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V múzeu sa ukrýva tajomná
maľba s tvárou neznámej
ženy

Humenčania očarili
porotu na medzinárodnej
barmanskej súťaži
Viac na str. 9

Viac na str. 3

Kraj investuje do opráv ciest
v Humenskom okrese vyše 262-tisíc eur
Do opravy regionálnych komunikácií v Prešovskom kraji ide celkovo 3,2 miliónov eur. Cestári opravia 30 havarijných
úsekov. V okrese Humenné opravia prieťah Topoľovka a cestu medzi Humenným a Závadkou.
mpo, Humenné

Prešovský samosprávny kraj (PSK)
plánuje v tomto roku zrekonštruovať 30 havarijných úsekov na cestách II. a III. triedy. „V rámci navrhovaných akcií chce opraviť viac
ako 26 kilometrov komunikácií za
viac ako 3,2 miliónov eur,“ informovala hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová. Spresnila, že použitie finan-

cií, ktoré pochádzajú z tretej tranže úveru z Európskej investičnej
banky, schválili vo februári krajskí
poslanci. „Rozdelili sme prostriedky pre jednotlivé okresy adekvátne
podľa podielu spravovanej dĺžky
ciest aj s návrhom úsekov, ktoré sú
najkritickejšie a z hľadiska stavebno-technického stavu najproblematickejšie. V týchto dňoch začíname realizovať verejné obstarávanie

a pripravujeme všetko tak, aby sme
so samotnou rekonštrukciou začali
už v mesiacoch máj až jún,“ uviedol
Jozef Havrila, poverený riadením
Správy a údržby ciest (SÚC) PSK.
Ako dodal, vybrané úseky ciest
sú v havarijnom stave, negatívne
ovplyvňujú kvalitu a bezpečnosť
dopravy. „Na týchto úsekoch sa
nachádzajú výrazné výtlky v kryte
vozovky, je vypratý jej povrch a na

úsekoch sú lokálne rozpady či trhliny. Sme pripravení zlepšiť aj vodný
režim úpravou odvodňovacích zariadení, sanáciou cestných priekop
či rekonštrukciou priepustov,“ povedal J. Havrila.

Kraj spravuje takmer
2,5-tisíc kilometrov

Správa a údržba ciest (SÚC) PSK
spravuje siete komunikácií II. a III.
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Kraj investuje do opráv ciest v Humenskom okrese vyše 262-tisíc eur
pokračovanie zo strany 1

tried s dĺžkou 2 435 kilometrov.
Z toho eviduje až 750 kilometrov
ciest, ktoré sú v nevyhovujúcom
a havarijnom stave, čo je takmer 31
percent. „Aktuálnymi investičnými
akciami sa z tejto výmery opraví
viac ako 26 kilometrov. Vybrané
úseky sa budú realizovať najmä na
cestách III. triedy, len päť úsekov
v okresoch Vranov nad Topľou,
Medzilaborce, Snina a Humenné
sú komunikáciami II. triedy. Na
opravu ciest pôjde 3 225 000 eur,“
spresnila Jeleňová.

V pláne sú ďalšie investície do ciest za milióny eur

Hovorkyňa PSK ďalej ubezpečila, že investície do regionálnych
ciest ale týmto nekončia. „Sprá-

va a údržba ciest PSK predložila
v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu
IROP 2014 – 2020 pre Bezpečnú
a ekologickú dopravu v regiónoch
štyri projektové zámery za takmer
18 miliónov eur,“ priblížila Jeleňová. V prípade schválenia predložených žiadostí spoluúčasť PSK
predstavuje sumu takmer 900-tisíc eur. „Do projektových žiadostí sa dostali cesty druhej a tretej
triedy, ktoré sú prioritné a ktoré
spájajú a pomáhajú rozvoju verejnej dopravy, zvyšujú plynulosť
a bezpečnosť premávky, prípadne
sa napájajú na tranzity či cesty I.
triedy. Sú to úseky Prešov – Klenov, Kapušany – Demjata, Malá
Poľana – Medzilaborce a Poprad
– Starý Smokovec,“ konkretizoval
Jozef Havrila s tým, že výsledky

Kraj investuje do opráv ciest v okrese Humenné vyše 262-tisíc eur. | ILUSTRAČNÉ
FOTO: MILAN POTOCKÝ

hodnotiaceho procesu budú známe
v najbližších mesiacoch. Do opráv
ciest v okrese Medzilaborce investuje kraj v tomto roku 172 100 eur.
Peniaze pôjdu na opravu úseku –
križovatky III/3962 medzi obcami
Repejov a Oľka. V okrese Snina

pôjde na opravu krajských ciest
193 490 eur. Kraj investuje túto
sumu do prieťahu Stakčín. V Humenskom okrese pôjde na opravu
prieťahu Topoľovka 205 580 eur
a cesty medzi Humenným – Závadkou 57-tisíc eur.

Študenti Gymnázia arm. gen. L. Svobodu v Humennom absolvovali nezabudnuteľnú návštevu Prezidentského
paláca v Bratislave, kde ich privítal aj samotný prezident Andrej Kiska.

V roku 2015 sa vtedajší študenti
Kolégia GAGLS rozhodli vytvoriť
video pre pána prezidenta, ktorého
cieľom bolo pozvať ho do Humenného, aby mali možnosť sa s ním
stretnúť. Pán prezident video prekvapivo videl a sám naň odpovedal.
Taktiež sľúbil, že ak bude mať cestu
do Humenného, určite zavíta aj na
naše gymnázium. Keď však Andrej
Kiska navštívil naše mesto, bohužiaľ, nepodarilo sa mu jeho sľub
dodržať, a tak sa rozhodol pozvať
študentov GAGLS do samotného
Prezidentského paláca.
22. 3. 2017 sa naša cesta k pánovi
prezidentovi zrealizovala. Po celonočnom cestovaní sme sa ocitli
v Bratislave a ráno na nás čakala
prehliadka Prezidentského paláca, v ktorom sme videli napríklad
salóniky či veľkú hlavnú sálu, v
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Valaškovský most má po obnove prilákať aj turistov

Valaškovský most v Humennom prejde obnovou. Cieľom nie je technická oprava mosta, ale jeho zveľadenie.
Milan Potocký, Humenné

HUMENSKÍ GYMNAZISTI NA NÁVŠTEVE U PREZIDENTA

Jozef Buhaj, Humenné
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ktorej prebiehajú všetky oficiálne bol na východe, no na druhej strane Národnej rady SR, kde sme mali
privítania zahraničných veľvyslan- bol veľmi rád, že sme jeho pozvanie možnosť vidieť výmenu čestnej
cov alebo rôzne tlačové vyhlásenia. prijali. Prezradil nám, že stretnutia stráže či vstúpiť do rokovacej sály
Práve počas prehliadky vošiel do s ambicióznymi mladými ľuďmi má parlamentu a vypočuť si, ako to tam
jednej z miestností, kde sme boli, najradšej. Taktiež prejavil záujem všetko prebieha.
pán prezident. Mnohí sme boli v o naše budúce štúdium, aby zistil, Ako jeden zo študentov, ktorí mali
šoku. Stretnúť prezidenta v jeho akým smerom sa plánuje vydať bu- možnosť zažiť tento výlet, ho hodpaláci nie je niečo, čo by človek za- dúcnosť štátu. Samozrejme, dostali notím veľmi pozitívne a som vďačžil každý deň. Chvíľku ticha a úžasu sme priestor aj na kladenie otázok a ný za to, že som takúto možnosť dostal. Budeme na to všetci ešte dlho
prerušili slová pána Kisku, ktorý tvorbu fotografií.
bol veľmi milý a prišiel v neformál- Poobede nás čakala aj prehliadka spomínať.
nej a priateľskej
nálade. Svedčilo
o tom aj podanie
rúk s každým z nás
či drobné darčeky, ktoré sme ako
pozornosť dostali my, študenti,
ale aj naše pani
učiteľky. Pánovi
prezidentovi bolo
ľúto, že k nám nemohol zavítať, keď Humenskí gymnazisti na stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom. FOTO: JB

Valaškovský most, ktorý vedie ponad rieku Laborec, považujú mnohí Humenčania
za jedinečný architektonický
skvost. A právom. Masívna
oceľová konštrukcia bola
pospájaná rovnakou technológiou ako Eiffelova veža či
Titanic. Most bol postavený
v roku 1900 a má teda viac
ako 116 rokov. Za viac ako sto
rokov sa stal neodmysliteľnou súčasťou histórie mesta
Humenné. Stavba prežila aj
dve svetové vojny. Most bol
postavený podľa projektu
maďarských inžinierov. Potvrdzujú to aj tabule napí-

Mesto na jeho obnovu vyčlení v tomto roku z rozpočtu 15-tisíc
eur. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

sané v maďarčine, ktoré sú
umiestnené na moste. Pre
niektorých, najmä mladších
a zaľúbených Humenčanov,
sa stal Valaškovský most –
Mostom lásky, na ktorý zamilované páry zamykajú zámky

Valaškovský most bol postavený v roku 1900 rovnakou technológiou
ako Eiffelova veža či známy Titanic. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

a potom kľúče odhadzujú do
Laborca. Samospráva chce,
aby bol most zaujímavejší a
atraktívnejší nielen pre Humenčanov, ale aj pre turistov.
Dokonca zvažuje, aby sa stal
kultúrnou pamiatkou mesta.

Mesto na jeho obnovu vyčlení
v tomto roku z rozpočtu 15-tisíc eur. Tieto financie budú
použité na zabezpečenie služieb spojených s obnovou,
propagáciou a slávnostným
otvorením mosta.

V múzeu sa ukrýva tajomná maľba s tvárou neznámej ženy

Aj Vihorlatské múzeum v Humennom má svoje tajomstvá a záhady. Jednou z nich je maľba, ktorá sa nachádza na
stene Čínskej izby.
Milan Potocký, Humenné

S tajomnou maľbou, na
ktorej je znázornená žena
sediaca pred zrkadlom, sa
oboznámili mnohí návštevníci múzea počas prehliadky,
ktorú zorganizovalo múzeum
v spolupráci s neformálnym
zoskupením Príď a poznaj.
Maľba sa nachádza na stene
v Čínskej izbe. Na obraze sú
znázornení dvaja vojaci, ktorí sledujú dámu pred zrkadlom v stane. Výtvarníkovým
motívom bol biblický príbeh
o Betsabé v kúpeľoch, alebo inak o Zuzane a starcoch.
Tajomstvo obrazu sa ukrýva
v detaile. Maliar namaľoval
v odraze zrkadla tvár úplne
inej ženy, nie tej, čo sedí pred
zrkadlom. Kým do zrkadla
hľadí jedna dáma, v jeho od-

raze namaľoval maliar tvár
úplne inej ženy. Maľba pochádza z roku 1750. Historici sa nazdávajú, že v zrkadle
je namaľovaná tvár jednej z
czákyovských dám, ktoré v
tom čase žili v humenskom
kaštieli. „Tvár tej ženy, ktorá
sedí, a tvár tej ženy v zrkadle
nie sú identické. Pravdepo-

dobne tam niekto namaľoval
nejakú dámu, ktorá sa mu
páčila,“ vysvetlila zástupkyňa riaditeľa Vihorlatského
múzea v Humennom Ivana
Strakošová. Návštevníkom
ukázala ešte jedno tajomstvo, ktoré mali panovníčky a
dvorné dámy žijúce za múrmi
kaštieľa. Veľká drevená šper-

kovnica ukrývala tajomné
zásuvky, do ktorých si dámy
odkladali svoje malé tajomstvá, ktoré chceli ukryť pred
zrakmi napríklad ich manželov, služobníctva alebo detí.
Mohlo ísť o rôzne šperky, alebo dokonca zaľúbené listy od
neznámeho ctiteľa.

Záhadná maľba sa nachádza v Čínskej izbe. Ivana Strakošová ukazuje, že v zrkadle sa nachádza tvár úplne inej ženy. Nepatrí tej,
čo sedí pred zrkadlom. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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mpo, Ptičie; ilustračné foto Milan Potocký

Humenský vyšetrovateľ začal
trestné stíhanie za prečin porušovania domovej slobody,
ku ktorému došlo v dobe od
16. do 18. marca v obci Ptičie. Páchateľ bez oprávnenia
vstúpil do dvora jedného z rodinných domov a cez okno,
ktoré vytlačil, vošiel do inte-

riéru domu. V kuchyni strhol
zo steny tapetu a po zemi porozhadzoval hlinu a vajíčka.
Pri odchode z miesta činu so
sebou vzal psa - nemeckého
ovčiaka. „Ak sa páchateľovi
vina preukáže, hrozí mu trest
odňatia slobody na jeden až
päť rokov,“ ozrejmil prešovský krajský policajný hovorca
Daniel Džobanik.

Mesto chce dať na parkovisku pred plavárňou rampu
Humenčania, ktorí prichádzajú do sauny alebo na
plaváreň, nemajú podľa mesta často kde zaparkovať.

mpo, Humenné

Mesto Humenné spoplatňuje zo všetkých parkovísk
v centre mesta len dve. Samospráva tvrdí, že plánuje
regulovať parkovanie aj na
mestskom parkovisku pred
kúpaliskom na Chemlonskej
ulici. V súčasnosti sú podľa

mesta klienti, ktorí prichádzajú na kúpalisko, pri parkovaní znevýhodnení. Parkovacie miesta pred plavárňou
často zaberajú zamestnanci
súkromných firiem. Mesto
preto plánuje nainštalovať na
parkovisku rampu na čipové
karty.

Parkovisko pred plavárňou. Mesto tu plánuje nainštalovať rampu na čipové karty.
| FOTO: MILAN POTOCKÝ

naše noviny
váš úspech

jediným inzerátom oslovíte viac
ako 20 000 čitateľov

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk
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Z dvora ukradol nemeckého ovčiaka
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Svetový deň vody na vodárenskej nádrži Starina

Pri príležitosti Svetového dňa vody Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a. s., otvorili 22. a 24. marca brány vodárenskej nádrže Starina.
Pavel Machava, Starina

Svetový deň vody bol prvýkrát vyhlásený v roku 1992 na
konferencii OSN o životnom
prostredí a rozvoji (UNCED)
v Rio de Janeiru a každoročne sa pripomína 22. marca.
Je to vhodná príležitosť k
prijímaniu opatrení na boj
s nedostatkom vody. Aj napriek obrovskému pokroku v
súčasnosti žije viac ako 663
miliónov ľudí bez bezpečného prístupu k pitnej vode.
Témou tohtoročného Svetového dňa vody je „Odpadová voda“. Väčšina všetkých
odpadových vôd z našich
domovov, miest, priemyslu
a poľnohospodárstva tečie
naspäť do prírody bez toho,
aby sa upravila alebo zre-

cyklovala. Znečisťuje tak pitnú vodu, vodu na kúpanie
a zavlažovanie. Znižovanie,
bezpečné čistenie a recyklovanie odpadových vôd chráni ľudí a životné prostredie.
Záujemcovia z radov základných a stredných škôl mali
možnosť vidieť ukážku práce
obsluhy vo velíne, odkiaľ sa
riadi celá manipulácia na výpustných segmentoch. Neodmysliteľnou časťou programu bola aj prehliadka útrob
stavby. Vzostup približne 50
metrov pod korunu hrádze
a následne výstup na združený funkčný objekt (veža
v strede priehrady). Samozrejmosťou bol aj odborný
a pútavý výklad od pracovníkov vodárenskej nádrže, ktorí boli aj pri samotnej stavbe.

Slovenský vodohospodársky
podnik má vo svojej správe 8 vodárenských vodných
nádrží, ktoré dodávajú vodu
na spracovanie vodárenským
spoločnostiam.

Starina zásobuje
mestá Košického
a Prešovského kraja

Vodárenská nádrž Starina
pôvodne mala zásobovať pitnou vodou okresy Humenné,
Vranov, Michalovce a Trebišov. V dôsledku havarijného nedostatku pitnej vody
v meste Košice došlo k prehodnoteniu tejto koncepcie.
Namiesto výstavby privádzačov pre okresy Michalovce
a Trebišov riešil sa privádzač
do okresov Prešov a Košice. Dodávka vody pre mesto

Košice sa začala v roku 1988.
Celková dĺžka diaľkovodu
potrubia o priemere 1000
mm od úpravne v Stakčíne po
Košice je 134,5 km. V súčasnej dobe VVS zásobuje mestá
Snina, Humenné, Vranov
nad Topľou, Prešov a Košice.
Novovybudovaná trasa je po
Giraltovce, zatiaľ nie je v prevádzke. Výhľadovo sa plánuje trasa do miest Svidník,
Stropkov a Bardejov.

Uvedenie nádrže do
prevádzky

Dňa 20.8.1987 sa začalo
s napúšťaním VS VN Starina. Správca nádrže začal vykonávať pravidelné merania
podľa programu TBD (technicko-bezpečnostný dohľad)
pre overovaciu prevádzku.
Meraním a pozorovaním sa
sledovali deformácie telesa
priehrady, podložia a zmeny polohových betónových
objektov, tlaky v hlinitom
tesnení telesa hrádze a priesakový režim. Manipulačný
poriadok stanovoval max.
povolenú rýchlosť 0,2m za
deň. Počas celého napúšťania
došlo niekoľkokrát k prekročeniu rýchlosti napúšťania.
Z toho dôvodu sa museli
vykonať niekoľkodňové prestávky v napúšťaní a počas
nich sa vykonávali komplexné kontrolné merania. Dňa
27.3.1989 bola dosiahnutá
max. prevádzková hladina
v nádrži, kóta 340,00 m n.
m. a dňa 2.5.1989 hladina
v nádrži dosiahla kótu 340,50
m n. m., a tým podľa programu TBD pre overovaciu prevádzku splnila podmienky
odskúšania max. zaťažovacieho stavu nádrže.
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Finančná správa zaznamenala vlani historicky najefektívnejší výber DPH
Historicky najefektívnejší výber DPH zaznamenala finančná správa ku koncu roka 2016. Efektívna daňová sadzba bola 15,12
%. Aj toto je výsledkom tvrdej práce zamestnancov finančnej správy a aplikácie akčných plánov boja proti podvodom.
Patrícia Macíková, Slovensko; ilustračné
foto Milan Potocký

15,12 % z maximálne 20 %
možných. To je výsledkom
päťročného boja finančnej
správy proti daňovým podvodom. Najnižšie bola efektívna
daňová sadzba v treťom kvartáli roku 2012 a to na úrovni
11,8 %, a to najmä z dôvodu
kolapsu vtedajšieho informačného systému finančnej
správy. Vo finančnom vyjadrení hovoríme o sume viac
ako 2,66 miliardy eur, ktoré
navyše oproti plánu vybrala
finančná správa do štátneho
rozpočtu. Zároveň to predstavuje zvýšenie hrubého domáceho produktu o 3,29 %.
Najväčší vplyv na efektívny
boj proti daňovým podvodom
malo aplikovanie desiatok
opatrení z akčných plánov boja
proti podvodom, ktoré sa za-

čali realizovať v praxi od roku
2012 až do roku 2016. Medzi
najvýznamnejšie patrí zriadenie daňovej kobry a zavedenie
kontrolného výkazu DPH. Daňová kobra za štyri roky svojho fungovania riešila prípady
s celkovou hodnotou nálezu
viac ako 710 mil. eur, pričom
nevyplatený nadmerný odpočet predstavuje takmer 77 mil.
eur. Aktuálne je rozpracovaných 192 daňových kontrol,
kde očakávame nález vo výške
cca 85 mil. eur. Kontrolný výkaz DPH začal fungovať v roku
2014. Odvtedy firmy poslali
na finančnú správu viac ako
4,5 milióna kontrolných výkazov, v ktorých bolo takmer
450 miliónov transakcií. Kým
v roku 2014 bolo 20 % z týchto
transakcií rizikových, dnes je
to už len 12 %. Ďalšie opatrenia, ktoré prispeli v boji proti
daňovým podvodom, sú napríklad obmedzenie platieb

v hotovosti, spustenie virtuálnej registračnej pokladnice, rušenie registrácií DPH či
spustenie informačného systému kontrolných známok.
Medzi najnovšie opatrenia,
ktorých efekt sa prejaví v najbližších mesiacoch, patrí
skrátené vyrubovacie konanie, superzaisťovací príkaz či
skrátenie lehoty na podanie
námietky zaujatosti kontrolóra pri daňovej kontrole.
Všetky tieto novinky máme

v platnosti od januára 2017.
V najbližších týždňoch očakávame schválenie nového
akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky
2017 – 2018. Opatrenia, ktoré
sú v ňom zahrnuté, sú napríklad zamedzenie účelového
zlučovania firiem, index spoľahlivosti daňových subjektov,
monitorovanie pohybu tovaru
či zrýchlenie výmeny informácií medzi finančnou správou,
políciou a generálnou prokuratúrou.

Podpora detskej divadelnej činnosti aj na pôde múzea
jf, Humenné

Dňa 11. marca uzavrelo Vihorlatské múzeum v Humennom tohtoročné regionálne
kolo súťaže detských divadelných súborov a scénických
miniatúr Divadelná jar 2017.
„Víťazom súťaže a reprezentantom regiónu s postupom
na Krajskú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti
Rozprávkový Stropkov 2017
sa stal tanečno-dramatický
krúžok pôsobiaci pri Základnej škole s MŠ Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom,“
vysvetlila Jana Fedičová z Vi-

horlatského
múzea v Humennom. Víťazné družstvo
sa predstavilo
hrou Todda
Burpona
a
Lynn Vincentovej
Nebo
nie je výmysel v režijnom
naštudovaní
Anny Huňarovej. Odborná
porota pracovala pod vedením Evy Jacevičovej.

Na snímke tanečno-dramatický krúžok pri Základnej škole s MŠ Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom
počas vyhodnotenia súťaže. | FOTO:ARCHÍV VM

8 | SPRAVODAJSTVO

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
27. MARCA 2017

Policajti nezabudli na svojich kolegov, ktorí tragicky zahynuli na hranici

Od tragickej smrti policajtov Jána Paľa a Jána Mandičáka, ktorí slúžili na slovensko-ukrajinskej hranici, uplynulo 19. marca 15
rokov. Výročie smrti dvoch statočných mužov si okrem rodiny uctili aj desiatky aktívnych policajtov a policajtov vo výslužbe.
Milan Potocký, Michalovce

Smrť policajtov Jána Paľa (48)
a Jána Mandičáka (20) bola
najtragickejším prípadom, ktorý sa odohral v novodobej histórii Slovenska na našej hranici
s Ukrajinou. Ján Paľo bol v tom
čase riaditeľom Hraničného oddelenia Policajného zboru Petrovce a Ján Mandičák príslušník útvaru vojsk Hraničnej polície Prezídia policajného zboru.
Oboch mužov zastrelil 19. marca 2002 počas výkonu služby
ozbrojený Ukrajinec. Tretieho
policajta Jána Neupauera vážne
zranil. Ozbrojeného útočníka po
polhodinovej naháňačke zastrelili slovenskí policajti.

Vrah strieľal do policajtov odzadu

Cudzinec sa pohyboval v blízkosti štátnej hranice, keď ho
hliadka naložila do policajného
auta Lada Niva, začal nečakane strieľať z pištole, ktorú mal
ukrytú a pripevnenú na nohe
pod nohavicami. Najprv postrelil 20-ročného vojaka základnej
služby Jána Neupauera, ktorý
sedel vedľa neho. Potom podplukovníkovi Paľovi a vojakovi
Mandičákovi, ktorí sedeli na
predných sedadlách, strelil zozadu do hlavy. Telá odvliekol do
kríkov. Postrelený Neupauer,
ktorý prežil, zavolal pomoc. Na
prestrelku s tragickým koncom
si veľmi dobre pamätá aj policajt Ján Golmic, ktorý v tom
čase pôsobil ako zástupca riaditeľa OHK v Beňatine. „Vtedy
zástupca riaditeľa z Košíc zavolal, že Janka postrelili a treba
ísť. Nevedeli sme ešte, aká je
situácia. Keď sme došli, počuli
sme ešte jeden výstrel. V priebehu 20 sekúnd, maximálne pol

minúty, sme
boli na mieste,
kde sme videli
už Ladu Nivu
v
priekope
a v nej telo človeka, následne
sme zistili, že
je už po smrti. Vtedy sme
ešte nevedeli,
ako to všetko
prebehlo, to
sa ujasnilo až
neskôr. Bola Ich pamiatku si uctili policajti vo výslužbe, príslušníci RHCP Sobrance, kamaráti, priatelia, známi a rodina.
| FOTO: MILAN POTOCKÝ
prestrelka. Z
tých zbraní, ktoré zobral hliad- bála, keď odchádzal ráno. A to priateľ. Veľmi si to vážim, že
ke, strieľal po hliadke a hliadka ráno, keď odchádzal, vrátil sa si každý rok nájdu čas a prídu,
tu streľbu opätovala,“ povedal späť, pozrel sa na nás a hovoril ale dnes tu bolo oveľa viac ľudí.
Golmic.
– mamka, dávaj pozor na deti. Na to pätnáste výročie jeho
Ako keby tušil, že sa už domov úmrtia,“ povedala Paľová. DoManželka: Akoby tušil,
nevráti. Nikdy to nerobil. Ráno dala, že v osudný deň, keď jej
sa vrátil ešte od výťahu a pove- oznámili tú tragickú správu, sa
že sa už nevráti
Pietnou spomienkou si uctili dal mi, že mám dávať pozor na jej zrútil celý svet. „Dodnes sa
nebohých kolegov na cintoríne deti,“ vysvetlila Paľová.
s tým nemôžem vyrovnať a ani
v Michalovciach členovia Miestsa s tým nikdy nevyrovnám,“
nej organizácie Asociácie poli- Bolesť zostáva aj po
uzavrela Paľová. Tragickú udacajtov vo výslužbe (MO APVV) rokoch
losť pripomína aj pamätná taMichalovce, príslušníci RHCP Rodina nebohého si nesmier- buľa, ktorú slávnostne odhalili
Sobrance, kamaráti, priatelia, ne váži, že kolegovia na svojho pred tromi rokmi na Oddelení
známi a rodina. Predseda MO kamaráta nezabudli ani po 15 hraničnej kontroly Policajného
APVV Michalovce Ján Laškody rokoch. „To znamená, že to bol zboru (PZ) v obci Petrovce v
uviedol, že Ján Paľo bol nielen človek s veľkým Č. Bol to dob- okrese Sobrance.
správny policajt, ale aj človek rý otecko, bol dobrý kamarát,
a otec rodiny. Vdova Emília
Paľová zostala po tragickej udalosti sama s tromi deťmi, ktoré
mali v tom čase 19, 17 a 5 rokov.
Hovorí, že riziko manželovej
práce nepodceňovala a vedela
o ňom. „Vnímala som to, najmä
keď ho preložili na Oddelenie
hraničnej kontroly do Petroviec, že predsa je to nebezpečnejšie, ako keď robil vo Vyšnom
Nemeckom, alebo ako keď robil
na cudzineckej polícii v Michalovciach. Ja som sa strašne
bála, neviem, či to bola už neja- Od tragickej smrti policajtov Jána Paľa a Jána Mandičáka, ktorí slúžili na slovenskoká predtucha, ale stále som sa ukrajinskej hranici, uplynulo 15 rokov. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Humenčania očarili odbornú porotu na medzinárodnej barmanskej súťaži

11. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže Cassovia Cup 2017 bol ďalšou príležitosťou a výzvou pre žiakov Strednej odbornej školy na Mierovej
ulici v Humennom zmerať si svoje sily v oblasti miešania nápojov.
Monika Harvanová, Humenné; FOTO: SOŠ

Súťaž sa konala v dňoch 21. až
22.03.2017 v priestoroch Hotelovej akadémie v Košiciach,
ktorá bola zároveň organizátorom súťaže spolu so Slovenskou
barmanskou asociáciou. Bojovať
o víťazstvo prišlo 28 škôl z celého Slovenska, Česka a Estónska.
Medzi nimi sa nestratili ani naši
žiaci tretieho ročníka učebného
odboru hostinský (kuchár - čašník) Michal Džatko a Lukáš Mihaľko, ktorí súťažili v kategórii
Junior. Súťaž pozostávala z dvoch
častí, a to z náročného písomného
testu a praktickej realizácie. Podmienkou bolo splniť predpísané
kritériá. Hodnotila sa prezentácia
fliaš, ich uloženie v správnom poradí, práca s ľadom a barovým inventárom, rozliatie ingrediencií,

dekorácia, receptúra, technika
a práca barmana. Chuť, vzhľad,
aróma a čistota práce boli najdôležitejšími podmienkami. V
časovom limite 6 minút museli
zvládnuť pripraviť 4 porcie nealkoholických miešaných nápojov a
v priebehu piatich minút taktiež
štyri porcie krátkeho alkoholického nápoja. O svoj ďalší úspech sa
postaral žiak Michal Džatko. Jeho
„Soft drink – Jahodové dievča“ a
„Befor dinner coctail – Dark side“
ocenila aj porota a zaradila ho do
strieborného pásma. V jeho nápojoch boli použité ingrediencie,
ktoré potešili chuťové poháriky
nejedného degustátora. Luxusné prevedenie nápojov očarilo
nielen porotu, ale aj mnohých
návštevníkov a bolo inšpiráciou
pre kreatívnu tvorbu našich žiakov. O dôslednú prípravu žiakov

sa postarala majsterka odbornej
výchovy Ing. Anna Petrovčinová. Obom študentom ďakujeme

za vzornú reprezentáciu školy,
mesta a regiónu a srdečne blahoželáme.

V múzeu pribudol unikátny exponát v podobe 600-ročnej kraslice

Do bohatého zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom pribudol v polovici marca nový vzácny zbierkový predmet v podobe repliky
ozdobenej kraslice z obdobia 15. storočia.
Jana Fedičová, Humenné

Kraslicu darovalo Vihorlatskému múzeu v Humennom v rámci
medzinárodnej priateľskej spolupráce počas otvorenia jubilejného ročníka výstavy kraslíc
Karpatská kraslica 2017 Národné
múzeum ľudového umenia Huculštiny a Pokuttja J. Kobrynského v ukrajinskom meste
Kolomyja. Originálna starobylá
kraslica bola objavená počas archeologických vykopávok v ukrajinskom meste Ľvov. Poškodenú
kraslicu pracovníci špecializovaného Múzea kraslíc v Kolomyji zrekonštruovali jedinečnou
technikou rekonštrukcie kraslíc,
ktorú vyvinulo Múzeum kraslíc

v Kolomyji, ako jediné múzeum
s touto špecializáciou na svete.
Na základe obnovenej kraslice
zhotovili pracovníci kolomyjského múzea dve repliky - jedna
replika tejto kraslice sa nachádza v poľskom Krakowe, druhú
môžu obdivovať návštevníci
Vihorlatského múzea v Humennom. Nájdená vzácna kraslica
patrí k najstarším krasliciam na
území Ukrajiny, ktoré boli vyhotovené na podklade vaječnej
škrupiny. Znázorňuje najstaršie
pôvodne používané geometrické
tvary vytvorené technikou voskovej batiky. Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom bude aktuálne
kraslica vystavená do 21. apríla
2017 ako súčasť tohtoročnej vý-

stavy vyše tisícky kraslíc v rámci
medzinárodného podujatia Karpatská kraslica 2017. Svoje diela
vyhotovené tradičnými i novými
technikami zdobenia širokej verejnosti predstavuje vyše stodesať domácich a zahraničných
autorov. Vihorlatské múzeum
zároveň do 20. apríla 2017 ponú-

ka pre žiakov základných a stredných škôl ukážky jednotlivých
techník zdobenia kraslíc. Podujatie sa v tomto roku koná pod
záštitou predsedu Prešovského
samosprávneho kraja Petra Chudíka. Projekt z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

Do bohatého zbierkového fondu múzea pribudol nový vzácny zbierkový predmet v podobe
repliky ozdobenej kraslice z obdobia 15. storočia. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
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HE/0046

Myšlienka týždňa...
„Najväčším darom
je vedieť posúdiť
hodnotu okamihu.“

00/2009 Z. z.

osť

vysokej škočnou vysokou

lužbe:
cúzsky jazyk
uje.

ov (anglický,

hnutom vzde-

že je zdravot-

o vysvedčení
uktúrovanom

nie príslušnénení všetkých

www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433
Laborecká 57, Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

VIHORLATSKÉ
MÚZEUM
v Humennom
organizuje
okresné kolá
63. ročníka
postupovej súťaže

na facebooku:

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
www.facebook.com/humenskyexpres
 aj pre páry

POHOTOVOSŤ

 Predám KLIETKY na chov
prepelíc, PASCE na líšky a kuny,
LIAHNE na vajíčka, ODCHOVNE
pre kuriatka – viac informácií na:
ww.123nakup.eu , tel. 0907 181 800.

PRANOSTIKA
O sv. Balbíne (31. 3. – panna
a mučenica) u nás je už po zime.
Keď sa deti v marci na dvore
hrajú, na Vianoce je biela zima.

HE-R/0061
 Hľadáme KUCHÁRA/KUCHÁRKU,
ČAŠNÍKA/ČAŠNÍČKU do penziónu Solaris
v rekreačnej oblasti Domaša – Eva. Pre viac
informácií volajte tel. č. 0907 946 804.
HE-R/0052
 Ponúkam prácu pre PILČÍKA,
STROJNÍKA alebo komplet PARTIU
do rubných ťažieb k stroju zn. timberjack. Informácie na tel. č. 0915
879 497.
HE-R/0051

 Prijmem HARISTOV a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel. 0905 256 038.
HE-R/0002

VÝCHOD / ZÁPAD SLNKA

pon
ut
str
štvr
pia
sob
ned

6:12 / 18:58 hod.
6:10 / 18:59 hod.
6:08 / 19:01 hod.
6:06 / 19:02 hod.
6:04 / 19:04 hod.
6:02 / 19:05 hod.
6:00 / 19:07 hod.
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hádzača v sú-

ých právnych

j riešenie na-

HE-R/0001

 Stavebná firma Reinter Humenné hľadá do TPP alebo formou
živnosti OBKLADAČOV, OMIETKÁROV, ELEKTRIKÁROV, VODÁROV,
ZATEPĽOVAČOV. Nástup možný
ihneď. Kontakt – e-mail: praca@
reinter.sk , tel. 0902 998 866.

Koľko je v marci rosy,
KÚPALISKO V HUMENNOM
V LEKÁRŇACH
toľko v máji mrazu.
ubytovanie
vnútorný 25-metrový bazén firma zabezpečí
pon
zatvorené – sanitárny deň a dopravuV H U M E N N O M
Ak v marci kukučka kuká
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
stravné
ut
08.15 – 09.00 hod.  poskytujeme
sob – ned: 8.00 –aj12.00,
13.00 – lístky
20.00 hod.
a bocian klepoce,
13.00 – 16.00 hod.
dočkáme sa teplého leta.
informácie
dostupné
na:
27.
03.
Centrum,
17.30 – 20.00 hod.
Nám.
194slobody
023 67 (Južné nám.)
str, pia 13.00 – 16.00 hod. tel. č.: 28.0948
Panská láska, ženská chuť
03. Dr. Max - Kaufland,
e-mail:
renewal.adz@gmail.com
17.30 – 20.00 hod.
a marcové počasie nie sú stále.
Štefánikova ul. 50
štvr
14.00 – 16.00 hod.
29. 03. Fialka,
Keď prší v prvý aprílový deň,
Nemocničná ul. 41/A
17.30 – 20.00 hod.
býva aj máj mokrý.
30.
03.
Mária,
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.
Krátka ul. 3
SAUNA – muži
Búrky a mrazy sa v apríli
31. 03. Harmónia,
Download 200,000+ brand logos in vector format for free
ut – sob 12.00 – 19.00 hod.
Ul. 1. mája
21
striedajú.
http://www.logoeps.com/
ned
10.00 – 19.00 hod.
01. 04. Laborecká,
Laborecká ul. 58
SAUNA – ženy
Začiatkom apríla opiluj suché
02. 04. Centrum,
stromov konáre,
ut – sob 14.00 – 18.00 hod.
Nám. slobody 67 (Južné nám.)
budú lekváry chutné. (jac)
ned
10.00 – 19.00 hod.

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel.
0908 102 786.

PRÁCA

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

NájdetePRÁCA
nás aj NA SLOVENSKU
STABILNÁ

HE-R/0059

HE-R/0062

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017

v umeleckom prednese poézie
a prózy detí, mládeže a dospelých.
Termíny súťaže:
Medzilaborce (CVČ)
– 24. marec
Snina (ZŠ Budovateľská)
– 27. marec
Humenné (koncertná sieň VM)
– 30. marec

 Predám STAVEBNÝ 2-POZEMOK
s rozlohou 1 260 m2 v obci Lackovce pri
HE. Cena 35 € / m2. Informácie na tel. č.
0907 562 701.

V predajniach
ALTHAN

PONDELOK
27. MARCA 2017
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MENINY 27. 3.
oslavujú:
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

ALENA, DITA
(Svetový deň divadla)
SOŇA
(Deň učiteľov)
MIROSLAV
VIEROSLAV, VIEROSLAVA
BENJAMÍN

1. 4.
2. 4.
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HUGO
(Medzinárodný deň vtáctva / Medzinárodný deň zábavy v práci)
ZITA
(Svetový deň povedomia o autizme /
Medzinárodný deň detskej knihy / Európsky deň akcií za práva migrantov)

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM
huje do starého domu ďaleko od internátov,

MsKS – DOM KULTÚRY
DARUJTE PREDMETY NA CHARITU
Podujatie v rámci charitatívnej akcie. Predaj
občanmi darovaných predmetov za symbolickú cenu sa uskutoční 7. apríla v DK od
9.00 do 19.00 hod. Výťažok z predaja bude
venovaný charitatívnej zbierke.
TRZY KOBIETY
Výstava autoriek: Malgorzata Kruk, Dorota
Laz a Žofia Paterek. Potrvá do 30. apríla vo
výstavnej sieni DK.
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
KAŠTIEĽ – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
KARPATSKÁ KRASLICA 2017
XXV. ročník medzinárodnej súťažnej
výstavy. Viac než dve desiatky autorov
prezentuje takmer tisícku vystavovaných
kraslíc, kolekcie tradičných i novších techník
zdobenia veľkonočných kraslíc. Výstava
potrvá do 21. apríla.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických čiernobielych grafík) autora a národného umelca Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
ÚNOS
Dozvedieť sa pravdu, znamená navždy
stratiť ilúzie. Politický thriller inšpirovaný
skutočnými udalosťami, únosom prezidentovho syna a podozrivým prepojením medzi
zločinom, mafiou, tajnou políciou a mocou
v polovici deväťdesiatych rokov minulého
storočia. Príbeh sa začína v momente, keď
novinárka Marta nájde pred domom v
igelitke zakrvavenú hlavu svojho brata. V tej
chvíli ešte netuší, že tento zločin je iba kúskom roztrieštenej skladačky, ktorej súčasťou
sú aj najvyšší predstavitelia štátnej moci.
Rozhodne sa hľadať pravdu na vlastnú päsť a
nechtiac sa ocitne uprostred obludného kruhu
násilia. Mafiánske praktiky, tajné služby a
politika vedú k smrti nevinných. Na nakrúcaní jednej z mimoriadne náročných scén,
počas ktorej horel dvadsaťpäťročný chlapec
v BMW na Karloveskej ceste pri reštaurácii
Riviéra, sa zúčastnila aj Anna Remiášová...
thriller (SVK), originálna verzia – 28. marca
o 19.30 hod.
PARADISE TRIPS
Posledná cesta nevrlého vodiča autobusu,
ktorý tak dostane šancu znovuobjaviť radosť
zo života. Cesta do raja je niekedy kľukatá.

Hlavným hrdinom príbehu je Mário, autobusom vozil celý život dôchodcov k moru a
teraz sa sám chystá na zaslúžený odpočinok.
Ako poslednú vezme špeciálnu zákazku. Do
kempu k moru totiž namiesto usporiadaných
občanov vezie partičku mládeže, ktorá
smeruje na hudobný festival. Aj vďaka tomu
dostane Mário druhú šancu nájsť cestu k
svojmu synovi, ktorého roky nevidel.
dráma, komédia (BEL/CRO/NED), české
titulky – 29. marca o 19.30 hod.
ZLATO (GOLD)
Film je inšpirovaný skutočným príbehom a
Matthew McConaughey v ňom hrá Kennyho
Wellsa, ktorého celoživotnou túžbou je objaviť zlatú baňu. V snahe splniť si tento sen
sa spojí s renomovaným geológom Mikom
Acostom, ktorý údajne pozná jedno nálezisko. Uzavrú partnerstvo a odídu do Indonézie,
kde po mnohých neúspešných pokusoch
skutočne narazia na vytúžený bohatý zdroj
vzácneho kovu. Ale nie všetko, čo sa blyští,
je zlato...
dobrodružná dráma (USA), slovenské titulky
– 30. marca a 2. apríla o 19.30 hod.
SKRYTÉ ZLO
(THE BYE BYE MAN)
Nemysli na „neho“. Nevyslovuj „jeho
meno“. Keď sa partia vysokoškolákov nasťa-

ani jeden z nich netuší, že sa v ňom skrýva
záhadná bytosť, ktorá nepochádza z nášho
sveta. Príde si po každého, kto vysloví jeho
meno alebo si na neho len spomenie. Traja
kamaráti sa musia pokúsiť zachrániť jeden
druhého a zároveň nikomu neprezradiť toto
strašné tajomstvo, aby ostatných uchránili od
smrteľnej hrozby, ktorá prichádza z temnoty.
horor (USA), slovenské titulky – 31. marca
o 19.30 hod., 1. 4. o 19.30 hod.
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
SMURFS: THE LOST VILLAGE

OPUSTILI
NÁS

V HUMENNOM
Anna Foffová, nar. 1922
Pavel Karch, nar. 1936
Elemír Kun, nar. 1938
Mgr. Ivan Mjachký, nar. 1959
Mária Borská, nar. 1967

V DLHOM NAD CIROCHOU
Alžbeta Božidarová, nar. 1930
V HABURE
Anna Leso Petríková, nar. 1930
V JASENOVE
Marcela Čerhitová, nar. 1932
V SNINE
Ján Kirňák, nar. 1926
Anna Štofirová, nar. 1934
Jozef Mikulák, nar. 1952
Ján Hlodinok, nar. 1970
(pochovaný v Zboji)
V TURCOVCIACH
Jozef Butala, nar. 1934

Celovečerný animovaný šmolkovský film
s obľúbenými modrými postavičkami.
Vďaka záhadnej mape sa Šmolinka spolu
s Mudrošom, Babrošom a Silákom vydáva
na dobrodružnú výpravu a náhodou objavia
najväčšie tajomstvo v dejinách Šmolkov.
animovaný (USA),slovenský dabing – 1. a 2.
apríla o 15.30 hod., 1. a 2. apríla o 17.30
hod. 3D verzia.

V TURCOVCIACH
Jozef Butala, nar. 1934
V ZBOJI
Ján Kočan, nar. 1952
V ZBOJNOM
Helena Bilaničová, nar. 1932
V ZEMPLÍNSKYCH HÁMROCH
Štefan Hudák, nar. 1959
HE/0048

yhodnocovaní
e príslušných
ých právnych

LAMELOVÉ DVERE

HE-R/0058

SV-Z/000426

unkcii

SV-Z/000427

o štátnej služstva spravodtnozamestna-

ROLETY
textilné
plastové

 Predám TUJE smaragd - výška
s črepníkom 70 cm; cena 2,80 € /
kus. Tel. 0915 748 518.
HE/0045

ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY

HE-R/0060
SV-Z/000425

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne
SIETE
pevné
plissé
rolovacie

3191

redakcia@humenskyexpres.sk

 Predám domáce TKANÉ PLÁTNO
(v kotúčoch). Tel. 0918 279 885.

7. 3. 2016
SV-Z/000418
HE-/0047

Moder EFEKT s.r.o.

ej medaily.

Riadková
inzercia
0911 256 749
PREDAJ

(Francois de la Rochefoucauld; 16131680 – knieža a vojvoda, francúzsky
prozaik a moralista)
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XVII. ROČNÍK MEDZINÁRODNÝCH PLAVECKÝCH PRETEKOV – CENA MESTA HUMENNÉ
-MJK-, Humenné
Voda 25-metrového krátkeho bazéna v siedmich
dráhach krytej
plavárne v Humennom poskytla útočisko na víkend 25. a 26. marca.
Dvadsaťtri registrovaných plaveckých
klubov (Česká republika – 1, Maďarsko
1, Poľsko – 4, Rumunsko – 1, Ukrajina
- 2 a zo Slovenska 14 klubov) vyslalo na
XVII. ročník Medzinárodných plaveckých pretekov – Cena Mesta Humenné,
234 plavcov (131 mužov a 103 žien) a tí
absolvovali spolu 1 507 štartov v jedenástich disciplínach všetkých vekových
kategórií. Tieto preteky sa uskutočňujú
pod záštitou primátorky mesta Humenné, PhDr. Jany Vaľovej.
Nielen na pekne vypracované telá plavcov
(aj keď u mladších začínajúcich „žralokov“
by sa do kondície oplatilo zainvestovať
viac úsilia i času) sa na týchto pretekoch
oplatilo vzhliadnuť kútikom oka. Podstatné
boli odovzdané plavecké výkony, najrýchlejšie zaplávané časy a zlepšovanie osobných rekordov v humenskom bazéne. Členovia Plaveckého klubu Chemes Humenné
sú tradične usporiadateľským klubom. Náročnú organizačnú stránku majú zvládnutú
množstvom absolvovaných domácich pretekov v histórii klubu. Nie vždy však bola
tak potrebná technika k dispozícii. V minulosti bolo samotné meranie a odsúhlasenie
dosiahnutých časov a výsledkov omnoho
zdĺhavejšie. Technológie hýbu svetom
a napredujú, svoj progres v tejto oblasti
zaznamenáva, tak nutná pre okamžité elektronické spracovanie výsledkov, elektronická časomiera Omega aj v našom bazéne.
Humenská plavecká liaheň opäť vyplavila na domáce preteky najviac nádejí – 28
chlapcov a 24 dievčat. Počtom plavcov im
konkuroval, hádam, iba Športový klub Polície Košice so 43 štartujúcimi. Preteky sú
súťažou jednotlivcov podľa jednotlivých
kategórií priamo na čas v rozplavbách
bez finále. Traja najlepší v jednotlivých
disciplínach a kategóriách získali medailu
a diplom. Pretekár/-ka s najlepším bodovým výkonom v kategórii Open získava
víťazný pohár.
Muži a ženy, resp. chlapci a dievčatá siahali
po svojich najrýchlejších výkonoch v týchto disciplínach: 100 m znak, 50 m prsia,

Tamara Šebáková pri polohovke na
100 m. | FOTO MJK

100 m motýlik a 100 m polohové preteky
v prvý poldeň; 50 m voľný spôsob, 100 m
prsia, 50 m znak a 200 m polohové preteky
v druhý poldeň sobotu 25. marca; v nedeľu
26. marca predpoludním boli na programe
100 m voľný spôsob, 50 m motýlik a 400 m
polohové preteky.
Registrovaní plavci súťažili vo všetkých
kategóriách: C – najmladší žiaci/žiačky
(9 – 10-roční), B – mladší žiaci/žiačky (11
– 12-roční), A – starší žiaci/žiačky (13 –
14-roční), juniori (15 – 18-roční), juniorky
(15 – 17-roční), seniorky (18-ročné a staršie), seniori (19-roční a starší).
Humenskí plavci získali dokopy 71 cenných kovov. Seniorské zastúpenie sme,
žiaľ, nemali. Naši odchovanci sa po ukončení juniorskej kategórie buď do seniorskej
zložky nepreplávali, z dôvodu pracovných
alebo študijných povinností, alebo zostali
verní tomuto nádhernému športu v podobe rozhodcov či trénerov. Juniori prispeli
dvoma bronzovými medailami a juniorky
pridali jedno striebro a dva bronzy. Staršie
žiačky pridali do medailovej zbierky 15
kusov (6-5-4), mladší žiaci 16 kusov (2-59) a mladšie žiačky jeden bronz. Najmladší
desaťroční si vylovili 29 medailí – chlapci
(6-8-7) a dievčatá (1-3-4), no a naši najmladší deväťroční sa tešili z piatich pódiových umiestnení – chlapci (1-1-1) a dievčatá brali dvakrát bronzovú priečku.
Najlepším bodovým výkonom bolo hodnotených desať mužov a desať žien. Traja zástupcovia PK Chemes Humenné sa dostali
do „TOP 10-ky“ – Sarah Čajbiková (100
m znak – 1:06.76 min., 560 bodov), Lenka
Melničáková (50 m prsia – 34.96 sek., 559
bodov) a Denys Breznyak (100 m voľný
spôsob – 57.58 sek., 475 bodov).
Fotoobjektívom sme boli pri disciplíne
100 m polohové preteky ženy a muži.
Kompletnú štatistiku výsledkov, zvlášť s pohľadom na výsledky plavcov humenského
klubu, prinesieme v najbližšom vydaní nášho týždenníka.

Čo sa môže stať, ak sa nepoučíme z minulosti...
-MJK-, Humenné
Predstavitelia židovskej komunity v Humennom i na Slovensku, humenskí pamätníci,
skôr i neskôr narodení, členovia Neformálneho zoskupenia Príď a Poznaj, sa v piatok
24. marca podvečer zišli na námestí pred
budovou hlavnej pošty, aby spoločne slávnostne odhalili tabuľu označujúcu miesto
skutočného Obchodu na korze. Ten vstúpil
aj vďaka Jožkovi Kronerovi a Ide Kamińskej

do histórie svetovej kinematografie. Filmová
podoba vznikla na motívy novely spisovateľa Ladislava Grosmana. Ako prvý česko-slovenský film získal v roku 1966 cenu americkej Akadémie filmových umení a vied za
najlepší cudzojazyčný film. Súčasťou spomienkového podujatia bolo aj uctenie si pamiatky spisovateľa, scenáristu a dramaturga,
Humenčana Ladislava Grosmana.
Viac k téme prinesieme čitateľom
v najbližšom vydaní nášho týždenníka.

Náš telesne hendikepovaný plavec Viktor Verba (druhý zľava), ktorý bežne súťaží so zdravými
športovcami sleduje s otcom Mariánom (vľavo) preteky z balkónika krytej plavárne. | FOTO MJK
Súčasťou otvorenia týchto pretekov je ocenenie najúspešnejších
plavcov PK Chemes Humenné uplynulej sezóny. Zľava: predseda klubu
Marián Tomahog, dve plavkyne v juniorskom reprezentačnom výbere
a pätica mladých plaveckých nádejí; vpravo: Ondrej Bartko (prednosta
MsÚ). | FOTO AB

Relax a psychická príprava sú
u plavcov dôležité. | FOTO MJK

Martin Ján Vaceľ si pred polohovými
pretekmi na 100 m všimol náš
hľadáčik fotoaparátu. | FOTO MJK

Plavecké preteky sú počtom pretekárov
masovým podujatím. V chodbičke pred
bazénom sa sústredili pred jednotlivými
rozplavbami aj plavci PK Chemes. | FOTO MJK

Odchovanci humenského plávania,
teraz už v rozhodcovskej pozícii
časomeračov - Matej Micikáš a Tibor
Hodbod. Vpravo Petra Frivaldská.
| FOTO MJK

Chvíle oddychu humenských „delfínov“
medzi jednotlivými štartmi. | FOTO MJK

Posledné prípravy pred výstupom
na štartový blok – Lukáš Chomanič.
| FOTO MJK

Posledná rozplavba prvého poldňa a v poslednej dráhe Denys Breznyak
sa ponára do polohovky. | FOTO MJK

Viktória Čvirková v znakárskom zábere
v disciplíne 100 m polohové preteky. | FOTO MJK

Samuel Onderišin, Matej Kislan a Alexander Mastik
plávali v desiatej rozplavbe polohových pretekov
na 100 m. | FOTO MJK

Pohodička vládla aj v tíme humenských plavcov. | FOTO
MJK

Z otvorenia MPP – Cena Mesta Humenné. Hlavným „štartérom“
pretekov bol Janík Pencák (štvrtý zľava). | FOTO AB

Zaujali nás... | FOTO MJK

Filip Levický (druhý zľava), jeden
z odchovancov humenského plávania
v pozícii rozhodcu. | FOTO MJK
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Spokojnosť mohla byť s výsledkom, s hrou len čiastočne
(ľsel), -MJK-; Svidník, Humenné
Za papierového favorita v dvojzápase 11.
kola Svidník B vs. ŠK Gymnázium Humenné volejbalovej súťaže M-SR Oblasť
Východ kategórie starších žiakov boli
v sobotu 25. marca bezpochyby hostia.
Tréner Ľubor Selecký tak mohol dať priestor bez obáv všetkým svojim hráčom.
TJ Slávia Svidník B
- ŠK Gymnázium Humenné
0:3 (-11, -17, -22) a 0:3 (-14, -18, -24)
ŠK Gymnázium: M. Roháč, M. Faltin, O. Blicha, F. Marton, A. Masica, Z. Merga, Š. Kornaj,
D. Belcák, A. Jaworski, M. Ivančo, Pe. Jaroš.
Tentokrát sa s prehrou musela vysporiadať
klubová „rezerva“ Svidníka. „Do zápasu sme
vstupovali ako favorit, čo sme v prvom sete
naostro potvrdili. Mohol som dať priestor
lavičke, aby sa šance chytili aj hráči, ktorí

v náročnejších zápasoch na svoj záskok zatiaľ
iba čakajú. Zostavu sme miešali, príležitosť
dostali všetci prítomní. Avšak herné zručnosti
u niektorých jednotlivcov sú miestami priepastné. V mnohých prípadoch ich v tom ovplyvňuje
strach zo zodpovednosti pod sieťou, „zbrklosť“
nielen v útočných a obranných činnostiach, ale
často aj pri jednoduchých „darovaných“ loptách
od súpera. Sami sa zbavíme možnosti útočiť, naopak, umožníme súperovi, aby svoje zaváhanie
napravil a vytrestal nás,“ prejavil tréner Selecký
nespokojnosť s herným prejavom v prípade
niektorých hráčov. „Chlapci si musia uvedomiť
a pochopiť, že bez „potu v tréningu“ to v majstrovských zápasoch inak vyzerať nebude. Ich
prístup k povinnostiam, nasadenie a odhodlanie v hre musí nabrať iný charakter. Takmer
sme stratili tretí set v druhom zápase, keď sme
prehrávali rozdielom 6-7 bodov (17:11). Preto
sme postupným striedaním do hry dostali opäť
základnú šestku, ktorá zvrátila priebeh setu
a ukončila zápas v najkratšom možnom čase

Prístup k povinnostiam, nasadenie a odhodlanie v hre musí v prípade niektorých mladých volejbalistov ŠK
Gymnázium Humenné nabrať iný charakter, inak chlapci budú len ťažko vyhrávať zápasy. | FOTO ARCHÍV SEL

s najtesnejším výsledkom,“ upresnil tréner Ľ.
Selecký. Súper tak nakoniec neukoristil vo svoj
prospech ani jeden set.

V najbližšom kole privítajú Humenčania v sobotu 8.
apríla od 10. hodiny na domácej palubovke telocvične
ZŠ Laborecká vrstovníkov z Vranova nad Topľou.

Na pódiové umiestnenie mala z trojice nárok iba Straková
-MJK-, (pet); Poprad
V podtatranskom regióne sa ocitla
v dňoch 18. a 19. marca aj trojica hráčov
tenisového klubu 1. TC Humenné - Annamária Hnatová, Simona Straková a
Filip Goffa. Tenisový klub TC 92 Levoča
bol organizátorom turnaja kategórie detí
do 10 rokov s názvom Tatranský pohár.
V kategórii dievčat i chlapcov bolo prihlásených zhodne po šestnásť hráčov.
DIEVČATÁ (16)
Už v prvom kole vypadla z ďalších bojov
nasadená jednotka turnaja a humenská

zástupkyňa, Hnatová, keď podľahla neskoršej celkovej víťazke Elle Ftorkovej
(1:6) z trnavského klubu TC Empire. Naopak, nenasadená Straková si hneď v osemfinále poradila rozdielom 6:1 s Nelou
Štepitovou (TK Čingov 2008), následne
porazila Sáru Dragošekovú (Tenisová
akadémia Prešov) rozdielom 6:1 a zastavila ju v semifinálovom zápase rozdielom 2:6
Zuzana Gerberyová (TK F1 Poprad). Tá
nakoniec tiež nestačila (1:6) na víťazku
kategórie. Humenská hráčka Simona Straková obsadila bronzovú priečku.

CHLAPCI (16)
Nedarilo sa Goffovi, ktorý vypadol tiež v

prvom kole po prehre 1:6 s Gregorom Haľkom (TJ Sokol Prešov). Víťazom kategórie
sa stal nenasadený hráč Daniel Balaščák (TA
Prešov), ktorý vo finále zdolal rozdielom 6:1
Filipa Brejžeka (TK Mladosť Košice).
Od roku je mesto Levoča zapísané aj na
zozname svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Svojimi hradbami a urbanistikou si Levoča zachoval charakter
stredovekého mesta. Najznámejšou a jedinečnou pamiatkou je Chrám sv. Jakuba
s jedenástimi gotickými a renesančnými
krídlovými oltármi, vrátane najvyššieho
dreveného gotického oltára na svete.

Považie juhozápadnej časti našej krajiny opäť dominovalo cez víkend 18. a
19. marca odvážnym borcom v boxerskom ringu. V Dubnici nad Váhom sa
uskutočnil druhý turnaj I. Slovenskej
ligy v boxe. V napätí a odolávaní úderov
vyboxovali členovia slovenských klubov
tridsaťjeden stretnutí. Nechýbala ani
výprava z Kamenice nad Cirochou,
tréner klubu Marián Miko so svojimi
zverencami z ŠK Miko fit-box.
Kvarteto od Cirochy zasiahlo do bojov
počas oboch dní. Adrián Rak si v kategórii starších žiakov vo váhe do 56 kg suverénne poradil so súperom z Giraltoviec
a postúpil tak do nedeľňajšieho finále.
Zoči-voči Davidovi Zajacovi sa v sobotňajšom finálovom boji ocitol agilnejší
súper z Nitry, ktorému kamenický zástup-

ca podľahol. Vo svojej kategórii staršieho
dorastu s váhou do 71 kg obsadil druhé
miesto. Mužská kategória prijala dvoch
zverencov trénera M. Mika. Vo váhovej
kategórii do 81 kg nestačil Tomáš Zajac so silami vo vyrovnanom zápase na
súpera z Družstevnej pri Hornáde. Lukáš
Jalč reprezentoval klub vo váhe do 91 kg.
Nad domácim boxerom z usporiadateľskej
Dubnice nad Váhom po vyrovnanom bojovnom zápase jednoznačne vyhral a postúpil
do nedeľňajšieho finálového zápasu.
Nedeľné zápasy dopadli pre zverencov
ŠK Miko fit-box úspešne. „Veľmi šikovne
si v ringu počínal A. Rak. Jeho súper z
Vranova nad Topľou nemal na nič konkrétne nárok. Adrián si vo svojej kategórii
suverénne vybojoval najcennejší kov.
Toľko šťastia v ringu už nemal T. Zajac,
ktorý podľahol súperovi z Levíc a skončil
na konečnom 4. mieste, čo ho musí motivovať do tvrdšej práce v tréningovom procese

HUMENSKÝ EXPRES

-MJK-, -AR-; Liptovský Mikuláš
Do
tretice
zmena miesta
usporiadateľa. Zimný
štadión v Liptovskom Mikuláši poskytol neutrálnu
pôdu pre rozhodujúci zápas o absolútneho víťaza II. hokejovej ligy. Rozhodovalo sa o priamom
postupujúcom do prvoligových vôd
a o druhom možnom postupujúcom,
porazenom finalistovi play-off sezóny 2016/17. Zatiaľ stále druholigové
A-družstvo mužov Mládežníckeho
hokejového klubu Humenné sa aj po
sobotňajšej prehre 6:7 s Dubnicou
nad Váhom môže uchádzať o prvoligovú miestenku do Budiš 1. HL pre
sezónu 2017/2018. Samozrejme, po
splnení podmienok. Finálový víťaz
MHK Dubnica nad Váhom postupuje priamo. Zverenci trénera Riša
Šechného tak budú musieť o postup
do prvej ligy zabojovať nie na ľade.
A hoc Humenčania ostali napokon

porazení, ale rozhodne sa za výkon
hanbiť nemuseli.
II. HOKEJOVÁ LIGA
– finále play-off (3. zápas)
konečný stav série 1:2
MHK HUMENNÉ
– MHK DUBNICA N/V.
6:7 (0:2, 2:2, 4:3)

Góly: 30. J. Faith (Buraľ), 32. (pres.
+1) J. Faith (Buraľ, Klouda), 48. Pe.
Klouda (Kmiť, Faith), 55. (pres. +1)
Pe. Klouda (Buraľ, Faith), 59. M.
Schnelly (Šechný, Vaško), 60. J. Dancsák (Čopák) – 18. D. Kanaet (Melichárek), 18. R. Brandis (Kiška), 28.
Pe. Kotlárik, 38. T. Hanták (Kuric,
Trokan), 50. (pres. +1) T. Melichárek
(Trokan), 52. M. Baron (Jánoš, Kiška), 60. R. Brandis (Kuric).
Strely: 36-31. Vylúčenia: 5-7. Presilovky: 2-1. Oslabenia: 0-0. R: V.
Snášel, J. Majling – Ľ. Šoltés, Pe. Rojík. D: 290.
MHK HE: T. Petro (52. K. Strmeň)
– R. Šechný, M. Tkáč, J. Kmiť, O.
Briják, F. Vaško – Pe. Klouda, Ľ.
Buraľ, J. Dancsák, T. Tartaľ, J. Faith
– Mi. Mach, R. Ficko, V. Čopák, Ma.

„Domino efekt“ padajúceho fungoval v poslednom zápase druholigovej hokejovej sezóny.
| FOTO ARCHÍV MJK

Kamenickí boxeri pred ringom v Dubnici nad Váhom - zľava: tréner Marián Miko, Adrián Rak, Lukáš
Jalč, Tomáš Zajac, David Zajac. | FOTO ARCHÍV MM

aj v ringu. S druhým miestom musí byť
spokojný L. Jalč, nakoľko prehral s Máriom Mackaničom z Nitry – úradujúcim majstrom Slovenska. Lukáš predviedol skvelý
výkon, s ktorým som spokojný, taktiež aj

v prípade ostatných,“ zrekapituloval tréner
Marián Miko výkony svojich zverencov.
Najbližšie čaká klub dôležité vystúpenie na národných majstrovstvách žiakov
a mladšieho dorastu.
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V malej hokejovej vojne na Liptove mohol zvíťaziť iba jeden. Humenčania sú však stále v hre

Simonka Straková sa z turnaja detí do 10 rokov v Levoči
môže pochváliť tretím miestom. | FOTO ARCHÍV TCHE

Vcelku úspešné ťaženie z prvoligového boxerského ringu
-MJK-, (dm); Dubnica n/V., Kamenica n/Cir
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Zverenci trénera Riša Šechného ešte môžu postúpiť do prvej Budiš ligy. Zabojovať však už bude
nutné mimo ľadu. | FOTO ARCHÍV MJK

Schnelly – A. Suvák, E. Dzoba. Tréner: Richard Šechný.
MHK: M. Dovina (11. J. Krajča) – T.
Melichárek, A. Pozník, D. Trenčan,
M. Mikuš, D. Kanaet – B. Jánoš, M.
Baron, M. Kiška, V. Satina, R. Brandis – J. Kuric, T. Hrehuš, Pe. Trokan,
Pe. Kotlárik, T. Hanták – M. Mihula,
E. Švec, T. Valach. Tréner: Ján Pardavý.

Vychádzajúc z konečného výsledku,
škoda prvej tretiny a dvoch gólových
zlepencov. Do zápasu vstúpili lepšie
„humenské levy“, súpera prevyšovali
a Dubničania tak siahali k faulom. V
7. min. videla hŕstka skalných fanúšikov na liptovskom ľade aj krátku
presilovku 5 na 3 (18 sekúnd), po
skončení klasickej početnej výhody
prišla od 10. min. ďalšia. V týchto fázach stretnutia bol hrdinom diania na
ľade dubnický brankár Michal Dovina. V 13. min. sa dostal k presilovke
súper, vytvoril si tlak, viackrát vypálil
z rôznych pozícií, no golman Tomáš
Petro bol pohotový. V 16. min. sa
preštrikoval humenskou obranou Jánoš, zasiahol Petro, ktorý v 17. min.
kryl strelu od modrej i dorážku. Dubnický tlak silnel, Humenčania puk
nevyhodili, pred Petrom ostal nestrážený Kanaet, ktorý na dvakrát otvoril
skóre. Humenčania ostali otrasení,
strelu Kišku stačil Petro vyraziť, poradil si aj s dorážkou Brandisa zblízka,
ale jeho bekhendový druhý pokus už
nezachytil – 0:2.
Do druhej tretiny vstúpili humenskí
hokejisti svižne. V 22. min. sa však
dostával do brejku súper, ktorého
zastavil Briják len za cenu faulu. Vo
vlastnom oslabení však aj „levy“
ohrozili Dovinu tečom, golman Považanov stačil reagovať. V čase, keď
Briják naskočil na ľad, riešil Petro
veľkú šancu súpera. Od 25. min. mali
početnú výhodu Humenčania, strelu
Dancsáka švihom brankár vyrazil do
ochrannej siete, po prihrávke spoza
brány dobiedzal Klouda, brankár stačil včas puk zaľahnúť. V 28. min. platilo nedáš-dostaneš, kedy najskôr po
rýchlej kombinácii Kmiť tesne minul
dubnickú šibenicu, hra sa preliala do
humenského pásma a Kotlárik zľava
prepálil Petra. V polovici zápasu sa
dostal do nájazdu Čopák, tiesnený
neuspel, po buly nasledovala strela
Buraľa od modrej čiary a Faith tečoval pod hornú dubnickú žrď – 1:3.
Od 32. min. sa dostali Humenčania
k presilovke a po šiestich sekundách
sa mohli tešiť. Jedovku Buraľa od
modrej čiary Dovina celkom neskrotil a Faith bol pohotový – 2:3. Vedenie hostí navýšil pohodlne v 38. min.
Hanták – 2:4.
V 42. min. vyslal Kanaet jedovku
tesne vedľa, v 45. min. prerušilo dub-

nickú aktivitu Šechného hákovanie,
nič vážne sa na ľade neudialo, ale od
48. min. sa „levy“ dostali na kontakt
akciou Kmiť – Klouda – 3:4. Hneď v
49. min. šiel na lavicu hanby Buraľ,
už po minúte sa vrátil, rozhodcovia
preverovali zásah korčuľou a po porade s videorozhodcom gól Melicháreka uznali – 3:5. Aj od 50. min. hrali
Humenčania v oslabení, po pol minúte
hry sa sily vyrovnali, pri hre 4 na 4 v
tutovke humenský obranca zlomil hokejku, hneď musel brániť iba rukami,
čo Baron využil. Za stavu 3:6 opustil
Petro bránu, nahradil ho Strmeň. A od
52. min. sa vo finálovom dueli na liptovskom ľade diali veci... Humenčania pri presilovke začali hrať powerplay (6 na 4), potom 6 na 5, po ďalšom
dubnickom vylúčení (oddychový čas
Humenné) power-play pokračovala (6
na 4). Dovina opäť čaroval, ale v 54.
min. po strele Kloudu už kapituloval.
Strmeň sa vrátil do humenskej brány.
Dubničania už nemali snahu útočiť,
držali puk čo najďalej od Dovinu,
v čase 57:36 min. opäť humenská
power-play (6 na 5) a po prihrávke
spoza brány v čase 58:39 min. Maťo
Schnelly znížil na 5:6. Druhý humenský gól pri hre bez brankára... Po
buly v strednom pásme opäť Strmeň
vykorčuľoval na striedačku, v čase
58:54 min. si vzala Dubnica oddychový čas, v čase 59:09 min. Brandis
poistil dubnické víťazstvo do prázdnej
brány. Humenská bojovnosť nemala konca, v čase 59:54 min. kapitán
Dancsák stanovil výsledok. Smutný,
aj keď v hľadisku už horeli humenské
„bengálske“ ohne.

FUTBALOVÝ SERVIS

IV. LIGA SEVER – 18. kolo * Pakostov
– Medzilaborce 4:2 (1:1), G: 19. a 71. A.
Dubas, 73. J. Fedorko, 79. Ľ. Hubcej – 35.
R. Potoma, 80. V. Holovačko.
• Fintice – Dlhé Klčovo 2:0, Štrba – Zámutov 1:1, Záhradné – Šariš. Michaľany
0:0, Kračúnovce – Raslavice 2:0, Spiš.
Podhradie – Ľubotice 4:1.
Záhradné		 17 14 2 1 47:14 44
Šariš. Michaľany		 17 13 3 1 50:14 42
Dlhé Klčovo		 17 10 3 4 38:20 33
Kračúnovce		 17 10 3 4 28:16 33
Raslavice		 17 7 5 5 32:19 26
Spiš. Podhradie		 17 7 3 7 30:19 24
Radvaň n/L.		 17 7 3 7 28:23 24
Pakostov		 17 8 0 9 31:31 24
Medzilaborce		 17 6 5 6 28:32 23
FK Humenné		 17 6 3 8 30:25 21
Ľubotice		 17 5 3 9 25:42 18
Fintice		 16 4 4 8 13:25 16
Zámutov		 17 4 2 11 14:33 14
V. Tatry		 16 2 3 11 9:53 9
Štrba		 16 1 2 13 13:50 5
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo
súťaže odstúpil.
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Negatívna výsledková nálada sa usídlila v humenskom futbalovom tíme

-MJK-, Humenné
Rovnako negatívne výsledkovo naladení
začali humenskí štvrtoligoví futbalisti
jarnú časť aktuálnej sezóny, ako jesennú
časť ukončili. Pred týždňom 19. marca
na ihrisku OŠFK Šarišské Michaľany
zaknihovali zverenci trénera Jožka Valkučáka prehru 3:0 po polčase 1:0. Súper s minimálnym bodovým rozdielom
šliape z druhého miesta na päty lídrovi
tabuľky (ŠK Záhradné), preto sa z pozície stredu 15-člennej tabuľky nejaký
prekvapujúci výsledok Humenčanov
ani neočakával. Podstatne iný výsledok

Autorom jediného gólu FK Humenné bol
Miro Porvazník (žlto-modrý dres). Vľavo
Dávid Legdan. | FOTO MJK

Dvaja „karatisti“ – Jaro Kuzma (biely dres)
a kapitán Vlado Voroňák. | FOTO MJK

Po chladnom a veternom piatku, počasie
na sobotňajší futbal popoludní sa umúdrilo. Vietor ustál a slnko zohrialo vzduch.
Nikto si tak nemohol sťažovať, oba tímy
mali rovnaké podmienky. Trávnik sa tváril
„živo“. Humenčania doplatili na školácke
chyby. Kým sa tešili z prvého gólu Mira
Porvazníka z 18. minúty, okamžite po rozohrávke v strede bolo do jednej minúty vyrovnané z kopačky Mira Betáka. Po faule
domácich mali hostia v 37. min. štandardku
v podobe priameho kopu a Lukáš Ondica
natiahol brankára Vohára k ľavej žrdi. Domáci síce v druhom polčase prinútili hrať
súpera defenzívne, bolo to málo platné na
radvanské obranné hradby. Hra sa vyostrila, trochu filmovania do toho, zbaytočné
ataky súperov navzájom... skóre sa nemenilo, ani v nadstavenom čase.
IV. LIGA SEVER – 18. kolo
FK HUMENNÉ – RADVAŇ N/L.
1:2 (1:2)
Góly: 18. M. Porvazník - 19. M. Beták, 37.
L. Ondica.
Žlté karty: 79. Pe. Petričko – 24. D. Legdan, 72. L. Ondica, 77. M. Beták. Rozhodovali: D. Bobko – Pe. Kočiš, L. Kunzo.
Divákov: 500.
FK: D. Vohar – N. Sališ, C. Vasiľ, Z. Cigán, Pe. Petričko (80. M. Babin), V. Voroňák, L. Krajník (46. M. Cigán), J. Bialončík, L. Križanovský, M. Porvazník, J.
Šaro. Tréner: J. Valkučák.
TJ Družstevník: Pe. Diňa – G. Horvat, M.
Beták, L. Ondica, J. Kuzma, D. Legdan, J.
Zubko, R. Ljubarskij, A. Lojan (90. M. Lipák), M. Paľo (62. E. Matús), Š. Pundžák
(86. Pe. Čeremeta). Tréner: M. Svičin.
Humenčan Porvazník potiahol v 2. min. po
pravom krídle peknú akciu, našiel lepšie
postaveného Sališa, ktorého tušiac nebezpečenstvo poslal k zemi pred šestnástkou
Ljubarskij. Nasledoval neúspešný priamy
kop domácich. Rýchly prechod hostí z ich
polovice ihriska bol včas zastavený domácim hráčom. Počnúc desiatou minútou
sa hostia osmelili, domáci museli posilniť
defenzívu. V 18. min. zahrával humenský
kapitán Voroňák rohový kop, lopta si nenašla nikoho konkrétneho, ale najproduktívnejší strelec domácich, Z. Cigán, ju ideálne
„naservíroval“ Mirovi Porvazníkovi, ktorý
z päťky nedal Peťovi Diňovi v bráne šancu – 1:0. Nepozornosť a radosť z úvodného gólu Radvančania okamžite potrestali,
presne do odhaleného priestoru brány mie-

ril v 19. min. Miro
Beták – 1:1. Vládlo
takmer bezvetrie a tak
sa nikto nemohol sťažovať na vychýlenú
mušku. Priamy kop
Lukáša Ondicu spoza
hranice veľkého vápna v 37. min., ktorému predchádzal jeden
zo zbytočných faulov,
donútil
brankára
Dominika Vohára
natiahnuť sa k ľavej
žrdi, ale na prudkú jedovku, ktorá prešla
aj múrom nedosiahol – 1:2.
Zrejme dohovor
v šatni domácich bol
dôvodom zmeny taktiky hry. Súper bol
nútený sústrediť sa
na vlastnej polovici
a brániť prípadný
vstup do šestnástky.
V 58. min. mal na
svojej hlave vyrovnanie Noro Sališ, ale
lopta iba „lizla“
hornú žrď a v pohotovosti
bol
brankár Diňa aj Jaro
Kuzma. Humenčania
hrali dravo, ale bez
konečného efektu.
Vášne bujneli, nešportové
zákroky
bolo vidieť na ihrisku
a, žiaľ, aj počuť verbálne útoky zo strany fanúšikov, najmä
na adresu bývalých
humenských hráčov,
teraz v družstve Radvane, no a samozrejme na adresu rozhodcov. Podávači lôpt
futbalovej prípravky
tak majú možnosť
osvojiť si slovník
vybraných slov aj
priamo na ihrisku.
Súper ohrozil priestor
humenskej brány v II.
polčase iba raz,
ale nepotreboval
viac na zisk plného počtu bodov
z Humenného.
Radvančania tak
predbehli už aj
Ajax Pakostov,
Spartak Medzilaborce i FK Humenné.
Ostatné výsledky
a tabuľka
na strane 15.

Naši malí futbalisti - Daniel Chromý a Kristián Jurga z Humenného,
hráči ŠK Slávia Lackovce. | FOTO MJK

Vysokú agilitu dosahoval Lukáš Križanovský (uprostred). Strelec
víťazného gólu Radvančanov, Lukáš Ondica (s loptou). | FOTO MJK

O takéto pekné hlavičkové súboje nebola núdza. | FOTO MJK
HE-S/0042

Takto neúspešne sa brankár Dominik Vohar
naťahoval za strelou L. Ondicu, ktorý otočil
vedenie v prospech Radvane. | FOTO MJK

by očakával fanúšik humenského futbalu v rámci 18. kola uplynulú sobotu 25.
marca. Hralo sa na domácom trávniku
ihriska Pri mlyne, s nádychom derby,
keď sme hostili tím „družstevníkov“
z Radvane nad Laborcom. Podotknime, že hostia prezimovali tabuľkovo tri
priečky pod FK Humenné, no pred týždňom stihli zvíťaziť 3:0 na svojej futbalovej pôde nad Tatrancami.

