, ktorí po svojich chlpáčoch neodstraňujú z verejných priestranstiev psie výkaly. V tomto ročnom období
sú viac viditeľné ako inokedy.
„Je to niečo strašné. Trochu sa roztopil sneh a všade
je množstvo psích výkalov.
Príďte sa pozrieť ma Štúrovu
ulicu, koľko tu toho je,“ povedala rozhorčená Humenčanka, ktorá nám zavolala do
redakcie. Podobná situácia
je aj v ďalších uliciach a na
sídliskách v meste. Tento nelichotivý stav pripúšťajú aj
samotní psičkári. „Je pravdou, že teraz v zime je to oveľa viditeľnejšie aj horšie ako
inokedy. Mnohí nezodpovední chovatelia nezbierajú
výkaly, pretože si myslia, že
všetko prikryje sneh. Teraz,
keď sa trochu roztopil, tak je
to všade samý výkal,“ povedala majiteľka 7-ročného kríženca, ktorú sme stretli počas
venčenia psíka na Ulici dargovských hrdinov. „Arogantní sú často majitelia, ktorí nevenčia svojich psov v mieste
svojho bydliska, ale naschvál
s ním prídu do inej časti mesta, kde sa s nikým nepoznajú.
Psa nechajú často voľne pobehovať bez vôdzky a nezbierajú po ňom ani exkrementy,“
dodala Humenčanka. „Je to
lenivosť a nezodpovednosť,
keď niekto po svojom psovi
neuprace. Na sídliskách sa
nachádzajú koše, ktoré sú
špeciálne určené na psie exkrementy, takže sa nikto nemôže vyhovárať, že to nemá
kam dať. Je to nezodpovedné

hlavne voči deťom, ktoré sa
hrávajú v snehu,“ povedala
42-ročná Anna, majiteľka
maltézskeho psíka.

V Humennom žije oficiálne vyše tisíc psov

O tom, že nejde o zanedbateľný problém, potvrdzuje aj
fakt, že na území mesta Humenné žije oficiálne vyše tisíc
psov. Podľa evidencie prihlásených psov bolo v uplynulom týždni na území mesta
zaregistrovaných
presne
1084 štvornohých miláčikov.
Reálne je ale celkový počet
psov vyšší, niektorí majitelia
chovajú psov načierno. Najväčší pohyb psov je na Laboreckej ulici. Podľa registra je
ich tam až 85, na Ulici SNP
je oficiálne 69 psov, na Jasenovskej ulici 56, Brestovskej
32, Budovateľskej 10, Kudlovskej 43, Osloboditeľov 42,
na Partizánskej ulici 40, na
Trebíčskej 45, na Mierovej
ulici 30 a Gaštanovej 32 psov.
Najväčšiu skupinu z celkového počtu psov na území mesta
tvoria kríženci. Je ich až 216.
Druhým najviac rozšíreným
plemenom je yorkshirský
teriér 146, potom nasleduje
nemecký ovčiak s počtom 68.

Nezodpovedným psičkárom hrozí pokuta

Ak majiteľ chová psa v byte
alebo vo firme, zaplatí ročne
daň za psa 34 eur, ak je psík
chovaných v rodinnom dome,
záhradkárskej chatke alebo
pozemku na území mesta zaplatí 7,70. Chovatelia psov
musia dodržiavať všeobecné
záväzné nariadenie, ktoré
jasne hovorí o vymedzení
miest, kde je voľný pohyb psa

Na psie exkrementy sú na sídliskách nainštalované špeciálne koše. Za neupratanie výkalov
hrozí chovateľom pokuta až do výšky 65 eur. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Humenčania sa sťažujú na neporiadnych psičkárov, ktorí hlavne v zimnom období
neupracujú výkaly po svojich chlpáčoch. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

a vstup so psom zakázaný,
o vodení psa a znečisťovaní
verejného priestranstva na
území mesta. Vstup so psom
je napríklad zakázaný na detské ihriská a pieskoviská, do
areálov škôl a školských zariadení vo vlastníctve mesta,
na mestské kúpaliská a mestské športové ihriská, na verejné pohrebisko, do mestských fontán, kultúrnych
zariadení a obradných siení
a na mestské trhoviská. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na

psov so špeciálnym výcvikom
- vodiaci a asistenčný pes,
služobné psy a na psov terapeutov. Mestské nariadenie
hovorí jasne, že ten, kto vedie
psa, musí byť vybavený vreckom na bezprostredné odstránenie psích exkrementov.
Kontrolu nad dodržiavaním
tohto nariadenia vykonávajú
príslušníci mestskej polície.
Za neupratanie exkrementov
hrozí previnilcom pokuta až
do výšky 65 eur.
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ANKETA: Je podľa vás v meste problém s nezodpovednými
psičkármi, ktorí nezbierajú po svojich psoch exkrementy?
Text a foto: Milan Potocký, Humenné

Michal, 22 rokov

sneh, je toho veľa. Ja mám
psíka, ale poctivo zbieram.
Viem, že aj mestskí policajti
chodia a to kontrolujú.

Alžbeta, 72 rokov

Marián, 69 rokov

Mne to prekáža, dosť mi to
prekáža. Ja zbieram poctivo,
ale to, čo je na sídliskách, je
jednoducho katastrofa. Susedia sa sťažovali, že sa s dieťaťom nemôžu ísť hrať do snehu
pred bytovkou, lebo sú tam
samé výkaly. Ja venčím psíka mojej dcéry, ktorý má už
deväť rokov, ale stále po ňom
všetko pozbieram.

Nemám psíka, ale všimol som
si, že keď bol všade biely sneh,
tak bolo všade veľa exkrementov. Každý psičkár by si mal
vstúpiť do svedomia. Keď majú
nejaké vrecúško, tak by to mali
po svojom psíkovi upratať.
Ľudmila, 70 rokov
Vidím to všade, je toho dosť
veľa. Mnohí psičkári sú nezodpovední. Hoci osobne nemám psíka, mám rada psov,

ale niektorí majitelia by mali
byť zodpovednejší.
Dušan, 54 rokov

Tu pri čínskom múre je tu
strašne veľa exkrementov. Je
to katastrofa. Keď sa roztopil

Choďte sa pozrieť na chodník, ktorý vedie od Třebíckej
ulice. S prepáčením, všetko je
pošpinené. Psy by sa mali navyše vodiť na vôdzkach. Mnohí to nedodržiavajú. Pustia
psa vonku a psy vyskakujú aj
na ľudí zozadu.

V materských školách pribudnú chýbajúce miesta. Do kraja smeruje 16 miliónov eur

Prešovský samosprávny kraj prijal 59 projektových zámerov na zvýšenie kapacity a zlepšenie infraštruktúry materských
škôl. Z celkového balíka takmer 80 miliónov eur Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyčlenilo pre škôlky
v kraji takmer 16 miliónov eur.
Daša Jeleňová, Prešov

Vo výzve zameranej na zvýšenie kapacít materských škôl
bol stanovený termín predkladania projektových zámerov na 19. január tohto roka.
Ministerstvo spolu prijalo
272 projektových zámerov,
najviac ich prišlo za Prešovský kraj. „Na sprostredkovateľský orgán Prešovského
samosprávneho kraja bolo
doručených 59 projektových
zámerov, čo svedčí o mimoriadnom záujme zo strany
žiadateľov. Sú medzi nimi
zriaďovatelia
materských
škôl – obce, mimovládne
organizácie, neziskové organizácie, okresné úrady, sub-

jekty zo súkromného sektora,
cirkev a náboženské spoločnosti,“ špecifikoval vedúci SO
pre IROP za Prešovský samosprávny kraj Rudolf Žiak.
Ako dodal, spustenie eurofondovej výzvy na zvýšenie
kapacít infraštruktúry materských škôl reaguje na akútny
nedostatok miest v škôlkach.
Ide o výzvu z Integrovaného
regionálneho
operačného
programu (IROP), ktorú ministerstvo vyhlásilo začiatkom novembra minulého
roka. V škôlkach po celej krajine by mali pribudnú tisíce
nových miest. Žiadatelia, ktorí preukážu skutočnú potrebu
rozšírenia kapacity škôlok,
môžu prostriedky využiť na

výstavbu nových objektov
materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické
úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie
energetickej hospodárnosti
budov. „Novinkou Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci
prioritnej osi 2 je zavedenie
tzv. dvojkolového systému. V
prvom kole predkladajú žiadatelia projektové zámery.
Nie je potrebné mať hotové
nákladné projektové dokumentácie ani disponovať
stavebnými povoleniami. Ak
predložené projektové zámery spĺňajú všetky požiadav-

ky, na základe posúdenia je
vyhotovená pozitívna hodnotiaca správa. Až v druhom
kole sa predkladajú žiadosti o
nenávratný finančný príspevok,“ uviedol Žiak.
Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné
prostriedky je vyhlásená ako
otvorená. Na projekty rozšírenia kapacít materských
škôl v kraji je vyčlenených
spolu 15,973 milióna eur (bez
krajského mesta Prešov).
Prvý termín na predkladanie žiadostí je stanovený do
31.3.2017. V prípade nevyčerpania alokácie sa plánuje ďalší termín, ktorý je stanovený
na 30.6.2017
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V Humennom ocenili talentovaných fotografov
V galérii Vihorlatského múzea v Humennom sprístupnili verejnosti výstavu regionálnej postupovej súťaže amatérskej
fotografie H/Amfo Roberta Spielmana. Počas vernisáže si prevzalo ocenenie 14 amatérskych fotografov.
Milan Potocký, Humenné

Do súťaže sa zapojilo celkovo 37 fotoamatérov so 148
fotografiami. Fotografi boli
rozdelení do troch vekových
kategórií. Prvou a zároveň najpočetnejšou skupinou boli autori do 16 rokov,
v druhej boli fotografi do
21 rokov a v tretej súťažiaci nad 21 rokov. Fotografie
hodnotila odborná porota,
ktorú tvorili fotograf Robert
Tappert, fotografka a filmárka Veronika Bažaliková
a tajomníčka poroty Mária
Mišková. Porota napokon vybrala na výstavu 80 fotografií
od 29 autorov. Podľa poroty
súťažná prehliadka pomáha
rozvíjať umeleckú kreativitu,
technické schopnosti a nadanie mladých amatérskych fotografov. Zároveň vyhľadáva
nových autorov a podporuje
ich v tvorbe a poskytuje im
priestor na prezentáciu.

Porota hľadala
svojský prístup, nie
náhodu

Výstava prezentuje amatérsku
fotografickú tvorbu v regióne.
Predseda poroty fotograf Robert Tappert vysvetlil, že pri
hodnotení fotografií nekládli
prioritne dôraz na technickú
kvalitu. „Boli sme voči tomu
tolerantnejší, pretože nie
každý si môže dovoliť drahú
techniku. Vlastne sme ako
keby najviac ocenili, ak mal
niekto osobitý, vlastný prístup. Ak sa pokúšal nejakým
spôsobom pracovať v sérii.
To znamená so súborom fotografií,“ vysvetlil Tappert.
Doplnil, že séria fotografií

mala tvoriť nejaký spoločný
kontext. „To sme najviac ocenili. V kategórii do 21 rokov
to bolo také najevidentnejšie. Dokonca tá kategória by
mala byť niečím najinšpiratívnejšia práve v tom, že
práce, ktoré boli tam zaslané
a napokon aj ocenené, pracovali nejakým spôsobom
v sériách. Rozdiel medzi sériou a samostatnou fotografiou je v jednej veci, ktorá je
veľmi dôležitá. Samostatná
fotografia je odbor, kde sa
náhodou môže stať, že urobíte dokonalú fotografiu. Je to
jediné umenie, kde pomocou
náhody viete ako keby urobiť dokonalé dielo. Problém
nastáva vtedy, ak k tej fotografii treba priradiť nejakú
ďalšiu fotografiu. Pracovať
s tým súborom, stupňovať
to v tom, aby sa tie fotografie navzájom dopĺňali. Vtedy
viem, že sa nejde o náhodu.
To sme ocenili. Zohľadňovali sme, ak bol niekto svojský
vo svojom nápade a nazeraní
na jednotlivé témy,“ povedal Tappert. Práce mladých
autorov hodnotila veľmi pozitívne aj tajomníčka poroty
Mária Mišková. „Som rada,
že vlastne kategória mladých
autorov bola početne skutočne najviac zastúpená, a že
je to hlavne v tomto regióne
aj taká sila a entuziazmus,
že umelecká fotografia, ktorá zaznamenala minimálne
v slovenskom meradle svoje
pozitívne vklady a stále preukazuje, že bude mať svoje pokračovanie, tak to je pre mňa
aj taká vzpruha, že to, čo je za
mnou, nebolo nadarmo,“ povedala Mišková.

Medzi ocenenými bol aj Vladimír Vajs. Odbornú porotu zaujali jeho farebné fotografie
s názvom Šéf kurníka a Strážnik bicyklov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

V galérii Vihorlatského múzea môžete obdivovať 80 fotografií od 29 autorov do 9.
marca. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Medzi ocenenými sú
aj fotografky

V kategórii farebnej fotografie do 16 rokov získali ocenenie Dávid Benko a Marián
Tovarňak. Čestné uznanie
dostali Adam Tabak, Patrik
Jenčík a Klára Čiefová, ktorá
zároveň získala aj ocenenie
za čiernobielu fotografiu.
V kategórii autorov do 21
rokov získal čestné uznanie
za farebnú fotografiu Lukáš
Miško. V tej istej vekovej kategórii získala ocenenia za fa-

rebnú aj čiernobielu fotografiu Silvia Grešová. V kategórii nad 21 rokov boli ocenení
za farebnú fotografiu Lenka
Cholpová, Vladimír Vajs a
Natália Štitová. Čestné uznanie udelila porota Márii Huntejovej, Ľudovítovi Hruškovi
a Františkovi Feiglovi. V tej
istej vekovej kategórii získali
cenu za čiernobielu fotografiu Marián Mihalčo a Natália
Štitová. Čestné uznanie získal Ľudovít Hruška, Marián
Špilár a Natália Štitová.
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V mini zoo v Snine nájde návštevník zubra hrivnatého, nandu pampzového

Medzi priority občianskeho združenia Animoterapeticko-jazdecké centrum Snina, ktorého súčasťou je aj mini zoo, patrí vytváranie kontaktu medzi
človekom a zvieraťom. Jeho cieľom je prezentovať verejnosti tie druhy, ktoré sa v tunajších podmienkach bežne vyskytujú, ale aj nevyskytujú.
Tasr, Snina, FOTO: TASR

Pomáhajú deťom s autizmom

Medzi hlavné činnosti, za účelom ktorých centrum vzniklo, patrí jazdenie
na koni, ale aj hipoterapia, animoterapia a sčasti aj kanisterapia. Prichádzajú sem napr. deti s autizmom,
po mozgovej obrne, s poruchami pohybového aparátu alebo správania či
deti s Downovým syndrómom. „Je
tam veľký pozitívny vplyv kontaktu so

tieto výrobky dokončujeme a zároveň
máme aj pekáreň, v ktorej vieme piecť
domáci chlieb,“ priblížil Juško s tým,
že počas sezóny tak môžu návštevníkom ukázať postup pri výrobe tradičných domácich produktov, ktoré
sú s chovom hospodárskych zvierat

spojené. Prevádzku celého areálu
zabezpečuje približne šesť ľudí a tréner. „Máme aj dobrovoľníkov. Ak by
niekto chcel a nemá problém prísť
pomôcť a takýmto spôsobom aktívne
využiť svoj voľný čas, je u nás vítaný,“
podotkol.

INZERCIA
HE/0039

Centrum tiež pomáha pri záchrane
voľne žijúcej zveri. Pre TASR to uviedol predseda združenia a veterinárny
lekár Vladislav Juško. Okrem koní
tu návštevník nájde domáce zvieratá, ako sú kravy, ovce, kozy, prasatá a rôzne druhy hydiny. Pozorovať
môžu tiež oslíka, pštrosa, pávy a bažanty. Medzi netradičné druhy podľa
veterinára možno zaradiť quessantské
miniovečky, anglonubijské kozy, burgundské králiky či nandu pampového,
ale aj čílske veveričky. „Čo sa týka
takých zvierat, ktoré sú trošku iné,
tak máme tam danielov a máme tam
aj chráneného živočícha, ktorý je u
nás z dôvodu toho, že má poranenú
končatinu, tak máme tam zubra, ktorý je v našej starostlivosti,” priblížil.
V prípade, že chce návštevník stráviť medzi zvieratami nejaký ten čas,
k dispozícii je aj ubytovanie. Podľa
Juškových slov kontakt so zvieratami,
najmä u detí v súčasnej dobe absentuje. V rámci toho pristúpili aj k organizovaniu letných táborov. „Cieľom je
naučiť deti základy jazdenia na koni,
starať sa o zvieratá, pozorovať ich, čo
jedia, ako sa správajú, ako žijú, aké
majú návyky,“ priblížil. Deťom chcú
takýmto spôsobom ukázať, že zvieratá
sú dôležité, rovnako ako ich ochrana.
Tá prebieha v centre najmä počas
zimných mesiacov, keď sa tu starajú hlavne o vysilené srny, ale aj sovy
a iné druhy voľne žijúcich zvierat.

zvieraťom,“ spomenul predseda združenia v tejto súvislosti. Keďže v centre
chovajú aj hospodárske zvieratá, ďalšou z činností, ktoré vykonávajú, je
výroba bioproduktov, ako sú okrem
iného korbáčiky, syry či oštiepky.
„Máme k dispozícii aj udiareň, kde
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Šťastné a veselé Vianoce.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom
aj touto cestou vyjadruje všetkým spoluobčanom
poďakovanie za spoluprácu a prejavenú dôveru v
uplynulom roku a do nového roka 2017 praje všetkým
ľuďom dobrej vôle zdravia i šťastia,
veľa osobných a pracovných úspechov v
očakávaní ďalšej vzájomnej spolupráce.
Ďakujeme!
pplk. Mgr. Marek Lukacko,
riaditeľ OR PZ Humenné

PRANOSTIKA

„Príčina, ktorá mnohých
zdržiava, že nenapredujú
dosť horlivo v náprave
seba samého je strach pred
ťažkosťami alebo námaha
spojená s prekážkami.“

Biele Vianoce - zelená Veľká noc.
Ak sa hus na Vianoce blatom brodí,
Kompletný
na Jozefa kĺzaťarchív
sa bude na ľade.

Nájdete nás aj
(Tomáš Kempenský
– nemecký kňaz,
na facebooku:
rehoľník u Augustiniánov a mystik)

článkov
nájdete
Na
Štedrý deň
(24. 12.) na nebíčku
veľa
nahviezdičiek,
adrese budúci rok
urodí sa veľa kureniec.

a.s.

Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
vypisuje
výberové konanie na pozíciu

PREVÁDZKOVÝ ZÁMOČNÍK
– V O D Á R, K Ú R E N Á R
miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné
pracovný pomer:
na dobu určitú
nástup možný: asap
požadované vzdelanie:
stredoškolské odborné
podmienky kladené
na uchádzača:
-prax vo vodárenských prácach
-vodičský preukaz skup. B
predpokladaný termín
ukončenia výberového konania:
15. 1. 2017
Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou alebo e-mailom:
g.zeliznakova@chemes.sk

HE/0029

www.facebook.com/humenskyexpres

Keď na Narodenie Krista pršať začne,
www.humenskyexpres.sk
za štyri týždne počasie bude mračné.
Koľko sa prvý sneh ukáže pred
Vianocami, toľko bude trvať
po Vianociach.
Jasný Štedrý večer každému je milý.
A dá, vraj, pán Boh vína,
požehná i v obilí.
Keď v prvý sviatok vianočný (25. 12.)
slnko toľko intenzity dodá, kým gazda
koňa zapriahnuť stihne, snáď dobrá
úroda zemiakov bude.
Pekná chvíľa na Štefana (prvý mučeník
cirkvi, 26. 12.) sľubuje hojnú oberačku.
Keď vietor duje na Štefana, nebude
víno na budúci rok chutné.
Keď sa vetry sv. Štefana bijú, obrovské
záveje narobia.
Šedivý svätý Ján (apoštol, 27. 12.)
veští dobrý rok.
O Mláďatkách (28. 12. – sviatok
svätých Neviniatok, mučeníkov)
aj deň sa omladzuje.
Keď je na starý rok (31. 12.) jasno,
bude, zrejme, v maštaliach prázdno.
(jac)

PRANOSTIKA
a.s.

Na svätého
Valentínaa.s.
(14. 2.,
biskup a mučeník)
Chemes,
Humenné
zamrzne1,i 066
kolo mlyna.
Chemlonská
33 Humenné
v y omŕzajú
p i s utij päty,
e na Jozefa
Keď na Valentína
výberové
konanie
(19.
3.)na
si obuješ
ešte
krpce.
pozíciu
Sv. Valentín vtáčence nakŕmi.
Na svätúPREVÁDZKOVÝ
Julianu (16. 2., panna a mučenica)
ZÁMOČNÍK
– Zbo oVdvaÁdniRužAsnehČ
chystaj
voz a schovaj sane,
schádza
zo stráne.práce:
miesto
výkonu
Humenné
KeďChemes,
vo februária.s.
škovránok
si zanôti,
nástup
asap
očakávajmožný:
zimu i v apríli.
pracovný pomer:
Keď je február na
na sneh
bohatý,
býva marec suchý.
dobu
určitú
požadované
Aké fašiangy, takávzdelanie:
Veľká noc.
stredoškolské odborné
Februárová
voda – poliam
škoda.
podmienky
kladené
uchádzača:
Keď-platné
sa mačkana
cez
fašiangy
vyhrieva
na slnku,
preukazy na zváranie
v pôste sakyslíkovo-acetylénovým
bude pri peci zahrievať. Ak je február
mierny, jarný
časručné
bude biedny.
plameňom
a na
oblúkové
Keď zváranie
február voduobalenou
spustí, marecelektródou
ju na ľad zahustí.
-vodičský preukaz skup. B
Keď je vo februári mokro,
predpokladaný
v auguste by mohlo byťtermín
sucho.
ukončenia výberového konania:
Február15.
ak biely
a
mrazivý
1. 2017 je,
nádej na úrodu zaseje.
zamestnanie
Keď saŽiadosť
vo februáriozima
nevysilí, Veľkú noc
zasielajte
poštou
očakávajme
v
zimnej
nálade.
alebo e-mailom:
Ak je prvý fašiangový deň pekný,
g.zeliznakova@chemes.sk
okrasné budú aj prvé jarné výhonky.
KÚPALISKO V HUMENNOM
Vo februári vtáčiky
keď sú 25-metrový
tučne zaodeté,
vnútorný
BAZÉN
to ešte sneh– asanitárny
zimu. deň
19. 12. zvestuje
zatvorené
20. 12.
08.15 – 16.00 hod. (jac)

18.00 – 20.00 hod.
21. a 23. 12. 09.00 – 20.00 hod.
KÚPALISKO
HUMENNOM
22. 12.
09.00V
– 14.00
hod.
vnútorný15.00
25-metrový
bazén
– 20.00 hod.
24.
pona 25. 12. zatvorené
zatvorené – sanitárny deň
26.
12.
zatvorené
– sanitárny
ut		
08.15 – 09.00
hod. deň
27. 12.
08.15 – 20.00 hod.
		
12.00
–
13.00
hod.
28. a 30. 12. 09.00 – 20.00 hod.
		
17.30 –– 14.00
20.00 hod.
hod.
29.
12.
09.00
str, pia
12.00 –– 20.00
13.00 hod.
hod.
15.00
		
17.30 –– 14.00
20.00 hod.
hod.
31.
12.
09.00
1.
1. 2017 zatvorené
štvr		
12.00 – 13.00 hod.
– mužihod.
		SAUNA
14.00 – 16.00
ut
– pia
13.00
		
17.30––19.00
20.00hod.
hod.
ženy hod.
sob, ned 		SAUNA
09.00 – –20.00
ut – pia
14.00 – 18.00 hod.
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HE/0028

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

Myšlienka týždňa...

PONDELOK
PONDELOK
19. DECEMBRA 2016

HUMENSKÝ
HUMENSKÝ EXPRES
EXPRES

Riadková
inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

PPRREEDDAAJJ
 Predám BUKOVÉ ODREZKY.
Tel. 0908
102Tel.
786.
 Predám
OREŠEC.
0918

279 885.

HE-R/0001

PRÁCA

HE-R/0049

 Ponúkame
PRÁCU
 Predám
1,5-izb. byt. RK nevoPRE
OPATROVATEĽKY
Tel. 0902 154
908. a okovlať.
Rakúsku
(Viedeň
lie). Podmienkou je prax
v opatrovaní, rovnako
poHE-R/0031
trebná je znalosť NJ. Tel.
0902
087 243,
0915
333 579.
 Predám
BUKOVÉ
ODREZKY.
Tel.

0908 102 786.

HE-R/0015

HE-R/0001
 DREVOP, Dlhé
nad
Cirochou prijme do pracovného
pomeru
AUTO KLIETKY pre chov prepelíc; PASCE
MECHANIKA
do na
dielne
na líšky a kuny; LIAH-NE
vajíčka.
a PRACOVNÍKOV na gáViac
informácií
na
www.123nakup.eu
ter – za výhodných plato-tel. č. 0907
181 800.
vých
podmienok.
Info na
tel. č.: 0903 624 426.
HE-R/0045

HE-R/0035

 Prijmem
P R Á CHARISTOV
A
a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel.
0905
256urobiť
038.KARIÉRU a ešte stá Chceš

le hľadáš SUPER PLAT?
Informácie
HE-R/0002
v pobočke v Humennom – tel. 0907
525 298.
Východ / Západ SLNKA

19.12.
7:15 / 15:39 hod.
20.12.
7:15 / 15:40HE-R/0050
hod.
21.12.
7:16 / 15:40 hod.
7:16
/ 15:41
22.12.
 DREVOP
Dlhé
nad hod.
Cirochou
23.12. do 7:17
/ 15:42 hod.
prijme
pracovného
pomeru
24.12.
7:17 / 15:42 hod.
AUTOMECHANIKA
do dielne
25.12.
7:17 / 15:43 hod.
a26.12.
PRACOVNÍKOV
na gáter
7:18 / 15:44
hod. – za
výhodných
platových
podmienok.
27.12.
7:18
/ 15:44
hod.
28.12.
/ 15:45
Info
na tel.7:18
č.: 0903
624 hod.
426.
29.12.
7:18 / 15:46 hod.
30.12.
7:18 / 15:47HE-R/0047
hod.
31.12.
7:18 / 15:48 hod.
/ 15:49ahod.
01.01.
 Prijmem7:18
HARISTOV
PRACOV-

SAUNA – muži
ut – sob		 12.00 – 19.00 hod.
NÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel.
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MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES
13. 2. 		ARPÁD
14. 2. 		VALENTÍN
		
(Deň zaľúbených)
15. 2. 		PRAVOSLAV,
PRAVOSLAVA

(Deň osamelých /
17. 2. 		MILOSLAVA
Európsky deň periop- 18. 2. 		JAROMÍR,
eračnej ošetrovateľskej
JAROMÍRA
starostlivosti sestier)
19. 2. 		VLASTA,
16. 2. 		IDA,LIANA
KONRÁD

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.
MARIÁN KOPKO:
PRIEREZ TVORBOU
Vernisáž autorskej výstavy v pondelok

13. februára o 16.00 hod. vo výstavnej
sieni DK. Výstava potrvá do 6. marca.
MARTINKO KLINGÁČ
Je postavou z rozprávky Zlatá priadka
od Pavla Dobšinského. Mladá Hanka má
za jednu noc upriasť z konope a slamy
zlatú priadzu. Ak sa jej to podarí, môže
sa vydať za pána. Na pomoc jej prichádza Martinko, ktorý ju síce naučí robiť
zlatú priadzu, ale má podmienku: presne
o rok má Hanka buď uhádnuť jeho
meno alebo si ju vezme za ženu on...
– v nedeľu 19. februára o 15.00 hod.
v divadelnej sále DK. Vstupné 2 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

Východ / Západ SLNKA

pon  
ut
str
štvr
pia
sob
ned

6:35 / 16:52 hod.
6:34 / 16:54 hod.
6:32 / 16:56 hod.
6:30 / 16:57 hod.
6:28 / 16:59 hod.
6:27 / 17:00 hod.
6:25 / 17:02 hod.

KAŠTIEĽ –
VIHORLATSKÉ MÚZEUM
ROBERT TAPPERT: NE-MIESTA
Autorská výstava humenského fotografa
Roberta Tapperta, absolventa divadelnej
réžie VŠMU v Bratislave a DAMU
v Prahe.  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 srbskomaďarských 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... 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
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 – 14. februára o 19.30 hod.
REALITA (RÉALITÉ)
Nesmelému filmárovi Jasonovi (A.
Chabat) sa môže splniť sen. Bohatý
producent B. Marshall súhlasí, že zafinancuje jeho hororový film. S jedinou
podmienkou... Jason má 48 hodín na
to, aby objavil najlepší výkrik v histórii
filmu. Jeho hľadanie sa však postupne
mení na nočnú moru. Osobitý režisér
Quentin Dupieux naplnil Realitu ab-

surdným humorom, snovými pasážami
i hudbou Philipa Glassa.
komédia (FRA/USA, BEL), české titulky
– 15. februára o 19.30 hod.
LION
Päťročný indický chlapec Saroo sa stratí
vo vlaku, ktorý ho odvezie tisícky kilometrov od jeho domova a rodiny. Ocitne
sa v uliciach Kalkaty, kde sa musí naučiť
sám a opustený prežiť. Po strastiplnej
a nebezpečnej ceste sa na neho usmeje
šťastie a adoptuje si ho manželský pár
z Austrálie. O 25 rokov neskôr, vyzbrojený iba hŕstkou nejasných spomienok,
neochvejným odhodlaním a revolučnou
technológiou Google Earth sa vydáva na
dlhú cestu za svojou stratenou rodinou
v ďalekej Indii.
životopisná dráma (AUS/GBR/USA),
české titulky – 16. februára o 19.30
hod., 19. 2. o 16.30 hod.
LIEK NA ŽIVOT (A CURE FOR
WELLNESS)
Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčšinou veľmi nenápadne.
Mladý a ambiciózny manažér Lockhart
(D. DeHaan) dostane od nadriadených
jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória
pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu
ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred
časom uchýlil a podľa posledného odoslaného listu, z ktorej sa ani nechce tak
rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom
kúte švajčiarskych Álp. Jej personál tu
poskytuje životom a prácou vyčerpaným
boháčom špeciálnu očistnú liečbu. Ale
ponúkané zázračné procedúry možno
nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až tak
úplne dobrovoľný…
mysteriózny thriller (USA, GER),
slovenský dabing – 17. a 18. februára
o 19.30 hod.
T2 TRAINSPOTTING
Na začiatku bola príležitosť, potom prišla zrada... Prešlo dvadsať rokov, odkedy
Mark Renton okradol svoju partiu
o 16-tisíc libier a zmizol. Teraz sa vracia
domov - čistý, no s bremenom minulosti
a pocitom viny, spustí tak ďalší kolotoč
nepredvídateľných okolností. Očakávajú
ho i ďalší starí známi... V úlohe Rentona
sa opäť predstaví Ewan McGregor,
sekundovať mu bude aj Robert Carlyle.
krimi, dráma (USA), slovenské titulky –
18. februára o 16.30 hod., 19. 2. o 19.30
hod.
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OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Michal Šalata, nar. 1929
Anna Rašpľová, nar. 1957
MVDr. Alexius Čanda, nar. 1941
V BELEJ NAD CIROCHOU
Mária Hišemová, nar. 1941
V BRESTOVE
Ján Minda, nar. 1923
V HOSTOVICIACH
Mária Salaková, nar. 1930
Anna Gazdiková, nar. 1938
V ĽUBIŠI
Jozef Kulan, nar. 1937
V RADVANI
NAD LABORCOM
Anna Kozárová, nar. 1942
V SNINE
Mária Macková, nar. 1922
Michal Lipčík, nar. 1935
Štefan Burik, nar. 1948
V ZEMPÍNSKYCH
HÁMROCH
Jozef Zoller, nar. 1940
Myšlienka týždňa...
„Lásku neodovzdávame
v niečom veľkom,
ale prostredníctvom
malých činov láskavosti.“
(Richard James Foster – americký
kresťanský teológ, autor spolku
Quaker tradition)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
13. 02. Harmónia,
Ul. 1. mája 2045
14. 02. Dr. Max - Pharmstore,
Ul. 1. mája 23
15. 02. Avicena,
Nemocničná ul. 41
16. 02. Lúč,
Ul. 1. mája 22
17. 02. Pri Nemocnici HE s.r.o.,
Ul. 1. mája 5558
18. 02. BENU – OC Tesco,
Družstevná ul. 39
19. 02. Slnečnica 06,
Ul. 1. mája 21
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POLUDŇAJŠIE INFERNO NA SÍDLISKU III. PLAMENE, KÚDOL DYMU,
-MJK-, Humenné
Skúška psychickej odolnosti a trpezlivosti.
Tragédia, ktorú nechcete zažiť ani v tom najhoršom sne. Poniektorí zasadli k obednému
menu, no vo štvrtok 9. februára boli v Humennom aj takí, čo ratovali najprv holý život, resp.
čo najcennejšie bolo po ruke. Krátko popoludní
pocítili obyvatelia trinásťposchodového bytového domu na Třebíčskej ulici 9 (pri ZŠ Dargovských hrdinov) divný smrad v spoločných
priestoroch. Najbližšie byty boli zasiahnuté dymom priamo, okoloidúci spozorovali kúdol čierneho dymu stúpajúci z okna nahor. Okamžite
privolali hasičov.
Plamene v čase príchodu hasičských a policajných zložiek už pohltili rohovú miestnosť trojizbového bytu na treťom poschodí a rozpínali sa
smerom nahor (priama izba bytu na 4. poschodí)
i do minimálne dvoch ďalších miestností bytu.
Horúce oranžové plamene ohňa šľahali von oknom.
V tomto mieste bol aj lokalizovaný požiar. Policajti i hasiči evakuovali prítomných obyvateľov
bytovky, tí sa zhromaždili vonku v bezpečnej vzdialenosti. Poškodení majitelia dotknutých bytov (v
ktorom vypukol požiar, vedľajší, spodný i vrchný)
sa zdržiavali na chodbe, resp. sa snažili okamžitým
zásahom zmierniť vzniknuté škody (byt na druhom
poschodí vytápala voda použitá pri hasení požiaru).
Celá bytovka bola odstavená od prúdu elektrickej
energie na niekoľko hodín. Na mieste zasahovali štyri hasičské autá a jedna vysúvacia plošina.
Hasiči okrem ohňa museli čo najrýchlejšie likvidovať a vyhadzovať z okna horiaceho bytu horiace
predmety, rúbali posteľ, hrozilo, že sa požiar rozšíri
aj do najbližších bytov. Všetko skončilo pod oknami pri stromčekoch, následne zvyšné plamene ešte
dohasili vodou.

byt na treťom poschodí... nehovoriac o dotknutom
vyhorenom byte takmer do tla... bez ujmy nezostali
ani spoločné priestory bytovky... To sú len čriepky,
ktoré zasiahli životy najbližších zúčastnených na
tejto tragédii. Aj keď k zraneniu osôb či horším
následkom na ľudských životoch priamo nedošlo,
psychická trauma zostane.
Veliteľa zásahu a riaditeľa OR HaZZ SR v Humennom, Mareka Pavlova sme zastihli v čase,
keď v zhorenom byte prebiehalo odvetrávanie
a kontrola termo-kamerou: „V čase zásahu sa už
v horiacom byte nikto nenachádzal. Po našom
príchode bola izba v plameňoch, ktoré sa rozšírili
do ďalších izieb aj okna horného bytu. K zraneniu žiadnej osoby nedošlo. Príčina vzniku požiaru
je v štádiu vyšetrovania, na mieste je už znalec
zisťovania príčin požiaru, ešte sa k tomu nevyjadril. Pri hasení zasahuje asi pätnásť príslušníkov
jednotiek zo Záchrannej brigády i Hasičskej stanice
v Humennom.“
Následne bol pristavený aj evakuačný autobus pre
tých, ktorý museli opustiť svoje byty a chceli sa
v uzavretom priestore trochu zohriať alebo potrebovali nejakú inú okamžitú pomoc, do príchodu tej
odbornej.
Z tragédie sa budú spamätávať dlho
Sedemdesiatšesťročnej poškodenej majiteľke vyhoreného bytu, ktorá tam býva so svojím synom,
pri evakuácii ihneď po zistení vzniku požiaru v jej
izbe pomáhala mladá dvojica susedov z vedľajšieho bytu. Majiteľka vyhoreného bytu sa priotrávila
splodinami z horenia, keďže sa pohybovala v blízkosti požiaru. Bola pri vedomí. Predseda spoločenstva vlastníkov bytov preto telefonicky privolal
záchranku. Za pomoci dvoch žien, dlhoročných
obyvateliek bytovky, hasiča a lekárky došla poškodená po vlastných do záchranky. Hospitalizovaná
so stresovou reakciou bola v humenskej nemocnici.

Škody boli, našťastie, iba materiálne
Mnohí si až pri takejto tragickej udalosti uvedomia
hodnotu života a že všetko ostatné je pominuteľné,
no život je nenahraditeľný. Zdevastovaný byt
(vytopenie) na druhom poschodí pod ložiskom
požiaru následkom hasenia vodou... zdevastovaná izba (minimálne „vykurením“ a smradom,
tlakom ohňa vybité okno) na štvrtom poschodí...
priamym dymom z požiaru zasiahnutý susedný

Osemdesiatosemročná majiteľka vytopeného bytu
na druhom poschodí mala v tom čase na návšteve
svojho syna, ktorý ucítil v byte matky smrad po
dyme. Okamžite vybehol na chodbu, to už nebol jediný, kto spozoroval, že sa deje niečo zlé.
Nemýlil sa. Po vybehnutí schodiskom o poschodie

Požiar v byte 76-ročnej majiteľky (uprostred),
pravdepodobne, zanechá stopy aj na jej zdraví.
| FOTO MJK

Zatopená izba 88-ročnej majiteľky bytu pod
ložiskom požiaru. | FOTO MJK

Najprv museli hasiči zlikvidovať oheň valiaci sa von oknom, aby nespôsobil väčšie škody v byte priamo
nad ohniskom. | FOTO MJK

vyššie sa skaza prejavila sama. Izba bytu na treťom
poschodí sa ocitla v plameňoch. „Bývam tu od
chvíle, kedy bola táto bytovka postavená. Moja
rodina patrila medzi prvých nájomníkov. V živote
by som si nepomyslela, že ma takéto nešťastie
postihne,“ roztrasená a s plačom v hlase uviedla
88-ročná majiteľka vytopeného bytu, ktorý sa nachádza pod bytom zasiahnutým požiarom. Jej rodinní najbližší okamžite prišli pomôcť s odstraňovaním škôd, ktoré vznikali pri hasení požiaru v byte
nad. Vedrá ani desať rúk však pri takejto intenzite
„splavu“ vody nestačili. Ako-keby toho bolo málo,
radiátor v izbe, v ktorej horelo, nevydržal také teplo a praskol. Takže sa nadol valila aj voda horúca
a špinavá. Omietka na stenách a strope, koberce,
nábytok, zariadenie v troch postihnutých izbách
(voda si škáry v paneli nájde vždy) boli v priebehu
pár minút riečiskom, ktoré si našlo cestičku aj do
spodného bytu na prvom poschodí, nie však v tak
abnormálnom množstve.   

Požiar sa asi po hodine intenzívnej práce všetkých
prítomných hasičov podarilo uhasiť. Minimálne
pochvalu a uznanie aj touto cestou si zaslúžia títo
statoční muži, ktorí s plameňmi bojovali a pokorili
ich. Zostáva už iba na znalcovi zisťovania príčin
požiarov a vyšetrovateľoch, nájsť skutočnú príčinu
vzniku a ložisko požiaru, či išlo o cudzie zavinenie
alebo tzv. „samovznietenie“...

Takýchto škôd je vo vytopenom byte na druhom
poschodí veľa. | FOTO MJK

A pokračovať mohli všetci hasením interiéru poškodeného bytu. | FOTO MJK

Hrozivý pohľad. Jeden byt, minimálne dve izby
vyhoreli do tla, zostali len čierne ohorené steny
paneláka. Druhý byt bol vytopený. Odstraňovanie
škôd tak nebude ani v jednom prípade jednoduché, ani finančne závideniahodné. | FOTO ARCHÍV

Hasiči sa k požiaru dostali, našťastie, rýchlo. Ten
vypukol v byte na 3. poschodí 13-poschodovky.
| FOTO MJK
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SMRAD, SPLODINY HORENIA ZACHVÁTILI NIELEN TROJIZBOVÝ BYT

Pohľad do izby, v ktorom vypukol požiar. Hore poškodená okenná výplň. Hasiči skontrolovali všetky dotknuté byty pri hasení
požiaru. | FOTO MJK

Vianoce sú za nami... takýto darček by však nechcel nikto.
Doslova všetko, čo by mohlo vzplanúť pri likvidácii požiaru,
muselo okamžite skončiť mimo bytu. | FOTO MJK

76-ročná majiteľka vyhoreného bytu skončila
za odbornej pomoci zdravotníkov v nemocnici.
Zranená nebola, nadýchala sa však splodín.
| FOTO MJK

Veliteľ zásahu hasičov pri štvrtkovom požiari
na Sídl. III v Humennom – kapitán Marek Pavlov.
| FOTO MJK

Záujemcov bolo dostatok. V dobe mobilov, internetu a sociálnych sietí mali „divadlo“ najmä deti, ktoré cestou zo školy neodolali, aby sa svojimi autentickými zábermi nepochválili svojim
priateľom na sociálnej sieti. | FOTO MJK

Evakuačný autobus našťastie nikto použiť
nemusel. | FOTO MJK

Už ste videli také množstvo statočných mužov likvidovať požiar v jednom byte? „Klobúk dole“ pred nebezpečnou prácou a odvahou takýchto statočných mužov, ktorí často riskujú i svoj život. | FOTO MJK

Zavládol „pokoj“. Deň po požiari. Okno vyhorenej izby provizórne zakryté plachtou, nočné mrazy nepominuli, neskôr v priebehu dňa nahradila
už okenná výplň. | FOTO MJK

Požiar na Třebíčskej ul. 9 v Humennom je uhasený. Zostáva rátať škody a zistiť príčinu vzniku
tragédie. | FOTO MJK

Zásah si vyžiadal prítomnosť jednotiek Záchrannej brigády HaZZ i OR Hasičského a záchranného zboru
SR z Humenného. Aj v tomto momente je nutné si uvedomiť, aké dôležité je, keď rozhodujú o majetku
a životoch sekundy, keď majú záchranné zložky umožnený ľahký prístup do priestorov bytového domu
(vyhradená zóna bez možnosti parkovať na tomto mieste súkromnými vozidlami). V mnohých prípadoch vidíme autá parkujúce takmer čelom nalepené na múroch bytovky, že aj mamičky s kočíkom majú
problém dostať sa ku vchodu, nieto záchranári. . | FOTO MJK
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Debakel na ľade súpera západnej skupiny. Humenčania si takmer „neškrtli“
-MJK-, Partizánske
Ľadové karty sa už vo štvrťfinálovej
fáze play-off II. SHL premiešali.
Východ vs. Západ. Humenskí hokejisti
A-družstva mužov vytasili svoje hokejky
v sobotu 11. februára na ľade súpera
západnej skupiny, HK Iskra Partizánske. Tu podľahli súperovi vysokým
rozdielom 1:8. Podotknime, že základnú
časť ukončili hokejisti Mládežníckeho
hokejového klubu Humenné na prvej
pozícii (skupina B - Východ), ich
štvrťfinálový súper sa plavil studenou
až piatou priečkou v skupine A - Západ.
Zdá sa, že pomer síl na ľade týchto
dvoch oblastí je dosť odlišný. No a zo
štatistiky vyplýva, že tvrdá hra humenskej družiny na rozhodcovské trio nezabrala. Partizánske však uspelo celkom
dobre v ponúknutých presilovkách.
Jediným čestným gólovým strelcom z radov Humenčanov bol Martin Dolgoš, ktorý
v presilovke (5/4) za asistencie J. Kmiť
a M. Tkáč zapísal jediný gól MHK Humenné na pôde Partizánskeho. Najproduktívnejším hráčom domácich bol Lukáš Tvrdík
s dvoma gólmi a troma asistenciami. Aj
v počte „vytasených“ striel na bránu súpera
boli efektívnejší hokejisti Partizánskeho
(53-34), zato vylúčenia ovládli humenskí
hokejisti (5-12; všetko 2-minútové tresty
– Podsedlý 3x, Faith 1x, Maury 1x, Čopák
2x, Komarnickis 1x, Šechný 1x, Mach 1x,
Buraľ 2x). Práve preto sa domácim naskytla možnosť vyťažiť z početnej výhody
a zužitkovali štyri v pomere ku jednej.
Aktuálne dvojice štvrťfinále play-off II.

Tento víkend sú v hre humenských hokejistov, pravdepodobne, až dva rozhodujúce
zápasy. | FOTO ARCHÍV MJK

SHL: MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. –
MHK Dubnica nad Váhom; Hokejový klub
2016 Trebišov – HC Bratislava; HK Iskra
Partizánske – MHK Humenné; HC Dynamax 96 Nitra – HK Brezno.
II. HOKEJOVÁ LIGA, skupina B
– štvrťfinále play-off (1. zápas)
Iskra PARTIZÁNSKE
- MHK HUMENNÉ
8:1 (0:1, 3:0, 5:0)
Góly: 24. (pres. +1) I. Malinka (Tvrdík,
Káčer), 28 (pres. +1) 6. (pres. +1) L.
Tvrdík (J. Ondruška, Káčer), 34. (pres.
+2) L. Tvrdík (Káčer, Malinka), 44. M.
Mihalik (Tvrdík, Malinka), 47. (pres. +1)
J. Gašparovič (Školka, J. Ondruška), 48. F.
Tupý (Gašparovič, Sapár), 57. J. Uhrecký
(Školka, Peniaška), 60. L. Káčer (Tvrdík,
Malinka) – M. Dolgoš (Kmiť, Tkáč).

Strely: 53-34. Vylúčenia: 5-12. Presilovky: 4-1. Oslabenia: 0-0. R: Ľ. Vido – Š.
Hrkotáč, Š. Mráz. D: 856.
HK Iskra: B. Hippík – M. Mihalik, I. Malinka, L. Tvrdík, J. Ondruška, L. Káčer – Š.
Peniaška, L. Cvejn, J. Uhrecký, Pe. Ondruška, O. Školka – F. Tupý, S. Výborný,
A. Sapár, M. Ondruš, J. Gašparovič, I.
Beniak, T. Ladický, P. Uhrovčík. Tréner:
Marek Adamík.
MHK: T. Petro (48. K. Strmeň) – R.
Šechný, M. Tkáč, J. Kmiť, M. Dolgoš, F.
Podsedlý – J. Faith, O. Briják, J. Dancsák,
Ľ. Buraľ, D. Komarnickis – Ľ. Sabol, R.
Ficko, V. Čopák, S. Maury, Mi. Mach – E.
Dzoba. Tréner: Richard Šechný.
Po prvej tretine to s humenským druholigovým výberom nevyzeralo až tak
„tragicky“. Jediným strelcom úvodnej
dvadsaťminútovky bol totiž Martin Dolgoš. Ten v spolupráci s Kmiťom a Tkáčom

využil presilovku 5 na 4 v čase 5:26 minút.
Gólový ohňostroj domácich v smere na T.
Petra v humenskej svätyni spustili tri presilové hry Partizánskeho (2x 5/4, 1x 5/3)
v druhej tretine – Igor Malinka vyrovnal
skóre a Lukáš Tvrdík sa presadil hneď
dvakrát po sebe – 3:1. V hokeji ničím výnimočný stav. Ale jedinou dvojicou, ktorá
lovila puk zo svojej brány boli Tomáš Petro do 48. minúty (Martin Mihalik, Juraj
Gašparovič 5/4 a Filip Tupý) – 6:1, neskôr
ešte dvoma gólmi pokorili Jozef Uhrecký
a Libor Káčer druhého brankára Kristiána
Strmeňa.
•
play-off štvrťfinále, 1.
zápasy * Liptov. Mikuláš – Dubnica n/V.
5:7 (1:2, 4:4, 0:1); Trebišov – HC Bratislava 3:4 (1:1, 2:3, 0:0); Nitra – Brezno 4:5 PP
(3:3, 1:1, 0:0 – 0:1).
Statní chlapci z Ponitria sa tak na
víkend usídlia u najvýchodnejšieho súpera II. hokejovej ligy, v Humennom. Ak majú vedenie MHK
Humenné, tréner A-družstva mužov
R. Šechný, kapitán J. Dancsák
i samotní hráči v úmysle postúpiť do
prvoligových vôd, potrebujú aj silnú
podporu a odozvu fanúšikov priamo
v dôležitých víkendových dueloch.
Keďže ten prvý na ľade Partizánskeho
humenskí hokejisti prehrali vysokým
rozdielom, v prípade, že pomýšľajú
na postup, budú musieť vyhrať oba
víkendové zápasy (MHK Humenné
– HK Iskra Partizánske) na domácej
pôde – v sobotu 18. februára i v nedeľu
19. februára, vždy v rovnakom čase
o 17.30 hodine.

„Bobry“ rozvlnili vodu debického krátkeho bazéna
(mtgh), -MJK-; Debica, Humenné
Poľské mestečko Debica z Podkarpatského vojvodstva hostilo 371 plavcov – 190 mužov/chlapcov a 181 žien/
dievčat z tridsiatich poľských a štyroch slovenských plaveckých klubov.

Správna póza pre fotografa – Viktória Vrábľová
lovila zlato i striebro. | FOTO ARCHÍV PKCH

V dňoch 3. a 4. februára na pretekoch
„Zimowe Mistrzostwa MKP Bobry
Debica“ zápolili s časom i konkurenciou v krátkom 25-metrovom bazéne
o čo najlepšie umiestnenia i medaily.
Mini-výpravu Plaveckého klubu Chemes z Humenného – dve dievčatá a jeden chlapec, viedol tréner Marián Tomahogh. Všetci traja naši plavci svojimi
umiestneniami a dobrými plaveckými
výkonmi znova dostali mesto Humenné
a náš plavecký klub Chemes do povedomia poľskej plaveckej komunity.
Jedenásťročný Timotej Leško sa trikrát postavil na najvyšší stupeň víťazov
- zlatom ho dekorovali za disciplíny 200
m voľný spôsob, 100 m znak a 100 m
polohové preteky; svoju medailovú
bilanciu si rozšíril o dve bronzové za
50 a 100 metrov voľným spôsobom.
Viktória Vrábľová bola vo svojej vekovej kategórii najrýchlejšia v prsiarskej disciplíne na dĺžke 200 metrov

a striebrom ju
ovenčili dvakrát
- na 50 a 100-metrovej trati disciplíny prsia. Dvanásťročná Nina
Trebišovská sa
v silnej konkurencii umiestnila najlepšie v motýliku,
keď 50 m doplávala na ôsmom a 100
metrov na deviatom mieste. V znakárskej disciplíne
na 100 metrov
skončila na jedenástom mieste. Jej
snaha po víťazstve
a dobrom umiestnení znamenala,
že vo všetkých
štartoch si vylepšila osobné rekordy.

Na výjazde v poľskej Debici - zľava: T. Leško, V. Vrábľová a N.
Trebišovská s trénerom M. Tomahoghom. | FOTO ARCHÍV PKCH
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Basketbalové koše deravé neboli. Obranné hradby Krompašanov zostali nepriestrelné
-MJK-, Humenné
Lekciu museli strpieť aj naši
druholigoví hráči 1. Basketbalového
klubu Humenné. Súper zo Spiša hral
a „lietal“ s ľahkosťou, jeho výšková
prevaha na palubovke MŠH v Humennom v sobotu 11. februára bola
viditeľná. Aj doskoky boli evidentne
výsadou Krompašanov a domáci nenachádzali recept na ich hru.
Vzchopili sa iba v tretej štvrtine, čo
bolo pre konečnú bilanciu málo, tú
aj vyhrali, keď hrali ako pokropení
„živou“ vodou. Aj keď mierne, ale
predsa len vedenie si hostia držali.
Dominovali v obrane i útoku, ich
clona bola nepriestrelná.

Desaťbodový Jurčišin (vrátane dvoch trojok – druhý sprava)
a Mi. Babjak (s loptou). | FOTO MJK

II. BASKETBALOVÁ LIGA – MUŽI
skupina Východ

Dano Gavaľa patril tiež k ťahúňom humenského družstva
basketbalistov. | FOTO MJK

1.BK HUMENNÉ – DASTET
KROMPACHY
67:87 (15:24, 13:24, 22:16, 17:23)
1.BK: D. Gavaľa 10, Mi. Babjak 8,
Pe. Lošák 8, I. Kusko 5, Ma. Babjak 4,
(V. Tkáč 8, O. Čech 7, M. Jurčišin 10,
Ľ. Boršč 6, D. Kulik, M. Havriľák 1).
Tréner: M. Burič.
BKM Dastet: Frankovič, Antoni, Vojčík, Šomšák, Smik (Grisák, Kozel,
Holda). Tréner: T. Drankaľuk.
Už úvodný „rozstrel“ dvoch vysokých
súperov naznačil vývoj stretnutia.
Kusko (inak takmer vždy úspešný)
loptu nezískal pre svoj tím a zásluhou
Smika hostia viedli po dvoch presných zásahoch 0:4. Na Krompašanov
si trúfla v prvej štvrtine iba trojica
domácich – Gavaľa 7, Tkáč 4 a Mi.
Babjak 4 body, z toho Dano Gavaľa

Takto sa musel naťahovať často aj I. Kusko (bielo-modrý dres) na vysokých V. Tkáč sa prediera súperom Smikom pod kôš Krompašanov.
súperov z Krompách. Vľavo asistent trénera Pe. Lošák. | FOTO MJK
| FOTO MJK

spôsobovali humenské fauly. Krompašania zachytávali lopty v útoku
domácich a ťažili často z brejkov. Clona súpera bola doslova nepriestrelná,
domáci mali celkovo problém so zakončením.
To sa ale čiastočne naštrbilo v tretej
desaťminútovke. 20-bodový náskok
si preniesli hostia do druhého polčasu.
S úmyslom postupne z neho ukrajovať trénerovi Buričovi vychádzalo.
Jeho hráči pridali na intenzite, začali
sa presadzovať a úspešní boli aj v osobných súbojoch. Zasadili do koša
súpera aj dve trojky – Jurčišin (41:59)
a Kusko (48:62). Avšak to, čím dominovali Humenčania v tretej štvrtine,
akosi zanedbali, súper ich už nevpustil do zóny tak často, obruč koša
Krompašanov mal zrazu odpudzujúci
charakter. Vedenie si hostia pokojne
držali. Tri a pol minúty pred koncom
dostal dôveru trénera opäť mladučký,
iba 17-ročný, Maťo Havriľák a jeden
svoj bodík (trestný hod) si aj zapísal.
A zase sa natíska otázka, či by nebolo
vhodné tohto mladého hráča zamiešať
priamo do celej poslednej štvrtiny.
Kondička, rýchlosť ani správne
zmýšľanie v hre mu určite nechýbajú.

A skúsenosti potrebné pre výkonnostný rast sa predsa zbierajú v zápasoch
proti náročným súperom.
Pred humenskými basketbalistami sú
už len dve súťažné kola tejto sezóny.
Tento víkend sa hráči 1. BK Humenné
ocitnú na pôde súpera Tydam UPJŠ
Košice. Rozlúčka s fanúšikmi II. ligy
skupiny Východ bude 25. februára
na domácej palubovke MŠH, kedy by
v obvyklom čase o 15.00 hod. mali
privítať celok BK Slovenský orol
Levoča.
HE-S/0022

zasadil aj jednu trojku domácich v tejto časti duelu. Humenčania darovali
hosťom množstvo trestných hodov,
ukázali sa na ich strane banálne chyby. Nevediac prečo hrali ako-keby
rozhárane a pritom
efektnejšie hrajúci
súper nebol nezdolateľný, tréner Burič
snáď očakával iba
viac aktivity od svojich zverencov, no ich
ruky i nohy boli akosi
„zviazané“. Na strane
druhej,
niektoré
bravúrne
zákroky
(Maťo Babjak, Tkáč)
zabránili väčšiemu
bodovému náskoku
hostí. Nie s veľkým
mankom (15:24) sa
vybrali domáci do
druhej štvrtiny, hneď
v úvode vzorne zahral O. Čech (2+1 b).
Domáci nenachádzali
recept na hru súpera,
tá sa navyše kúskovala trestnými hodmi
Tréner 1. BK Humenné, Marek Burič, a humenská striedačka. | FOTO MJK zo 6 metrov, ktoré

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E v Humennom
Ul. Dargovských hrdinov 9

tel. 0948 505 525

16 | ŠPORT

PONDELOK
13. FEBRUÁRA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

Strelecká efektivita zo strany „anjelov“ - šťastena vôbec nepriala súperovi

-MJK-, Humenné
Naša druhá najvyššia
futsalová súťaž na Slovensku sa blíži k záveru
svojho aktuálneho ročníka 2016/17. Pre hráčov
Angels Humenné zostáva
v zálohe už iba jedno kolo
tento víkend. V dohrávke 5. februára si „medvede“
z Košíc s „anjelmi“ potvrdili svoju pozíciu lídra skupiny Východ. Na päty im šliapal druhý košický celok
„zlatníkov“, ale ten po poslednom víkende má už za
sebou všetky zápasy odohrané a na poradí prvého
a druhého sa už s najväčšou pravdepodobnosťou nič
meniť nebude.
Favoritom stretnutia 11. kola boli tabuľkovo lepšie postavení humenskí „anjeli“, ale Bardejovčania v piatok
10. februára podvečer na palubovke MŠH v Humennom
dokazovali, že len tak zadarmo domáci víťazstvo nedosiahnu. Traja humenskí futbalisti (Vlado Voroňák, Noro
Sališ a Dávid Legdan) v službách bardejovského druholigového futsalu karty nezamiešali iba herne, ale aj mierne
gólovo. Humenčania už strácajú na prvých dvoch v tabuľke nedosiahnuteľné body do konca súťaže a prípadnou výhrou z posledného zápasu II. slovenskej futsalovej
ligy skupiny Východ v Starej Ľubovni by si mali potvrdiť
svoju tretiu priečku v sezóne 2016/17.
11. kolo
ANGELS HUMENNÉ
– PARTIZÁN BARDEJOV
8:2 (3:0)
Góly: 14., 19. a 38. M. Mamaj, 14. M. Zlacký, 28. T.
Karas, 30. M. Porvazník, 33. D. Popik, 35. J. Mišenko –
27. D. Legdan, 39. V. Voroňák.
R: Pa. Havrila – B. Marko. D: 150.
Angels: Pe. Vaško (21. M. Klamár) – M. Mamaj, J. Skvašík, M. Zlacký, J. Mišenko, M. Porvazník, D. Popik, G.
Horvat, C. Vasiľ, R. Mižík, T. Karas.
Partizán futsal: A. Lipták – L. Stachura, E. Lazur, T.
Kiseľ, Pa. Vaľko, L. Križanovský, V. Voroňák, F. Knap,
A. Harenčák, D. Legdan, N. Sališ.
Úvodných desať minút sa nieslo v opatrnom oťukávaní
futbalových kľučiek z oboch strán, zároveň, vzhľadom
na rýchlu a svižnú hru, sa hralo čistým športovým spôsobom, teda, aspoň prvý polčas. Zvýšenú pozornosť
ako prvý vyvíjal domáci brankár Peťo Vaško, keď sa až
pred neho prekľučkoval Voroňák, navyše Mižík dvakrát
nepustil súpera k zakončeniu. V 8. min. potiahol Popik
z vlastnej polovice akciu, loptu si priťukol s Mamajom,
ale sám Popik mal vo finále vychýlenú mušku, o minútu
neskôr aj C. Vasiľ či Mišenko takto minuli priestor brány.
Aktivitu z radov Bardejovčanov na humenské obranné
hradby často prezentoval rýchlonohý Vaľko. Pochváliť
v tejto fáze duelu treba aj brankára hostí Liptáka. Gólový účet humenským „anjelom“ otváral v čase 13:30
min. kapitán M. Mamaj, spoločne s brankárom Liptákom
skončili obaja na zemi, no Mamaj bol dôsledný a loptu
dotlačil do brány – 1:0. Následne v čase 13:56 min. poľahky napol sieť jedovkou zľava M. Zlacký a zvýšil na
2:0. Porvazníkovu strelu na bránu v 15. min. bravúrne
vyškriabal na roh bardejovský Knap, o minútu neskôr
lizla loptu z nohy Legdana rameno brankára Vaška, ktorá
skĺzla von z bránkoviska. V 17. min. mieril Horvat tesne
nad, po oddychovom čase hostí vynikol dvakrát domáci golman. V čase 18:28 min. Mamaj oklamal obranu,
keď sa bez úmyslu zakončiť pohrával s loptou a zrazu

T. Karas tiež prispel k víťazstvu „anjelov“
nad Bardejovom, i Pa. Vaľkom. | FOTO MJK
Pa. Vaľko narobil humenským brankárom
starosti, nie gólové. Zato M. Porvazník si
svoj gólový moment užil. | FOTO MJK
Humenskému futbalovému fanúšikovi známa
dvojica - M. Mamaj a V. Voroňák. | FOTO MJK

nadvihol loptu ponad brankára do rohu šibenice – 3:0.
V poslednej sekunde z otočky kapitán domácich Mamaj
napálil z uhla do žrde a za polčasového hvizdu sa lopta
ešte obtrela o brankára, no aj keď skončila v sieti, gólovo
však nemohla byť hodnotená.
Do druhej polovice duelu sa medzi žrde humenskej svätyne postavil brankár Maťo Klamár a v 22. min. si už
musel preveriť reflexy. V 23. min. mohol Križanovský
znížiť vedenie „anjelov“, z trestného kopu napálil iba
vzdialenejšiu žrď. Presne o minútu opečiatkoval Voroňák
bližšiu žrď konštrukcie domácej brány, keď rozohral
peknú a rýchlu akciu. Nakoniec domáceho golmana prekonal v čase 26:21 min. D. Legdan – 3:1. Možno trochu
posmelenia priniesol jeho gól Bardejovu, ale nie nadlho.
V čase 27:20 min. T. Karas z brejku rýchle prebehol až
pred brankára a nezaváhal ani na chvíľu – 4:1. V 29. min.
sa Legdan pohral s brankárom Klamárom, ale C. Vasiľa
neoklamal, ten ho totiž suploval pri žrdi odhalenej domácej brány. Spolupráca J. Mišenko – M. Porvazník v čase
29:40 min. priniesla striedačke Angels Humenné piatu
radosť – 5:1. Prečíslenie hostí v čase 32:07 min. využila
dvojica J. Skvašík – D. Popik na poltuctový gólový zápis „anjelov“. Domáci čelili v čase 34:16 min. šiestemu
faulu (6-1), za čo rozhodca nariadil 10-m kop, Sališ sa
postavil zoči-voči Klamárovi, bránu prestrelil ponad.
„Nedáš – dostaneš“ sa naplnilo do bodky v čase 34:33
min., kedy najmladší „anjel“ na humenskej palubovke
J. Mišenko umožnil brankárovi Liptákovi zraziť si loptu za chrbát do vlastnej brány – 7:1. No a v čase 37:27
min. deklasoval súpera kapitán „anjelov“ M. Mamaj,
keď svojím hetrikom v zápase po spolupráci s Popikom
doslova „prekabátil“ brankára – 8:1. Výber trénera Laca
Vasilenka už v tejto fáze zápasu nemal čo stratiť, priestor
preto dostali hostia po domácich fauloch na konte – ten
siedmy v 39. min. korunoval z 10 metrov s ľahkosťou V.
Voroňák presným gólom – 8:2, následne dostal rovnakú
šancu aj Legdan za ôsmy faul domácich, no mieril ponad
bránu. Prikrášliť výsledok, pre bardejovský futsal, mohol
tri sekundy pred koncom zápasu Voroňák, ale jeho strelu
zastavilo brvno domácej brány.
dohrávka 10. kola
GRIZZLY KOŠICE
– ANGELS HUMENNÉ
7:2 (4:1)
Góly: 1. V. Turek, 4. M. Hrabčák, 7. K. Grega, 19. V.
Turek, 22. Pe. Grutka, 31. M. Sasák, 40. J. Kofčák – 6.
vlastný (T. Kuruc), 29. Pe. Šuľák.
ŽK: E. Lukáč, M. Hrabčák – nikto. R: Pa. Havrila – J.
Chnupa. D: 200.

Najmladší futsalový „anjel“ v Humennom – Jakub Mišenko. | FOTO MJK

Cez prestávku si nejaké to euro zarobil aj syn G. Horvata, Samko, vyžrebovaný v tombole, keď v súťaži mal
presnú mušku pri streľbe do prázdnej
brány z polovice ihriska. | FOTO MJK

Humenský futbalový odchovanec D.
Legdan a brankár Angels Humenné,
Pe. Vaško. | FOTO MJK

D. Popik niekoľkokrát rozohral sľubnú
akciu, jednu aj zúročil gólom. | FOTO MJK

Grizzly Slovakia: M. Kušnír – K. Grega, J. Kofčák,
T. Kuruc, A. Fedor, M. Sasák, Pe. Grutka, V. Turek, M.
Hrabčák, E. Lukáč.
Angels: M. Klamár (Pe. Vaško) – M. Mamaj, J. Skvašík,
T. Opiela, Pe. Šuľák, M. Zlacký, J. Mišenko, M. Porvazník, J. Kuzma.
Grizzly Košice
Lux Košice
Angels Humenné		
Prešov
St. Ľubovňa
Bardejov
BNP team Vranov

11
12
11
11
10
11
10

9
7
6
5
4
2
1

1
2
0
2
0
1
2

1
3
5
4
6
8
7

70:33
54:45
49:40
56:49
41:57
46:73
45:64

28
23
18
17
12
7
5

M. Zlacký sa pohral s V. Voroňákom
a na konto si pripísal jeden gól Humenčanov. | FOTO MJK

