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Mesto ocenilo významné 
osobnosti a rodákov

Počas osláv Pamätného dňa mesta Humenné a pri príležitosti 699. výročia prvej písomnej zmienky 
o meste udelila samospráva Ceny mesta a Cenu primátorky. 

Milan Potocký, Humenné

Medzi ocenenými je futba-
lový tréner, lekár, statočná 
rodáčka, folklorista a hu-
dobný pedagóg, akademic-
ký maliar a diabetologička. 
Odovzdávanie významných 

a prestížnych mestských oce-
není sa uskutočnilo v piatok 
dopoludnia počas slávnost-
ného ceremoniálu v Mest-
skom kultúrnom stredisku 
v Humennom. Cenu mesta 
In memoriam udelila samo-
správa Blanke Efrat Berge-

rovej. Svojou statočnosťou 
zachránila počas II. svetovej 
vojny 70 ľudí pred istou smr-
ťou. Bergerová sa narodila 
v Humennom v roku 1914 
ako piate dieťa židovským 
rodičom. Detstvo prežila 
v rodnom meste, ale počas II. 

svetovej vojny bola nútená 
odísť z mesta spolu s rodičmi 
a súrodencami, aby sa vyhla 
deportácii do koncentrač-
ných táborov. Celá rodina sa 
ukrývala v bunkroch v lese 
nad obcou Staré Hory pri 

Mesto opäť preverí, v akom 
stave je zrekonštruovaný 
podchod

V múzeu pokračuje 
reštaurovanie Izby 
uhorských kráľov

  Viac na str. 7  Viac na str. 3

pokračovanie na str. 2
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Banskej Bystrici. Keď úkryt 
odhalili fašisti, všetkých 
chceli postrieľať. Za obeť 
padla sestra Blanky Bergero-
vej. Na naliehanie a prosby 
Blanky Bergerovej nacisti 
upustili od popravy 70-tich 
ľudí. Boli to prevažne rodi-
ny z Humenného a okolia. 
Bergerová ich svojou odva-
hou zachránila pred istou 
smrťou. Po oslobodení sa 
vrátila do Humenného, ale 
v roku 1949 odišla s rodinou 
do Izraela. Tu  v roku 2009 
zomrela vo veku 92 rokov. 

Významný maliar 20. 
storočia 
Cenu mesta Humenné In 
memoriam získal aj akade-
mický maliar  prof. Orest 
Dubay st., ktorý patrí medzi 
najvýznamnejších sloven-
ských maliarov a grafikov 
20. storočia. Narodil sa  15. 

augusta 1919 vo Veľkej Po-
ľane vo vtedajšom okrese 
Humenné. Na Vysokej ško-
le výtvarných umení v Bra-
tislave pôsobil najskôr ako 
pedagóg a neskôr ako rektor. 
V roku 1964 bol vymenovaný 
za čestného člena Accademia 
Fiorentina delle arti. Svoje 
diela vystavoval doma i v za-
hraničí. Zbierkový fond gale-
rijného oddelenia  Vihorlat-
ského múzea v Humennom 
tvorí vyše 1100 zbierkových 
predmetov. Jeho značnú časť 
predstavuje rozsiahly súbor 
diel, ktoré daroval národný  
umelec  Orest Dubay. V roku 
1994 bola vo Vlastivednom 
múzeu v Humennom otvo-
rená  Galerijná sieň Oresta 
Dubaya. V roku 2005 ná-
rodný umelec Orest Dubay 
zomiera vo veku 86 rokov v 
Bratislave.

Folklór je jeho živo-
tom

Čerstvým laureátom Ceny 
mesta sa stal Miroslav Ke-
rekanič, ktorý sa venuje fol-
klóru. V súčasnosti pracuje 
ako odborný pracovník pre 
hudbu a spev Vihorlatského 
múzea v Humennom a ako 
externý pedagóg Súkromnej 
základnej umeleckej školy 
Talent-Um Humenné. Zá-
roveň je umeleckým šéfom 
a manažérom Folklórneho 
súboru Chemlon. Kerekanič 
založil Detský folklórny sú-
bor Chemloňáčik, Ľudovú 
hudbu Sokolej, Mužskú spe-
vácku skupinu Hačure, Diev-
čenskú spevácku skupinu 
Bosoročky, Detskú spevácku 
skupinu Bosorčatá a inicio-
val vznik folklórnych skupín 
v Papíne, Jasenove i Koša-
rovciach. V spoločenskej 
oblasti spolupracuje s kra-
janskou Asociáciou Čechov 
a Slovákov vo Francúzsku, 
odborne pomáha Folklórne-
mu súboru Vihorlat Snina 

aj krajanskému súboru Ná-
deje Paríž vo Francúzsku. 
Založil miestnu organizáciu 
Rusínskej obrody  v Humen-
nom i Miestnu organizáciu 
Matice slovenskej v obci Pti-
čie. Je zakladateľom a orga-
nizátorom mnohých hudob-
ných a folklórnych podujatí 
či festivalov. Medzi najviac 
cenené úspechy sa považuje 
jeho  víťazstvo na celoslo-
venskej súťaži konzervatórií 
v hre na akordeóne v Brati-
slave a 7. miesto na medziná-
rodnej súťaži akordeónistov 
v Klingenthali v Nemecku, 
víťazstvo speváckej skupiny 
Hačure na celoslovenskej 
súťaži hudobného folklóru 
v Banskej Bystrici, titul lau-
reáta pre FS Chemlon na 
medzinárodnom festivale 
v Istambule v Turecku a 4. 
miesto FS Chemlon v te-
levíznej diváckej súťaži na 
medzinárodnom festivale 
v Egypte. 

Pokračovanie zo strany 1

Cenu primátorky získal lekár Ján Kľoc, ktorý je primárom ortopedického oddelenia Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove a zároveň operuje aj v humenskej 
nemocnici. Pred siedmimi rokmi získal aj hlavnú cenu predsedu PSK za dlhoročný inovatívny prístup k liečbe ortopedických ochorení a zavádzanie nových 
operačných postupov, Striebornú medailu SLS a Cenu mesta Prešov za rok 2000. Primátorka Jana Vaľová ocenila aj dlhoročného humenského mládežníckeho 
futbalového trénera Alexandra Bochyna. Cenu primátorky získala aj diabetologička a rodáčka z Humenného Magdaléna Pašková. | FOTO LOK

Mesto ocenilo významné osobnosti a rodákov



PONDELOK
19. SEPTEMBRA 2016 HUMENSKÝ EXPRES 3|HUMENSKÝ EXPRES 3|SPRAVODAJSTVO

Milan Potocký, Humenné

Podchod pri železničnej a auto-
busovej stanici chátral takmer 
20 rokov. Mesto ho zrekon-
štruovalo v roku 2013. Náklady 
na rekonštrukciu dosiahli vyše 
200-tisíc eur. Steny podchodu 
tvoria špeciálne polykarboná-
tové dosky s antigrafitovým po-
vrchom. V podchode pribudli 
aj kamery, nové osvetlenie, 
elektroinštalácia a protišmyko-
vá podlaha. Zrekonštruovaný 
podchod si Humenčania, ale 
aj cestujúci jazdiaci vlakovou 
a autobusovou dopravou po-
chvaľujú. Podchod je podľa 
ľudí oveľa krajší, ale hlavne 
bezpečnejší. V podchode má 

však dochádzať k uvoľňovaniu 
polykarbonátových dosiek. 
„Bol som sa tam pozrieť. Nao-
zaj tento grafitový obal sa za-
čína vydúvať, tak sa chcem 
spýtať, či to máte v mrku a či 
budete kontaktovať firmu, kto-
rá ešte nie tak dávno vlastne, 
dva roky dozadu, sa rekonštru-
oval ten podchod, získala túto 
zákazku,“ upozornil poslanec 
Miloš Meričko. Mesto Humen-
né reklamovalo prešovskej fir-
me Bautek práce na zákazke 
aj v apríli 2014. Zástupca pri-
mátorky Andrej Semanco na 
rokovaní potvrdil, že sa podne-
tom poslanca bude magistrát 
zaoberať. „Určite tento podnet 
preveríme a zistíme, v akom to 

je stave. Keď je to tak, oslovíme 
firmu, ktorá to robila. Sú tam 
ešte záručné podmienky, takže 
nevidím v tom veľký problém,“ 
uviedol viceprimátor Andrej 
Semanco. Nové obloženie stien 
humenského podchodu ho za-

radilo medzi slovenské uniká-
ty. Polykarbonátový obklad je 
nielen nerozbitný, ale aj ľahko 
umývateľný. Steny  pomaľova-
né sprejermi sa preto dajú veľ-
mi jednoducho umyť a vyčistiť.

Milan Potocký, Strážské

Socha je umiestnená pri Mest-
skom úrade v Strážskom. 
Autormi umeleckého chemic-
kého prvku sú sochári Marek 
Halász a Peter Králik. Socha 
pozostáva z obrovských dreve-
ných gúľ, ktoré sú pospájané 
oceľovými tyčami. Socha je 
vysoká približne dva a široká 
tri metre. Gule vyrobili sochá-
ri zo starých a poškodených 
gaštanov, ktoré zrezali v meste 
kvôli bezpečnosti. „Takže sme 
tento odpad využili. Ďalej ten 
gaštan pôsobí v meste, ale už 
vo forme sochy. Je tam skry-
tých veľa významov,“ povedal 
sochár Peter Králik. Doplnil, 
že sochu si Strážčania obľú-

bili. „Návštevníci sa tam cho-
dia fotiť. Tá  socha má ľuďom 
a návštevníkom pripomínať, že 
Strážske bolo mestom chemic-
kého priemyslu. Socha je mo-
mentálne umiestená pri mest-
skom úrade, ale hľadá sa nové 
miesto. Pravdepodobne bude 
pred Domom kultúry, keďže je 
to súčasť zóny umenia a mesto 
sa rozhodlo, že tu zónu ume-
nia chce rozširovať a dať to na 
jedno miesto,“ vysvetlil sochár. 
Králik dodal, že čoskoro začnú 
pracovať na novej soche, tento-
raz v susedných Michalovciach.  
„Keď sa nám darí, tak spolu 
vyvíjame nejaké aktivity. Te-
raz v septembri budeme robiť 
v Zemplínskom múzeu v Mi-
chalovciach 300-ročný dub. 

Chceme ho rozrezať na štyri 
časti, vnútorné steny chceme 
vyleštiť, aby bolo vidieť steny 

a letokruhy. Socha by bola ako 
múzeum času,“ uzavrel sochár. 

Mesto opäť preverí, v akom stave je 
zrekonštruovaný podchod

Strážske zdobí obrovská molekula

Na zrekonštruovanom podchode v blízkosti železničnej a autobusovej stanice má znova dochádzať 
k uvoľňovaniu špeciálneho obkladu. Na problém upozornil na rokovaní mestského zastupiteľstva pos-
lanec Miloš Meričko. 

Autorom obrovského chemického prvku sú sochári Peter Králik (na snímke) 
a Marek Halász. | FOTO MIPO

Mesto zrekonštruovalo podchod v roku 2014. Poslanec Miloš Meričko upozor-
nil, že dochádza k uvoľňovaniu polykarbonátového obkladu. | FOTO MIPO
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TASR, Medzilaborce.

Medzilaborce rozšírili kapacitu 
skládky tuhého komunálneho od-
padu (TKO) v Krásnom Brode. Pre 
TASR to potvrdil primátor mesta 
Vladislav Višňovský. Dôvodom 
rozšírenia kapacity bol fakt, že prvá 
kazeta je tesne pred naplnením. 
Začiatku prác predchádzal vývoz 
popolčeka zo skládky. Obe kazety 
následne prepojili geotextíliou a 
izolačnou fóliou. „To hlavné, o čo 
nám išlo, je, aby bola druhá kazeta 
skolaudovaná,“ vysvetlil primátor s 

tým, že mesto v júni tohto roka po-
žiadalo Slovenskú inšpekciu život-
ného prostredia o sprevádzkovanie 
druhej kazety, ku ktorému by malo 
dôjsť do konca októbra. „Jej kapa-
cita bola pôvodne limitovaná na 
25.000 ton, po novom by to malo 
byť približne 40.000 ton,“ dodal. 
Likvidácia jednej tony odpadu na 
inej skládke ako v Krásnom Bro-
de stojí mesto 40 eur. „My ročne 
vyprodukujeme 2500 ton odpadu, 
na inej skládke by sme museli za-
platiť 100.000 eur,“ skonštatoval 
Višňovský s tým, že náklady na lik-

vidáciu odpadu v Krásnom Brode 
môžu ročne predstavovať približne 
20 percent z tejto sumy. Prevádzku 

skládky TKO v Krásnom Brode za-
bezpečuje mesto Medzilaborce pro-
stredníctvom jedného pracovníka.

No, Humenné

Tohtoročná letná sezóna odštarto-
vala na Gaštanke veľkou akciou s 
názvom „Deň susedov“. Postupne 
si tu cez leto oddýchli humenskí 
členovia Únie nevidiacich a sla-
bozrakých, seniori z Denného cen-
tra z Duchnovičovej a Družstevnej 
ulice, rodičia a žiaci zo Špeciálnej 
základnej internátnej školy pre te-
lesne postihnutých z Komenského 
ulice. „Areál takmer týždenne a 
hlavne cez víkendy sa stal miestom 
rôznych osláv, posedení z každého 
kúsku mesta. Denne ho navštevujú 
mamičky a babičky z blízkeho oko-
lia so svojimi ratolesťami a domá-
cimi miláčikmi,“ uviedol predseda 
Občianskeho združenia Humenský 
gaštan Juraj Nosko. Akcia Rozlúč-
ka s letom bola spoločensko-špor-
tové podujatie, ktoré spoločne 
zorganizovalo Občianske združenie 
Humenský gaštan so Základnou or-
ganizáciou Únie žien Slovenska na 
Gaštanovej ulici a pridala sa aj Aso-

ciácia priateľov Francúzska (APF)
na Hornom Zemplíne, nakoľko 
v tejto časti mesta má značný počet 
členov. Program bol pestrý a konci-
povaný tak, aby si každý prišiel na 
svoje. Únia žien zablahoželala svoj-
im jubilantkám, pracovníčka lekár-
ne a členka APF mala prednášku 
o účinkoch výživových doplnkov a 
záujemcom odmerala krvný tlak.

Hrali aj petang
Na počesť Majstrovstiev sveta v pe-
tangu žien OZ Humenský gaštan 
zorganizoval v priebehu leta petan-
govú ligu, ktorá skončila súťažnými 
zápasmi na tomto podujatí. Víťa-
zom a držiteľom pohára sa stalo 
družstvo OZ Humenský gaštan, na 
druhom mieste sa umiestnilo druž-
stvo APF a na treťom Výber Gaštan-
ky. Hlavným podujatím pre asociá-
ciu bolo súťažné športové podujatie 
pre mladých O pohár asociácie. 
Záujem i počet detí bol veľký. Pod 
vedením člena APF Andreja Gre-
ca sa postupne súťažilo v piatich 

disciplínach. Prekvapením bola 
víťazka Viktória Hennelová, ktorá 
získala zlatý pohár plný sladkých 
tehličiek. Plastové poháre so slad-
kými tehličkami získali na druhom 
mieste Gregorko Goga a na 3. mies-
te Martin Stebnický. Aj ostatní sú-
ťažiaci boli sladučko odmenení. Už 
tradične neodmysliteľnou súčas-
ťou tu organizovaných podobných 
podujatí je vynikajúci tzv. Taňko-
šov guľáš, ktorý spolu s Jozefom 
Taňkošom uvaril Andrej Fejko. 
Zároveň si všetci mohli pochutnať 
aj na koláčoch a zákuskoch, ktoré 
napiekli členky únie žien. Orga-
nizátori mysleli aj na pitný režim, 
k dispozícii mimo pramenitej a mi-
nerálnej vody bolo chladené pivo 
i kvalitné vína z Východoslovenskej 
vinohradníckej oblasti. K tomu 

všetkému vytvárala dobrú náladu 
reprodukovaná ľudová hudba. Zla-
tým klincom zábavy bol harmoni-
kár z Dubníka pán Cyril Fedorčák, 
ktorý to jednoducho vie. Akcie sa 
zúčastnil aj poslanec mestského 
zastupiteľstva v Humennom Jozef 
Babják. „Každý z účastníkov môže 
povedať, že akcia za krásneho ešte 
letného počasia sa vydarila. Určite 
bola vyvrcholením tohtoročného 
leta. Celé dopoludnie určite umoc-
nilo dobré vzťahy medzi susedmi, 
známymi a priateľmi. Mnohí si 
spoločne zaspievali, niektorí zaspo-
mínali na časy minulé, ale rozprá-
valo sa aj o tom, čím aktuálne žije 
naša spoločnosť, mesto Humenné, 
Dubník a Gaštanová ulica,“ uzavrel 
Juraj Nosko.

Medzilaborce rozšírili kapacitu skládky v Krásnom Brode

Na Gaštanke sa rozlúčili s letom

Obyvateľom mesta a piatich obcí by tak mala vystačiť na ďalších približne 30 rokov.

Oddychová zóna Občianskeho združenia Humenský gaštan 
pri potoku Lieskovec sa stáva obľúbeným a často vyhľadáva-
ným miestom na oddych a relax v prírode nielen pre obyva-
teľov z Gaštanovej ulice a Dubníka, ale aj širšieho okolia.
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INZERUJTE  
U NÁS

UVÁDZACIE CENY INZERCIE!

tel. 0911 256 749, 057 772 2227
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Milan Potocký, Michalovce  

Nehoda sa stala v utorok po-
poludní v okrese Michalovce. 
Krátko po tretej hodine viedol 
33-ročný vodič z okresu Mi-
chalovce osobné motorové vo-
zidlo Citröen C5 od obce Pet-
rovce nad Laborcom smerom 
na Michalovce. Pri odbočovaní 
vľavo na čerpaciu stanicu do-
šlo za doposiaľ nezistených 
okolností k zrážke s protiidú-
cim motocyklom Yamaha, na 
ktorom sedeli dvaja Michalov-
čania vo veku 23 rokov. „Oba-
ja pri nehode utrpeli zranenia 
nezlučiteľné so životom,“ uvie-

dol košický krajský policajný 
hovorca Alexander Szabó. Vo-
dič motorového vozidla utrpel 
zranenia s doposiaľ neurčenou 
dobou liečenia, dychová skúš-
ka na zistenie požitia alkoholu 
bola u neho negatívna. U nebo-
hých bude na zistenie alkoholu 
vykonaná pitva. Pri dopravnej 
nehode vznikla celková škoda 
vo výške cca 10-tisíc eur. „Vy-
šetrovateľ dopravnú nehodu 
dokumentoval za  prítomnosti 
súdneho znalca z odboru do-
pravy. Polícia vyšetruje, kto 
bol vodičom motocykla, ako aj 
príčinu a mieru zavinenia tejto 
tragickej nehody. Vyšetrovateľ 

PZ v tejto súvislosti začal trest-
né stíhanie vo veci prečinu 

usmrtenia,“  informoval poli-
cajný hovorca.

mpo, Snina

V pondelok uplynulý týždeň 
zadržali vo večerných hodi-
nách policajti Riaditeľstva 
hraničnej a cudzineckej po-
lície (RHCP) Sobrance v ka-
tastrálnom území obce Zboj, 
okres Snina, dvoch  štátnych 
príslušníkov Ukrajiny. Ukra-
jinci niesli balíky s celkovým 
obsahom 200 kartónov ciga-
riet, 100 kartónov zn. PRE-
SIDENT Classic stars a 100 
kartónov zn. Prima Sribna 

v spotrebiteľskom balení 
s kontrolnými známkami 
Ukrajiny na označenie tova-
ru. Colný dlh bol príslušník-
mi colného úradu vyčíslený 
na sumu 5.768,88 EUR. Pre 
podozrenie zo spáchania 
prečinu porušenia predpisov 
o štátnych technických opat-
reniach na označenie tovaru 
prípad aj osoby prevzal vyšet-
rovateľ Kriminálneho úradu 
Finančnej správy. Informova-
la hovorkyňa RHCP v Sobran-
ciach Agnesa Kopernická.

mpo, Humenné

Poverený príslušník Obvod-
ného oddelenia Policajného 
zboru v Humennom začal 
trestné stíhanie pre pre-
čin krádeže, ku ktorej došlo 

v popoludňajších alebo noč-
ných hodinách zo 6. na 7. 
septembra v budove na Ulici 
družstevnej v Humennom. 
Páchateľ bez použitia násilia 
vošiel do uzamknutej budovy, 
vošiel do kancelárie, kde z re-

gistračnej pokladne odcudzil 
finančnú hotovosť najmenej 
500 eur. Zlodej nezabudol 
ani na 7 igelitových vreciek 
s finančnou hotovosťou, kto-
ré boli  položené na zemi pod 
kancelárskym stolom, ani na 

ďalších 5 vreciek uložených 
v skrinke. Celkovú škodu po-
škodená spoločnosť predbež-
ne odhadla na sumu najme-
nej 2-tisíc eur. Informovala 
prešovská krajská policajná 
hovorkyňa Jana Migaľová.

Zrážku s autom neprežil motocyklista a jeho spolujazdec

Ukrajinci pašovali cigarety cez les na chrbte

Z registračnej pokladne ukradol 500 eur

Tragicky sa skončila uplynulý týždeň jazda dvoch mladých Michalovčanov na motocykli. Pri zrážke 
s osobným autom zahynul motorkár aj jeho spolujazdec.

Pašerákov aj cigarety zadržali policajti. Colný dlh bol vyčíslený na viac ako 5-tisíc eur.

Pri zrážke s autom boli 23-ročný motocyklista a jeho spolujazdec na 
mieste mŕtvi. | FOTO MIPO

Ukrajinci pašovali cigarety na chrbte v špeciálne upravených vakoch. 
V jedom batohu bolo 100 kartónov cigariet. | FOTO Polícia
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Ivana Strakošová, Humenné 

Reštaurovanie izby prebieha 
od roku 2011 vďaka finančnej 
podpore Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky v rámci  
grantovej schémy Obnovme si 
svoj dom. História vzniku jedi-
nečnej výzdoby kaštieľa siaha 
do začiatku 18. storočia, keď sa 
pôvodný  drugethovský maje-
tok vďaka sobášnej politike do-
stáva do rúk niekoľkých rodov 
– Zičiovcov (Zichy), Vander-
nátovcov a Čákiovcov (Csáky). 
Sobášom Anny Márie Zičiovej 
s Františkom Čákim vznikla po-
pri kluknavskej, nová – humen-
ská vetva rodu. Noví majitelia 
vlastnili humenské a trebišov-
ské panstvo, rodové majetky na 
Spiši a podiel 
na oravskom 
panstve. Ba-
rokovú pre-
stavbu kaštie-
ľa v Humen-
nom iniciova-
li noví vlast-
níci v polovici 
18. storočia. 
V poslednej 
tretine upra-
vili aj inte-
riéry kaštieľa 
v duchu ne-
skorobaroko-
vého dekora-
tivizmu a by-
tovej kultúry 
so zaujíma-
vými násten-
nými maľba-
mi. Súčasťou 
veľkolepého 
programu vý-
zdoby bola aj 
výzdoba izby 
kráľov. 

Izba je zatiaľ verej-
nosti neprístupná
Po minuloročnej obnove roz-
siahlej stropnej maľby akade-
mickým maliarom a autorizova-
ným reštaurátorom Ľubomírom 
Cápom pokračuje v Izbe uhor-
ských kráľov reštaurovanie ďal-
ších nástenných častí (miest-
nosť v súčasnosti nie je pre 
reštaurátorské zásahy verejnos-
ti prístupná). Od júla reštauro-
vaný medziokenný priestor má 
od zvyšku výzdoby miestnosti 
odlišné stvárnenie – stredová 
obdĺžniková plocha je  orámo-
vaná zavesenými festómni, me-
dzi ktoré sú vkladané erby  jed-
notlivých častí Uhorska. Maľby 
v tomto priestore sú najviac 
poškodené v jeho spodnej časti. 

Takmer na 90 percent je poško-
dený a následne reštaurovaný aj 
iluzívne maľovaný sokel. Naru-
šená je aj kompozícia festónov 
s maskami a erbovými znakmi 
v dolnom vodorovnom páse. 
Viditeľné je aj množstvo neod-
borných retuší a premalieb. Pri 
reštaurátorských prácach bola 
v sokli odkrytá dutina slúžiaca 
na vyhrievanie tohto priestoru 
a rezonančná trubica vedúca 
v stene so vstupnými otvormi, 
ktoré tvoria ústa masiek.

Zreštaurujú aj maľby 
a obrazy
V ďalšom kroku budú reštau-
rované nástenné maľby a ob-
razy na plátne s medailónmi 
jednotlivých panovníkov. Ná-

stenná neskorobaroková maľba 
s ikonografiou uhorských krá-
ľov bola vytvorená technikou 
seco (na suchý podklad). Táto 
technika nie je veľmi trvácna. 
Pigmenty časom strácajú spoji-
vo a maľba sa začína uvoľňovať  
a práškovatieť. Tento deštruk-
tívny proces  sa časom prejavil 
aj na maľbe v Izbe uhorských 
kráľov. Vďaka odborným  
reštaurátorským zásahom, ako 
aj výnimočnej zachovanosti a 
komplexnosti ikonografického 
programu s didaktickými črta-
mi je Izba uhorských kráľov vo 
Vihorlatskom múzeu v Humen-
nom zaradená medzi  unikáty 
interiérovej výzdoby zachovanej 
na našom území.                                                                                     

V múzeu pokračuje reštaurovanie Izby uhorských kráľov
Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom reštaurujú unikátnu výzdobu interiéru kaštieľa v miestnosti 
nazvanej Izba uhorských kráľov.  



PONDELOK
19. SEPTEMBRA 2016HUMENSKÝ EXPRES8 | HUMENSKÝ EXPRES8 | SPRAVODAJSTVOSAMOSPRÁVA

Milan Potocký, Prešov  

Región Dolného Zemplí-
na láka mnohých turis-
tov nielen na degustáciu 
svetoznámych tokajských 
vín, ale aj na dobrodružnú 
plavbu po rieke Bodrog, 
ktorá začína v prístave 
v obci Viničky v okrese 
Trebišov a končí v maďar-
skom mestečku Sárospa-
tak. Turisti majú možnosť 
sa plaviť na dvoch výlet-
ných lodiach, ktoré pre-
vádzkuje spoločnosť Lu-
mix –Trade, s. r. o.. Jedno 
z plavidiel, loď Artur, má 
dokonca zaujímavú his-
tóriu. Loď bola vyrobená 
ešte v roku 1938 a patrila 
maďarskej vláde. Na lodi 
sa kedysi často plavil aj bý-
valý maďarský prezident 
János Kádar. Začiatkom 
90-tych rokov bola zre-
konštruovaná a kotvila na 
Balatone. Slovenská spo-
ločnosť ju odkúpila v roku 
2007 a v súčasnosti slúži 
výletníkom plaviacim sa 
po Bodrogu. Kapacita lode 
je 48 osôb. Posádka lode 
nám potvrdila, že okrem 
turistov z Trebišovského 
okresu sa plavili loďou aj 
obyvatelia z okresov Hu-
menné, Michalovce, Košíc 
a dokonca aj z Bratislavy. 
„Boli sme na rodinnom 
stretnutí  na Tokaji. Ab-
solvovali sme ochutnávku 
vín  a využili sme aj príle-
žitosť plaviť sa loďou po 
Bodrogu. Bolo to skvelé,“ 
prezradila Bratislavčanka 
Petra Kontrová.

Atraktívna 
plavba
Výletné plav-
by po Bod-
rogu odštar-
tovala spo-
ločnosť v júli 
2014. Práve 
v tomto  roku 
firma rozšíri-
la flotilu a za-
kúpila ďalšiu 
výletnú loď, 
ktorá nesie 
názov LX 
Flora. Neza-
budnuteľné 
fakultatívne 
výlety loďou 
v tokajskej 
oblasti môžu 
byť spojené aj 
s návštevou 
t o k a j s k ý c h 
viníc a spo-
znávaním pa-
mätihodnos-
tí. Maximál-
na rýchlosť 
plavby je 15 
kilometrov za 
hodinu. Náv-
števníci majú 
na lodiach 
plný komfort 
– zrekonštru-
ovanú spolo-
čenskú miestnosť a malý 
bar. Z paluby alebo kajuty 
môžu pohodlne sledovať 
okolitú krajinu a ochutná-
vať pritom gastronomické 
špeciality. Rieka Bodrog 
má 65 kilometrov, z toho 
15 kilometrov na sloven-
skej strane. Do Bodrogu 
sa vlievajú rieky Ondava 
a Latorica. Bodrog sa ná-

sledne v Maďarsku vlieva 
do Tisy, ten do Dunaja a 
Dunaj zasa do Čierneho  
mora. Takže rieka je splav-
ná až do mora. Plavba po 
Tokajskej Amazonke trvá 
do maďarského mestečka 
Sárospatak hodinu a 30 
minút. Lode vyrážajú na 
výletnú plavbu každú ne-
deľu podľa záujmu cestu-

júcich. Minimálny počet 
je 20 ľudí. V Sárospataku 
môžu výletníci absolvovať 
so sprievodkyňou a tlmoč-
níčkou prehliadku hradu a 
návštevu tokajskej vínnej 
pivnice priamo na hrade. 
Spiatočná plavba do prí-
stavu pri obci Viničky trvá 
dve hodiny. 

Tokajská Amazonka vábi aj Humenčanov
Tokajská vinohradnícka oblasť a jej okolie ukrýva nielen jedinečné vinohrady a výnimočné vína, ale aj dobrodružs-
tvo. Stovky turistov si vychutnávajú plavbu na lodiach po rieke Bodrog, ktorú mnohí domáci obyvatelia nazývajú aj 
Tokajská Amazonka. Čaro poznávacej plavby už okúsili aj niektorí Humenčania.    

Plavba po Bodrogu láka čoraz viac turistov, ktorí navštívia Tokajskú vinohradnícku 
oblasť.  | FOTO Milan Potocký

Turisti sa môžu plaviť na dvoch lodiach. Na lodi Artur sa kedysi často plavil aj bývalý 
maďarský prezident János Kádar.   | FOTO Milan Potocký
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Milan Potocký, Humenné  

Viacerí Humenčania sa 
takmer denne dopúšťajú 
priestupku a porušujú zákon 
o cestnej premávke. Niektorí 
chodci,  ale aj cyklisti pre-
chádzajú cez železničné prie-
cestie pri malej vlakovej sta-
nici v čase, keď sa blíži alebo 
odchádza vlak a je spustená 
svetelná a zvuková signali-
zácia a závory. Podľa polície 
ide o ľahkovážne správanie. 
Pri prejazde železničným 
priecestím by si mali počínať 
mimoriadne opatrne nielen 
vodiči, ale aj chodci.

Niektorí Humenčania 
na závory kašlú
Niekoľkých nezodpovedných 
chodcov, ktorí prechádzali 
cez priecestie v čase, keď boli 
spustené závory, sa podarilo 
nafotiť aj nášmu týždenníku 
Humenský expres. „Nerob-
te z toho drámu, nič vážne 
sa nestalo. Závory síce boli 
spustené a svietilo aj výstraž-
né svetlo, ale vlak už prešiel. 
Nič by sa mi nestalo, “ reago-
val mladík, ktorý prešiel cez 
koľajnice. Naopak, 38-ročný 
Štefan počkal, až kým sa zá-
vory úplne zdvihnú. „Ja si 
radšej vždy počkám. Tých 
pár sekúnd má nezabije. Je 
pravda, že zatiaľ sa tu nikomu 
nič vážne nestalo, ale akoby 
to vyzeralo, keby všetci chod-
ci sa správali nezodpovedne 
a chodili cez koľajnice, keď sú 
ešte závory dole? Navyše je to 
porušovanie pravidiel cestnej 
premávky,“ povedal Humen-
čan. Minulý rok v januári sa 
tu zranil 52-ročný muž z obce 

Čabiny. Na železničné prie-
cestie vstúpil v čase, keď boli 
spustené závory a svietilo vý-
stražné červené svetlo. Muž 
prebehol popred prichádza-
júci vlak smerujúci do obce 
Stakčín, pričom bol prichá-
dzajúcim vlakom zachytený. 
Našťastie vtedy utrpel iba 
ľahšie zranenia.

Chodcom hrozí poku-
ta až 100 eur
Vodič a chodec nesmie vchá-
dzať na železničné priecestie, 
ak  sa dáva výstraha dvoma 
červenými striedavo pre-
rušovanými svetlami prie-
cestného zabezpečovacieho 
zariadenia, ak sa dáva výstra-
ha prerušovaným zvukom 
húkačky alebo zvončeka prie-
cestného zabezpečovacieho 
zariadenia, ak sa spúšťajú, ak 
sú spustené alebo ak sa zdví-
hajú závory, ak už vidieť ale-
bo počuť prichádzajúci vlak 
alebo iné dráhové vozidlo 
alebo ak počuť najmä jeho 
húkanie alebo pískanie, ak 
situácia na železničnom prie-
cestí alebo za ním nedovoľu-
je, aby ho bezpečne prešiel a 
pokračoval v jazde. Prešov-
ský krajský policajný hovorca 
Daniel Džobanik uviedol, že  
nezodpovedným chodcom 
a cyklistom hrozí podľa záko-
na o priestupkoch pokuta až 
do 100 eur.

Polícia si na chodcov 
posvieti  
Policajný hovorca  potvrdil, 
že  polícia vykonáva preven-
tívne kontroly, počas ktorých 
sa zameriava aj na správa-
nie chodcov a cyklistov na 

železničných priecestiach. 
„Áno, polícia všeobecne pre-
ventívne v rámci výkonu 
služby vykonáva dohľad aj na 
železničných priecestiach,“ 
informoval Džobanik.  Do-

plnil, že okrem toho vyko-
náva polícia aj samostatné 
akcie s názvom „Priecestia“. 
V minulom roku 2015 ich 
bolo v Prešovskom  kraji 50, 
v tomto roku za obdobie 7 
mesiacov 13 a jedna celoslo-
venská policajná akcia, ktorá 
sa uskutočnila v súčinnosti 
s dopravnou políciou s ná-

zvom „Bezpečné priecestia“. 
„Z toho značná časť bola 
vykonaná práve v Humen-
nom. Áno, sú aj do budúcna 
naplánované podobné poli-
cajné akcie v tomto meste,“ 

upozornil policajný hovor-
ca. V minulom roku boli na 
železničných priecestiach 
v Prešovskom kraji usmrtené 
dve osoby. V priebehu sied-
mich mesiacov tohto roka 
nedošlo v kraji našťastie na 
priecestiach k žiadnej tragic-
kej udalosti.  

Humenčania riskujú na priecestí úraz aj mastnú pokutu
Mnohí Humenčania sú nedočkaví. Cez železničné priecestie pri malej vlakovej stanici prechádzajú 
chodci a cyklisti krížom cez koľajnice v čase, keď svieti výstražné svetlo a sú spustené závory. Pre pár 
sekúnd riskujú úraz, ale aj mastnú pokutu. Polícia potvrdila, že si na nedočkavých previnilcov posvieti. 

Cez železničné priecestie pri malej vlakovej stanici prechádzajú, aj keď ešte 
svieti výstražné svetlo a sú spustené závory. | FOTO MIPO

Polícia potvrdila, že v Humennom plánuje policajné akcie, počas ktorých sa 
zameria aj na železničné priecestia. | FOTO MIPO
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-MJK- Humenné

Ľudia bez domova... Niektorí ich ľutu-
jú, niektorí nimi opovrhujú. Poniek-
torí vo svojom konaní zlyhali a prišli 
o všetko vlastným pričinením; iným 
osud, vesmír či systém vzal aj to pos-
ledné, čo mali. Strata práce, absencia 
finančných prostriedkov, dlhy, rozvod, 
strata rodiny, to je možno jedna skupi-
na. No medzi bezdomovcami nájdeme 
aj takých, ktorí sa pre tento „životný 
štýl“ rozhodli sami, keď podľahli al-
koholu či narkománii, navyše sa už 
ani nesnažia o nápravu. Stretávame 
ich denne v našom meste. Každý z nás 
má s nimi inú skúsenosť. Väčšina svo-
je padnutie na kolená zneužíva, ale 
stretneme sa aj s takými, ktorí by dali 
ozaj čokoľvek, aby sa dokázali vrátiť 
späť do „normálnych životných koľají“. 
A kto by mal tejto malej skupine ľudí 
bez domova túžiacich sa vrátiť do živo-
ta bežných občanov podať pomocnú 
ruku??? 

ZAUJALO NÁS
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P R E D A J
 � Predám 7-ár. STAVEBNÝ POZEMOK 

v Topoľovke. Tel. 0905 349 027. 
HE-R/0011

 � Predám AUTO zn. Fiat Brava 1.2 (ben-
zín, 16 ventil, r. v. 1999) + 4 zimné pneu-
matiky (obuté). Cena 800 eur. Tel. 0907 
158 317 (volať po 17. hod.).

HE-R/0005

 � Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 
0908 102 786.

HE-R/0001

P R Á C A
 � LUKRATÍVNA PRÁCA s nadprie-

merným platom v Humennom. Info 
na tel. č.: 0919 314 919.

HE-R/0008

 � Prijmem HARISTOV a PRACOVNÍ-
KOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel. 0905 
256 038.

HE-R/0002

R Ô Z N E  

 � REKONŠTRUKCIE bytov a domov. 
Info na tel. č. 0915 949 949.

HE-R/0012

 � Letný výpredaj - PASCE NA LÍŠKY 
a KUNY, KLIETKY, KŔMIDLÁ. Viac info – 
www.123nakup.eu / tel. 0907 181 800. 

HE-R/0010

Riadková inzercia
057/772 2227, 0911 256 749

INFOSERVIS / INZERCIA

PRANOSTIKA
Ak je na Matúša (21. 9.) jasno,  
býva budúci rok dobré víno.

O Matúši ľahko na duši  
a čiapku na uši.

Po svätom Matúši daj  
baranicu na uši.

V Matúšovom týždni seje sa žito.
Keď je jasno na Mórica (22. 9.), 

bude v zime veterno.
Mučenica - svätá Tekla z Ikónia  
(23. 9.), posledné jablko zjedla.

Na znamenie Váh najlepšie  
sa sadia zemiaky.

September víno varí,  
v októbri víno pijem.

Ak sa osy v septembri tlačia do 
príbytkov, prorokujú tuhú zimu.

(jac)

Východ / Západ SLNKA
pon –  6:09 / 18:37 hod.
ut –  6:10 / 18:35 hod.
str –  6:12 / 18:33 hod.
štvr –  6:13 / 18:31 hod.
(dĺžka Slnka 180°- jesenná
rovnodennosť, Slnko vstupuje
do znamenia Váhy)
pia –  6:15 / 18:29 hod.
sob –  6:16 / 18:27 hod.
ned –  6:18 / 18:25 hod.

VIHORLATSKÁ HVEZDÁREŇ
V HUMENNOM

BESEDA PRI ĎALEKOHĽADE
Teleskopické pozorovanie

planét Mars a Saturn,
astronomických objektov.

21. a 23. septembra
o 20:00 hod. LSEČ

(v prípade priaznivej
meteorologickej situácie)

vstupné 1,5 / 1 eur

KÚPALISKO V HUMENNOM

Z dôvodu odstávky 
technologických zariadení 
bude prevádzka kúpaliska 

v 38. a 39. týždni
(19. 9. - 2. 10. 2016)
Z A T V O R E N Á.

Plánovaný termín otvorenia
prevádzky je 4. 10. 2016.

Niekedy tadiaľ viedla „skratka“ k vlaku 
(medzi supermarketom Billa a železnič-
nou traťou) na malej železničnej zastávke 
mesta Humenné.  | FOTO -MJK-

(Pravdepodobne) nikým a ničím nerušené 
chvíle odpočinku, deň i noc už niekoľko me-
siacov, bezdomovci v tieni košatých stromov, 
aj v spoločnosti omamných tekutých látok, 
pri železničnej trati na Sídlisku III našli najmä 
počas dlhotrvajúceho leta.   | FOTO -MJK-

Medzi atletickým ihriskom ZŠ Dargovských hrdi-
nov na Sídl. III a hrádzou na rieke Laborec – to je 
len jedno z osvedčených „letných rezidencií“ hu-
menských bezdomovcov. | FOTO  JH
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H U M E N N É
MsKS 

MIRO JAROŠ: KONCERT PRE DETI
Koncert slovenského speváka M. Jaroša pre 

všetky (ne)poslušné deti a rodičov. Po koncerte 
autogramiáda, fotenie. – v nedeľu 25. septem-

bra o 16.00 hod. v divadelnej sále. Vstupné 
8 eur.

VÝSTAVA 
Práce klientov denných centier a denných sta-
cionárov v meste Humenné. – v galérii MsKS 

do 30. septembra v čase 8.00 – 15.00 hod.
Kaštieľ – Vihorlatské múzeum

MICHAL ČABALA: VÝBER Z TVORBY
Výstava k nedožitým 75. narodeninám akadem-
ického maliara z Čabín -  v galerijných priesto-

roch potrvá do 31. 10. 2016.
Kino Fajn

KOMORNÁ: dráma (Južná Kórea) – 20. 9. 
o 19.30 hod.

DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ: roman-
tická komédia (GBR/FRA/USA) – 21. 9. 

o 19.30 hod.
PRÁZDNINY V PROVENCE: komédia 

(CZE) – 22. 9. o 19.30 hod., 25. 9. o 20.00 hod.
BOCIANY: animovaná komédia / rodinný 

(USA) – 23. 9. o 17.30 hod., 24. 9. (3D) o 17.30 
hod., 25. 9. o 18.00 hod.

SEDEM STATOČNÝCH: dobrodružný (USA) 
– 23. a 24. 9. o 19.30 hod.

S N I N A
MsKS

XXIII. MEDZINÁRODNÝ VÝTVARNÝ 
FESTIVAL SNINA 2016

Slávnostný záverečný gala-večer s vystúpením 
súboru PUĽS – v sobotu 24. septembra o 18.00 

hod. v kinosále DK. 
MIRO JAROŠ: KONCERT PRE DETI

Koncert slovenského speváka M. Jaroša pre vš-
etky (ne)poslušné deti a rodičov. – v pondelok 
26. septembra o 16.00 hod. v kinosále Domu 

kultúry. Vstupné 8 eur.
Kaštieľ

XXIII. MEDZINÁRODNÝ VÝTVARNÝ 
FESTIVAL SNINA 2016

Prijatie umelcov z Európy, Ázie a Afriky a 
vernisáže výstav – v pondelok 19. septembra 

o 14.00 hod. Irina Kopeikina (Lotyšsko – paste-
ly, Impresie krajiny), Zufar Gimajev (Tatarstan 
– olejomaľby, Moje Slovensko), Vicky Vlacho-

gianni a Nikos Rizos (Grécko – olejomaľby, 
Dialóg), Srećko Zdravković a Branko Maravić, 
Michailo Gliša a Zoran Zograf (Srbsko – ole-
jomaľby, Srbské kvarteto). Výstava potrvá do 

30. 9. 2016.
MARCO RAJT

Koncert husľového virtuóza. Stretnutie s hud-
bou v kaštieli. – v nedeľu 25. septembra o 17.00 

hod. Vstupné 2 eur (predaj v kaštieli pred 
koncertom).

Kino Centrum
THE BEATLES – EIGHT DAYS A WEEK 

– THE TOURING YEARS: dokument (GBR/
USA) – 21. 9. o 17.00 hod.

DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ: roman-
tická komédia (GBR/FRA/USA) – 21. 9. 

o 19.30 hod. 
SULLY: životopisná dráma (USA) - 22. 9. 

o 17.00 hod.
CAFÉ SOCIETY: komédia / dráma (USA) - 

22. 9. o 19.30 hod., 23. 9. o 17.00 hod.
SEDEM STATOČNÝCH: dobrodružný (USA) 

– 23. a 25. 9. o 19.30 hod.
BOCIANY: animovaná komédia / rodinný 

(USA) – 25. 9. o 19.30 hod.
K A L I N O V

OSLAVY 72. VÝROČIA OSLOBODENIA 
OBCE

Obec Kalinov bola prvá oslobodená obec II. sv. 
vojny na území bývalého Československa. – 

v sobotu 24. septembra. 
9.00 hod. – zádušná svätá liturgia za padlých 
vojakov v gréckokatolíckom chráme / 10.15 – 
panychída za padlých vojakov pri Pamätníku 

oslobodenia / 10.30 – slávnostný prelet dvoch 
stíhačiek MiG-29, pietny akt kladenia vencov 

a príhovor gen. M. Maxima / 10.50 – show 
program Čestnej stráže Ozbrojených síl SR / 
11.00 – vystúpenie Vojenskej hudby OS SR / 
11.30 – slávnostné privítanie hostí na obec-
nom úrade a zápis do pamätnej knihy obce / 

12.00 – prezentácia OS SR vo forme statických 
ukážok súčasnej pozemnej techniky (tank T-72, 

vrátane ťahača; BVP; Land Rover; Aligátor; 
TATRA 815, vrátane podvalníka P50M) / 

14.00 – kultúrny program (FS Makovica, FSk 
Tarnavčan, humorné slovo) / 20.00 – veselica 

(hrá skupina Tromf)
M I C H A L O V C E

MsKS
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY

Divadelné predstavenie v podaní K. Stražanovej 
a Joža Stražana. Chudobná vdova má na vydaj 
dcéru, o ktorú sa uchádzajú hneď dvaja ženísi. 

Nevesta neustále mení svoje rozhodnutia 
a ženísi svoju stratégiu. – vo štvrtok 22. sep-

tembra o 18.00 vo veľkej sále MsKS.
Kino Centrum

THE BEATLES – EIGHT DAYS A WEEK 
– THE TOURING YEARS: dokument (GBR/
USA) – 20. 9. o 19.30 hod., 21. 9. o 18.00 hod.
V MENE KRVI: akčný thriller (FRA/USA) – 

21. 9. o 20.00 hod.
BOCIANY: animovaná komédia / rodinný 

(USA) – 23. a 25. 9. o 16.00 hod., 24. 9. (3D) 
o 16.00 hod.

PRÁZDNINY V PROVENCE: komédia 
(CZE) – 23. a 25. 9. o 18.00 hod.

SEDEM STATOČNÝCH: dobrodružný (USA) 
– 23. a 25. 9. o 19.45 hod., 24. 9. o 18.00 hod.
DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ: roman-

tická komédia (GBR/FRA/USA) – 24. 9. 
o 20.30 hod. 

KULTÚRNE PODUJATIA, VÝSTAVY, MÚZEÁ, KINÁ

INFOSERVIS

V HUMENNOM:
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / sob – ned: 8.00 – 

12.00, 13.00 – 20.00 hod.
19. 9.  Centrum, Nám. slobody 67
20. 9.  Dr. Max - Pharmstore, Ul. 21. mája 21
21. 9.  Fialka, Nemocničná ul. 41/A
22. 9.  Mária, Krátka ul. 3
23. 9.  Harmónia, Ul. 1. mája 21
24. 9.  Pri Nemocnici HE, Ul. 1. mája 5558
25. 9.  Lúč, Ul. 1. mája 22

V SNINE
pon – pia: 16.30 – 20.00 

/ sob – ned 8.00 – 20.00 hod.
19. – 25. 9. Rozkvet,  Študentská ul. 1452

V MEDZILABORCIACH:
pon – pia: 16.00 – 20.00 / sob – ned: 8.00 – 

20.00 hod.
pohotovosť zabezpečujú verejné lekárne 

v okresoch Humenné a Snina
V MICHALOVCIACH:

pon – ned: 8.00 – 20.00 hod.
19. 9.  Idea, Ul. J. Hollého 60
20. 9.  Jasmine, Štefánikova ul. 4
21. 9. Schneider, Ul. prof. Hlaváča 18
22. 9.  Dr. Max – Tesco, Sobranecká cesta 5910
23. 9.  Super lekáreň, Duklianska ul. 4
24. 9. Dr. Max – Kaufland, Hviezdoslavova ul. 1
25. 9. Dr. Max – Tesco, Sobranecká cesta 5910

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

V HUMENNOM
Jozef Nevoľník, nar. 1935
Jaromír Mato, nar. 1943

Alexander Andiľ, nar. 1949
Ing. Stanislav Rehúš, nar. 1950

(pochovaný v Jasenove)
Andrej Chalachan, nar. 1969

V MICHALOVCIACH
Anna Fedorová, nar. 1937

V SNINE
Katarína Zuščáková, nar. 1935

Juraj Vasko, nar. 1939
Pavlína Telváková, nar. 1940

Jozef Hanc, nar. 1948
Miroslav Baláž, nar. 1984

V BELEJ N/CIR.
Eva Andogová, nar. 1924
(pochovaná v Zbojnom)
Matúš Holota, nar. 1981
V HRABOVCI N/LAB.
Michal Ufnár, nar. 1938

V HRUBOVE
Andrej Balko, nar. 1928
V HUDCOVCIACH

Michal Kelčák, nar. 1954
V JASENOVE

Ing. Ľubomír Gavaľa, nar. 1953
V KOLBASOVE

Peter Poldruhák, nar. 1938
V OSADNOM

Zuzana Dohanová, nar. 1930
V ROŠKOVCIACH

Mária Capcarová, nar. 1922
V ZÁVADKE

Ján Dzurjak, nar. 1959

OPUSTILI NÁS
19. 9.  Konštantín, Konštantína (Deň vzniku Slovenskej 
národnej rady – pamätný deň)
20. 9.  Ľuboslav, Ľuboslava 
21. 9.  Matúš (Medzinárodný deň mieru / Svetový deň 
vďačnosti / Svetový deň Alzheimerovej choroby)
22. 9.  Móric (Európsky a Svetový deň bez áut)

23. 9.  Zdenka, Zdena (Medzinárodný deň proti sexuál-
nemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi)
24. 9.  Ľuboš, Ľubor (Európsky deň agro-biodiverzity)
25. 9.  Vladislav, Vladislava (Medzinárodný deň nepoču-
júcich / Svetový deň srdca)

MENINY oslavujú: 

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Ježiš povedal: „Ja som vzkriesenie a život. 
Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. 
A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“ (Jn 11, 25)

Smútok zalial naše srdcia i duše. Odišiel si a dotkla sa Ťa 
smrť. Bez slovka rozlúčky nás 14. septembra vo veku 66 rokov 
navždy predišiel do večnosti milovaný syn, manžel, otec,  
dedko a brat

Ing. Stanislav  R E H Ú Š
z Humenného.

Posledná rozlúčka začala 16. septembra 
v Kostole sv. Martina z Tours 
v Jasenove svätou omšou za zosnulého 
Stanislava s pokračovaním v miestnom 
Dome smútku. Ďakujeme najbližším, 
priateľom a známym, že sme spoločne 
vyprevadili nášho milovaného na jeho 
poslednú cestu, i za vyslovené slová 
útechy a kvetinové dary, ktorými sa 
snažili zmierniť náš nesmierny žiaľ.

Pane, nech zostúpi na nášho zosnulého Tvoje zmilovanie.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

H
E

-R
/0013
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-MJK-;  Humenné, Jasenov
Nečakane... Bez rozlúčky... 
Pýtať sa „prečo“ nemá zmy-
sel... Odišiel na krajšie mie-
sto...
Telesnú schránku zan-
echal na mieste posledného 
odpočinku náš „volejbalis-
ta“ a priateľ – Ing. Stanislav 
Rehúš na cintoríne v obci 
Jasenov. Kaplán Tomáš 
Tupta z rímskokatolíckej 
farnosti Sťatia sv. Jána 
Krstiteľa v Humennom svo-
jím slovom a umeleckým 
precítením spevu a hudby 
v podaní Katky Feňovej sa 
miestami chvíle súženia 
stávali pri poslednej ro-
zlúčke 16. septembra zne-
siteľnejšími, no nie menej 
bolestivými.  
Moje spomienky na Stana Re-
húša sú späté nielen s vole-
jbalom. Moja mamička s jeho 
manželkou zdieľali v humenskej 
pôrodnici spoločné chvíle, keď 
sa narodili Michaela K. a Tomáš. 
Spoločne s Tomášom a súčasnou 
starostkou obce Jasenov, Luciou 
Sukeľovou (rod. Havajovou) sme 
osem rokov „drali“ lavice ZŠ 
Dargovských hrdinov... takže 
sme sa poznali takmer celý živ-
ot. Určite mi bude chýbať jeho 
svojský humor, pokora, ústreto-
vosť, úprimnosť. 
VOLEJBAL – býval šport 
s nálepkou číslo 1 v Humen-
nom. „Chemesáci“ sa stali, aj 
pod vedením predsedu klubu 
Stanislava Rehúša, v sezóne 
2013/2014 druhým najúspešne-
jším extraligovým mužstvom 
v histórii slovenského volejbalu. 
Zisk bronzovej medaily zo Stre-
doeurópskej ligy a v poradí tretí 
Slovenský pohár pre ŠK Chemes 
nabrali tie správne kontúry až 
privlastnením štvrtého titulu 
Majstra SR. Z klubu vzišlo nie-
koľko slovenských reprezentan-
tov... Žiaľ, v sezóne 2014/2015 
prišlo na poli (najmä seniorskej 
zložky mužov) k zásadnému zlo-
mu. Nezhody vedenia mesta Hu-
menné s predstaviteľmi Volejba-
lového klubu Chemes Humenné 
dospeli až k tomu, že svoj do-
movský stánok presťahovali ex-
traligisti do Spišskej Novej Vsi, 
kde polovicu sezóny odohrali 
pod svojou hlavičkou, ale nie 
pred humenským publikom. 
V novembri 2014 sa predseda 
VK Chemes, Ing. Stanislav Re-
húš, vzdal svojej funkcie a mie-

nil sa venovať už len mládeži. 
Osud sa však s týmto volejba-
lovým „buditeľom“ zahral inak... 

Ježiš Kristus, hoci má božskú 
prirodzenosť, nepridŕžal sa 
svojej rovnosti s Bohom, ale 
zriekol sa seba samého, vzal 
si prirodzenosť sluhu, stal sa 
podobný ľuďom a podľa von-
kajšieho zjavu bol pokladaný 
za človeka. Uponížil sa, stal sa 
poslušným až na smrť, až na 
smrť na kríži. Preto ho Boh nad 
všetko povýšil a dal mu meno, 
ktoré je nad každé iné meno, aby 
sa na meno Ježiš zohlo každé ko-
leno v nebi, na zemi i v podsvetí 
a aby každý jazyk vyznával: 
Ježiš Kristus je Pán, na slávu 
Boha Otca. (Flp 2, 6-11)

Volejbalová rodina utŕžila obrovskú ranu.

Potom, čo smútiaca rodina, najbližší priatelia, známi, bývalí kolegovia 
z práce i z radov volejbalovej rodiny sa 16. septembra rozlúčili svätou 
omšou v kostole v obci Jasenov so zosnulým Stanislavom Rehúšom, 
pokračovala pietna rozlúčka v miestnom Dome smútku. Celebrant 
kaplán Tomáš Tupta, klávesy  a ľubozvučný hlas Katky Feňovej 
vytvorili patričnú smútočnú atmosféru. | FOTO MJK

Žiaľ na duši, bolesť v srdci. Nespočetné otázky v myšlienkach najbližších, najmä synov Tomáša a Stana ml., 
i trúchliacej manželky... a odpoveď dodnes neprichádza... | FOTO MJK

Ing. Stanislav Rehúš (* 7. 1. 1950 
+ 14. 9. 2016) | FOTO MJK

Toto bol jeho život v dôchodkovom veku. Ako predseda klubu 
odovzdával volejbalu maximum, prežíval radosť i smútok nielen 
s mužskou zložkou, ale aj s mládežou. (r. 2014). | FOTO MJK
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Stano Rehúš si už pod vysokou sieťou nezahrá

Humenský volejbalista Štefan Zbur si pri príležitosti životného jubilea 
60 rokov prevzal cenu na jednom z extraligových zápasov mužov. 
V spoločnosti S. Rehúša a J. Grosiara. (december 2013) | FOTO ARCHÍV

Najúspešnejšia sezóna (2013/14) „chemesákov“. Hrdosť samotných aktérov, 
realizačného tímu i sponzora bola na mieste. Stanislav Rehúš so svojím 
tímom volejbalových majstrov a majiteľov Slovenského pohára. | FOTO MJK

Keď sme sa vysťahovali do Spišskej Novej Vsi. | FOTO 
MJK

Bol prítomný na každom zápase, 
extraligovom či medzinárodnom, 
A-tímu humenských volejbalistov.| 
FOTO ARCHÍV

V čase, keď Stanislav Rehúš 
oznámil médiám, že odstúpil 
z funkcie predsedu VK Chemes 
Humenné. (november 2014). | 
FOTO MJK

Nerozlučná dvojica lídrov humenského volejbalu – Stanislav Rehúš 
a Ján Grosiar, športový riaditeľ VK Chemes. (Cena PSK 2013). | FOTO MJK

Župan PSK, Peter Chudík odovzdal zástupcovi 
volejbalového klubu v roku 2010 bronzové srdce. 
| FOTO ARCHÍV

Takéto stretnutia (Stano Rehúš 
s prezidentom Slovenskej 
volejbalovej federácie, Ľuborom 
Halandom – majstrovský titul 
2013/14) sú už minulosťou. 
V nenávratne...  | FOTO MJK
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-MJK-, Jasenov

Aj v sezóne 2016/17 nesie naša 
najvyššia pohárová súťaž vo 
futbale názov SLOVNAFT CUP. 
Podľa oficiálnych informácií SFZ 
využilo možnosť prihlásiť sa do 
48. ročníka tentokrát 203 klubov 
z prvej až piatej ligovej úrovne - 
12 klubov najvyššej Fortuna ligy, 
18 klubov 2. ligy a 173 klubov zo 
súťaží riadených regionálnymi 
futbalovými zväzmi (RFZ). Pre 
prvé tri kolá žrebu platilo prá-
vo hrať na domácom ihrisku pre 
klub z nižšej ligovej súťaže. Ide 
hlavne o atraktivitu pre nižšie 
postavené súťažné celky, ktoré 
tak dostanú možnosť privítať klu-
by z najvyšších súťaží. 
Minulý ročník Slovnaft Cup-u vošiel 
do platnosti nový model. Do súťaže 
sa tak, okrem klubov z Fortuna ligy 
a DOXXbet ligy, mohli prihlásiť aj 
tímy z regionálnych súťaží – tretej, 
štvrtej, resp. piatej ligy. Titul v sezóne 
2015/16 obhájil AS Trenčín, ktorý vo 
finále zdolal ŠK Slovan Bratislava 3:1. 
Keďže AS Trenčín získal účasť v Lige 
majstrov 2016/2017 vďaka víťazstvu v 
domácej lige, miestenku v Európskej 
lige 2016/2017 si tak zaistil ŠK Slovan 
Bratislava.
Historické štatistiky hovoria, že na-
júspešnejšími klubmi v súťaži SC sú 
Slovan Bratislava (6 víťazstiev), Inter 
Bratislava (3 víťazstvá), MFK Košice, 
Artmedia Petržalka a AS Trenčín majú 
po dve víťazstvá; Humenné získalo 
pohár raz, v roku 1996 (Chemlon HE – 
Spartak Trnava 2:1).
Prvými dvoma kolami dokázali prejsť, 
čo sa nášho regiónu týka, akurát MFK 
Zemplín Michalovce a FK TJ Jasenov. 
V druhom kole Vranov n/T. prehral na 
pokutové kopy so Slovanom Bratislava 
(0:0 – 2:3), Strážske podľahlo Levoči 
tiež v penaltách (2:2 – 3:4); v prvom 
kole necestovali futbalisti FK Humen-
né ďaleko, žreb im prisúdil OFK Dlhé 
Klčovo, kde prehrali 0:1 po polčase 0:1 
(G: 81. Pa. Samsely), Ptičie sa stretlo na 
úvod s Jasenovom a prehralo 1:3.

SLOVNAFT CUP – 3. kolo
FK JASENOV – PODBREZOVÁ 

0:2 (0:1)
Góly: 5. D. Peševski, 64. R. Duda. 
ŽK: nikto – 53. Šafranko, 75. K. Kuzma. 
R: R. Weiss – M. Benko, E. Weiss. D: 
865. 
FK TJ: L. Behun – M. Kríž, M. Sloven-
skyi, T. Kuzma (86. S. Soták), L. Goga, 
R. Tomčák, R. Chalupka, Pe. Šamo (69. 
R. Harakaľ), M. Porvazník (88. A. Cale-
gari), R. Lazúr, V. Veselovskyy. Tréner: 
R. Chalupka – O. Katkovčin.
FO ŽP Šport: Pat. Lukáč – M. Turňa 
(46. L. Dordević), J. Kostelný, A. 
Lipčák, L. Migaľa, D. Peševski (79. J. 

Pančík), Ľ. Kupčík, D. Magda, K. Kuz-
ma, Pa. Šafranko, P. J. Podio (46. R. 
Duda). Tréner: M. Fabuľa.

V predvečer sviatku Patrónky Slovens-
ka si futbaloví fanúšikovia zasadli na 
tribúnu futbalového ihriska piatoligis-
tu obce Jasenov. Záujem o tretie kolo 
najvyššej slovenskej pohárovej súťaže 
vo futbale bol evidentný, veď súper-
om pre Jasenov boli futbalisti Pod-
brezovej, ktorá sa po deviatich kolách 
Fortunaligy usadila na druhé miesto 
v tabuľke a dýcha na krk Žiline. 
Aj keď vyzývateľ z Jasenova vzdoroval 
zdarne favoritovi stretnutia a gólový 
výsledok tomu veľmi nenasvedčuje, 
rozdiely výkonnosti na trávniku boli 
viditeľné. Štandardka hostí vo 4. min. 
ešte presná nebola, o minútu neskôr už 
individuálnu akciu Dejana Peševskie-
ho nezmaril ani golman Behun, ktorý 
včasne vybehol z päťky, ani dobieha-
júci Chalupka – 0:1. Domáci vsadili 
na tlak dopredu, defenzívne hradby 
často zostávali deravé, no prvoligista sa 
väčšinou chytal do vlastnej ofsajdovej 
pasce. Podbrezová sa nebála tvrdej hry, 
domáci sa ťažko presadzovali strelami 
do priestoru brány. Lekár Jasenovčan-
ov, Peter Farkaš, sa v priebehu zápasu 
zapotil tiež, a to nielen kvôli teplému 
počasiu, keď musel okamžite ošetriť 
niekoľko zranení domácich futbalistov. 
V mnohých tutovkách si brankár Be-
hun počínal veľmi skúsene a uchránil 
gólový účet domácich od bodovej 
záťaže, tak sa stalo aj v 47. minúte, keď 
nedovolil potrestať chybu obrany. Keď 
sa zdalo, že v 57. min. zahodil najväčšiu 
šancu zápasu domácich Veselovskyy 
(mieril tesne ponad bránu), v 59. 
min. mohlo byť vskutku vyrovnané 
– golman Lukáč namiesto toho, aby 
odpravil loptu z bránkoviska do bez-
pečia sa s ňou pohrával a „stratil“ ju 
pred trojicou jasenovských futbalis-
tov v očakávaní šance, tí však tutovku 
trestuhodne zahodili, keď ani jeden 
z nich šibenicu nevymietol. Preto sa 

rozhodli konať hos-
tia, v 64. min. nev-
inne doznievajúci 
lob Reného Dudu 
skackal od hornej 
žrde na bránkovú 
čiaru pod uhlom do vnútra domácej 
svätyne – 0:2. V 81. min. ešte T. Kuz-
ma natiahol svojou jedovkou brankára 
hostí k pravej žrdi, na gólový efekt 
v tomto zápase však jasenovskí futbal-
isti nemali právo, aj keď o veľké prek-

vapenie sa fortunaligista na východe 
krajiny nepostaral.  
Výsledky FK Jasenov – 1. kolo: Jase-
nov – Ptičie 3:1, 2. kolo: Jasenov – 
Medzev 3:2. 

Prvoligistu preveril v najvyššej pohárovej súťaži Jasenov

Humenčan Miro Porvazník v drese Jasenova 
s dravou krvou je vždy oživením pre futbal (v boji 
o loptu s A. Lipčákom pod dohľadom R. Lazúra 
a hlavného arbitra). | FOTO MJK

Futbalovo i fyzicky náročné boli najmä hlavičkové súboje po rohových 
zahrávaniach. | FOTO MJK

Autor druhého gólu Podbrezovej – 
René Duda (vľavo v bielom) sa s M. 
Slovenskyim (vpravo v červenom) 
prizerajú na súboj V. Veselovsky 
vs. A. Lipčák. | FOTO MJK

Jasenovská striedačka mala 
ťažké srdce, zrejme, najmä na 
rozhodcovské trio. | FOTO MJK

Bezútešná situácia golmana Lukáša Behuna, ktorý 
ostal sám na prienik Dejana Pešenskieho (v bielom 
drese) a z domácich hráčov sa R. Chalupka „vrátil“ až 
po vystrelení súpera do siete. | FOTO MJK
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(dk), -MJK-; Bratislava, Snina

Trio sninských šermiarov sa v dňoch 
4. – 8. septembra prezentovali svo-
je nadobudnuté poznatky v novej 
sezóne na planšoch IV. Letnej univer-
ziády SR v priestoroch bratislavskej 
Strojníckej fakulty STU. Športovci 
reprezentovali svoje školy i kluby. 
Najväčšie nádeje tréner Dalibor Kazík 
vkladal do kordu Hunčárovej, čo aj svo-
jím výkonom v plnom rozsahu potvrdila. 
Študentka architektúry STU – Katarína 
Hunčárová si v kategórii senioriek 
v základnom kole vybojovala postup do 
eliminácie, keď prehrala len jeden zápas. 
Vo vyraďovacích bojoch už premožiteľku 
nenašla. Porazila Nemcovú (Bratislava) 
tesne rozdielom 15:14 a vo finále Rečlovú 
z Bratislavy 15:9. Sninská odchovankyňa 
sa tak stala Akademickou Majsterkou SR 
v ženskom korde.
Menej športového šťastia mala dvojica cha-
lanov. V kategórii mužov za Klub šermu 
Snina nastúpili -  Matúš Bocko (Právnická 
fakulta UK) a Branislav Kucka (Gymnázi-
um Snina). Bocko, ktorý si titul v mužoch 
vybojoval pred dvoma rokmi, tentokrát 

na medailu nesiahol. Obaja sa prebojovali 
zo základného kola do vyraďovacej fázy, 
no v zápasoch medzi osem najlepších sa 
sninskí šermiari stretli vo vzájomnom 
zápase, z ktorého vyťažil M.  Bocko. Ten 
potom v boji o medaile podľahol Dudu-
covi z Bratislavy rozdielom 10:15 a obsadil 
konečné 8. miesto, Kucka skončil na 9. 
mieste. Víťazom kategórie seniorov sa stal 
Šteis z Bratislavy.

(dk), -MJK-; Telford, Snina

Medzi tridsaťdva pretekármi na pr-
vom turnaji novej šermiarskej sezóny 
na britských ostrovoch mal vďaka 
Tomášovi Kazíkovi aj Klub šermu Sni-
na svoje tradičné zastúpenie (Kazík 
v Británii žije a pracuje). Medzinárodný 
turnaj „Shropshire open“ prijal na 
svoje planše v britskom Telforde kate-
góriu seniorov z Veľkej Británie, USA, 
Iránu a Slovenska. 
Sninský zástupca prešiel základným kolom 
bez prehry, keď vyhral všetky štyri zápasy, 
navlas rovnako si počínal v druhom základ-
nom, čo ho v súčte zaradilo ako druhého 
nasadeného do vyraďovacej fázy. Postupne 
porazil Alaniho z Iránu 15:5, troch britov – 
Paul 15:8, Gallimoor 15:11 a Hinwood 15:10. 
Ocitol sa vo finále proti Conoverovi z USA, 
ktorému podľahol tesne 11:12, a tak ako 
vlani, aj tentokrát si vyšermoval striebro.
Ako videl svoj výkon Tomáš Kazík?: „Aj 
napriek pomalšiemu rozbehu v základných 
skupinách som vedel, že ešte môžem vyl-
epšiť svoju hru. Vyraďovacia fáza už bola 
o niečom inom. S prehľadom som si kon-
troloval každý zápas, aj keď semifinálový 
súboj mi dal zabrať a dosť ma vyčerpal. Vo 
finále som síce mierne strácal na súpera, ale 
nevzdával som to. Doťahoval som rozdiel 
na Američana, v predĺžení mal výhodu a 

tým pádom sa „zabetónoval“. A potom som 
„vytasil“ útok tesne vedľa a jeho šťastnejší 
zásah ukončil finále tesným rozdielom 11:12. 
Som spokojný, obhájil som vlaňajšie strie-
bro a dúfam, že sú spokojní aj naši šermiari 
v klube, že som ich nesklamal a seriózne 
reprezentoval Sninu i Slovensko.“

Letná univerziáda v 
podaní Hunčárovej

Tomáš Kazík obhájil 
striebro z Telfordu

FUTBALOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Očakávania trénera na letnej univerziáde 
Katka Hunčárová naplnila v plnom 
rozsahu.  | FOTO ARCHÍV KH Finalisti turnaja Shropshire open v Tel-

forde – Američan Conover (vpravo) aj 
tentokrát „prešermoval“ Sninčana T. 
Kazíka (vľavo).  | FOTO ARCHÍV TKIII. LIGA VÝCHOD – 9. kolo

Svidník – Snina 2:2 (1:1)
G: 41. (11 m) J. Tirer, 90. L. Hricov – 27. a 82. (11 m) O. 
Vyshnevskyi. ČK: nikto – 88. Ľ. Jankaj (po 2. ŽK), 90. J. Sk-
vašík, 90. L. Bednár (po 2. ŽK). R: D. Alexa – M. Jasečko, 
J. Baldovský.
Vranov n/T. – Svit 1:0 (0:0), G: 48. M. Dobranský; Gi-
raltovce – Pušovce 4:0; Trebišov – Stropkov 5:0; Sabinov 
– V. Opátske 1:1; V. Horeš – Prešov B 2:0; Bard. N. Ves 
– Plavnica 4:0. 
Giraltovce 9 7 1 1 21:4 22
Trebišov 8 6 1 1 24:6 19
V. Opátske 8 5 3 0 26:9 18
Svit 8 4 2 2 15:8 14
V. Revištia 8 4 2 2 13:8 14
Sabinov 8 3 3 2 18:10 12
Stropkov 8 3 3 2 13:8 12
Svidník 9 3 3 3 14:12 12
Bard. N. Ves 8 4 0 4 20:22 12
Vranov n/T. 8 3 2 3 13:8 11
V. Horeš 9 3 1 5 14:15 10
Prešov B 9 2 2 5 12:16 8
Plavnica 8 2 1 5 14:16 7
Snina 9 0 4 5 8:19 4
Pušovce 9 0 0 9 1:65 0
Pozn.: FK Krásna/KE zo súťaže odstúpila.

IV. LIGA SEVER – 9. kolo
Medzilaborce – FK Humenné 1:1 (0:1)

G: 80. T. Chripák – 29. V. Voroňák. ČK: nikto – 54. V. Vo-
roňák (po 2. ŽK), 86. Pe. Jurov. R: D. Tirpák – R. Tabaka, 
Pe. Karafa.
Pakostov – V. Tatry 5:0 (1:0), G: 4., 62., 66. a 90. J. 
Fedorko, 47. Pe. Gombita; Ľubotice – Radvaň n/L. 4:2 
(2:0), G: 10. a 17. J. Adam, 56. R. Šimko, 86. J. Dubas – 
61. D. Legdan, 75. R. Ljubarskij. * Zámutov – Záhradné 
0:2, Kračúnovce – Štrba 5:0, Spiš. Podhradie – Fintice 1:0, 
Raslavice – Šariš. Michaľany 3:1.
Záhradné 8 6 1 1 21:9 19
Šariš. Michaľany 8 5 2 1 25:7 17
Raslavice 9 4 4 1 18:8 16
Pakostov 9 5 0 4 19:14 15
Dlhé Klčovo 8 4 2 2 16:10 14

Kračúnovce 9 4 2 3 12:11 14
Ľubotice 9 4 2 3 17:18 14
Spiš. Podhradie 9 3 3 3 8:9 12
Radvaň n/L. 8 3 2 3 15:10 11
Medzilaborce 9 2 5 2 15:14 11
FK Humenné 8 2 3 3 14:11 9
Fintice 8 2 3 3 6:11 9
Zámutov 8 2 1 5 6:18 7
V. Tatry 8 0 3 5 4:29 3
Štrba 8 0 1 7 3:20 1
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo súťaže odstúpil.

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 7. kolo
Stakčín – Sačurov 2:1 (0:1), G: 64. (11 m) J. Štofík – 9. V. 
Rogach, 73. M. Truchan; Kochanovce/Brekov – Ulič 2:0 
(1:0), G: 44. A. Mišenčík, 80. Pe. Šimai; Hencovce – Ptičie 
4:0 (2:0), G: 12. a 22. M. Dzurina, 58. M. Leškanič, 73. R. 
Homoľa; Jasenov – Seč. Polianka 5:1 (3:1), G: 1. a 44. V. 
Veselovskyy, 88. a 90. M. Roško, 5. M. Slovenskyi – 43. 
J. Bandoľa. 
 Bystré – Sedliská 2:1, N. Hrušov – Soľ 1:2.
Soľ 7 7 0 0 22:5 21
Jasenov 7 6 0 1 23:10 18
Hencovce 6 4 2 0 17:5 14
Kochanovce/Brekov  6 4 0 2 11:6 12
Kamenica n/Cir. 6 3 2 1 7:8 11
N. Hrušov 7 3 1 3 15:10 10
Ptičie 7 3 1 3 8:11 10
Stakčín 6 2 2 2 11:12 8
Bystré 6 1 1 4 6:9 4
Seč. Polianka 6 1 1 4 5:14 4
Ulič 7 1 1 5 9:22 4
Sedliská 7 1 1 5 8:21 4
Sačurov 7 0 0 7 6:16 0
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo súťaže odstúpilo.

I.TRIEDA HE – 7. kolo
Krásny Brod – Lackovce 4:2 (1:0), G: 33. D. Jačisko, 52. 
D. Suchý, 90. E. Vrabeľ, 90. M. Čonka – 73. M. Nazad, 78. 
M Kocik; Koškovce – Papín 3:1 (2:0), G: 9. a 86. D. Benec, 
11. Pe. Dušak – 62. R. Greško. ČK: 52. M .Ferenc – 52. M. 
Drozd; Belá n/Cir. – Borov 1:1 (1:1), G: 11. M. Haburaj – 
8. M Mamaj; N. Ladičkovce – Udavské 1:3 (1:1), G: 20. Š. 
Mažerik – 8. (11 m) V. Kocan, 86. A. Timuľak, 90. K. Višnai. 

ČK: 80. Pe. Sabo - nikto; Lieskovec – V. Sitnica 3:3 (2:2), 
G: 31. M. Hudák, 45. (11 m) M. Tkáč, 90. L. Židzik – 7. Pe. 
Hoľko, 25. (11 m) M. Mihalovič, 88. Pe. Hoľko; Ubľa – 
Lukačovce 6:0 (4:0), G: 11. a 61. M. Bindzár, 13. a 55. O. 
Ferko, 7. J. Chochla, 29. D. Mitro; Dlhé n/Cir. – V. Hrušov 
0:1 (0:0), G: 63. J. Max.
V. Hrušov 7 6 1 0 22:5 19
Borov 7 5 1 1 19:7 16
Udavské 7 4 1 2 19:14 13
Belá n/Cir. 7 3 2 2 19:9 11
V. Sitnica 7 3 2 2 14:11 11
Ubľa 7 3 1 3 17:13 10
Krásny Brod 7 3 1 3 15:19 10
Lukačovce 7 3 1 3 13:18 10
Koškovce 7 3 0 4 9:12 9
Lackovce 7 3 0 4 15:19 9
Dlhé n/Cir. 7 1 3 3 8:15 6
Lieskovec 7 1 2 4 12:19 5
Papín 7 1 2 4 7:18 5
N. Ladičkovce 7 1 1 5 13:23 4

II.TRIEDA HE – 7. kolo
Ňagov – Turcovce 4:1 (2:1), G: 5. a 8. I. Tabiš, 60. Pa. Sop-
ko, 71. V. Kandričák – 25. T. Lucík; Ulič. Krivé – Ohradza-
ny 2:5 (1:2), G: 27. M. Voloch, 83. T. Kula – 14. a 80. Ľ. 
Chochoľak, 45. a 50. V. Melník, 88. M. Paľo; Kolonica 
– Hrubov 8:0 (2:0), G: 24., 53. a 64. V. Lacko, 75. a 78. 
R. Chalčák, 50. a 67. L. Ľonc, 32. D. Roškanin; N. Sitnica 
– Rovné 5:0 (2:0), G: 38. a 65. (11 m) M. Obešter, 4. M. 
Čirák, 75. O. Olexik, 85. R. Petrik; Habura – Rokytov pri 
HE 3:3 (1:1), G: 13. M. Borgic, 70. Pe. Basarab, 86. Pe. 
Lopata – 5., 66. a 68. L. Paňko. ČK: nikto – 18. V. Koblik 
(po 2. ŽK), 88. M. Paňko; Zemplín. Hámre – Brestov 1:3 
(1:0), G: 25. Pe. Gnip – 52., 75. a 90. M. Beták; Hrabovec 
n/L. – Zubné 1:1 (1:1), G: 33. M. Gajdoš – 39. R. Cvik.
Ňagov 7 5 1 1 17:6 16
Zemplín. Hámre 7 5 1 1 15:9 16
Ohradzany 7 5 0 2 20:8 15
Brestov 7 4 1 2 16:10 13
Rovné 7 4 1 2 17:14 13
Zubné 7 3 2 2 18:10 11

N. Sitnica 7 3 2 2 15:8 11
Habura 7 3 2 2 14:11 11
Kolonica 7 3 1 3 25:19 10
Turcovce 7 2 1 4 11:18 7
Hrabovec n/L. 7 1 2 4 6:13 5
Rokytov pri HE 7 1 2 4 9:22 5
Ulič. Krivé 7 1 1 5 13:26 4
Hrubov 7 0 1 6 6:28 1

III.TRIEDA HE – 5. kolo
Čertižné – Kochanovce/Brekov B 3:0 (1:0), G: 29. a 84. 
J. Danko, 56. I. Olah; Oľka – Podskalka/HE 7:1 (3:0), G: 
28. a 30. M. Ščerba, 44. J. Trebišovský, 48. P. Drozd, 70. L. 
Vasilco, 76. J. Marek, 86. J. Ščerba – 54. M. Sivák.
Klenová 4 3 1 0 14:5 10
Oľka 4 3 1 0 12:3 10
Čertižné 4 2 0 2 11:7 6
Kochanovce/Brekov B 4 1 0 3 5:10 3
Podskalka/HE 4 0 0 4 4:21 0

-MJK-
 



PONDELOK
19. SEPTEMBRA 2016HUMENSKÝ EXPRES16 | HUMENSKÝ EXPRES16 | ŠPORT

-MJK-, zdroj: Bulletin ŠKST, 
archív; Humenné

Do siene slávy stolnotenisových 
osobností 9. septembra 2016 
pribudol Humenčan Štefan Nit-
kulinec. Deje sa tak v súvislosti 
so znovuzrodením myšlienky 
turnaja – Memoriál Františka 
Karandyšovského, ktorý je akým-
si pokračovaním, v Humennom 
známeho ako Cena Chemkostavu, 
resp. O pohár predsedu MsNV, 
či Medzinárodný turnaj o pohár 
primátora mesta Humenné. Pos-
ledný, 33. ročník turnaja, ako sme 
ho poznali sa odohral 15. 9. 2005. 
No a obnovenie tejto myšlien-
ky má na svedomí Daniel Fink 
i ostatní priaznivci humenskej 
stolnotenisovej rodiny, členovia 
klubu ŠKST Humenné a nadšenci 
tohto nádherného športu.

Súčasťou memoriálu je oceniť každý 
rok stolnotenisovú osobnosť, ktorá je 
svojím životom či kariérou úzko spätá 
so stolným tenisom, resp. pričinením 
sa o jeho napredovanie v regióne. 
Prvým oceneným v rámci prvého 
ročníka memoriálu v r. 2014 bol Fran-
tišek Jakubov, o rok neskôr zástupca 
„beľanského“ pingpongu, Pavol Ma-
jerník. 

Štefan NITKULINEC 
(nar. 15. 1. 1945)

Stolnotenisový hráč, rozhodca a bývalý 
funkcionár, športový nadšenec. Narodil 
sa v Humennom ako najmladší z troch 
bratov. Do tajov pingpongovej rakety 
a celuloidovej loptičky začal prenikať 
v roku 1957 ako dvanásťročný, keď 
s bratom Jánom trénovali v Lokomotíve 
Humenné. Hrávalo sa v klubovniach 

futbalového ihriska (na mieste súčasnej 
krytej plavárne), v každej bol jeden stôl. 
Stolný tenis hrával Nitkulinec spočiatku 
doplnkovo popri futbale. 

Hrával pre radosť
Naša ocenená osobnosť hráva-
la v štrnástich rokoch už za Loko-
motívu HE v okresnej súťaži. Zmenil 
sa herný priestor, tréningy i zápasy 
boli v kultúrnom dome ČSD. Jeho 
spoluhráčmi boli napr. Kráľ, Ujhe-
lský, D. Račko, P. Rusnák i ďalší brat 
Jozef (ten ale nehral súťažne). Neskôr 
si partia dospievajúcich humenských 
stolnotenisových nadšencov v areáli 
bývalého liehovaru v starom majeri 
upravili jednu miestnosť a dennodenne 
hrávali viac-menej pre radosť. Ešte 
pred nástupom na vojenčinu hrával 
Nitkulinec súťažne za neďalekú obec 
Ptičie so Š. Hivkom, B. Mindom či M. 
Majerníkom. Po skončení vojenčiny 
v Malackách a Moravskom sv. Jáne, 
kedy sa aktívne venoval len futbalu, 
sa za zelené stoly vrátil opäť do Ptičia, 
kde hrával do r. 1967. Ako futbalis-
ta bol posilou obcí Jasenov a Ľubiša. 
K stolnému tenisu sa vrátil zase až v r. 
1974, v čase, keď sa v najvyššej okresnej 
súťaži tvorilo družstvo PaC Humenné 
(Š. Jakubov, M. Škuba, L. Timuľák). 
Po dvoch sezónach v PaC HE a krát-
kom pôsobení v Dlhom n/Cir. aj v obci 
Ptičie po r. 1980 už trénoval v Humen-
nom. A niekedy v tých rokoch mesto 
postavilo stolnotenisovú halu na Sídli-
sku III. V Humennom si posty trénerov 
zastávali Albert Paríšek a známy Karol 
Till. Vtedy Nitkulinec trénoval ako spar-

ing partner s najmenšími deťmi. Od r. 
1987 hral Štefan za Červenú hviezdu 
HE spolu s V. Suškom, K. Krokkerom 
a M. Cuperom, vedúcim družstva bol J. 
Baník. Nadšenci tu organizoval mestskú 
ligu. Pred pätnástimi rokmi prestúpil 
do tímu Kamenice nad Cirochou, pravi-
delne nastupoval v krajských aj nižších 
regionálnych súťažiach.

Jeho pôsobenie je rozmanité
Keď by sme nazreli do minulosti, Š. 
Nitkulinec nebol iba aktívnym stol-
ným tenistom, pôsobil aj ako rozhodca 
či funkcionár. Podieľal sa na príprave 
a priebehu súťaží vo všetkých kluboch, 
v ktorých pôsobil. Tí skôr narodení ho 
poznajú ešte z čias Ceny Chemkostavu, 
kedy pravidelne rozhodoval zápasy, 
podieľal sa aj na všetkých ročníkoch 
Memoriálu Vlada Suška v Kamenici n/
Cir. Po roku 2000 bol dve funkčné ob-
dobia (osem rokov) členom Výkonného 
výboru ObSTZ Humenné, ako predseda 
športovo-technickej komisie, neskôr 
člen Kontrolnej komisie. Výraznou 
mierou sa tak zaslúžil o rozvoj regionál-
neho stolnotenisového hnutia. Zdôraz-
nime, že ako divák nevynechal takmer 
žiadne väčšie stolnotenisové podu-
jatie na území mesta Humenné, čo ho 
rozhodne zaradzuje medzi najskalne-
jších stolnotenisových priaznivcov.

Nádherný celoživotný šport
Čo by Štefan Nitkulinec odkázal začí-
najúcim pingpongistom? „Stolný tenis 
je skutočne celoživotným športom. Veď 
na svetových majstrovstvách veteránov 
je dokonca kate-
gória deväťdesiat 

plus. Aj napriek vysokej individualite je 
to mimoriadne spoločenský druh špor-
tu, keďže mám tak príležitosť stretávať 
sa s kamarátmi, športovými nadšenca-
mi, partiou ľudí, ktorí nevysedávajú len 
doma.“ Sám sa ešte aj vo veku sedemde-
siatnika zúčastňuje veteránskych podu-
jatí. „Pišta“, ako ho familiárne nazývajú 
stolní tenisti z regiónu, je vyznávačom 
filozofie – „Na to, aby sme mali zo špor-
tu radosť, nie je bezpodmienečné dosa-
hovať obrovské úspechy. Ak to robíme 
z presvedčenia, len tak pre radosť, 
môžeme sa športu venovať aj v pokroči-
lom veku.“

Nebráni sa novým výzvam
Aj toto je jedným z dôvodov, prečo aj 
vo veku 71 rokov prijal ponuku klubu 
ŠKST Humenné podieľať sa ako asis-
tent (sparing partner) na výchove najm-
ladších humenských nádejí za zelenými 
stolmi. „Ako sa vraví, práce je stále do-
statok a registráciu mám platnú do roku 
2021,“ aj s takouto motiváciou napredu-
je Štefan Nitkulinec, ktorý sa po pätnás-
tich aktívne odohraných sezónach za 
klub ŠKST OcÚ Kamenica nad Ciro-
chou vrátil späť do humenských radov. 
V nadchádzajúcej sezóne by mal posil-
niť družstvo mužov Humenné C hrajúce 
tretiu ligu skup. Severovýchod VsSTZ. 
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Z oslavy 65-ky Štefana Nitkulinca. Na snímke 
spoluhráči i súperi spoza zelených stolov. | 
FOTO MJK, ARCHÍV

D. Gajdoš, Š. Nitkulinec, J. Starec a Pe. Tušim 
na 3. ročníku Memoriálu FK. | FOTO MJK

Ocenenie „Pištovi“ odovzdal 
Paľko Majerník. | FOTO MJK

Daniel Karandyšovský (syn 
zosnulého Františka) so 
Štefanom Nitkulincom. | FOTO: 
MJK

Športový nadšenec, futbalista 
a pingpongista. | FOTO ARCHÍV

Pohliadnime do stolnotenisových 
priestorov haly na Sídlisku 
III v Humennom. Dnes je už 
minulosťou.  | FOTO  ARCHÍV


