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Mesto Humenné sa
ešte viac zadlží

Fotograf Robert
Tappert vystavuje v
Humennom Ne-miesta

Viac na str. 3

Viac na str. 9

Poslanci kritizujú mesto, že
neinvestuje do tepelných rozvodov
Samospráva už niekoľko rokov nevyčlenila zo svojho rozpočtu na opravu mestských tepelných rozvodov ani euro.
Poslanci upozorňujú, že na zastaraných mestských potrubiach často dochádza k haváriám a poruchám.
text a foto: Milan Potocký, Humenné

Pri schvaľovaní rozpočtu mesta
Humenné na rok 2017 navrhovali
poslanci z Klubu za demokratické Humenné, aby mesto vyčlenilo
v rozpočte sumu 380-tisíc eur na
rekonštrukciu mestských tepelných
potrubí. Poslanci upozorňujú, že hoci
potrubia má v správe a prenájme

Humenská energetická spoločnosť
(HES), s. r. o., mesto je ich vlastníkom a malo by do ich modernizácie
investovať. Tak hovorí aj nájomná zmluva. Poslanec Michal Babin
vysvetlil, že narastá počet porúch
a havárií na potrubí. Tento nelichotivý stav si podľa poslanca odnesú
Humenčania, ktorí neraz trpia pre
odpojené dodávky tepla a teplej

vody. Vedenie mesta napriek kritike poslancov z rozpočtu do svojich
potrubí nateraz investovať nemieni.
Primátorka Jana Vaľová na rokovaní
zastupiteľstva uviedla, že mesto je len
menšinovým spoločníkom HES, s. r.
o. „A prečo by malo mesto Humenné,
ktoré má 33-percentný podiel, investovať do opravy, keď to takto v tej
zmluve nie je,“ povedala primátorka.

Poslanec: Mesto má zveľaďovať svoj majetok

Poslanec Michal Babin argumentuje, že nečinnosť mesta v konečnom
dôsledku negatívne pocítia Humenčania. „Sedem rokov sa tu robí iba
minimálne, prakticky sa opravujú
iba poruchy. Preto znova treba zveľaďovať tento náš majetok, ktorý je
zastaraný morálne. Vidíte, že tých
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Poslanci kritizujú mesto, že neinvestuje do tepelných rozvodov
pokračovanie zo strany 1

porúch, čím ďalej je nárast väčší.
Ľudia trpia, majú odpojené dodávky
teplej vody a nárast je z roka na rok
väčší. Myslím si, že mesto je zlý hospodár, čo sa týka rozvodov, ktoré sú
v majetku mesta,“ povedal poslanec
Babin. Vysvetlil, že HES, s. r. o., má
prenajaté potrubia až do roku 2020.
Mesto podľa neho nemôže dovtedy
stáť len so založenými rukami. „Keď
do roku 2020 tieto rozvody čím ďalej budú starnúť, bude ich náklad na
ich rekonštrukciu drahší,“ spresnil
poslanec. Poslankyňa Mária Cehelská preto navrhla, aby zastupiteľstvo schválilo účelovú dotáciu v objeme 380-tisíc eur na rekonštrukciu
rozvodov tepla a použilo ju v súlade
s návrhom plánu investícií HES, s.
r. o., na rok 2017. Poslanec Jozef
Babják vysvetlil, že mesto potrebnú sumu na opravu potrubia má.
Ako menšinový akcionár dostáva
od HES, s. r. o., každoročne stovky
tisíc eur. „Od Humenskej energetickej spoločnosti mesto zinkasovalo
do dnešného dňa 1,4 milióna eur.
My sme z toho nevyužili nič. Všetko
sa kdesi roztratilo, ale tam, kde to
malo ísť na základe zmluvy, to znamená do rekonštrukcie rozvodov,
nešlo nič,“ upozornil poslanec.

Z mestského rozpočtu do
rekonštrukcie potrubí nepôjde ani euro

Primátorka Jana Vaľová odmieta,
že by mesto ako menšinový akcionár získalo sumu, ktorú uviedol
poslanec Babják. „Až toľko peňazí
nám nezaplatili, lebo už sme na
súde, čo som povedala, že pravidelne sa neplatí nájom,“ reagovala
Vaľová. Primátorka tvrdí, že HESka si v rokoch 2010 až 2015 zobrala kontokorentné úvery za viac
ako 1,5 milióna eur a do majetku
mala z tejto sumy investovať len
vyše 260-tisíc eur. „Kde tie peniaze dáva, ak čítam investičný maje-

tok, o koľko sa navýšil. A prečo by
malo mesto Humenné, ktoré má
33-percentný podiel, investovať do
opravy, keď to takto v tej zmluve
nie je. Vážení, mesto má v HES-ke
33 percent. Mesto nie je väčšinový
vlastník a mesto bude financovať
každý rok 360-tisíc eur? My sme
ochotní investovať, ale za jasných
podmienok,“ povedala Vaľová. Primátorka spochybňuje aj poruchy,
ktoré nastali na potrubiach minulý
rok. „Lebo si vymysleli, dakto si vymyslel sedem prasknutých potrubí
minulého roku, kde sme museli
volať policajtov, kde sme to všetko
fotili a kde sme to kamerovali,“ povedala Vaľová. Tvrdenia primátorky, že poruchy na potrubí boli vymyslené, považuje poslanec Babin
za demagógiu. Babin uviedol, že bol
osobne pri všetkých siedmich opravách. „Všetky boli, nikdy v živote
nikto jednu opravu v Humennom
nevymyslel, že by nebola, proste je
to demagógia. Opravy boli potrebné. Boli poruchy, skonštatovali to
aj policajti. Ani jedna jediná nebola vymyslená, jedna jediná nikdy
v živote, potom by som sám nemohol o tom tu rozprávať,“ reagoval
poslanec. Mestské zastupiteľstvo
napokon účelovú dotáciu v objeme
380-tisíc eur na rekonštrukciu rozvodov tepla neschválilo.

Energetik: Mal by vyhrať
zdravý rozum nad politikárčením

Riaditeľ Humenskej energetickej
spoločnosti, s. r. o., Milan Bavoľár
uviedol, že pri riešení rekonštrukcie mestských potrubí by mal vyhrať zdravý gazdovský rozum nad
politikárčením. Bavoľár zdôraznil,
že mesto musí rekonštruovať svoje vlastné potrubia, aby sa znížili
straty a zvýšila efektívnosť a kvalita
dodávok tepla. „Žiaľ, mesto za šesť
rokov neinvestovalo do rekonštrukcie tepelných rozvodov ani euro,“
upozornil Bavoľár. Doplnil, že

mesto pritom pred
10 rokmi schválilo
Koncepciu rozvoja
mesta Humenné
v oblasti tepelnej
energetiky, ktorú
vypracovala Slovenská energetická
agentúra. Dodal,
že mestské zastupiteľstvo schválilo
tento záväzný dokument ako súčasť
územného plánu
mesta. Jedným
z cieľov, ktoré táto
koncepcia zahŕňa,
je aj rekonštrukcia
potrubí. Bavoľár
vysvetlil, že bez
finančných investícií mesta rieši
HES, s. r. o., len nevyhnutné investície za niekoľko desiatok tisíc
eur. Dodal, že do roku 2010, keď
ešte Jana Vaľová nebola primátorkou, sa každoročne investovalo
do rekonštrukcie potrubí 300 až
700-tisíc eur. Mesto pritom podľa
Bavoľára potrebné financie má. Ako
vlastník a prenajímateľ tepelných
rozvodov inkasuje každoročne od
spoločnosti približne 337-tisíc eur
nájomného. Za šesť rokov HES na
účet mesta uhradilo na nájomnom
takmer 1,7 milióna eur. Bavoľár vysvetlil, že podľa nájomnej zmluvy by
malo mesto tieto peniaze investovať
do rekonštrukcie a modernizácie
tepelných rozvodov. To sa podľa
vedenia HES, s. r. o., ale nedeje. Na
starých potrubiach, ktoré majú aj

viac ako 40 rokov, preto dochádza
k vysokým tepelným stratám, poruchám a haváriám. „Od novembra
minulého roku máme v prevádzke
havarijný stav takmer každý týždeň,“ priblížil riaditeľ a pokračoval,
„zvýšené náklady na opravy a škody
z vysokých strát tepla, samozrejme,
zhoršujú hospodársku situáciu spoločnosti a vyčerpávajú jej finančné
zdroje.“ Bavoľár uviedol, že napriek
tomu, že mesto do svojich tepelných
rozvodov neinvestuje, HES, s. r. o.,
sa snaží robiť také technické a prevádzkové opatrenia, aby odberatelia
dôsledky tohto stavu pociťovali čo
najmenej. Dodal, že pri súčasnom
prístupe radnice sa však situácia
v dodávke tepla pre obyvateľov Humenného bude len zhoršovať.
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Mesto Humenné sa ešte viac zadlží
Samospráva si zoberie 2-miliónový úver. Opoziční poslanci to kritizujú.

Milan Potocký, Humenné

Mesto Humenné bude čerpať úver
v hodnote 2 miliónov eur. Rozhodli
o tom poslanci na minulotýždňovom
rokovaní mestského zastupiteľstva.
Proti boli poslanci z Klubu za demokratické Humenné, ktorí ďalšie zadlžovanie mesta kritizujú. Vedenie mesta tvrdí, že čerpanie úveru je pri súčasných úrokových sadzbách výhodné.

Opozičným poslancom sa
úver nepozdáva

Podľa opozičných poslancov je zvláštne, ak sa mesto hrdí dobrými hospodárskymi výsledkami a prebytkom
a zároveň chce čerpať úver. „Potrebuje mesto ďalší úver? Či potrebujeme
zadlžovať viac, ako to bolo doteraz?
Argumenty, ktoré tu odzneli o tom, že
ako je výhodné brať úver, by ma uspokojili vtedy, keby sme presne vedeli,
čo z tohto úveru vieme zrealizovať a čo
to prinesie pre mesto. V živej pamäti
máme dva komerčné úvery. Jeden
komerčný úver bol naposledy na dostavbu mestskej športovej haly. Pôvodný úrok na športovú halu bol 0,89,
po piatich rokoch už za tvojho pôso-

benia si mala rokovať s bankou a ten
úrok by nebol ani 2,69, čo je menej
ako úver štvormiliónový, ktorý sme
brali. Naše príjmy rastú, tu už bolo
spomínané, ako nám rastú podielové
dane, že oproti roku 2014 máme o 2,5
milióna viac podielových daní. Tak sa
pýtam, z akého dôvodu mi ideme teraz brať úver?“ povedal poslanec Jozef
Babják. Spolu s poslankyňou Máriou
Cehelskou kritizoval, že schvaľovanie
úveru nebolo samostatným bodom rokovania, ale tento bod bol zaradený pri
schvaľovaní rozpočtu. „Príjmov je dosť
a ak chceme brať úver, tak ho zoberme
štandardným spôsobom samostatným
bodom rokovania, kde sa vysvetlia
všetky plusy a mínusy tohto úveru. Na
strane príjmov je peňazí dosť aj bez
úveru. Je treba s nimi ináč hospodáriť,
ako sa deje. Ja by som odporučil, aby
výdavky na rozvoj mesta ďaleko rýchlejšie rástli ako výdavky na rôzne externé služby,“ upozornil Babják. „Mimochodom, keď si spočítate čiastky,
ktoré by mali v roku 2017 na externé
služby, tak sa dopočítate nejaké čísla,
viac ako 100-tisíc,“ povedal Babják.
Poslanec Ivan Hopta uviedol, že mu
pripadá smiešne, ak sa mesto chváli

dobrým hospodárením a pritom chce
čerpať úver. „Mesto,
ktoré tak vynikajúco hospodári, by si Mesto sa viac zadlží. Samospráva si zoberie 2-miliónový úver.
zobralo 2 milióny | FOTO: MILAN POTOCKÝ
eur úver?“ dodal Hopta. „Pani Vaľo- majetku. Na komplexnú revitalizává, ešte len pred krátkym časom ste ciu verejných priestorov chce mesto
sa pred kamerou vystatovali, že mesto z úveru vyčleniť vyše 500-tisíc eur. Pre
perfektne hospodári a že brať úver by 1. Humenskú, a. s., ktorá zabezpečubolo smiešne. Teraz ste nám predložili je vysielanie mestskej televízie, ráta
ďalší z úverov v objeme dvoch milió- s kapitálovým transferom vo výške
nov. Teraz ste na smiech vy,“ povedal 698 240 eur. Na riešenie energetickej
primátorke poslanec Miloš Meričko.
úspornosti Domu služieb Centrum
Humenné by mala ísť suma 200-tisíc
Mesto: Peniaze použijeme na eur, rozšírenie a prepojenie parkoviska pri objektoch Detská poliklinika
investičné akcie
Samospráva chce peniaze z úveru po- a Mestská polícia ďalších 100-tisíc
užiť na plánované investičné akcie. eur, na výstavbu futbalového ihriska
„Mesto, keďže bol schválený inves- s umelým povrchom 350-tisíc eur a na
tičný plán, kde ste nás aj kritizovali, nákup pozemkov 150-tisíc eur. Mesto
že máme mať väčší investičný plán, si zobralo úver aj v roku 2011. Poslanmesto zoberie, alebo chcelo zobrať ci vtedy schválili čerpanie úverovéúver nie z toho dôvodu, že nemá do- ho rámca vo výške 4 miliónov eur s
statok finančných prostriedkov,“ rea- 10-ročnou lehotou splatnosti. V závere
govala na výhrady opozičných poslan- minulého roka ale poslanci schválili
cov primátorka Jana Vaľová. Postup čerpanie nového úveru vo výške viac
mesta obhajuje aj poslanec Dušan ako 2,4 milióna eur. Peniaze použije
Sukovský. Peniaze z úveru podľa neho samospráva na refinancovanie starého
poputujú na zveľadenie mestského a menej výhodného úveru z roku 2011.

Poslanci schválili rozpočet na rok 2017

Mesto Humenné bude v tomto roku hospodáriť so sumou takmer 24 miliónov eur.
Milan Potocký, Humenné

Mestskí poslanci na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva schválili rozpočet na rok 2017. Je zostavený
ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 23 969 522 eur.
Z výnosu dane z príjmov fyzických
osôb očakáva mesto viac ako 11 miliónov eur. Dobrou správou pre Humenčanov je fakt, že mesto nebude
zvyšovať dane. Samospráva plánuje
na dani z nehnuteľnosti vybrať vyše
milión eur. Z toho za pozemky vyše
82-tisíc, stavby 865 400 eur a byty 82
500 eur. Na dani za psa 18-tisíc eur,
za užívanie verejného priestranstva

53-tisíc eur a za ubytovanie 12-tisíc
eur. Poplatky za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady by mali
do mestskej kasy priniesť 603-tisíc
eur. Kapitálové príjmy z predaja pozemkov a majetku očakáva mesto vo
výške 130-tisíc eur. Nedaňové príjmy
z hazardných, elektronických a iných
podobných hier by mali dosiahnuť
150-tisíc eur.

Výstavba ihriska aj revitalizácia verejných priestorov

Mestská polícia dostane z rozpočtu
na svoju činnosť 435-tisíc eur. Ďalšia mestská príspevková organizácia
Technické služby mesta Humenné

budú hospodáriť so sumou viac ako
1,8 milióna eur. Mestské kultúrne stredisko dostane 292-tisíc eur.
Rozpočet počíta aj s príspevkami
a dotáciami od subjektov verejnej
správy, štátnej správy, štrukturálnych fondov a iných subjektov. V
roku 2017 sa predpokladá prijem
dotácie z Prešovského samosprávneho kraja na výstavbu ihriska s umelou trávou vo výške 100-tisíc eur.
Transfery zo štrukturálnych fondov
Európskej únie, štátneho rozpočtu
očakáva mesto vo výške 384-tisíc
eur. Mesto ich použije na financovanie 2 projektov: Materská škola
v osade Podskalka 259-tisíc eur a

Komunitné centrum vyše 124-tisíc
eur. Na rekonštrukciu a zateplenie
budovy Dom služieb Centrum je
v rozpočte plánovaných 240-tisíc
eur, na rozšírenie a prepojenie parkoviska pri objektoch Detská poliklinika a Mestská polícia 100-tisíc eur.
Na ďalšie stavebné úpravy medzigarážových priestorov na Sídlisku III.
pôjde 82-tisíc eur. Na rekonštrukciu
chodníkov a komplexnú revitalizáciu
verejných priestorov vyše 600-tisíc
eur a na výstavbu futbalového ihriska s umelým povrchom 450-tisíc
eur. Za schválenie rozpočtu bolo 14
poslancov, proti bolo sedem a jeden
poslanec sa zdržal hlasovania.
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Kvalitu životného prostredia v slovensko-ukrajinskom pohraničí skúma PU

Výskumní pracovníci Prešovskej univerzity (PU) v Prešove analyzujú vybrané zložky životného prostredia v slovensko-ukrajinskom pohraničí.
Tasr, Prešov

Na výskum získali financie
z Nórskeho finančného mechanizmu v celkovej výške
viac ako 139.000 eur. Pre
TASR to uviedol koordinátor projektu Roman Vavrek.
Projekt s názvom Analýza
a hodnotenie stavu zložiek
životného prostredia v prihraničnej oblasti SR-UA pre
zabezpečenie trvalej udržateľnosti územia predpokladá
analyzovať zložky životného
prostredia v prihraničnom
území Slovenska a Ukrajiny.
Terénny výskum sa realizuje
na území okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov. Na
území Ukrajiny to budú rajóny Užhorodský, Perechynský

a Veliky Bereznyansky. Skúma sa voda, pôda a vzduch.
Na projekte okrem PU, ako
hlavného riešiteľa projektu,
participuje partner z Nórska,
ale aj dva subjekty z Ukrajiny.
Ide o IDN Research z Nórska,
Sumy State Univerzity a mimovládnu organizáciu ZOOVEL z Ukrajiny. Výskumné
aktivity na slovenskej strane
hranice zabezpečuje riešiteľský kolektív pozostávajúci z
viacerých katedier Fakulty
manažmentu, predovšetkým
z katedry manažmentu a katedry
environmentálneho
manažmentu, kde budú súčasne spracovávané výsledky
analýz terénneho výskumu.
Územie slovensko-ukrajinského pohraničia sa vyzna-

Začiatkom tohto mesiaca došlo ku krádeži v jednom z pohostinstiev na
Partizánskej ulici v Kamenici nad Cirochou. Polícia v Humennom vedie
v tejto veci trestné stíhanie pre prečin krádeže.
mpo, Humenné

Ku skutku došlo v skorých ranných až dopoludňajších hodinách dňa 11. februára. Páchateľ bez známok násilia otvoril
okno, cez ktoré vošiel do objektu. Na hracích automatoch
vylomil kovové dvierka a odcudzil finančnú hotovosť spolu vo
výške 100 eur. Záujmu neunikla ani registračná pokladňa,
z ktorej vzal hotovosť 15 eur.
Z chladiaceho boxu si páchateľ
odniesol niekoľko fliaš alkoholu, niekoľko plechoviek nealkoholických nápojov a z poličky za
barom neopomenul vziať cigarety. Majiteľovi pohostinstva
vznikla týmto nezákonným konaním škoda predbežne vo výš-

ke 180 eur. Na základe dôkazov
bolo z uvedeného trestného
činu vznesené obvinenie voči
19-ročnému miestnemu mladíkovi Marekovi. Obvinenému
hrozí trest odňatia slobody až
na dva roky, momentálne je stíhaný na slobode. Informovala
prešovská krajská hovorkyňa
Jana Migaľová.

diska ide o ekonomicky najmenej rozvinuté územie Slovenska,“ informoval Vavrek.
Výskum sa začal v septembri
minulého roka, prvé výsledky
by mali byť známe v prvom
kvartáli tohto roku. „Na základe získaných výsledkov
budeme poznať aktuálny stav
životného prostredia a ďalej
s týmito údajmi pracovať.
Pôjde o podklady na efektívne využitie území so zapojením miestneho obyvateľstva
tak, aby navrhované riešenia
prispievali k trvalo udržateľnému
hospodárskemu
rozvoju území s rešpektovaním ochrany životného prostredia,“ doplnil koordinátor
projektu.

INZERCIA
HE/0039

Prišiel si po to, čo prehral v automatoch

čuje viacerými špecifikami v
oblasti prírodno-klimatickej,
kultúrnej či hospodárskej.
Historická previazanosť území spojená s nízkou jazykovou a kultúrnou bariérou
vytvára predpoklady na efektívnu spoluprácu na spoločnom rozvoji. „Prihraničné
územie sa vyznačuje značnou
rôznorodosťou kvality životného prostredia: od prostredia vysokej kvality na severe
(1. stupeň - s existenciu Národného parku Poloniny) až
po prostredie narušené (4.
stupeň - zemplínska zaťažená oblasť a značne narušený
Latorický okrsok). Tento stav
prostredia má presahy až do
prihraničných oblastí Ukrajiny. Z hospodárskeho hľa-
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Slovenskí psovodi majú najvýraznejšie úspechy na hraničných priechodoch s Ukrajinou

Psovodi finančnej správy v minulom roku predviedli so svojimi služobnými psami excelentné výkony. Kooperáciu a umenie spojenia človek - pes
predviedli nielen pri každodenných kontrolách, ale aj na rôznych medzinárodných súťažiach.
Patrícia Macíková, Slovensko

Zvíťazili na viacerých
šampionátoch

Finančná správa má momentálne
päťdesiat špeciálne vycvičených
psov na vyhľadávanie drog, tabakových výrobkov, chránených
živočíchov a finančnej hotovosti.
Preferujeme tradičné pracovné
plemená – rozvážneho nemeckého ovčiaka či temperamentného
belgického ovčiaka. V minulom
roku boli do výcviku zaradení
aj predstavitelia poľovných plemien, nemecký krátkosrstý stavač
a špringelšpaniel. Zúčastnili sme sa
viacerých európskych medzirezortných a medzinárodných súťaží vo
výkone služobnej kynológie. Naši
psovodi boli v uplynulom roku mimoriadne úspešní, dokázali zúročiť dlhoročné skúsenosti z výcviku
a praktického výkonu. Na týchto
šampionátoch zvíťazili alebo získali
popredné miesta. Za zmienku stoja
Majstrovstvá finančnej správy vo
vyhľadávaní tabaku a drog, kde si
sily merajú viaceré zložky z rôznych
krajín (Slovensko, Česko, Rakúsko,
Maďarsko..). Na súťaži v Českej re-

Slovenskí psovodi uspeli na viacerých európskych medzirezortných a medzinárodných
súťažiach vo výkone služobnej kynológie. | FOTO: FS

Špeciálne vycvičených psov nasadzujú na vyhľadávanie drog, tabakových výrobkov,
chránených živočíchov, ale aj peňazí. | FOTO: FS

publike či v Rakúsku, kde súperili
o prvenstvo tímy z mnohých krajín,
sa naši psovodi umiestnili takisto
na popredných priečkach. Napríklad v súťaži v Českej republike,
kde sa zúčastnili colníci z Nemecka,
Ruska, Poľska, Francúzska, Mol-

davska, Slovinska, Maďarska, Íska
či Slovinska a zo Slovenska všetky
ozbrojené zbory, sa naši psovodi
umiestnili na prvom (vyhľadávanie
drog) a treťom (vyhľadávanie tabaku) mieste.

INZERCIA
HE/0041

Psovodi so služobnými psami vykonali takmer 13-tisíc kontrol.
Colnícke psy už tradične vynikali
najmä pri odhaľovaní špeciálne vybudovaných úkrytov v dopravných
prostriedkoch, ktoré slúžia na nelegálnu prepravu cigariet. Najvýraznejšie úspechy pri tejto komodite
dosahovali psovodi na hraničných
priechodoch s Ukrajinou. Obdiv
si určite zaslúžia všetci psovodi na
východnej hranici, so služobnými
psami na detekciu tabaku asistovali
alebo priamo odhalili v uplynulom
roku pri 356 záchytoch celkovo 1
489 039 ks tabakových výrobkov
a 21 kg tabaku. Okrem tradičných
skrýš boli cigarety objavené v pneumatikách automobilov, v nádržiach, zamaskované v prevážanom
tovare, na osobách, ale aj v podvozkoch nákladných vlakov. Psovodi
so psami na detekciu drog v roku
2016 zaznamenali 56 pozitívnych
prípadov odhalenia drog v celkovom množstve 16 170 gramov od
mäkkých drog až po tie najtvrdšie.
Zaujímavý bol napríklad záchyt päť
litrov ketamínu, ktorý sa zneužíva
ako syntetická droga. Na čiernom
trhu by mal hodnotu takmer 50
000 eur. Ďalšou zaujímavou dro-

gou bola halucinogénna látka LSD.
Colníci ju objavili v listovej zásielke
vo forme samolepiek s detskými
motívmi.
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Snehovú kalamitu podľa poslancov mesto nezvládlo
Poslanci z Klubu za demokratické Humenné kritizujú vedenie mesta za to, že nezvládalo riešenie snehovej kalamity, ktorá zasiahla mesto v polovici
januára. Primátorka tvrdí, že mesto robilo, čo bolo v jeho možnostiach.
Milan Potocký, Humenné

Problémy súvisiace so snehovou
kalamitou otvoril na rokovaní
mestského zastupiteľstva poslanec
Miloš Meričko. Podľa neho mesto
pri riešení kalamity zlyhalo. „Nezvládnutá snehová kalamita. Ako
tomu predísť do budúcnosti. Jedno
sneženie zapríčinilo ľuďom také
problémy, že si neviem dobre predstaviť, že by niekto dostal infarkt
a potrebovala by sa k nemu nejako
akútne dostať záchranka, akútne
na sídlisko,“ povedal poslanec. Pri
schvaľovaní mestského rozpočtu naznačila nezvládnuté riešenie
snehovej kalamity aj poslankyňa
Mária Cehelská. „Čo sa týka toho
vynikajúceho prebytku, tak áno,
ja konštatujem, že máme prebytok
snehu, prebytok utopených chodníkov, prebytok výtlkov, prebytok
popraskaných potrubí v zemi,“ povedala Cehelská.

Primátorka: Takýto sneh
tu nebol 66 rokov

Primátorka Jana Vaľová tvrdí, že

„Také demagógie, ktoré tu rozprávate, že trošku snehu napadalo.
Vážený pane, ja som na rozdiel od
vás bola postavená pred situáciu, či
zvolám krízový štáb a zvolám mimoriadny stav, alebo nezvolám. Ak
by som zvolala mimoriadny stav,
tak všetci hasiči a brigády by museli okamžite odpratávať sneh. Ale aj
som komunikovala so šéfom hasičov, ktorý mi povedal: Pani primátorka, prosíme vás skúste to nejako
urobiť vlastnými silami a všetkým,
pretože máme toľko nehôd. Toľko
máme autonehôd, že môže niekto
zomrieť a my budeme v pohotovosti
odpratávať sneh? Vážení, niekedy
bol sneh od novembra na Veľkú
noc, keď mali ešte sneh. Dnes sme si
zvykli, že zimy nie sú,“ povedala primátorka. „Naozaj takýto sneh tu nebol 66 rokov. Ani v roku 2010 taká
kalamita nebola v januári. Overte si
to na meteorologickom ústave, pozrite sa. Každý to vidí a každý to vie.
Takže jednoducho ja beriem, že sme
robili všetko, čo bolo v našich možnostiach,“ dodala Vaľová.

Snehová kalamita v Humennom. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mesto predsa len priznalo
chybu

Technické služby prioritne odhrňovali cesty k nemocnici, zdravotníckym zariadeniam a hasičským
staniciam. „Bol tam nejaký postup,“ povedala Vaľová. Dodala, že
meteorologický úrad informoval,
že v polovici januára bola kalamita
horšia ako v roku 1951. „Napadalo
spolu 44 centimetrov snehu. Jednoducho sú to štatistiky.“ Vedenie
mesta ale napokon priznalo, že pri
riešení kalamity urobilo chybu.
„Jedinú vec, ktorú som povedala
a sa tým netajím, že technické služby ostali v jednej veci zaskočené,
a to si priznám. Každý, kto robí,

Podľa poslanca Miloša Merička ju mesto
nezvládlo. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

robí chybu. Jednu chybu, urobili,
že mali málo nazmluvnených externých firiem. Do mesiaca mi predložili zmluvy s externými ďalšími
firmami, ktoré jednoducho budú to
mať,“ vysvetlila primátorka.

Regionálny produkt Humenné, Snina, Medzilaborce prezentuje jedinečnosti regiónu

Cieľom Regionálneho produktu Humenné, Snina, Medzilaborce, ktorý v tomto roku vydala Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Humenné, je
prezentovať verejnosti a potenciálnym návštevníkom zo Slovenska i zahraničia turisticky atraktívne prírodné a kultúrne jedinečnosti regiónu.
Tasr, Humenné

Okrem všeobecne známych pamiatok chcela agentúra poukázať
i na tie, ktoré nie sú až také známe. „Stručne spomeniem v okrese Medzilaborce socha kniežaťa
Laborec, v Humennom Galéria
pod mostom,“ uviedol pre TASR
riaditeľ RRA Humenné Peter Pichoňský. Medzi ďalšie regionálne
jedinečnosti v Humennom patrí
podľa jeho slov aj Valaškovský
most, strom ginko v Parku mieru či
mužská spevácka skupina Hačure.
V Sninskom okrese ide okrem iné-

ho o miniexpozíciu drevených kostolíkov v Uliči, prírodnú rezerváciu
Hostovické lúky či sochu stojaceho
medveďa v Osadnom. Medzilaborecký okres ponúka Lupkovský
tunel, pri Krásnom Brode zas nájdu turisti tzv. Čertov kameň na
vyvýšenine Kamjana či pamätník
oslobodenia v Kalinove. „My sme
v minulom roku pripravili spolu
s ministerstvom dopravy tzv. zoznam regionálnych jedinečností,
kde sme sa zameriavali na menej
známe produkty,“ priblížil. Turisti,
ktorí prichádzajú do regiónu, ich,
ako sám tvrdí, prehliadnu, ak sa

k nim nedostanú náhodne. Účelom propagačného materiálu je
zamerať pozornosť potenciálnych
návštevníkov aj na tieto zaujímavosti. „Popri tom možno objavia aj
niečo, o čom my nevieme,“ dodal.
Regionálny produkt vyšiel v náklade 1000 kusov ako bezplatný
materiál s finančnou podporou
ministerstva dopravy. Obsahuje brožúrku a fotografie, ktoré sú
umiestnené v obale, rovnako štyri
pohľadnice mapujúce okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Ide
o dvojjazyčnú slovensko-anglickú
verziu. Podľa slov Pichoňského sa

k materiálu môže dostať ktokoľvek.
„Poskytli sme ho už aj niektorým
školám na výučbu v rámci regionálnej výchovy. Ktokoľvek, kto zavíta do našej kancelárie, ho môže
dostať,“ skonštatoval. Regionálna
rozvojová agentúra Humenné pôsobí od roku 1994. „V tej histórii
činnosti agentúry boli obdobia, keď
sme sa cielene zameriavali na rozvoj cestovného ruchu a vydali sme
niekoľko desiatok propagačných
materiálov o regióne, ktoré boli
prezentované aj na mnohých medzinárodných výstavách cestovného ruchu,“ vysvetlil riaditeľ.
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Druhú etapu rekonštrukcie múzea v Michalovciach by mali ukončiť do septembra
Tasr, Michalovce, Foto: Milan Potocký

Druhá etapa rekonštrukcie kaštieľa v Michalovciach by mala byť
ukončená do septembra tohto roka,
keď bude Zemplínske múzeum
(ZM) oslavovať 60. výročie svojho
vzniku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Zuzana
Bobriková. Rekonštrukcia objektu
prebieha približne od jesene 2015.
Problémov, ktoré bránili plynulým
stavebným prácam, bolo viacero.
Medzi najzložitejšie patrila úprava
okenných ostení, ktorá si vyžadovala zdĺhavú komunikáciu s krajským
pamiatkovým úradom. Ten tiež
nesúhlasil s pôvodným riešením
schodiska vedúceho z vestibulu do
podkrovia v pravom krídle budovy
a trval na novom riešení, ktoré dodávateľ nebol schopný realizovať
okamžite. Múzeum si jeho rekonštrukciu momentálne zabezpečuje
samo. „Závažné nedostatky boli aj
v spolupráci s generálnym projektantom, čo sa následne odzrkadlilo
aj na spolupráci so zhotoviteľom,“
vysvetlila hovorkyňa. Tým bola
bratislavská spoločnosť Euro-Buil-

ding. Podľa Bobrikovej bolo už v prvých mesiacoch vlaňajšieho roka
takmer isté, že projekt nebude možné riadne ukončiť. V máji 2016 tak
požiadali o mimoriadne ukončenie
zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku a vrátili už
vyplatené finančné prostriedky zo
schválenej žiadosti vo výške viac
ako 300.000 eur. Celkové výdavky,
ktoré zahŕňajú stavebné práce, interiérové vybavenie a stavebný dozor,
predstavujú približne 2.256.000
eur. „Projekt rekonštrukcie bol pôvodne financovaný z Regionálneho
operačného programu, ale vzhľadom na problémy, ktoré pretrvávali,
je financovanie v celej výške z rozpočtu Úradu KSK,“ dodala.

Najprv vynovili interiér

V prvej fáze obnovovali interiér objektu. Rekonštrukcia sa týkala centrálnej budovy kaštieľa a jeho pravého krídla. Vymenili tu okná a dvere,
položili nové podlahy, rozvody vody,
kanalizácie a elektriny. Pracovníci
rekonštruovali kúrenie, zabezpečili odvlhčenie priestorov a obnovu
podkrovia v pravom krídle múzea.
Okrem toho urobili prípojku plynu

a kotolňu, dažďovú kanalizáciu, prípojku vody a čiastočne nové oplotenie, parkovisko a chodník. Zakúpené bolo tiež interiérové vybavenie
v hodnote 158.000 eur. Renovácia
bude pokračovať druhou etapou,
v ktorej sa opraví fasáda, strecha,
koniareň, zimná záhrada a revitalizuje sa okolie múzea spolu za
750.000 eur. „Finančné prostriedky
boli odsúhlasené Zastupiteľstvom
KSK ako zmena rozpočtu,“ vysvetlila hovorkyňa s tým, že v súčasnosti
sa finalizuje stavebná projektová
dokumentácia, následne vyhlásia
verejné obstarávanie na zhotoviteľa
stavby. Ako pre TASR uviedol riaditeľ ZM Maroš Demko, expozícia

múzea bude po rekonštrukcii koncentrovanejšia. „Zbierky, ktoré boli
rozmiestnené v rôznych budovách,
budú teraz v jednej. Veríme, že sa
nám to podarí dať do čo najmodernejšej podoby s využitím interaktívnych prvkov, digitalizačných
zariadení a podobne,“ priblížil. Realizácia expozície bude možná až po
ukončení druhej fázy rekonštrukcie
objektu. „Postupne sfunkčníme výstavné krídlo, prírodovednú expozíciu a niektoré časti hlavnej novej expozície,“ vysvetlil s tým, že v kaštieli
budú pribúdať postupne nové veci
podľa finančnej náročnosti. Na expozíciu totiž nie je vyčlenený žiadny
špeciálny rozpočet.

Sninská samospráva má schválený rozpočet, mesto je podľa primátora v prebytku

Sninskí poslanci odsúhlasili rozpočet na aktuálny rok, mesto bude hospodáriť s približne 13,35 miliónmi eur. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.
Tasr, Snina

Ako pre TASR uviedol primátor
mesta Štefan Milovčík, v rozpočte sú
vykryté všetky činnosti, ktoré mesto
zo zákona musí vykonávať. „Okrem
toho sme v celkovom prebytku viac
ako milión eur, ktorý sme rozdelili
tak, že v rezervnom fonde ostalo viac
ako 600.000 eur,“ povedal s tým, že
ostatné financie sú určené pre menšie investičné akcie. Najviac financií,
niečo vyše 5,9 milióna eur, poputuje
do oblasti vzdelávania. V rozpočte
sú okrem prevádzkových a mzdových výdavkov naplánované aj prostriedky na rekonštrukciu spojovacej
chodby pre Materskú školu (MŠ)

Budovateľská, ale aj na spolufinancovanie projektu opravy objektu MŠ
Kukučínova. Financie tiež vyčlenili
na výmenu okien pre Základnú školu
(ZŠ) Komenského a telocvičňu pri ZŠ
Budovateľská. Na pomoc deťom zo
sociálne znevýhodneného prostredia
je určených 65.500 eur. Samospráva bude v tomto roku pokračovať
v opravách miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch z
minulého roka, keď sninskí poslanci
v tejto súvislosti odsúhlasili prijatie
úveru vo výške maximálne milión
eur. Naplánovaná je aj rekonštrukcia
verejného osvetlenia na Budovateľskej ulici v hodnote 150.000 eur. Na
likvidáciu čiernych skládok vyčlenila

samospráva 20.000 eur. Revitalizácia kúpalísk v rekreačnej oblasti
Sninské rybníky by mala predstavovať finančný náklad vo výške
100.000 eur. Určené sú na výmenu
koberca v oddychovej zóne a nevyhnutné opravy. Oblasť sociálnych
služieb si vyžiada viac ako 1 milión
eur, z toho takmer polovica poputuje
na prevádzku zariadenia pre seniorov, čiastka 356.738 eur je určená
na opatrovateľskú službu. Finančné prostriedky plánuje samospráva
investovať na opravy nemocnice, a
to vo výške jej ročného prenájmu za
hnuteľný a nehnuteľný majetok. Na
prípravu a realizáciu informačných,
propagačných, reklamných a pre-

zentačných výstupov mesta schválili
poslanci niečo vyše 25.000 eur. V oblasti športu poputuje najväčšia čiastka zo sumy 939.614 eur na vybudovanie ihriska s umelou trávou. Financie
sú určené na bežnú prevádzku futbalového štadióna, športovej haly,
ale aj podporu športových klubov na
území Sniny. Mesto vyčlenilo tiež financie na kultúrne aktivity napríklad
v kaštieli, knižnici či kine. Na festival Rock pod kameňom je určených
36.000 eur, na opravu pamiatok
5000 eur. V rozpočte, ktorý sninskí
poslanci schválili v utorok (14.2.), sú
zahrnuté aj dotácie na podporu činnosti umeleckých súborov.

PONDELOK
20. FEBRUÁRA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

SPRAVODAJSTVO | 9

Fotograf Robert Tappert vystavuje v Humennom Ne-miesta

Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom si môžete pozrieť zaujímavé fotografie Roberta Tapperta, ktorý prostredníctvom svojho objektívu prináša
netradičný pohľad na utečeneckú krízu.
Milan Potocký, Humenné

Vystavované fotografie pochádzajú
z územia srbsko-maďarských hraníc a prinášajú zriedkavý pohľad
na miesta a časový úsek počas a po
prechode skupín utečencov. V autorových fotografiách sa odrazu
malebné miesta menia na ne-miesta, ku ktorým akoby ľudská podstata nepriľnula. Tappert vysvetlil, že
pri utečeneckej kríze sa mnohí fotografi snažili urobiť čo najkrajšiu
a najemotívnejšiu snímku, zachytiť
hlavne tváre utečencov, ich rany, čo
najväčšie prechádzajúce skupiny.
Jeho
reportážna fotografia prichádza
s novým pohľadom. „Hľadám nejakú svoju novú cestu, nejaký svoj
subjektívny pohľad. Vždy, keď prídem na nejaké miesto, je veľmi dôležité, z akej strany to zaznamenávam. Reportážna fotografia nikdy
nedokáže, ako keby zaznamenať
skutočnosť a pravdu. Vždy je to nejaký výrez. Pokiaľ je to teda nejaký
výrez, tak prečo s ním ja nemôžem
pracovať ako keby vedome,“ vysvetlil fotograf. Doplnil, že sa hlavne
zameral na miesta, kde utečenci
strávili nejaký čas. „Nachádzal som
tieto miesta na srbsko-maďarskej
hranici. Pre mňa to bolo zaujímavé vlastne v tom, že v každej jednej
fotografii je nejaký taký ako skrytý
brloh. Sú nejaké značky. Časom
som zistil, že oni tým, že prechádzajú rodiny, alebo skupiny ľudí,

tak oni si ako keby nechávali v tom
priestore značky. To bolo pre mňa
zaujímavé to mapovať, ten priestor
a to, čo po ňom zostalo,“ ozrejmil
Tapppert.

Návštevník musí pátrať.
Fotografie sú bez popisu

V múzeu si môžete pozrieť súbor
vyše dvadsiatich veľkorozmerných
farebných fotografií, ktorý pochádza z rovnomenného fotografického cyklu, v ktorom sa autor zaoberá
podstatou hraníc v súčasnej globálnej situácii. „V každej jednej fotografii je nejaký kľúčik k tomu, ako
sa k tej fotografii dostať, respektíve
prečítať. Ja nemám rád, keď sú tie
fotografie - popisky, mam rád, keď
sa k fotografii pozorovateľ dopátra
sám. V poslednej časti je skôr inštalácia vecí, ktoré som zozbieral,
ktoré som tam nachádzal, s ktorými som pracoval ako keby s archívnym materiálom. Sú tam originály
fotografií, ktoré som prefotil. Jedná
veľká fotografia je prefotená z tých
nájdených,“ povedal autor.

Pojem čitateľská gramotnosť v súčasnej dobe rezonuje v pedagogickom i nepedagogickom svete. Ešte
pred pár rokmi nebol v našich podmienkach zaužívaný. Do povedomia
prenikol v poslednom desaťročí

výstavu nejakým spôsobom zabezpečili,“ povedal fotograf.
Robert Tappert je rodákom z Humenného. Absolvoval divadelnú
réžiu VŠMU v Bratislave a DAMU
v Prahe. Vo fotografickej tvorbe sa
venuje portrétom a subjektívnej
dokumentárnej fotografii. Za svoju

tvorbu získal viacero prestížnych
fotografických ocenení (Slovak
Press Foto 2015, Paris Photo Prize, Grand Prix, Bienale divadelnej
fotografie 2016). Vystavuje doma
i v zahraničí. Výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom potrvá
do 9. marca.

Vystavoval v New Yorku aj
v Paríži

Tappertove fotografie mali minulý rok veľký úspech na výstavách
v New Yorku, Paríži a Moskve.
„Som veľmi rád, že sú vystavené
v mojom rodnom meste. Ja mám
k Humennému veľmi silný vzťah.
Chcem poďakovať Marte Miškovej
a samotnému múzeu, že mi túto

Čítame s Adelou Banášovou
Bibiana Bilšáková, Humenné

Fotograf Robert Tappert mapoval utečeneckú krízu na srbsko-maďarskej hranici. | FOTO:

MILAN POTOCKÝ

hlavne prostredníctvom rámcov medzinárodných štúdií zameraných na
zisťovanie čitateľských kompetencií ľudí rôzneho veku. Naša škola,
ZŠ Hrnčiarska 13 v Humennom, sa
rozhodla, že sa zapojí do súťaže s názvom „Čitateľský oriešok”. Súťaže sa
môžu zúčastňujú žiaci 2., 3. a 4. roč-

Autor vystavoval v New Yorku, Paríži a Moskve. Do 9.marca si môžete jeho fotografie pozrieť
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

níka základných škôl. Cieľom súťaže
je rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a
výtvarnú kreativitu. Máme za sebou
prvé kolo tejto čitateľskej súťaže,
ktorá pozostáva z dvoch častí. Písomná časť je zameraná na odpovedanie otázok a výtvarná na nakreslenie jedného obrázka, v ktorom sa

spájajú dva príbehy. Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad
pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov, preto s radosťou
oznamujeme, že táto čitateľská súťaž má u našich žiakov veľký úspech.
Tešíme sa na vyhodnotenie prvého
kola a čakáme na ďalšie zaujímavé a
pútavé príbehy, ktoré lúskame spolu
s Adelou Banášovou.
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Nájdete nás aj
na facebooku:

a.s.

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

PRANOSTIKA
Šťastné
a veselé Vianoce.

Okresné
zboru v Humennom
Mráz
na Petrariaditeľstvo
stolovania (22. 2.Policajného
–
aj touto
cestou
vyjadruje všetkým spoluobčanom
katedra
sv.
Petra
apoštola,
sviatok)
poďakovanie za spoluprácu a prejavenú dôveru v
znamená dlhšej
zimy atrvanie.
uplynulom
roku
do nového roka 2017 praje všetkým

ľuďom dobrej vôle zdravia i šťastia,
Keď je na Stolovanie Petra
chladivá
veľa
osobných a pracovných úspechov v
očakávaní
ďalšej vzájomnej spolupráce.
fujavica, ešte deväťkrát
bude.
Ďakujeme!
pplk. Mgr. Marek Lukacko,
Na Romana (23. 2.) keď je pekné
riaditeľ OR PZ Humenné
počasie, aj žatva býva požehnaná.

Matej (24. 2.) mu ho vyzlečie.

PRANOSTIKA

„Príčina, ktorá mnohých
zdržiava, že nenapredujú
Raduj
sa hospodár,
dosť
horlivo
v náprave
seba
samého
pred
na Mateja
ľad už je
anistrach
líšku neudrží.
ťažkosťami alebo námaha
spojená
prekážkami.“
Keď Matejs ľady
stavia,

Biele Vianoce - zelená Veľká noc.

Východ / Západ SLNKA

Gregor (12. 3.) ich láme.

(Tomáš Kempenský – nemecký kňaz,
rehoľník u Augustiniánov a mystik)

Chemes, a.s. Humenné
Na Mateja keď
je mráz,
vydarí sa
Chemlonská
1, 066
33 Humenné
p i sprší
u j na
e Mateja,
pohánka;v ykeď
výberové konanie na pozíciu

urodia sa chutné zemiaky.

PREVÁDZKOVÝ ZÁMOČNÍK
február
muchy
–Ak
VO
D Á R,
K Úvon
R Evymámi,
NÁR

HE/0029

Ak Matej mrazy popustí,
to Jozef (19. 3.) ešte podrží.
a.s.

20. FEBRUÁRA 2017

Ak sa hus na Vianoce blatom brodí,
pon
6:23sa/ 17:04
na Jozefa kĺzať
bude nahod.
ľade.
ut
6:21 / 17:05 hod.
Na Štedrý deň (24. 12.) na nebíčku
str veľa hviezdičiek,
6:19 / 17:07
budúci hod.
rok
štvr urodí6:17
sa veľa/ 17:09
kureniec.hod.
pia
6:15 Krista
/ 17:10
hod.
Keď na Narodenie
pršať
začne,
sob
6:14
/ 17:12
hod.
za štyri týždne
počasie
bude mračné.
nedKoľko sa6:12
/ 17:13
prvý sneh
ukážehod.
pred
Vianocami, toľko bude trvať
po Vianociach.

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Jasný Štedrý večer každému je milý.
A dá, vraj, pán Boh vína,
požehná i v obilí.

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

INZERUJTE
U NÁS

Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou
alebo e-mailom:
g.zeliznakova@chemes.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný BAZÉN 25-metrový
19. 12.
zatvorené – sanitárny deň
20. 12.
08.15 – 16.00 hod.
18.00 – 20.00 hod.
21. a 23. 12. 09.00 – 20.00 hod.
22. 12.
09.00 – 14.00 hod.
15.00 – 20.00 hod.
24. a 25. 12. zatvorené
26. 12.
zatvorené – sanitárny deň
27. 12.
08.15 – 20.00 hod.
28. a 30. 12. 09.00 – 20.00 hod.
29. 12.
09.00 – 14.00 hod.
15.00 – 20.00 hod.
31. 12.
09.00 – 14.00 hod.
1. 1. 2017 zatvorené
SAUNA – muži
ut – pia
13.00 – 19.00 hod.
SAUNA – ženy
ut – pia
14.00 – 18.00 hod.

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,
www.facebook.com/humenskyexpres
anjeli nech vaše cesty chránia.

Keď je chotár eštetýždňa...
v kožuchu,
Myšlienka

PONDELOK
PONDELOK
19. DECEMBRA 2016

HUMENSKÝ
HUMENSKÝ EXPRES
EXPRES

Riadková
inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

PREDAJ

PREDAJ

 Predám BUKOVÉ ODREZKY.
Tel.1,5-izb.
0908byt.
102RK
786.
 Predám
nevo-

HE-R/0001
lať. Tel. 0902 154 908.
P R Á C A HE-R/0031

 Ponúkame
PRÁCU
 KLIETKY
pre chov prepelíc; PASCE
PRE
OPATROVATEĽKY
vnaRakúsku
(Viedeň
a okolíšky a kuny; LIAHNE
na vajíčka.
Viac
lie).
Podmienkou
je prax
informácií
na - www.123nakup.eu
- tel.
v opatrovaní, rovnako poč. 0907 181je800.
trebná
znalosť NJ. Tel.
0902 087 243, 0915 333
579.
HE-R/0045
HE-R/0015

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel.

Dlhé nad
0908DREVOP,
102 786. prijme
Cirochou
do pracovného pomeru HE-R/0001
AUTOMECHANIKA do dielne
a PRACOVNÍKOV na gá –
Predám
OREŠEC. Tel.
0918
ter
za výhodných
platových
podmienok. Info na
279 885.
tel. č.: 0903 624 426.

HE-R/0049

HE-R/0035

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

V HUMENNOM
Keď v prvý sviatok vianočný (25. 12.)
pon
pia:intenzity
16.00 dodá,
– 20.00
slnko-toľko
kým hod.
gazda /
stále hľadáš SUPER PLAT? Inforkoňa
zapriahnuť
stihne,–snáď
dobrá
miesto výkonu práce:
HE-R/0002
sob
–
ned:
8.00
12.00,
mácie v pobočke v Humennom
–
úroda zemiakov bude.
Chemes,
a.s. Humenné
Biely február
pole vysilí.
13.00
–
20.00
hod.
tel. 0907
525/298.
pracovný pomer:
Východ
Západ SLNKA
Pekná chvíľa na Štefana (prvý mučeník
na februári
dobu určitú
19.12.
7:15 / 15:39HE-R/0050
hod.
cirkvi,
26. 12.)
sľubuje hojnú oberačku.
20. 02.
Media,
Keďnástup
už vo
žaby kvákajú,
možný: asap
20.12.
7:15 / 15:40 hod.
Keď vietor
duje na Štefana,
Družstevná
ul. nebude
7
slabú úroduvzdelanie:
gazdovia
požadované
21.12.
7:16 / 15:40 hod.
víno na budúci rok chutné.
21. 02.
BENU – OC Tesco,
stredoškolské
odborné
22.12.
 Prijmem7:16
HARISTOV
PRACOVneskôr zvážajú.
/ 15:41ahod.
Keď sa vetry
sv.
Štefana
bijú,
obrovské
podmienky kladené
23.12.
7:17 /–15:42
hod. Tel.
Družstevná
ul.
39
NÍKOV
NA
GÁTER
drevovýroba.
záveje narobia.
naseverné
uchádzača:
Chladné
vetry koncom
24.12.
7:17 / 15:42 hod.
22.Šedivý
02. svätý
Slnečnica
,
0905
256 038.
-prax vo vodárenských prácach
Ján (apoštol, 27. 12.)
25.12.
7:17 / 15:43 hod.
februára
zvestujú
úrodný
rok.
-vodičský preukaz skup. B (jac)
Ul.
mája
21
veští1.dobrý
rok.
26.12.
7:18 / 15:44HE-R/0002
hod.
predpokladaný termín
23.O02.
Pri kaštieli,
27.12.
7:18 / 15:44 hod.
Mláďatkách
(28. 12. – sviatok
ukončenia výberového konania:
7:18
/ 15:45
svätýchMierová
Neviniatok,ul.
mučeníkov)
KÚPALISKO
HUMENNOM
33/1
28.12.
 DREVOP
Dlhé
nad hod.
Cirochou
15. 1.V2017
aj deň sa omladzuje.
29.12.
7:18 / 15:46 hod.
vnútorný 25-metrový bazén
24.
02.
Don
Bosco,
prijme
do
pracovného
pomeru
30.12.
7:18
/
15:47
hod.
Žiadosť o zamestnanie
Keď je na starý rok (31. 12.) jasno,
pon
zatvorené
– sanitárny
deň
Nám.
slobodyprázdno.
52
zasielajte poštou
alebo
e-mailom:
AUTOMECHANIKA
dohod.
dielne
31.12.
7:18 / 15:48
bude, zrejme,
v maštaliach
ut g.zeliznakova@chemes.sk
08.15 – 10.00 hod.
(jac)
7:18 / 15:49
hod. – za
(za SLSP)
a01.01.
PRACOVNÍKOV
na gáter
12.00 – 16.00 hod.
25. 02. Slnečnica 06,
platových
podmienok.
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Myšlienka týždňa...
„Rana spôsobená slovom
zasiahne vždy hlbšie ako rana,
zasadená mečom.“

(George Bernard Shaw;
1856-1950 – anglický dramatik a esejista,
nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z r. 1925)
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PONDELOK
20. FEBRUÁRA 2017

MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES
20. 2. LÍVIA, ULRICH, ULRIKA
(Svetový deň sociálnej spravodlivosti)
21. 2. ELEONÓRA
(Medzinárodný deň turistických

sprievodcov / Medzinárodný deň
materského jazyka - UNESCO)
22. 2. ETELA
(Európsky deň obetí zločinu /
Medzinárodný deň skautiek)

23. 2. ROMAN, ROMANA
24. 2. MATEJ, JAZMÍNA
25. 2. FREDERIK, 		
FREDERIKA
26. 2. VIKTOR

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
ANDER Z KOŠÍC
Legenda slovenského humoru, obľúbený
ľudový rozprávač Ander z Košíc zavíta
medzi svojich priaznivcov do Humenného. Hosťom je hudobná skupina
New Barbados. – v nedeľu 26. februára
o 16.00 hod. v divadelnej sále DK.
Vstupné 10 eur.
PAT A MAT S KAMARÁTMI
Rozprávkový divadelný muzikál v réžii,
hudbe a scenári Róberta Mankoveckého.
Maťko a Kubko, Slimák Maťo a škriatok Klinček, Traja chrobáci, Majka
z Gurunu, Deduško večerníček. Po
predstavení je možnosť stretnúť sa
s účinkujúcimi postavičkami. – v nedeľu
5. marca o 16.00 hod. v divadelnej sále
DK. Vstupné 7 eur.
MARIÁN KOPKO:
PRIEREZ TVORBOU
Autorská výstava vo výstavnej sieni DK
potrvá do 6. marca.
HUMENNÉ CEZ FOTOOBJEKTÍV
Fotografická súťaž MsKS a Turisticko-informačného centra. Vekové
kategórie: deti + mládež do 18 rokov /
dospelí. Záujmové kategórie: fotopamiatky / fotomesto / fotoregión. – prihlásiť
VIHORLATSKÉ MÚZEUM
a OO ÚNIA ŽIEN Slovenska
v Humennom
pozývajú verejnosť k aktívnej
účasti na jubilejnom
XXV. ročníku autorskej výstavy
KARPATSKÁ KRASLICA 2017.
Kolekcie kraslíc na výstavu (max. 10
kusov) môžete doručiť osobne alebo
poštou na adresu: Vihorlatské múzeum
v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01  
Humenné, v termíne do 9. marca 2017.
Výstava kraslíc potrvá v múzeu
od 16. marca do 23. apríla 2017.
Informácie – tel.: 057 775 2240;
e-mail: etnograf@muzeumhumenne.sk
Ďakujeme za podporu pri uchovávaní
a prezentovaní kultúrneho dedičstva.

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
KAŠTIEĽ
– VIHORLATSKÉ MÚZEUM
Výstava H/AMFO
Roberta Spielmanna 2017
Pre milovníkov fotografického umenia
predstavuje vybrané fotografické práce
45. ročníka regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže  amatérskej
fotografickej tvorby v Humennom, do
ktorého sa tohto roku zapojila takmer
štyridsiatka autorov. Výstava vybraných
fotografických diel potrvá do 9. marca.
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 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...
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
MLČANIE
(SILENCE)
Príbeh dvoch misionárov zo 17. storočia
v réžii oscarového M. Scorsesea podľa
románu Mlčanie od japonského spisovateľa Šúšaku Endó. Japonsko je úplne
uzavreté kontaktu so západnými mocnosťami. Kresťanstvo je tu postavené
mimo zákon a kresťania sú za svoju vieru
kruto prenasledovaní. Dvaja portugalskí
jezuiti - otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), sa
vydávajú do zeme vychádzajúceho slnka
s veľmi nebezpečným cieľom. Nájsť svojho učiteľa, otca Ferreira (Liam Neeson),
ktorý sa údajne zriekol viery. Mladých
mníchov čaká tá najťažšia skúška viery
a vytrvalosti...
historická dráma (MEX/TCHAJ-WAN/

USA), české titulky – 21. a 23 februára
o 19.00 hod.
RODINNÉ ŠŤASTIE
(ERNELLÁÉK FARKASÉKNÁL)
Keď vás okolnosti donútia ubytovať
príbuzných u seba doma, nie je to väčšinou sprvu nič príjemné. Stačí chvíľka a
jeden je podráždený, druhý ukrivdený
a tretí vám závidí auto. S pribúdajúcim
počtom dní graduje výbušná situácia do
sledu vtipných, dramatických aj absurdne
banálnych historiek až sa nakoniec
ukáže, že toho, kto vám najviac liezol
na nervy, máte vlastne radi. Živo a
autenticky vykreslené rodinné stretnutie
v podaní maďarského režiséra Szabolcs
Hajdu, ktorý si v snímke zahral aj so
svojou manželkou a deťmi. Z 51. ročníka
MFF Karlovy Vary si právom odniesol
ako cenu za najlepší herecký výkon, tak
aj hlavnú cenu festivalu za najlepší film.
dráma, komédia (HUN), české titulky –
22. februára o 19.30 hod.
JOHN WICK 2
(JW: CHAPTER TWO)
S diablom sa nezahráva! Legendárny hrdina John Wick (Keanu Reeves) je späť.
Pod nátlakom bývalého spolupracovníka,
ktorý má v pláne získať kontrolu nad
tajným medzinárodným združením
nájomných vrahov sa v plnej sile vracia
do akcie. Viazaný krvavou prísahou sa
vydáva na cestu do Ríma, kde ho čaká
zúčtovanie s bandou tých najnebezpečnejších zabijakov na svete.
akčný thriller (USA), slovenské titulky –
24. a 25. februára o 19.30 hod.
BODI: PSIA SUPERSTAR
(ROCK DOG)
Pes, ktorý spieva, nehryzie. Z Bodiho
mal byť tradičný strážny pes s pevnou
pracovnou dobou a sľubnou kariérou
- stráženie  a ochrana veselých a nezbedných ovečiek pred skupinou nadmerne
maškrtných vlkov. Táto práca mu však
nevonia. A potom sa to stane… doslova
z neba spadne na zem rádio. Započuje
pieseň hviezdneho Oskara Mačkostára a
zamiluje sa do jeho hudby. Od tejto chvíle je to len rock sem, roll tam... Veľký
svet má totiž pre podobných naivných
rojkov pripravené prekážky a Bodiho
čaká pomerne slušná porcia nečakaných
udalostí. Nástrahy mesta, noví kamaráti,
v pätách vlčia mafia a k tomu pár lekcií...
animovaná komédia (USA, CHINA),
slovenský dabing – 25. februára o 15.30
a 17.30 hod.
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OPUSTILI
NÁS

V HUMENNOM
Vladislav Marušák, nar. 1945
Verona Weisová, nar. 1946
Miroslav Baranik, nar. 1960

V BREKOVE
Anna Porvažníková, nar. 1934
V HRABOVCI NAD
LABORCOM
Mária Kababíková, nar. 1940
V KAMENICI NAD CIROCHOU
Ján Šepeľa, nar. 1934
V PČOLINOM
Mária Kurpašová, nar. 1929
V ROVNOM
Václav Sládek, nar. 1951
V RUNINE
Anna Oriničová, nar. 1926
V RUSKOM HRABOVCI
Mária Popovičová, nar. 1936
V SNINE
Anna Cibová, nar. 1930
Juraj Terkoš, nar. 1941
Jolana Vrábľová, nar. 1945
Svetlana Sentivanová, nar. 1968
(pochovaná v Stačkín. Roztoke)
V STAKČÍNSKEJ ROZTOKE
Anna Sentivanová, nar. 1970
V ZBUDSKOM DLHOM
Ladislav Ferenc, nar. 1949
ZNIČENÍ LÁSKOU
(ÉPERDUMENT)
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a
ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou priepasťou je inšpirovaný skutočnými
udalosťami a vyložený z dvoch uhlov
pohľadu – podľa záznamov zo súdnych
procesov a optikou verejnosti. Žena –
väzenkyňa, čakajúca na verdikt o svojej
budúcnosti, objaví v sebe schopnosť
úprimného citu voči mužovi, riaditeľovi
väznice. Dotyčný sa zmieta medzi pocitom moci a neočakávanými ľudskými
emóciami k nesprávnej žene. Vedená
túhou po láske, naivitou a silnými ambíciami využíva žena jedinú účinnú zbraň...
ženskosť.
romantická dráma (FRA/BEL), české
titulky – 26. februára o 19.30 hod.

12 | ŠPORT

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
20. FEBRUÁRA 2017

Ľadový zázrak. „Partizáni“ rozobrali „humenské levy“ nie gólovo, ale fyzicky
-MJK-, Humenné
Asi päť-centimetrová vrstva čerstvého
snehu po dlhšom čase, ktorá zasypala mesto Humenné v noci z piatku na
sobotu avizovala, zrejme, pokračovanie zimnej sezóny. Teda, aspoň tej
hokejovej súťažnej pre druholigových
humenských hokejistov A-družstva
mužov. Ľadový zázrak sa v sobotu 18.
februára podvečer pretavil do vyrovnanej štvrťfinálovej série play-off druhej
SHL. Reparát Šechného družiny vyšiel
s kladným obratom a aspoň do rozhodujúceho duelu, ktorý sa na humenskom zimnom štadióne odohral hneď
v nedeľu (na strane 13) zostali brány
pre možný postup do semifinálového
boja štyroch najlepších v tej chvíli otvorené rovnako pre oboch.
Čuduj sa svete, po krutej prehre 1:8 na
pôde súpera západnej skupiny v Partizánskom sa po týždni zverenci R. Šechného „vykúpali v živej vode“ a pred domácim publikom v sobotu 18. februára
podvečer ho deklasovali takmer zhodným výsledkom – 7:1. Akútna nemohúcnosť statných chlapcov z Ponitria so
zmyslom gólovo sa presadiť rovnakým
spôsobom aj na humenskom ľade rovnako ako na tom svojom pred týždňom spôsobila, že pomyselné šance na postup do
vyššej súťaže mali oba druholigové tímy
rovnaké. Súper hral v identickom zložení
aj druhý zápas, tréner Šechný svoj tím
Mládežníckeho hokejového klubu Humenné na sobotňajšiu odvetu na domácej
pôde jemne vyladil.
Nielen kapitán Juraj Dancsák svojím hetrikom z I. tretiny naplnil svoje poslanie.
Dvoma gólmi si rozšíril streleckú účasť
Juraj Faith   v 29. a 37. min., v poslednej tretine sa presadila aj dvojica Vlado
Čopák a Dmitrijs Komarnickis. Čestným
strelcom z radov Partizánskeho v prípade
druhého zápasu bol Lukáš Tvrdík, ktorý
za asistencie M. Mihalika zapísal jediný
gól svojho tímu (3:1) v 25. minúte.
Najproduktívnejšími hráčmi domácich
boli J. Dancsák s troma gólmi a J. Faith
s dvoma gólmi a jednou asistenciou. Namiesto gólov na bránu Tomáša Petra tasili
„partizáni“, v inak veľmi čistom zápase
(čo však platilo len do polovice II. tretiny), od polovice druhej dvadsaťminútovky neférové zbrane. „Sekanie“ hokejkou
M. Mihalika spôsobilo pred bránou hostí
doslova donútilo zložiť zbrane Slavomíra
Mauryho v 30. minúte, keď opúšťal ľadovú plochu na nosidlách. O päť minút sa
v bolestiach na ľade zvieral J. Dancsák po
ataku I. Malinku, ktorý bol potrestaný vylúčením zo zápasu (5 + 20 minút osobný
trest do konca zápasu). Dancsák si na jednej nohe odkorčuľoval s bolesťou v ľavej
dolnej končatine taktiež na ošetrovňu
a v sobotňajšom zápase už nenastúpil.

Brankár Partizánskeho, B. Hippík, kapituloval pred J. Dancsákom trikrát. Takto nejak sa z troch svojich gólov tešil kapitán „humenských levov“ J.
Dancsák. | FOTO MJK

| FOTO MJK

II. HOKEJOVÁ LIGA
– štvrťfinále play-off (2. zápas)
stav série 1:1
MHK HUMENNÉ –
Iskra PARTIZÁNSKE
7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
Góly: 4. J. Dancsák (Klouda, Faith), 10.
J. Dancsák (Klouda, Buraľ), 18. J. Dancsák (Dzoba, Šechný), 29. J. Faith (Tartaľ,
Klouda, 37. (pres. +1) J. Faith (Šechný,
Tkáč), 45. V. Čopák (Buraľ, Komarnickis),
60. D. Komarnickis (Čopák) – 25. L. Tvrdík (Mihalik).
Strely: 35-27. Vylúčenia: 5-9; z toho 5 +
20 minút vyšší trest a vylúčenie do konca
zápasu I. Malinka (Partizánske). Presilovky: 1-0. Oslabenia: 0-0. R: Pe. Sýkora –
Pa. Nazarej, M. Jobbágy. D: 1 130.
MHK: T. Petro – R. Šechný, M. Tkáč, J.
Kmiť, O. Briják, F. Vaško – Pe. Klouda, Ľ.
Buraľ, J. Faith, T. Tartaľ, J. Dancsák –V.
Čopák, R. Ficko, Mi. Mach, S. Maury, D.
Komarnickis – A. Suvák, E. Dzoba. Tréner:
Richard Šechný.
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, T. Ladický, P. Uhrovčík. Tréner:
Miroslav Ďurák.
Hru bez rešpektu a hlavne rýchle kombinačné akcie videla tisícka divákov od
úvodných sekúnd z oboch strán. Bez prerušenia hry sa hralo až do 3:34 min., kedy
vytúženým prvým gólom rozvlnil sieť
brány hostí kapitán „humenských levov“ J.
Dancsák – 1:0. Domáci hrali otvorenejšiu
partiu a v čase 9:07 min. dvíhal fanúšikov
zo sedadiel v hľadisku štadióna opäť agilný
Dancsák, ktorý zasadil druhý úder branká-

rovi Hippíkovi z priestoru červeného kruhu základne na odstrel bol J. Dancsák, v čase
sprava – 2:0. Dvojica hostí Mihalik – Tvr- 34:57 min. sa hra opäť prerušila, keď sa
dík v 12. min. na Petra v bráne nevyzrela. zvíjal v bolestiach na ľade po zrazení sa
Presilovku Humenčanov zo 14. min. súper I. Malinkom. Ten bol hlavným rozhodcom
prežil bez ujmy, aj keď Dancsák pôsobil na následne vykázaný z hracej plochy a vybránu Partizánskeho ako magnet, no vý- lúčený do konca zápasu. Domáci kapitán
raznejšie brankára ani svätyňu neohrozili. sa však po chvíli pobral s nepoužiteľnou
Precízna lapačka brankára Petra prekazila ľavou dolnou končatinou na ošetrovňu.
úmysel Školku v 16. minúte. V čase 17:19 Tréner Rišo Šechný prišiel v priebeh dvoch
min. si už Juraj Dancsák písal do štatistiky tretín o troch svojich hráčov a jeho emócie
hetrik v zápase – 3:0, na čo tréner Parti- sa prejavili po piatom góle domácich, keď
zánskeho reagoval oddychovým časom. ukázal okamžitý atak na dobiedzajúceho O.
Necelé tri minúty pred koncom I. tretiny Školku – súper skončil najprv vo vzduchu
utŕžil Ľubo Buraľ, nechtiac, nepríjemnú a potom na zemi, Šechný na trestnej lavici.
tvrdú ranu pukom z hokejky súpera do hrtana a v bolestiach okamžite opustil hraciu
pokračovanie na strane 13 >>
plochu.
Od úvodu II. tretiny bolo cítiť aktivitu na
hokejkách súpera, aj keď nie raz sa predviedol roznožkou aj brankár Partizánskeho.
Humenský golman Petro kapituloval v čase
24:58 min., kedy, rovnako kapitán hostí, L.
Tvrdík znížil vedenie domácich na 3:1.
Aké-také plány hostí z Ponitria na obrat
v stretnutí zmaril ešte v tejto fáze J. Faith,
keď najprv v čase 28:42 min. zvýšil vedenie domácich na 4:1 a v čase 36:01 min. stál Ako prvý „letel“ k zranenému kapitánovi J. Dancna konci presilovej hry (5/4) Tkáč – Šech- sákovi humenský golman. | FOTO MJK
ný – Faith – 5:1.
Lazaret na domácej
strane sa postupne
rozširoval. V čase
29:38 min. zostal
v bránkovisku Partizánskeho paralyzovaný Slavomír
Maury, bol uvedený
do stabilizovanej
polohy a pomocou
záchranárskych
nosidiel odvezený
na ošetrovňu. Ďal- Paralyzovaný S. Maury potreboval na odchod z hracej plochy odbornú
ším z humenskej pomoc. | FOTO MJK
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Fanúšik sa zmietal v napätí do poslednej sekundy. Rozhodli Klouda a Buraľ
presilovku „partizáni“ ustáli, keď Tkáč tesne
minul jedovkou. V 16. min. sa kapitán hostí
Tvrdík ocitol na zemi a tréner Šechný na
U najvýchodnejšieho súpera II. hokejovej trestnej lavici (za napadnutie si posedel 2 +
ligy, v Humennom, sa statní chlapci z Po- 10 min.). Viac ako minútu sa hralo v oslabení
nitria usídlili na celý víkend. Humenskí 3/5, puk do humenskej svätyne súper nedothokejisti mali v úmysle postúpiť do pr- lačil. Emócie i vášne bujneli na oboch herných
voligových vôd. Silnú podporu a odozvu stranách i striedačkách.
bolo cítiť aj v hľadisku zimného štadióna, Radosť do humenských radov priniesol v čase.
v sobotu i nedeľu. Na vymámenie sa zo 24:10 min. V. Čopák, keď vytasil projektil
silného zovretia štvrťfinálového súpera do odkrytého priestoru brány Hippíka – 1:1.
potrebovali Humenčania až tri zápasy. Vš- Neuplynula však ani minúta, keď hľadisko
etkým trom zvyšným dvojiciam stačilo na humenského zimného štadióna stíchlo. Tvrdík
vstup medzi štyroch najlepších stretnúť sa našiel ideálne postaveného Martina Mihalika
vzájomne iba dvakrát.
a ten zasunul puk do prázdnej brány – 1:2. Presilovka 5/4 hrala v prospech domácich. V čase
Účet rozhodujúceho štvrťfinálového zápasu 27:15 min. presne kopíroval predošlý gól
v nedeľu podvečer otváral v čase 3:01 min. súpera M. Tkáč – 2:2. Asi najčastejšie bitým
Adam Sapár – 0:1. Dancsák sa v priebehu hráčom bol J. Faith, no krútil aj často hlavou,
jedného dňa stihol zrehabilitovať. V 12. min. koľko premárnených gólových šancí mal na
atakoval Faitha tesne pred vystrelením Cvejn, konte. Ale aj brankár hostí mal šťastie na svojej strane (aspoň do
týchto momentov),
no prezentoval sa aj
mnohými bravúrnymi
zákrokmi. Na jeden
gól odskočilo zase  
Partizánske v čase
36:53 min. presným
zakončením Lukáša
Cvejna – 2:3. A bol
to R. Ficko, ktorý
s takýmto stavom
pred druhou sirénou
nesúhlasil – 3:3.
Humenskí hokejisti ďakujú fanúšikom za hlasitú podporu a po výhre nad Rozuzlenie v zápase
Partizánskym vstupujú tento víkend do semifinále play-off druhej ligy. | FOTO MJK priniesla až posledná
-MJK-, Humenné

Dvojica R. Ficko (vľavo) a M. Tkáč v nedeľu prispeli
po jednom góle k víťazstvu Humenného. | FOTO MJK

tretina. Ostreľovali sa obe brány, ani jeden
z brankárov si nevydýchol, viac ako päť minút
sa hralo bez prerušenia. V 49. minúte, ihneď
po buly sa domáci dostali k puku a Pe. Klouda
spomedzi kruhov poslal Humenčanov do vedenia – 4:3, prvýkrát v nedeľňajšom zápase.
Zostávalo necelých dvanásť minút tento stav
zachovať, resp. vedenie navýšiť. Súper stavil
na power-play a tesne potom, čo Ľ. Buraľ
poslal cez celé ihrisko puk do prázdnej brány
Partizánskeho – 5:3, sa ešte tréner hostí snažil
presvedčiť rozhodcovské trio o „neregulárnosti“ tohto gólu, ale nepochodil...
Aktuálne dvojice semifinále play-off II. SHL:
HC Bratislava vs. MHK Humenné; MHK
Dubnica nad Váhom vs. HK Brezno.
II. HOKEJOVÁ LIGA
– štvrťfinále play-off (3. zápas)
konečný stav série 2:1
bolo 55 sekúnd pred záverečným hvizdom.
Siedmym gólom napol sieť brány hostí D.
Komarnickis.

MHK HUMENNÉ
– Iskra PARTIZÁNSKE
5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
Góly: 25. V. Čopák (Mach), 28. (pres. +1) M.
Tkáč (Briják, Vaško), 38. R. Ficko (Klouda,
Dancsák), 49. Pe. Klouda (Faith), 60. Ľ. Buraľ
(Klouda) – 4. A. Sapár (Tupý), 26. Mihalik (Tvrdík, Káčer), 37. L. Cvejn (Peniaška, Uhrecký).
Strely: 43-20. Vylúčenia: 5-7; z toho Šechný
(Humenné) na 10 min. Presilovky: 1-0. Oslabenia: 0-0. R: M. Žák – M. Korba, O. Homola. D: 1302. MHK: T. Petro – R. Šechný, M.
Tkáč, J. Kmiť, O. Briják, F. Vaško – Pe. Klouda,
Ľ. Buraľ, J. Faith, E. Dzoba, J. Dancsák – V.
Čopák, R. Ficko, F. Podsedlý, Mi. Mach, D. Komarnickis – A. Suvák. Tréner: R. Šechný.
MHK Humenné vstupuje tento víkend do
semifinále play-off II. ligy. Prvý zápas,
ako lepšie postavení, by mali odohrať na
ľade súpera HC Bratislava túto sobotu.
Odveta je na programe v sobotu 4. marca
v Humennom, rozhodujúci duel v prípade
remízového stavu série sa bude hrať v nedeľu 5. marca opäť na humenskom ľade.
• play-off štvrťfinále, 2. zápasy * Dubnica
nad Váhom – Liptovský Mikuláš 10:4 (3:0,
1:3, 6:1), stav série 2:0; HC Bratislava – Trebišov 8:0 (1:0, 4:0, 3:0), stav série 2:0; Brezno – Nitra 6:1 (2:0, 2:0, 2:1), stav série 2:0.

Ľ. Buraľ stál v dráhe strely puku a odniesol si to
jeho krk. | FOTO MJK
HE-S/0022

Humenská striedačka tesne pred záverečným
hvizdom, kedy sa stav série vyrovnal na 1:1. Druhý
zľava autor dvoch gólov J. Faith. | FOTO MJK

Buraľ sa so zranením (z prvej časti stretnutia) vysporiadal svojím spôsobom a svojim
spoluhráčom na hracej ploche neskôr pomohol, keď spolu s Komarnickisom asistoval pri šiestom góle domácich z hokejky
V. Čopáka. Nervy na uzde neudržal ani
brankár Petro. V čase 50:00 min. atakoval
pred svojou bránou hosťujúceho kapitána
Tvrdíka a musel čeliť trestnému strieľaniu – zoči-voči L. Káčerovi uspel humenský golman. V 52. min. sa Kmiť stretol
so súperovou rukavicou (bez následkov).
Vylúčená dvojica z 52. minúty J. Faith a Š.
Peniaška po sebe vrieskala ešte aj na lavici
hanby (každý dostal 2 + 2 minúty). „Vymaľované“ pre humenský druholigový hokej

Rozhodcovské trio si muselo vypočuť protesty
zástupcu hokejistov z Partizánskeho na adresu
posledného gólu Humenčanov, len pár sekúnd
pred treťou a záverečnou sirénou. | FOTO MJK

Autor jediného gólu Partizánskeho v druhom zápase série, Lukáš Tvrdík. | FOTO MJK

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E v Humennom
Aj voda mala trpkú príchuť, keď v 25. min. pustil
za svoj chrbát jediný gól hostí, brankár T. Petro.
| FOTO MJK

V. Čopák, sledovaný striedačkou súpera z Partizánskeho. | FOTO MJK

D. Komarnickis v poslednej minúte zápasu už len
prikrášlil konečný výsledok na 7:1. | FOTO MJK

Ul. Dargovských hrdinov 9

tel. 0948 505 525
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Na súpera zabralo kvalitné podanie humenských kadetov
(ľsel), -MJK-; Humenné
Deviate kolo volejbalovej súťaže M-SR
Oblasti Východ využili humenskí kadeti
klubu ŠK Gymnázium naplno. Spokojnosť po zápase bola nielen s výsledkom či predvedenou hrou, ale hlavne s
kvalitným podaním, čo bola v nedeľu
19. februára na domácej palubovke
v telocvični ZŠ Laborecká najväčšia
zbraň na súpera spod Tatier.
ŠK Gymnázium Humenné
– VKM Stará Ľubovňa A
3:0 (17, 12, 18) a 3:0 (14, 13, 16)
ŠK Gymnázium: M. Roháč, Š. Krajník, P.
Bobaľa, M. Faltin, O. Blicha, B. Hobľák,
T. Coma, S. Dudič, F. Marton.

Postavenie v tabuľke napovedalo aký
bude obraz hry v priebehu tohto dvojzápasu. „Od začiatku sme nanútili
súperovi našu hru, na ktorú ťažko hľadal
proti-zbraň. V prvom sete sme hosťom
ešte darovali body naším pokazeným servisom (6 chýb pri podaní), no v ďalšom
priebehu sme dokázali Ľubovňu pritlačiť
a práve podanie bolo odrazovým mostíkom k našej pestrej útočnej hre. Súpera
zo spišského regiónu sme prevýšili vo
všetkých herných činnostiach, mohli sme
si dovoliť variabilne striedať, miešať zostavou,“ uviedol tréner Humenčanov, Ľubor Selecký.
Najbližšie súťažné kolo majú kadeti ŠK
Gymnázium voľno, potom cestujú za
náročným súperom do Svidníka.

Kadeti ŠK Gymnázium Humenné pred nenáročným zápasom so Starou Ľubovňou.
| FOTO MIRANO

V národnom tíme aj poltucet „čiernych Herný prejav pod domácou
tigrov“ z východného cípu krajiny vysokou sieťou bol na bode mrazu
-MJK-, (tp); Košice, Snina
Prvý tohtoročný reprezentačný míting
užšej kadetskej, juniorskej a seniorskej
zložky v športovom zápase majú za
sebou taekwondisti. Tí zaťažili tatami v prvý februárový víkend na pôde
východoslovenskej metropoly.
Už tradične majú svoje miesto v reprezentácii aj Sninčania. Svoju miestenku si
vypýtali svojimi odvedenými súťažnými
výkonmi z predchádzajúceho roku. Toto
reprezentačné sústredenie v Košiciach
mali pod dohľadom tréneri Tomáš Potocký
(Black Tiger Klub Snina) a Mário Švec
(Koryo Košice). Dvojica v poslednom období dbá o prípravu „repre“ výberu, pretože

Slovenská asociácia taekwondistov momentálne nemá určeného reprezentačného
trénera pre športový zápas.
Black Tiger Klub i mesto Snina reprezentovali na sústredení aj títo chalani: A. Varchol, M. Matiko, T. Kamenca a S. Kukura,
kvôli zraneniu sa ho nemohol zúčastniť
P. Gunár. Spoločne majú za sebou sedem
tréningových jednotiek, ktoré boli zamerané na sparring a sparringové techniky,
no hlavne na osvojenie si nových pravidiel v športovom zápase Taekwondo WTF.
„Veľmi ma teší, že nominácia reprezentácie pre tento rok počítala aj s početným
zoskupením cvičencov nášho sninského
klubu, ktorí sa dokázali presadiť v tak
ťažkej konkurencii,“ dodáva tréner Tomáš
Potocký.

Do reprezentačného výberu sa právom „zamiešali“ aj sninskí taekwondisti. | FOTO
ARCHÍV TP

(ľsel), -MJK-; Humenné
Podľa slov trénera humenských
volejbalistov kategórie starších
žiakov, bolo stretnutie ôsmeho kola
na domácej pôde 11. februára najhorším zápasom v aktuálnej sezóne
súťaže M-SR Oblasti Východ.
Hráči ŠK Gymnázium dvojzápas
proti Popradčanom nezvládli.
ŠK Gymnázium Humenné
– VK Junior 2012 Poprad
0:3 (-13, -13, -18) a 0:3 (-7, -22, -11)
ŠK Gymnázium: M. Roháč, M.
Faltin, O. Melcuch, P. Jaroš, A. Masica, O. Blicha, R. Kasl, D. Belcák,
Š. Kornaj, M. Ivančo, Z. Merga, A.
Jaworski.
Množstvo individuálnych chýb, herný

prejav, bojovnosť družstva na bode
mrazu. „Takto sa o ligové body nebojuje,“
vyslovil nespokojnosť s predvedeným
výkonom na adresu svojich zverencov
tréner Ľubor Selecký. „Popradčania
mali hernú, rovnako aj výškovú prevahu,
ktorú dokázali naplno využiť. Bola to viac-menej hra mačky s myšou. Do zápasu
sme vstupovali bez univerzála, ktorý je
zdravotne indisponovaný. Navyše sa nám
v úvode druhého setu vážne zranil Ondrej
Melcuch. Lavička domácich, aj keď na
nej sedelo dostatok hráčov, nedisponuje
potrebnou kvalitou, aby vykryla výpadok
jedného či viacerých hráčov základu. A
to si musia, žiaľ, uvedomiť aj samotní
hráči. Pokiaľ vynechávajú tréningy, nikdy nebudú napredovať a v konečnom
dôsledku idú proti družstvu i proti sebe,“
dodal na margo zápasu Ľ. Selecký.

Mladí volejbalisti z Humenného odohrali proti Popradčanom zápas s najhorším
prevedením v aktuálnom ročníku. | FOTO ARCHÍV SEL
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Hetrik pre J. Skvašíka. Futsaloví „anjeli“ vyleteli na tretiu priečku východnej divízie
-MJK-; Stará Ľubovňa, Humenné
Nepríjemný,
no sympatický celok
čakal v Starej Ľubovni na prílet
„anjelov“
z
Humenného v rámci posledného duelu
našej druhej najvyššej futsalovej súťaže na Slovensku. Svoju
tabuľkovú pozíciu i víťazstvo
z prvého zápasu, kedy na humenskej palubovke kapitán M. Mamaj a charizmatický I. Komjatý
zaknihovali obaja hetrik a práve
góly týchto hráčov výberu Laca
Vasilenka a Vlada Vasilenka stanovili aj výsledok 6:2, pod Tatrami odvetou potvrdili – 4:8, keď
po polčase ešte prehrávali 2:1.
Hetrik Jožka Skvašíka i postupne gólové zakončenia J. Mišenka,
M. Zlackého, T. Karasa, M. Mamaja a R. Chalupku ukázali, kto
bol favoritom zápasu. Humenčania strácali na prvých dvoch v tabuľke nedosiahnuteľné body, na
poradí prvého a druhého sa už
nič nemenilo.
Súťažné kopačky obuli prvýkrát
uplynulý víkend slovenskí futbalisti našej najvyššej futbalovej
súťaže, Fortuna ligy. Čoskoro na
uzimené zelené trávniky po zimnej
príprave vybehnú aj futbalisti niž-

ších ligových, neskôr i oblastných
súťaži. Svoje pole pôsobenia z paluboviek športových hál zamenia
za trávnatý povrch. Halovú obuv
vymenia za kopačky pred jarnou
časťou aktuálnej futbalovej sezóny.
Menšie ihrisko, akčná a rýchla hra,
kontaktné súboje, precízna práca
nôh a lopty, postreh brankárov.
Nielen to ponúkali futsalisti pre
oko vďačného diváka predošlé
mesiace na prelome rokov. Druhá
najvyššia futsalová súťaž mužov
odštartovala 4. novembra 2016 aj
na východnom cípe krajiny, minulý
víkend sa odohrali posledné zápasy
ročníka 2016/17.
Sedem družstiev tohto ročníka
odohralo stretnutia systémom každý s každým dvojkolovo, víťaz postupuje do baráže (v prípade regiónu Východ je to Grizzly Slovakia
Košice), v ktorej sa ocitnú víťazi
jednotlivých regiónov (Bratislava,
Západ, Stred, Východ) a družstvá,
ktoré skončia v základnej skupine 1. Slovenskej ligy na 9. a 10.
mieste. Humenčania mali želiezko
v ohni v podobe tímu Angels Humenné, ich barážové ambície na
postup stopli dva košické celky –
Grizzly Slovakia a Zlato Lux, ktoré
si podelili prvé a druhé miesto v tabuľke. „Anjeli“ obsadili, v už uplynulej sezóne 2016/17, tretiu pozíciu II. najvyššej futsalovej súťaže.
STARÁ ĽUBOVŇA
– ANGELS HUMENNÉ
4:8 (2:1)

Biely „anjel“ Jožko Skvašík (uprostred) prispel k víťazstvu Humenčanov i upevneniu
tretej pozície v tabuľke troma gólmi na pôde Starej Ľubovne. Vpravo C. Vasiľ. (snímka
je z domáceho zápasu Angels Humenné – St. Ľubovňa). | FOTO ARCHÍV MJK

Góly: 12. a 40. Pe. Drobňák, 2. D.
Kyšeľa, 25. P. Rindoš – 15., 21.
a 22. J. Skvašík, 24. J. Mišenko, 24.
M. Zlacký, 29. T. Karas, 33. M. Mamaj, 40. R. Chalupka.
ŽK: 6. M. Petrus – nikto. ČK: 31.
M. Petrus (po 2. ŽK) – nikto. R: Pa.
Havrila – J. Chnupa. D: 125.
BJK: M. Beňo – A. Buk, D. Kyšeľa,
P. Rindoš, T. Konkoľ, Pe. Drobňák,
Pe. Vreslovič, F. Turlík, M. Petrus.

Angels: M. Klamár (Pe. Vaško) –
M. Mamaj, J. Skvašík, M. Zlacký,
J. Mišenko, M. Porvazník, C. Vasiľ,
T. Karas, R. Chalupka.
Grizzly Košice 12 10 1 1 77:34 31
Lux Košice
12 7 2 3 54:45 23
Angels Humenné 12 7 0 5 57:44 21
Prešov
12 6 2 4 67:55 20
St. Ľubovňa
12 5 0 7 50:65 15
Bardejov
12 2 1 9 52:84 7
BNP team Vranov 12 1 2 9 46:76 5

Nasadená dvojka Dávid Keller vzišiel aj z turnaja na druhej pozícii
-MJK-, (pet); Lieskovec pri Zvolene, Humenné
Ako nasadená dvojka vstupoval
hráč 1. Tenisového clubu Humenné, Dávid Keller (nar. 2005), 34.
v slovenskom rebríčku svojej
vekovej kategórie, do turnaja
mladších žiakov triedy D, ktorý
organizoval v dňoch 11. – 13. februára Lieskovský tenisový klub
LTC. Registrovalo sa sedemnásť
mladých tenistov (chlapcov), dvanástka hráčov sa v stanovenom
termíne z turnaja odhlásila.
Dvojhra (17)
Sedemnástka hráčov bola vylosovaná do 32-členného pavúka. Keller
ako druhý nasadený na konci „systému“ bol opozitom turnajovej jednotke (B. Daňuš). S voľným žrebom
si v druhom kole poradil s hráčom
z usporiadateľského klubu Marekom
Vacom (6:2, 6:1). Podobným výsledkom (6:1, 6:2) vyhral nad Jakubom

Kladivíkom (TK Banská Bystrica)
aj vo štvrťfinále. Následne v semifinále nadelil „kanára“ (6:0 a 6:0)
štvrtému nasadenému Matúšovi
Kuba-Danajovi (LTC Leopoldov).
Takto motivovaného humenského
hráča Kellera zastavil vo finálovom
dueli Samuel Melaga (Fresh club
Zvolen) po dvoch setoch 2:6 a 0:6.
Ten predtým v druhom semifinálovom zápase vyradil aj turnajovú jednotku Borisa Daňuša (MTK Rimavská Sobota – 6:1, 6:0) a možno práve
preto si aj víťazstvo zaslúžil.
Štvorhra (6)
V súťaží dvojíc sa humenskému zástupcovi nedarilo. Šesť párov rozohralo štvrťfinálové zápasy, D. Keller
a Sebastián Paulovčák (TC Empire
Trnava) podľahli dvojici N. Paulovič (Bratislavský tenisový zväz) a
J. Kladivík (TK Banská Bystrica)
v troch v troch setoch (6:4, 4:6 –
10:4). Víťazom kategórie sa stala
dvojica B. Daňuš, S. Melaga (6:3,

6:0 – R. Tarač, S. Krnáč).
a mládeže klubu. Jej výraznou opoLTC - Tenisová rodina maličkého rou je dodnes manžel Tomáš, taktiež
klubu (tri tenisové dvorce) neďa- tréner, a syn s manželkou (bývalá exleko Zvolena (3 km) v prekrásnom traligová volejbalistka).
podhorskom
prostredí sa
„zocelila“
okolo bývalej
tenistky Helgy Tužinskej
(nar. 1950).
Laureátka
ceny STZ za
rozvoj bieleho
športu v regióne, v mládežníckych
kategóriách
patrila medzi popredné
hráčky, neskôr
hrala
národnú ligu,
v súčasnosti
je na poste Finalisti dvojhry mladších žiakov – strieborný humenský tenista
trénerky detí Dávid Keller (vľavo) a víťaz S. Melaga zo Zvolena. | FOTO ARCHÍV TCHE
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Víťazné tvrdé údery i nováčikovská daň „korenili“ úvod boxerskej ligy

-MJK-, (dm); Ždaňa, Kamenica n/Cir.
Prvý z desiatich jednodňových turnajov súťaže druhej slovenskej ligy sa uskutočnil za
hojnej účasti slovenských boxerských klubov 4. februára v obci Ždaňa pri Košiciach.
Aj obec Kamenica nad Cirochou mala na
tomto úvodnom podujatí sezóny svoje zastúpenie, reprezentovali ju siedmi borci z
ŠK Miko fit-box.
Práve na tomto turnaji sa prvýkrát, ako rozhodca v ringu, predstavil Viktor Hakoš, ktorý
je zároveň bývalým boxerom klubu z Kamenice nad Cirochou. Celkovo „úderu vzdorní“ športovci zanechali v ringu stopy po 24
zápasoch a 2 „sparingových“ predzápasoch.
A chalani od Cirochy pod taktovkou trénera
Mariána Mika opäť odviedli v úvodnom turnaji druhej ligy skvelé výkony.
„Sparring“ – forma cvičenia vo dvojiciach,
ktorá je svojím nasadením podobná vynaloženému úsiliu v športovom zápase. Ide o cvičný
boj medzi dvoma cvičencami, ktorí sa snažia
navzájom si zasadiť čisté údery, bez úmyslu knokautovať svojho partnera. Cieľom je

vytvárať a testovať vhodné návyky, reakcie
v strese a maximálnej fyzickej záťaži. Nejde
o zápas s víťazom a porazeným.
Práve taký predzápas bez rozhodnutia absolvoval David Zajac, ktorý mu priniesol zisk
nových skúseností v ringu. David a jeho súper
z Družstevnej pri Hornáde predviedli vyrovnaný bojovný zápas a presne to sa od nich
aj očakávalo. „Adrián Rak zvíťazil v ringu
jednoznačne na body v kategórii starší žiaci
nad domácim súperom zo Ždane. Svojím víťazstvom si dal zároveň pekný darček k svojim štrnástym narodeninám,“ podotkol tréner
kamenických boxerov.
V kategórii mužov mali zverenci M. Mika
piatich zástupcov. „Ján Rak v hmotnostnej
kategórii do 64 kg zvíťazil nad súperom z Michaloviec na body. Bol to pre diváka pekný
zápas, v ktorom nechýbala bojovnosť u oboch
boxerov. Vo váhe do 75 kg podľahol Martin
Zajac súperovi z Nitry na body. Martin už
v prvom kole zložil súpera k zemi, ale ten ukázal svoju bojovnosť a zvrátil priebeh zápasu
na svoju stranu. Tomáš Zajac vo váhe do 81
kg proti súperovi zo Ždane s prehľadom kon-

Pohľadom do základne ŠK Miko fit-box - zľava: D. Zajac, T. Zajac, tréner Marián Miko, J. Rak, L.
Jalč, A. Rak, M. Zajac a rozhodca V. Hakoš. | FOTO ARCHÍV MM

troloval celý priebeh zápasu a aj napriek snahe
odporcu, mu nedal žiadnu šancu a zvíťazil.
Michal Petriš v rovnakej váhovej kategórii
do 81 kg podľahol súperovi z Prešova v druhom kole. Bol to jeho prvý zápas v boxerskom
ringu. Michal do neho vstúpil s odhodlaním a prvé kolo bolo pod jeho kontrolou, v
tom druhom sa však dopustil nováčikovskej
chyby, na ktorú doplatil a zápas bol predčas-

ne ukončený. Lukáš Jalč vo váhe do 91 kg
vyhral nad súperom z Košíc 3:0 na body. Už
tradične previedol svoju veľkú bojovnosť,
svojím tlakom na technicky zdatného súpera
dotiahol zápas k víťaznému koncu,“ bilancoval aktivitu svojich zverencov v ringu M.
Miko. Ten zároveň dúfa, že kamenickí boxeri
budú rovnako úspešne dosahovať želané výsledky počas celej sezóny.

Putovný pohár Slovenského raja vyplavil cenné kovy i Humenčanom

(mtgh), -MJK-; Spišská Nová Ves, Humenné
Plavecké nádeje z dvadsiatich dvoch
klubov Slovenska a dvoch zahraničných
(Užhorod, Minsk) si Spišskej Novej Vsi
zmeralo v dňoch 11. a 12. februára svoje
sily na vodnej hladine pretekov o „Putovný pohár Slovenského raja“. V 25-metrovom krátkom mestskom bazéne sa na štartovacie bloky registrovalo 139 chlapcov
a 173 dievčat vo veku do 12 rokov.
Medzi nimi aj 14 plavcov a 12 plavkýň
dievčat z humenského plaveckého klubu
Chemes, ktorých na tieto preteky nominovali tréneri M. Tomahogh, J. Pencák, A. Bača
a Luksaj.
Troma medailami sa pri svojich plavec-

kých výkonoch na Spiši ovenčil 8-ročný
Filip Luksaj - dvoma striebornými (50 m
voľný spôsob a 25 m motýlik) a bronzovou
v prsiach na 50 metrov. Desaťročný Oliver
Verba stál na tomto podujatí dvakrát na najvyššom stupni víťazov - dominoval v prsiarskych disciplínach na dĺžke 50 m a 200 m,
v motýliku na 100 m doplával na bronzovej
priečke.
Aj v kategórii 11 – 12-ročných mala humenská základňa medailové umiestnenia. Boris
Barica stál na zlatom stupni víťazov za znak
na 100 metrov. Martin Ján Vaceľ plával
strieborné prsia na 50 m a štyri bronzové medaily mu zavesili na hruď za disciplíny 200
m voľný spôsob, 200 m prsia, 100 m znak
i 100 m motýlik. Dominik Luksaj si zaplá-

Základňa humenských rybičiek s trénerom A. Bačom (vpravo) pred plaveckými pretekmi na
Spiši. | FOTO ARCHÍV PKCH

val strieborné prsia
na 200 m a bronzové na 50 metrov.
Zuzana Pavliková
mala v disciplíne
100 m motýlik druhý
najlepší čas pre zisk
striebra. Na nepopulárnom štvrtom
mieste sa klasifikovali svojimi časmi
Matúš Adamec (200
m prsia), Ema Borščová (200 m prsia) i  
Pandoš Michal (100
Striebro v štafete 4 x 50 metrov disciplíny voľný spôsob pre štvoricu
m motýlik).
Ďalší mladí humen- mladých humenských plavcov (vľavo). | FOTO ARCHÍV PKCH
skí plavci „ladili“
Obec PTIČIE
svoje osobné rekordy – Babinčák, Balogáorganizuje
čová, Bača, Buhajová, Čvirková, Chomanič,
Fecenko, Hana a Ladislava Gajdošové, KuVIII. ročník cestného behu
lik, Leško, Semotamová, Trebišovská, VasiBEH VTÁČÍM ÚDOLÍM
ľková, Vrabľová, Šebaková i Šepeľa.
(zaradený do súťaže VýchoV štafete 11 – 12-ročných zmiešaných družstiev v disciplíne 4 x 50 m voľný spôsob si
doslovenskej mládežníckej
kvarteto - Vaceľ, Pandoš, Borščová a Pavlibežeckej ligy 2017)
ková, vylovilo strieborné medaily. Rovna26. februára 2017 (nedeľa)
ko zmiešané družstvo disciplíny 4 x 50 m
polohové preteky, ale v obmenenom zložedĺžka trate - 10 km; povrch - asfalt;
ní - Borščová, Luksaj, Vaceľ a Pavliková,
štart a cieľ - pred budovou OcÚ
zaplávalo na striebornej pozícii. Nepopulárštart * 12.30 hod. - deti,
ne štvrté miesto obsadila humenská štafeta
v rovnakej disciplíne v zložení - Barica,
13.30 hod. - dospelí
Vrabľová, Pandoš a Buhajová. Aj v kategórii
kategórie
*
predškolský
vek / žiactvo / dorast /
9 – 10-ročných zmiešaná štafeta plavcov na
muži: A do 39, B do 49, C do 59,
trati 4 x 50 metrov polohové preteky skončila na štvrtom mieste v zložení - Balogáčová,
D do 69, E 70 a viac rokov /
Semotamová, Verba a Fecenko.
ženy:
F
do
34 rokov, G do 49, H 50 a viac rokov
V srdci Spiša čakajú, nielen humenských
informácie:
plavcov, aj regionálne majstrovstvá Východoslovenskej oblasti  na dlhé trate 400, 800
0907 907 875 (Pe. Behún)
a 1 500 metrov voľný spôsob.

0908 346 458 (Š. Peregrim)

