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Humenskí dôchodcovia by si mali dávať 
pozor na rafinovaných podvodníkov

Aj napriek neustálemu poskytovaniu informácií verejnosti zo strany polície a rôznych médií sa stále objavujú prípady, 
keď vynaliezaví podvodníci prostredníctvom vymyslených a často nereálnych príbehov okradnú ľudí o finančnú hotovosť, 
veľakrát aj o celoživotné úspory. 

Milan Potocký, Humenné

Vážny prípad sa stal pred pár 
dňami v obci Hostovice v okrese 
Snina, kde sa dve osoby vydáva-
li za zamestnancov úradu práce. 
Dôchodkyni tvrdili, že prideľujú 
kompenzačné príspevky a pri-
tom ju okradli o vysokú finanč-
nú čiastku. Okresné riaditeľ-

stvo Policajného zboru (ORPZ) 
v Humennom preto vyzýva se-
niorov na zvýšenú ostražitosť, 
obozretnosť a opatrnosť najmä 
voči osobám, ktoré nepoznajú, 
nakoľko môže ísť o podvodníkov, 
ktorí si ich vopred vytipovali.

Dôchodkyni ukradli 
2-tisíc eur

V sobotu 4. marca v čase obe-
da prišiel neznámy muž a žena 
do dvora jedného z rodinných 
domov v obci Hostovice. Do 
dvora vošli cez  bránku, ktorá 
nebola zamknutá. V rodinnom 
dome žije 87-ročná pani Mária 
a 64-ročná dcéra, ktorá sa o ňu 
stará.  Neznáme osoby vošli do 
izby pani Márie a tvrdili, že sú 

zo sociálky a že chcú vidieť kú-
peľňu. Predstierali, že ponúkajú 
príspevok na opravu kúpeľne v 
sume 600 eur. Pod zámienkou 
záujmu o náboženské predmety 
vylákali z izby 64-ročnú dcéru 
pani Márie, a tak mal jeden z pá-
chateľov dostatočný priestor na 
využitie bezmocnosti domácej 
pani, vzal jej obálku s peniazmi a 

Mesto chce na podporu 
nemotorovej dopravy získať 
z eurofondov 190-tisíc eur

Návštevníkov Vihorlatskej 
knižnice v Humennom čaká 
bohatý program

  Viac na str. 9  Viac na str. 3
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V múzeu sa 3. marca usku-
točnil 28. ročník súťaže ne-
profesionálnej inštrumen-
tálnej hudby pod názvom 
Divertimento musicale 2017 
a 20. ročník súťaže nepro-
fesionálnych hudobných 
skupín a sólistov. Jana Fedi-
čová z Vihorlatského múzea 
v Humennom informovala, 
že obe celoslovenské postu-
pové súťaže sú určené mlá-
deži a dospelým a prebiehajú 
s dvojročnou periodicitou. 
Súťažiace kolektívy hodnoti-
la odborná porota v zložení: 
prof. Irena Medňanská, Mgr. 

Art, PhD. (Prešovská uni-
verzita), PaedDr. Miroslav 
Kobelák, PhD. (odbor kultú-
ry PSK) a Viera Hajduková, 
Mgr. Art. (Štátna filharmónia 
Košice). Spomedzi súťažia-
cich do krajského kola súťaže 
Divertimento musicale 2017 
postúpili Sokolej – Humen-
ské inštrumentálne združe-
nie učiteľov SZUŠ Kudlov-
ská Humenné, Classic trio a 
Detský komorný orchester 
Flautorello SZUŠ Via Arto 
Humenné. V krajskom kole 
súťaže Strunobranie 2017 
bude náš región reprezen-
tovať hudobná skupina Via 
Arto Band Humenné.

z miestnosti ušiel. V obálke bolo 
2-tisíc eur. „Polícia v prípade 
začala okamžite konať, vykona-
nými operatívnymi previerka-
mi  bolo zistené, že páchatelia z 
miesta činu odišli na osobnom 
motorovom vozidle Škoda Octa-
via svetlej farby /strieborná, prí-
padne biela/, vozidlo malo mať 
evidenčné číslo začínajúce sa na 
BL. Dcéra poškodenej  uviedla 
popis osôb. Muž mal zdanlivý 
vek 50 – 60 rokov, tmavé vlasy, 
po bokoch prešedivené, výšku 
cca 180 cm, strednú postavu. 
Oblečený mal hnedý trojštvrťový 
kabát. Žena zdanlivého veku 30 
- 40 rokov, mala na hlave červe-
nú baretku alebo čiapku, oble-
čený mala červený trojštvrťový 
kabát, čierne nohavice a červe-
nú obuv. Vlasy mala schované 
pod pokrývkou hlavy, na očiach 
mala tmavé okuliare,“ vysvetlila 
prešovská policajná hovorkyňa 

Jana Migaľová. Polícia po pá-
chateľoch intenzívne pátra. Ak 
by mal niekto informácie, ktoré 
by mohli viesť k vypátraniu pá-
chateľov, nech to ohlási na kto-
romkoľvek policajnom oddelení 
alebo na známom telefónnom 
čísle 158. „Zákon pre páchateľov 
stanovuje trest odňatia slobody 
na tri až desať rokov,“ dodala 
policajná hovorkyňa.

Polícia vyzýva seniorov 
k opatrnosti 
Okresné riaditeľstvo Policaj-
ného zboru v Humennom opä-
tovne vyzýva širokú verejnosť 
a hlavne seniorov na zvýšenú 
ostražitosť, obozretnosť a opa-
trnosť najmä voči osobám, kto-
ré nepoznajú, nakoľko môže ísť 
o podvodníkov, ktorí si ich vo-
pred vytipovali za účelom získa-
nia ich finančných úspor alebo 
cenností. „Vzhľadom na to, že 
páchatelia si vyberajú fyzicky 
slabšie obete a využívajú ich dô-

verčivosť a bezbrannosť, polícia 
odporúča seniorom, aby zvýšili 
obozretnosť, nedôverovali a ne-
požičiavali peniaze neznámym 
osobám, neotvárali svoje prí-
bytky neznámym osobám, ktoré 
im výhodne ponúkajú na predaj 
rôzny tovar alebo ich uisťujú, že 
im prišli vyplatiť výhru v lotérii 
či zvýšiť dôchodky, a v prípade, 

ak sa osoba, ktorú nepoznajú, 
správa podozrivo a snaží sa pod 
rôznymi zámienkami nadviazať 
s nimi kontakt, získať ich dô-
veru a vstúpiť do ich príbytku, 
kontaktovali políciu na čísle 158 
(112) alebo najbližšie oddelenie 
PZ,“ informoval zástupca riadi-
teľa ORPZ v Humennom Róbert 
Firkaľ.  

pokračovanie zo strany 1

Humenskí dôchodcovia by si mali dávať pozor na rafinovaných podvodníkov

Aj humenskí seniori by mali byť obozretní a opatrní. V regióne vyčíňajú podvodníci, 
ktorí tvrdia, že sú zo „sociálky“ a predstierajú, že ponúkajú príspevok na opravu 
kúpeľne. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Na snímke Detský komorný orchester Flautorello SZUŠ Via Arto Humenné. 
 | FOTO: ARCHÍV VM

Podpora neprofesionálnej hudobnej scény v Humennom
Začiatkom marca sa na pôde Vihorlatského múzea v Humennom  konali regionálne kolá  dvoch celoslovenských 
postupových hudobných súťaží.
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Vedúci Odboru mestského roz-
voja, cestovného ruchu a fondov 
EÚ Mestského úradu v Humen-
nom Miroslav Turčan na rokova-
ní mestského zastupiteľstva vy-
svetlil, že cieľom projektu je re-
alizácia prepojovacieho chodníka 
od starého Valaškovského mosta 
po chodník na hrádzi pri Labor-
ci, umiestnenie cyklostojanov 
na frekventovaných miestach na 

území mesta, realizácia chráne-
ných parkovísk pre bicykle na 
území mesta, umiestnenie cyklis-
tických značiek. Predpokladaný 
rozpočet projektu predstavuje 
200-tisíc eur, z toho nenávrat-
ný   finančný príspevok vo výške 
95 percent z oprávnených   vý-
davkov je 190-tisíc eur. Poslanci 
schválili aj spolufinancovanie 
mesta vo výške 5 percent z opráv-
nených výdavkov, čo predstavuje 
10-tisíc eur.

Tasr, Medzilaborce      

Medzilaborce prejavili zá-
ujem o projekt Slovenské-
ho zväzu ľadového hokeja 
(SZĽH) na výstavbu viacúče-
lovej športovej haly. TASR 
v tejto súvislosti informoval 
primátor mesta Vladislav 
Višňovský. Dôvodom je fakt, 
že mesto žiadnu športovú 
halu nemá. „Máme len telo-
cvične a toto by bol vlastne 
väčší priestor, ktorý by bol 
vhodný svojím zámerom na 
celoročné využitie, to zna-
mená, že v zime na hokej, 
v letných mesiacoch zas na 
iné športy. Vybrali sme lo-
kalitu pri Základnej škole na 

Duchnovičovej ulici, kde tie-
to pozemky a stav telocvične 
a príslušných zariadení, to 
znamená šatní, sú vhodné 
pre tento účel,“ vysvetlil. Me-
dzilaboreckí poslanci v tejto 
súvislosti odsúhlasili na svo-
jom februárovom zasadnu-
tí prenájom časti pozemku 
s minimálnymi rozmermi 76 
x 56 metrov pri spomínanej 
škole na 40 rokov za cenu 
1 euro. Mesto sa zároveň 
predbežne zaviazalo zabez-
pečiť všetky sieťové prípojky, 
okrem iného aj využiť exis-
tujúce parkovacie miesta a 
príjazdovú komunikáciu. Sa-
mospráva by mala v prípade 
schválenia projektu pripraviť 

tiež stavebný pozemok a re-
alizáciu prvej etapy výstavby 
vlastnými silami ako part-
ner investora, tiež vykonať 
inžinierske činnosti a odber 
navrhnutých produktov pre 
vybavenie vonkajších špor-
tovísk a ich umiestnenie pri 
budovaní vonkajšieho areálu. 
„SZĽH tiež vyžaduje od mes-
ta prenájom minimálne 60 
hodín mesačne pre potreby 
športových aktivít pre mlá-
dež,“ uviedol. Zároveň s tým 
okrem iného súvisí aj navý-
šenie počtu hodín telesnej 
výchovy na sezónne činnosti 
na školách, ktoré sú v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta. 
 Výstavba multifunkčných 

športových centier pri zák-
ladných školách je jedným z 
viac ako 20 rozvojových pro-
jektov SZĽH. Jeho cieľom je 
zásadným spôsobom zvýšiť 
počet detí vo veku 6 až 11 ro-
kov, ktoré sa venujú športu, 
prioritne ľadovému hokeju, 
nie však výlučne. Multifunkč-
né športové centrá by mali 
disponovať ľadovou plochou 
s rozmermi 20 x 40 metrov, 
pod ktorou bude umiestnený 
tenisový kurt, v okolí budovy 
budú k dispozícii ďalšie za-
riadenia pre trávenie voľného 
času, ako napríklad lezecká 
stena, street work out zona, 
bike park a podobne.

Mesto chce na podporu nemotorovej dopravy 
získať z eurofondov 190-tisíc eur

Medzilaborce prejavili záujem o projekt SZĽH na výstavbu športovej haly

Poslanci schválili predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu 
Výstavby infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné.
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„Vývoj hazardu na Slovensku, 
vychádzajúc zo sumy prijatých 
vkladov, má rastúcu tendenciu,“ 
uviedla hovorkyňa Finančnej 
správy SR Patrícia Maciková. 
Spresnila, že za rok 2016 do všet-
kých hazardných hier účastníci 
vložili 3 453 mil. eur, čo je oproti 
roku 2015 zvýšenie o 417 mil. eur. 
Na výhrach bolo vyplatené 2 679 
mil. eur, čo je oproti roku 2015 
o 359 mil. eur viac. Do štátneho 
rozpočtu boli priamo z prevádz-
kovania hazardných hier v roku 
2016 odvedené prostriedky vo 
výške 185 mil. eur, čo je o 16 mil. 

eur viac ako v roku 2015. Nárast 
odvodov do štátneho rozpočtu v 
roku 2016 oproti roku 2015 bol 
spôsobený predovšetkým náras-
tom odvodov z kurzových stávok 
a číselných lotérií. Pri kurzových 
stávkach, ako aj číselných lotéri-
ách sa odvod vypočítava z hernej 
istiny, ktorú predstavujú prijaté 
vklady, pri ktorých  došlo k výraz-
nému nárastu oproti roku 2015. 
Nedostatky zistené vykonanými 
dozormi boli operatívne odstra-
ňované, oznamované povoľova-
teľom alebo riešené v správnom 
konaní. Za správne delikty bolo 
v roku 2016 uložených 55 pokút 
v celkovej výške 358 380 eur.

mpo, Humenné

Takmer tri hodiny po polnoci 
dňa 5. marca v jednom z noč-
ných barov v Humennom Peter 
po predchádzajúcej hádke fyzic-

ky napadol 27-ročného Viktora. 
Skleneným pohárom ho udrel 
do hlavy, čím mu spôsobil zra-
nenia s predbežnou dobou lieč-
by do 14 dní. „Peter sa teda na 
mieste verejnosti prístupnom  

dopustil výtržnosti najmä tým, 
že napadol iného a inému úmy-
selne ublížil na zdraví. Obvinený 
mladý muž bol zadržaný a bol 
umiestnený do cely policajného 
zaistenia,“ informovala prešov-

ská krajská policajná hovorkyňa 
Jana Migaľová. Ak sa mu vina 
preukáže, hrozí mu trest odňa-
tia slobody na šesť mesiacov až 
tri roky. Prípadom sa zaoberá 
polícia v Humennom.

mpo, Humenné

Branislav ešte začiatkom uply-
nulého týždňa v pondelok popo-
ludní viedol osobné motorové 
vozidlo Škoda po štátnej ceste v 
smere z obce Ptičie do obce Po-
rúbka. Policajnou hliadkou bol  
zastavený a kontrolovaný. Vo-
dič bol podrobený okrem iného 
aj dychovej skúške. Jej výsledok 
bol pozitívny. Dosiahol hodnotu  
1,50 mg/l etanolu vo vydycho-

vanom vzduchu, čo predstavu-
je 3 promile. „Branislav teda 
ako vodič v stave vylučujúcom 
spôsobilosť, ktorý si privodil 
vplyvom návykovej látky, vyko-
nával činnosť, pri ktorej mohol 
ohroziť život alebo zdravie ľudí, 
alebo spôsobiť značnú škodu na 
majetku. Tento vodič bol obme-
dzený na osobnej slobode a bol 
umiestnený do cely policajného 
zaistenia,“ vysvetlila prešovská 
krajská policajná hovorkyňa 
Jana Migaľová. 

Slováci radi a viac hazardujú

Skleneným pohárom ho udrel po hlave

Humenskí policajti zadržali opitého vodiča. Nafúkal viac ako 3 promile

 KRIMI

Záujem Slovákov o hazardné hry rastie. Vyplýva to zo štatistiky prevádzkovania hazardných hier na Slovensku. Kým výška prijatých vkladov predstavovala 
v roku 2015 viac ako 3 miliardy eur, vlani stúpla na takmer 3,5 miliardy eur. Z toho sa odvíjal aj vyšší odvod z hazardných hier do štátneho rozpočtu.

Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu  Humennom začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie z prečinu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky voči 32-ročnému Branislavovi z obce Ptičie. 

20-ročný Peter z Humenného bol obvinený z trestného činu výtržníctva spáchaného v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.

Slováci viac hazardujú. Minulý rok minuli v herniach a nahádzali do automatov takmer 
3,5 miliardy eur. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Daša Jeleňová, Medzilaborce

Z Bukurešti sa práve v tieto dni 
vracia výstava s názvom Andy 
Warhol a Slovensko, ktorá bola 
rumunskej verejnosti prístupná 
od 7. decembra minulého roku. 
Expozíciu nainštalovanú v repre-
zentačných priestoroch Národného 
divadla v hlavnom meste krajiny 
videlo viac ako 4 300 návštevníkov. 
Múzeum moderného umenia An-
dyho Warhola v Medzilaborciach 
(MMUAW) výstavu realizovalo 
v spolupráci s Veľvyslanectvom SR 
v Rumunsku. Vernisáže sa zúčast-
nilo viac ako 100 hostí, pozvanie 
prijali veľvyslanci a predstavitelia 
rumunského kultúrneho života. 
S príhovormi vystúpili generálny 
riaditeľ divadla Ion Caramitru, veľ-

vyslanec SR v Rumunsku Ján Gá-
bor a riaditeľka Múzea moderného 
umenia Andyho Warhola v Medzi-
laborciach Ľudmila Štecová. MMU-
AW  je historicky prvé svojho druhu 
na svete venované osobnosti kráľa 
pop-artu. Vlani oslávilo 25. výročie 
od svojho založenia. V zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Prešovského kraja 
funguje od roku 2002. Dnes je mú-
zeum nadregionálnou inštitúciou 
múzejno-galerijného typu, zaobe-
rajúcou sa predovšetkým aktuálny-
mi tendenciami súčasného umenia 
a hlavne životom a dielom Andyho 
Warhola. Múzeum v rámci svojich 
stálych expozícií vystavuje takmer 
200 originálov diel tohto slávneho 
umelca, ktoré pochádzajú z vlast-
ných zbierok i zo zbierok súkrom-
ných zberateľov. Sú medzi nimi 

serigrafie Campbellovych polievok 
z roku 1969 i preslávené portréty 
známych osobností, napríklad lídra 
skupiny Rolling Stones Micka Jag-
gera či Marilyn Monroe. Súčasťou 
expozície sú aj autentické materiá-

ly a rekvizity, ktoré svedčia o jeho 
rusínskom pôvode. Práve pred pár 
dňami, 22. februára, si múzeum 
v Medzilaborciach pripomenulo 30 
rokov od úmrtia Andyho Warhola. 

mpo, Snina

Lesoochranárske zoskupenie VLK 
Východné Karpaty v spolupráci 
s Mestským kultúrnym strediskom 
v Snine vás pozývajú na premieta-
nie slovenského prírodopisného 
filmu „Život v oblakoch“. Po fil-
me bude dokonca aj živá diskusia 
s Karolom Kaliským, ktorý je jeden 
z tvorcov tohto pútavého filmu.
Náčelník Lesoochranárskeho zo-
skupenia VLK Východné Karpaty 
Viliam Bartuš informoval, že film 
je dielom autorov filmov Stráž-
ca divočiny a Vlčie hory. „Ako na 
Noemovej arche plávajúcej časom 
prežívajú v Tatrách kamzíky spolu 
s ďalšími obyvateľmi arktickej prí-
rody už viac ako desaťtisíc rokov. V 
tomto vysokohorskom prostredí, 
ktoré je polovicu roka pokryté sne-
hom, je človek dodnes len príleži-
tostným hosťom. Aj vďaka tomu sú 

Tatry stále jedinečným ostrovom 
divokej prírody,“ uviedol Bartuš. 
Dodal, že Život v oblakoch je plný 
protikladov. „Krehké kamzíčatá 
akoby ani nepatrili do tohto drsné-
ho prostredia. No na výčiny počasia 
sú výborne adaptované a naplno si 
užívajú život v týchto nehostinných 
podmienkach. Nenechajú sa zasko-
čiť ani jarným snežením. Počas leta 
vychádzajú do kráľovstva kamzíkov 
aj jelene a medvede, ktorých osudy 
sa nečakane prelínajú v období váš-
nivej jelenej ruje.
No najväčšou skúškou v živote 
kamzíkov je zima. Počas nej čelia 
hlbokému snehu, víchriciam, laví-
nam a hladu. Akoby to nestačilo, 
predátori sa pokúšajú uloviť osla-
bené zvieratá,“ dodal ochranár. 
Premietanie filmu sa uskutoční 
15. marca v kine Centrum Snina 
o 18.00 hodine. Diskusia bude 
hneď po filme priamo v kine. 

Výstava o Warholovi sa vracia z Rumunska

Filmári prezradia viac  
o Živote v oblakoch

Artefakty zakladateľa pop-artu Andyho Warhola zo zbierok medzilaboreckého múzea obdivovali už aj v Rumunsku.

Diela Andyho Warhola, ktoré sú umiestnené v Múzeu moderného umenia Andyho 
Warhola v Medzilaborciach, mohla dočasne obdivovať aj rumunská verejnosť. 
 | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ
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Po víkendovom vetre 4.- 5. marca ostalo v Tatranskom národnom parku (TANAP) na území v správe Štátnych lesov TANAP-u 
ležať ďalších približne 6400 metrov kubických (m3) dreva, čo je viac ako 8500 stromov. Škody sú vyčíslené zhruba na 5800 eur. 

Tasr, Vysoké Tatry, FOTO: MILAN POTOCKÝ 

„Poškodené boli najmä lesné 
porasty v ochranných obvo-
doch Podspády a Tatranská 
Javorina, kde vietor podľa 
prvotných odhadov polámal 
alebo vyvrátil celkovo 6000 
m3 dreva,“ uviedol námest-
ník riaditeľa Štátnych lesov 
TANAP-u Pavol Fabian. Naj-
viac zasiahnuté bolo ústie 
Javorovej a Širokej doliny, 
kde popadané stromy odre-
zali cestu k obom horárňam. 
Zatiaľ čo v Tatranskej Javo-
rine náporom silného vetra 
podľahlo okolo 2000 m3 
dreva, ochranný obvod Pod-
spády odhadol objem kala-
mity na 4000 m3. Zvyšných 
400 m3 predstavujú škody, 
ktoré nahlásili z ochranných 
obvodov Oravice a Habov-
ka. Ďalšie škody na majetku 
štátu v správe Štátnych lesov 

TANAP-u spôsobil vietor na 
účelových zariadeniach, po-
škodené boli nielen turistic-
ké smerovníky, pútače, ale 
aj oplotenie. Zničená bola aj 
terénna stanica v Bobrovci a 
snehová jama v Tatranskej 
Javorine. „Pracovníci sú odd-
nes rána 
v teréne 
a snažia sa 
sprístupniť 
všetky úse-
ky stroma-
mi zatara-
sených les-
ných ciest. 
O b o z r e t n í 
by mali byť 
aj návštev-
níci, ktorí 
musia počí-
tať s tým, že 
za takéhoto 
počasia sa 
môžu na 

turistických chodníkoch na-
chádzať aj vetrom vyvrátené 
stromy či konáre,“ uviedla 
koordinátorka pre vonkajšiu 
komunikáciu Štátnych lesov 
TANAP-u Martina Petrá-
nová. Vietor v Tatranskom 
a Pieninskom národnom 

parku vyčíňal aj 24. februára. 
Jeho náporom vtedy neodo-
lalo takmer 2000 živých stro-
mov, čo predstavuje 1335 m3 
dreva. Škody na účelových 
zariadeniach a budovách vte-
dy odhadli na 3000 eur.

Vysoké Tatry: Vietor polámal a vyvrátil zhruba 8500 stromov 

Mesto malo z vianočných trhov príjmy vyše 16-tisíc eur
mpo, Humenné, FOTO: MIPO

Na poslednom rokovaní 
mestského zastupiteľstva 
sa poslanci zaoberali infor-
matívnou správou o konaní 
a priebehu XXVII. Humen-
ského jarmoku a XXI. Hu-
menských vianočných trhov. 
Z tejto správy vyplýva, že príj-
my z jarmoku predstavovali 
v roku 2016 až 19 798,50 eura 
a príjmy z vianočných trhov 
16 363,40 eura. Vedúci odbo-
ru Správy mestského majet-
ku MsÚ v Humennom Slavo-
mír Rusinko vysvetlil, že na 
príprave a realizácii jarmoku 
a vianočných trhov sa podie-
ľali zamestnanci MsÚ v spo-

lupráci s Mestskou políciou, 
Technickými službami mesta 
Humenné a s Mestským kul-
túrnym strediskom. Rusinko 
informoval, že celkové tržby 
za rok 2016, ktoré boli pod 
gesciou odboru správy ma-
jetku, dosiahli 43 485 eur. 
XXVII. Humenský jarmok 
sa uskutočnil 11. až 13. au-
gusta a XXI. Humenské via-
nočné trhy 15. a 16. decembra 
2016. Obchodníci a remesel-
níci predávali a ponúkali svoj 
tovar v predajných stánkoch 
na pešej zóne na Námestí slo-
body, časti Gorkého ulice, na 
jarmoku aj na Ulici vihorlat-
skej a 26. novembra. Stánky 
s občerstvením  boli umiest-

nené v druhej časti Gorkého 
ulice. Pri Fontáne lásky bolo 
od 25. novembra 2016 do 1. 
januára tohto roku umiestne-
ných 6 drevených stánkov s 

občerstvením. Tohto roku sa 
XXVIII. Humenský jarmok 
uskutoční 3. až 5. augusta a 
XXII. Humenské vianočné 
trhy 14. a 15. decembra 2017.
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Jana Fedičová, Humenné, il. foto: Milan Potocký

Otvorenie jubilejného dvad-
siateho piateho ročníka me-
dzinárodnej súťažnej výstavy 
Karpatská kraslica 2017 sa 
uskutoční dňa 16. marca 2017 
o 15.00 hodine vo výstavných 
priestoroch Vihorlatského 
múzea v Humennom. Súčas-
ťou slávnostného otvorenia 
výstavy bude odovzdávanie 
ocenení v jednotlivých sú-
ťažných kategóriách a ukáž-
ky zdobenia kraslíc. V tomto 
ročníku sa súťažnej prehliad-
ky zúčastňuje vyše šesťdesiat 
slovenských autorov kraslíc 
a viac než dve desiatky auto-
rov z Ukrajiny, Poľska, Ma-
ďarska a Česka. Takmer tisíc 
vystavovaných kraslíc pre-
zentujú kolekcie tradičných 
i novších techník zdobenia 

veľkonočných kraslíc, ktoré 
sa uchovali a naďalej sa vyví-
jajú v jednotlivých oblastiach 
krajín Karpatskej kotliny. 
Výstava potrvá do 21. aprí-
la 2017. V rámci jubilejného 
ročníka výstavy sa dňa 17. 
marca 2017 na pôde múzea 
uskutoční workshop zdobenia 
kraslíc a jedinečnej techniky 
reštaurovania kraslíc za účas-
ti domácich lektorov a pracov-
níkov partnerského Múzea 
kraslíc z ukrajinského mesta  
Kolomyja. Ukážky jednotli-
vých techník zdobenia kraslíc 
ponúka Vihorlatské múzeum 
v Humennom aj pre žiakov 
základných a stredných škôl 
v rámci trvania tohtoročnej 
výstavy v dňoch od 20. mar-
ca do 20. apríla 2017. Záštitu 
nad jubilejným 25. ročníkom 
podujatia Karpatská kraslica 

2017 vo Vihorlatskom múzeu 
v Humennom prevzal  pred-
seda Prešovského samospráv-
neho kraja  Peter Chudík. Pod-
ujatie podporil z verejných 
zdrojov Fond na podporu 
umenia. Vihorlatské múzeum 
v Humennom ďakuje všet-
kým autorom a návštevníkom 

za aktívnu účasť a záujem 
pri podpore podujatia, ktoré 
sa prezentáciou tradičného 
umenia zdobenia kraslíc stalo 
novým symbolom cezhranič-
ných kontaktov, väzieb a pria-
teľstva národov a národností 
žijúcich v Karpatskej kotline.  

Daniela Kapráľová, Snina

Každý máme svoje obľúbené 
miesta v rodnom meste alebo 
neďaleko neho. Snina ponú-
ka veľa krásnych známo-ne-
známych, či nepovšimnutých 
zákutí. Sú to naše oázy, kam 
často zájdeme, posedíme, 
rozjímame, strávime voľný 
čas. Vraciame sa tam pre 
ich pokoj, krásu, účelnosť, 
príjemnú atmosféru, vyža-
rovanie, či niečo úplne iné. 
A túto atmosféru ponúkame 
pomocou súťaže zachytiť fo-
tografickým objektívom a ka-
merou. Na výslednej súťažnej 
práci možno toto miesto v 
Snine a okolí doplniť vlast-

ným pocitom, myšlienkou, 
výpoveďou, vlastnou prítom-
nosťou, tvorivosťou a fantá-
ziou, ktorej sa medze nekla-
dú. Regionálna súťaž je urče-
ná občanom i návštevníkom 
Sniny a okolia. Skupiny súťa-
že: A. autori od 12 do 20 ro-
kov, B. autori nad 20 rokov. 
Skupiny súťažia v kategóri-
ách: čiernobiela fotografia, 
farebná fotografia a multi-
mediálna prezentácia. Limit 
diel od jedného autora je ma-
ximálne: 5 fotografií vytvára-
júcich jeden cyklus v kategó-
rii čiernobielej fotografie, 5 
fotografií v kategórii farebnej 
fotografie a 3 multimediálne 
prezentácie maximálne do 

troch minút. Pre kategórie 
čiernobielych a farebných 
fotografií je určený formát 
JPG, 30 x 40cm, 300dpi ale-
bo min 3540 x 4720 bodov. 
Pre kategóriu multimediál-
nych prezentácií je stanovený 
formát prehratia DVD-video, 
dĺžka prezentácie do 3 minút, 
na jej začiatku musí byť uve-
dený titulok s názvom diela 
a menom autora, na záver 
treba uviesť titulok Koniec. 
V pošte nesmú chýbať iden-
tifikačné údaje: meno, priez-
visko, adresa a vek autora, 
e-mailová adresa, názov foto-
grafie, rok jej vzniku, súťažná 
skupina a kategória. Fotogra-
fie posielajte v elektronickej 

podobe na e-mailovú adresu: 
daniela.kapralova@gmail.
com, alebo doneste osobne 
do kaštieľa na USB kľúči. 
Súťaž, výstavu a prezentáciu 
odborne garantuje galerijné 
oddelenie v kaštieli v Snine. 
Usporiadateľ, Mestské kul-
túrne a osvetové stredisko 
v Snine, zostavuje na objek-
tívne hodnotenie súťažných 
diel odbornú porotu v zlože-
ní 3 členov. Porota pozostáva 
z odborníkov z radov aktív-
nych fotografov, teoretikov 
a kurátorov. Výstupom sú-
ťaže bude výstava spojená s 
projekciou v kaštieli v Snine. 
Uzávierka regionálnej súťaže 
je  11. septembra 2017. 

Karpatská kraslica 2017 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Fotografická súťaž Miesto v meste

V dňoch od 16. marca do 21. apríla pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien 
Slovenska v Humennom výstavu veľkonočných kraslíc. 

Regionálna fotografická súťaž je venovaná 700. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Snina.



PONDELOK
13. MARCA 2017 HUMENSKÝ EXPRES 9|SPRAVODAJSTVO

mpo, Humenné; ilustračné foto: Milan Potocký  

Knižnica vychádza v ústrety aj no-
vým členom, ktorí sa rozhodnú za-
písať medzi čitateľov od 13. do 18. 
marca. V tomto týždni je zápisné 
zdarma. Pri obnovení členského 
je po tieto dni 50-percentná zľava. 
Knižnica v tomto týždni odpustí 
aj previnilcom, ktorí sa pozabudli 
a nevrátili včas zapožičanú kni-
hu. Knižnica im odpustí poplatky 
z omeškania. Pre návštevníkov má 
knižnica pripravené aj špeciálne 
služby ako 1 rešerš a 1 hrebeňo-
vú väzbu zdarma. Už v pondelok 
13. marca sa uskutoční slávnostný 
zápis nových detských čitateľov.  
V utorok 14. marca o desiatej hodi-
ne dopoludnia je pre deti priprave-
né zážitkové čítanie O medvedíkovi 
bez mena. O piatej hodine večer sa 

už návštevníci knižnice prenesú do 
ďalekého Nepálu a Indie. S foto-
grafom Milanom Kurucom je pri-
pravená beseda a prezentácia jeho 
fotografií. Beseda je zároveň pri-
pomienkou na ničivé zemetrasenie 

v Nepále. Zážitkové čítanie bude 
pokračovať aj v stredu 15. marca 
o pol desiatej hodine dopoludnia. 
O piatej večer sa čitatelia môžu 
osobne porozprávať aj so spisova-
teľkou Andreou Rimovou, ktorá je 

autorkou knihy Popol a hriech. Vo 
štvrtok o pol desiatej je v knižnici 
Deň ľudovej rozprávky a v piatok 
o 10.00 hod. rozprávkové dopolud-
nie pred deti s názvom Z rozprávky 
do rozprávky.

Tasr, Snina   

Sninská samospráva rozdelí v tomto 
roku dotácie na šport, kultúru a iné 
aktivity vo výške takmer 170.000 
eur. Rozhodli o tom mestskí poslan-
ci na svojom februárovom zasadnu-
tí. Najviac financií vyčlenilo mesto 
pre futbalový klub. Na jeho činnosť, 
a to okrem iného na dopravu, mate-
riálne vybavenie či stravu, poputuje 
48.000 eur. Mestský volejbalový 
klub dostane 15.000 eur, finančnú 
podporu získali aj iné športy, ako 
je zápasenie, tenis či šerm. Dotácie, 
ktoré sú súčasťou rozpočtu, sú urče-
né tiež na rozvoj taekwonda, karate 

či kickboxu v meste. Financie pou-
žijú jednotlivé kluby napr. na nájom 
priestorov na tréning, štartovné na 
súťažiach či materiálne zabezpeče-
nie. Občianske združenia, cirkevné 
a charitatívne organizácie pôsobia-
ce na území mesta dostanú v tomto 
roku spolu 36.030 eur. V rámci kul-
túry podporí mesto aj dva folklórne 
súbory, a to Vihorlat a Šiňavu, ktorý 
v tomto roku oslavuje svoje výročie 
a naplánované má aj nahrávanie no-
vého CD nosiča. Samostatnou polož-
kou v rámci dotácií bola podpora 15. 
ročníka medzinárodného festivalu 
Rock pod Kameňom. Medzi poslan-
cami vyvolala táto časť rozsiahlu dis-

kusiu. Podľa poslancov Jána Čopa a 
Petra Vološina (obaja KDH) sú nie-
ktoré zo skupín, ktoré sú pozvané 
na spomínané podujatie, nevhodné. 
„Ja mám z toho pocit, že to nejde 
dobrým smerom,“ vysvetlil Vološin 
s tým, že s účasťou niektorých kapiel 
nesúhlasí pre niektoré nimi použí-
vané znaky. Festival i spomínané 
kapely na zastupiteľstve obhajovala 
jeho niekdajšia spoluorganizátorka 
a zakladateľka Iveta Bžánová. „Hu-
dobné skupiny, ktoré na festivale za 
tie roky vystupovali a ktoré aj teraz 
budú vystupovať, sú skupiny, ktoré 
fungujú na hudobnej scéne desať-
ročia a vystupujú vo všetkých sveto-

vých metropolách,“ priblížila. Podľa 
jej slov prináša tento festival pozití-
va pre Sninu aj v oblasti obchodu. 
„Vtedy sa totiž celé mesto a okolie 
vracia domov,“ dodala. Poslanci Čop 
a Vološin po odsúhlasení rozpočtu 
s dotáciami, za ktorý zahlasovalo 
desať poslancov, piati boli proti, 
avizovali odstúpenie z poslaneckého 
klubu Kresťanskodemokratického 
hnutia. „Profesionálne nesúhlasím 
s tým, ako pracuje klub KDH, ako 
nechce diskutovať k určitým ve-
ciam,“ vysvetlil Čop dôvod svojho 
rozhodnutia s tým, že takto nemôže 
klub fungovať. Podobný názor zastá-
va aj poslanec Vološin.

Návštevníkov Vihorlatskej knižnice 
v Humennom čaká bohatý program

Mesto Snina rozdelí dotácie na šport  
i kultúru vo výške takmer 170-tisíc eur 

V rámci Týždňa slovenských knižníc si prídu na svoje aj návštevníci Vihorlatskej knižnice v Humennom, ktorá pripravila pre čitateľov a návštevníkov 
množstvo zaujímavých podujatí.
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P R E D A J

 �  Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 
0908 102 786.

HE-R/0001
P R Á C A

 � Hľadáme BRIGÁDNIKOV a TRAKTO-
RISTU na jarnú chmeľovú brigádu v Českej 
republike. Cestovné, ubytovanie a strava 
hradená zamestnávateľom. Informácie na 
tel. č. 0918 728 027.

HE-R/0056
 � Ponúkame prácu pre skúsené 

partie ZATEPĽOVAČOV, OBKLADA-
ČOV. Nástup možný ihneď, práca mi-
nimálne do konca kalendárneho roka. 
Informácie – e-mail: praca@reinter.sk , 
tel. 0902 998 823.

HE-R/0055
 � Stavebná firma Reinter Humen-

né hľadá do TPP alebo formou  živ-
nosti OBKLADAČOV, OMIETKÁROV, 
ELEKTRIKÁROV, VODÁROV, ZA-
TEPĽOVAČOV. Nástup možný ihneď, 
práca v Humennom, Košiciach, Pre-
šove a okolí. Viac informácií – e-mail: 
praca@reinter.sk , tel. 0902 998 866.

HE-R/0057
 � Hľadáme skúseného pracovníka 

na pozíciu STROJNÍK. Požadujeme: 
prax v oblasti stavebníctva, strojnícky 
preukaz, vodičský preukaz skupiny C, 
E. Ponúkame: stabilnú prácu na TPP 
v serióznej firme. Žiadosti so životo-
pisom zasielajte na e-mailovú adresu: 
praca@reinter.sk alebo volajte na tel. 
č. 0902 998 866.

HE-R/0053
 � Ponúkam prácu pre PILČÍKA, STROJ-

NÍKA alebo komplet PARTIU do rubných 
ťažieb k stroju zn. timberjack. Informácie 
na tel. č. 0915 879 497.

HE-R/0051
 � Prijmem HARISTOV a PRACOVNÍ-

KOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel. 0905 
256 038.

HE-R/0002
 � Hľadáme KUCHÁRA/KUCHÁR-

KU, ČAŠNÍKA/ČAŠNÍČKU do pen-
ziónu Solaris v rekreačnej oblasti 
Domaša – Eva. Pre viac informácií 
volajte tel. č. 0907 946 804.

HE-R/0052

INFOSERVIS / INZERCIA

PRANOSTIKA

Svätý Jozef (19. 3.)  
– základ jari.

Keď sa do Jozefa s vetrom 
sneh vyduje, peknú chvíľu 

Veľkej noci prorokuje.
Keď na Jozefa vietor fučí, aj 

týždeň potrvá.
Ak je na Jozefa mráz, ovos 

bude dobre rásť.

Kto do Jozefa nezaseje, koľko 
po Jozefovi zaseje, 

 toľko aj zožne. 
Koľko dní pred Jozefom včely 

vyletia, toľko týždňov ešte 
chladno bude.

Keď Jozef kožuch odkladá, 
mala by byť dobrá úroda.

V kožuchu sej jarinu  
a v košeli zas oziminu. 
Najlepšie sliepky sú tie 

marcové. (jac)

VÝCHOD / ZÁPAD SLNKA
pon   5:41 / 17:37 hod.
ut  5:39 / 17:38 hod.
str  5:37 / 17:40 hod.
štvr  5:35 / 17:41 hod.
pia  5:33 / 17:43 hod.
sob  5:31 / 17:44 hod.
ned  5:29 / 17:46 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén

pon  zatvorené – sanitárny deň
ut, pia 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str 12.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 11.00 – 13.00 hod.
 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned  09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
ut – sob 12.00 – 19.00 hod.
ned 10.00 – 19.00 hod.
 SAUNA – ženy 
ut – sob 13.00 – 18.00 hod.
ned  10.00 – 19.00 hod.

VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM 

v Humennom 
organizuje

okresné kolá  
63. ročníka 

postupovej súťaže
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2017

v umeleckom prednese poézie
a prózy detí, mládeže a dospelých.

Záväzné prihlášky zasielajte 
do 15. 3. 2017 na adresu: 

Vihorlatské múzeum v Humennom, 
Námestie slobody 1,  
066 01  Humenné.
Termíny súťaže:

Medzilaborce (CVČ) 
 – 24. marec

Snina (ZŠ Budovateľská) 
 – 27. marec

Humenné (koncertná sieň VM)  
– 30. marec

PONDELOK
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P R E D A J

 � Predám BUKOVÉ OD-
REZKY. Tel. 0908 102 786.

HE-R/0001

P R Á C A

 � Ponúkame PRÁCU 
PRE OPATROVATEĽKY 
v Rakúsku (Viedeň a oko-
lie). Podmienkou je prax 
v opatrovaní, rovnako po-
trebná je znalosť NJ. Tel. 
0902 087 243, 0915 333 579.

HE-R/0015

 � DREVOP, Dlhé nad 
Cirochou prijme do pra-
covného pomeru AUTO-
MECHANIKA do dielne 
a PRACOVNÍKOV na gá-
ter – za výhodných plato-
vých podmienok. Info na 
tel. č.: 0903 624 426.

HE-R/0035

 � Prijmem HARISTOV 
a PRACOVNÍKOV NA GÁ-
TER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

Riadková 
inzercia
0911 256 749
redakcia@humenskyexpres.sk

Myšlienka týždňa...
„Príčina, ktorá mnohých 

zdržiava, že nenapredujú 
dosť horlivo v náprave 

seba samého je strach pred 
ťažkosťami alebo námaha 

spojená s prekážkami.“
(Tomáš Kempenský – nemecký kňaz,   

rehoľník u Augustiniánov a mystik)

HE/0029Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33  Humenné

v y p i s u j e
výberové konanie na pozíciu

PREVÁDZKOVÝ ZÁMOČNÍK 

– V O D Á R,  K Ú R E N Á R
miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné

pracovný pomer:
na dobu určitú

nástup možný:  asap
požadované vzdelanie:
stredoškolské odborné
podmienky kladené 

na uchádzača: 
-prax vo vodárenských prácach

-vodičský preukaz skup. B
predpokladaný termín

ukončenia výberového konania: 
15. 1. 2017

Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou alebo e-mailom:

g.zeliznakova@chemes.sk

a.s.

PRANOSTIKA
Biele Vianoce - zelená Veľká noc.

Ak sa hus na Vianoce blatom brodí,  
na Jozefa kĺzať sa bude na ľade.

Na Štedrý deň (24. 12.) na nebíčku  
veľa hviezdičiek, budúci rok  

urodí sa veľa kureniec.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, 
za štyri týždne počasie bude mračné.

Koľko sa prvý sneh ukáže pred  
Vianocami, toľko bude trvať  

po Vianociach.
Jasný Štedrý večer každému je milý. 

A dá, vraj, pán Boh vína,  
požehná i v obilí.

Keď v prvý sviatok vianočný (25. 12.) 
slnko toľko intenzity dodá, kým gazda 
koňa zapriahnuť stihne, snáď dobrá 

úroda zemiakov bude.
Pekná chvíľa na Štefana (prvý mučeník 
cirkvi, 26. 12.) sľubuje hojnú oberačku.

Keď vietor duje na Štefana, nebude 
víno na budúci rok chutné.

Keď sa vetry sv. Štefana bijú, obrovské 
záveje narobia. 

Šedivý svätý Ján (apoštol, 27. 12.)  
veští dobrý rok.

O Mláďatkách (28. 12. – sviatok 
svätých Neviniatok, mučeníkov)  

aj deň sa omladzuje.
Keď je na starý rok (31. 12.) jasno, 
bude, zrejme, v maštaliach prázdno.

(jac)

INZERCIA/INFOSERVIS

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

SAUNA	–	muži
ut – pia 13.00 – 19.00 hod.
 SAUNA – ženy 
ut – pia 14.00 – 18.00 hod.

H
E/0028

Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33  Humenné

v y p i s u j e
výberové konanie

na pozíciu

PREVÁDZKOVÝ 
ZÁMOČNÍK – Z V Á R A Č

miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné
nástup možný:  asap

pracovný pomer:
na dobu určitú

požadované vzdelanie:
stredoškolské odborné
podmienky kladené 

na uchádzača: 
-platné preukazy na zváranie

kyslíkovo-acetylénovým 
plameňom a na ručné oblúkové
zváranie obalenou elektródou

-vodičský preukaz skup. B

predpokladaný termín
ukončenia výberového konania: 

15. 1. 2017

Žiadosť o zamestnanie
zasielajte poštou  
alebo e-mailom:

g.zeliznakova@chemes.sk

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

Šťastné a veselé Vianoce.  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Humennom 
aj touto cestou vyjadruje všetkým spoluobčanom 
poďakovanie za spoluprácu a prejavenú dôveru v 
uplynulom roku a do nového roka 2017 praje všetkým 

ľuďom dobrej vôle zdravia i šťastia, 
veľa osobných a pracovných úspechov v 
očakávaní ďalšej vzájomnej spolupráce. 
Ďakujeme!  

pplk. Mgr. Marek Lukacko,  
riaditeľ	OR	PZ	Humenné

Východ / Západ SLNKA
19.12.   7:15 / 15:39 hod.
20.12.  7:15 / 15:40 hod.
21.12.  7:16 / 15:40 hod.
22.12.  7:16 / 15:41 hod.
23.12.  7:17 / 15:42 hod.
24.12.  7:17 / 15:42 hod.
25.12.  7:17 / 15:43 hod.
26.12.  7:18 / 15:44 hod.
27.12.   7:18 / 15:44 hod.
28.12.  7:18 / 15:45 hod.
29.12.  7:18 / 15:46 hod.
30.12.  7:18 / 15:47 hod.
31.12.  7:18 / 15:48 hod.
01.01.  7:18 / 15:49 hod.

www.facebook.com/humenskyexpres
Nájdete nás aj na facebooku:

H
E

-R
/0030

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
13. 03.  Lúč, 
 Ul. 1. mája 22
14. 03.   Pri Nemocnici HE s.r.o., 
 Ul. 1. mája 5558
15. 03.   Media, 
 Družstevná ul. 7
16. 03.  Benu – OC Tesco, 
 Družstevná ul. 39
17. 03.  Slnečnica 06, 
 Ul. 1. mája 21
18. 03.  Pri fontáne, 
 Nám. slobody 28
19. 03.  Na Detskej poliklinike, 
 Hviezdoslavova ul. 29

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

VIHORLATSKÉ MÚZEUM, 
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY 
KRAJ a ÚNIA ŽIEN Slovenska 

v Humennom
pozývajú verejnosť  

na otvorenie jubilejného 
XXV. ročníka výstavy

KARPATSKÁ KRASLICA 2017.
16. marca (štvrtok) o 15.00 hod.

v priestoroch Vihorlatského múzea.
11.00 – 13.00 hod.: hodnotenie  kolekcií 

odbornou porotou
16.00 – 18.00 hod.: prehliadka výstavy, 

ukážky zdobenia kraslíc
17. 3. 2017 od 9.00 hod.: workshop  

zdobenia a reštaurovania kraslíc
Výstava kraslíc potrvá v múzeu  

do 21. apríla 2017
pracovné dni: 8.00 – 17.00 hod.,  

víkendy: 13.00 – 17.00 hod.
Ďakujeme za podporu pri uchovávaní  
a prezentovaní kultúrneho dedičstva.
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VIHORLATSKÁ KNIŽNICA
MILAN KURUC: INCREDIBLE INDIA

Beseda s autorom a prezentácia fotografií M. Kuruca. 
Spomienky na ničivé zemetrasenie v Nepále. – v utorok 14. 

marca o 17.00 hod. 
BESEDA S ANDREOU RIMOVOU

Naša regionálna autorka knižných románov sa stretne 
so svojimi priaznivcami v stredu 15. marca o 17.00 hod. 

Vstup je voľný.
MsKS – DOM KULTÚRY

TRZY KOBIETY
Výstava autoriek: Malgorzata Kruk, Dorota Laz a Žofia 

Paterek. Vernisáž výstavy sa uskutoční v pondelok 6. marca 
o 16.00 hod. 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

O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických čiernobie-
lych grafík) autora a národného umelca Oresta Dubaya st.

KINO Fajn
ÚNOS

Dozvedieť sa pravdu, znamená navždy stratiť ilúzie. Politic-
ký thriller inšpirovaný skutočnými udalosťami, únosom pre-
zidentovho 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 dvadsaťpäť-
ročný chlapec v BMW na Karloveskej ceste pri reštaurácii 

Riviéra, sa zúčastnila aj Anna Remiášová...
thriller (SVK), originálna verzia – 13. marca o 19.30 hod. 
OBCHÁDZKA NA CESTE K DOKONALEJ ILÚZII
Film netypickým spôsobom zobrazuje mieru slobody jed-

notlivca v súčasnej spoločnosti. Jadrom príbehu je Simone, 
ktorá na základe svojich skúseností opatrne zhodnocuje 
možnosti, s ktorými v dnešnej spoločnosti disponuje. Na 

svojej ceste stretáva Victora, o ktorom si myslí, že s ňou do-
káže zdieľať jej postoje a práve s jeho pomocou chce využiť 
príležitosť na urovnanie vzťahu s bývalým priateľom, ktorý 

sa ocitol na druhej strane.
dráma (USA), originálna verzia – 14. marca o 19.30 hod. 

HITCHCOCK / TRUFFAUT
V roku 1962 sa majster hororového filmu Alfred Hitchcock  
zatvoril s Francoisom Truffautom na týždeň v Hollywoode, 

aby spoločne prenikli do tajov filmovej réžie. Okrem 
pôvodných magnetofónových nahrávok z tohto stretnutia, 

ktoré poslúžili ako materiál pre Trufautovu legendárnu 
knihu „Rozhovory Hitchcock – Truffaut“, ponúka nový 

dokument aj fotografie z tej najväčšej lekcie filmového re-
mesla všetkých dôb. Divákov pozýva do strhujúceho sveta 
tvorcu diel ako – Psycho, Vtáci či Vertigo. Hitchcockova 

úžasná moderná tvorba je tu rozobraná a objasnená jedným 
z najuznávanejších režisérov súčasnosti (Kent Jones).

dokument (FRA/USA), české titulky 
 – 15. marca o 19.30 hod.

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

INFOSERVIS / INZERCIA

V HUMENNOM 
Elena Vargová, nar. 1941 

JUDr. Jozef Rudavský, nar. 1943 
Cyril Barnišin, nar. 1952 
Michal Bálint, nar. 1955 

Zita Henyigová, nar. 1959 
Michal Tkáč, nar. 1988

V BELEJ NAD CIROCHOU 
Margita Šimonová, nar. 1943 

Ján Pomykal, nar. 1953
V DLHOM NAD CIROCHOU 

Anna Lelková, nar. 1925
V KARNEJ 

Jozef Dzurják, nar. 1960
V KLENOVEJ 

Mária Volochová, nar. 1930
V SNINE   

Katarína Megová, nar. 1932
V STAKČÍNSKEJ ROZTOKE 

Ladislav Sentivan, nar. 1967
V ŠMIGOVCI 

Michal Guzej, nar. 1953
VO VYŠNEJ JABLONKE 

Anna Mikitová-Petriková, nar. 1930

OPUSTILI 
NÁS

13. 3. VLASTIMIL
14. 3. MATILDA 
 (Medzinárodný deň akcií proti priehradám   
 a pre rieky, vodu a život)
15. 3. SVETLANA
 (Svetový deň spotrebiteľských práv /   
 Európsky deň spotrebiteľov)

16. 3. BOLESLAV 
17. 3. ĽUBICA, ĽUBA
18. 3. EDUARD, EDUARDA
19. 3. JOZEF
 (Sviatok svätého Jozefa – ženícha Panny   
 Márie / Medzinárodný deň planetárií)
   

MENINY 
oslavujú: 

H
E

-R
/0054Ani čas nezastaví slzu, 

ktorá potajme steká dole tvárou 
a miesto v srdci stále bolí. 
To, že sa zahojí, je iba klamné zdanie. 
Veď osud viac nedovolí, 
len tiché spomínanie.

Jeden z najsmutnejších rokov v našich 
životoch zanechal 16. marec... Takto pred 
rokom nás nečakane vo veku 78 rokov navždy 
opustil náš drahý  

František  P O D H O R N Ý
z Humenného. 
Odišiel tíško, ako odchádza deň a v našich 
srdciach zostáva spomienka len. Nech s nami 
spomína každý, kto poznal ho a mal rád. 

S láskou a smútkom v srdci spomínajú a nikdy nezabudnú milujúca 
manželka Viera; syn Vladimír s manželkou Dagmar a vnúčatá 

Vladko, Adrianka a Stanislava s rodinou; dcéra Kvetka a vnúčik 
Tiborko. S úctou a láskou spomína aj rodina z Devínskej Novej Vsi 

pri Bratislave, rodina z Modry pri Bratislave, rodina zo Zubného 
i Humenného, a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Myšlienka týždňa...
„Najkrajšie na svete 

nie sú veci, ale okamihy.“
(Karel Čapek; 1890-1938 – český prozaik, 
dramatik, novinár, básnik a prekladateľ; 

filmový scenárista; libretista; literárny, 
divadelný a výtvarný kritik;  

estetik a filozof)

PIATA LOĎ

Príbeh detského dobrodružstva, svet dospelých videný 
detským pohľadom, svet detí i s tým, čo dospelí nevidia. 

Scenáristi Iveta Grófová a Marek Leščák dali filmu podtitul: 
„Každé dieťa môže byť na chvíľu dospelé a každé mesto 

môže mať na chvíľu more.“ Dráma vznikla na motívy 
úspešného rovnomenného románu Moniky Kompaníkovej, 
má v sebe päť výrazných debutov - prvé herecké skúsenosti 

pre detských predstaviteľov Vanessku a Matúška, taktiež 
pre predstaviteľku mamy Katarínu Kamencovú, je prvým 
dlhometrážnym debutom kameramanky Denisy Buranovej 
a speváčka Katarzia robí po prvý raz titulnú pieseň k filmu. 
Predchádzajúci film režisérky Ivety Grófovej Až do mesta 

Aš bol slovenským nominantom na Oscara 2012.
rodinná dráma (SVK/CZE), originálna verzia – 16. a 19. 

marca o 19.30 hod. 
KRÁSKA A ZVIERA

(BEAUTY AND THE BEAST)
Walt Disney uvádza veľkolepú adaptáciu klasickej animova-
nej rozprávky Kráska a zviera - pozoruhodný príbeh mladej 
dievčiny Belle, ktorú vo svojom zámku uväzní obávaný a 

tajomný Netvor, uvidia diváci v podobne doteraz nevídanej. 
Navzdory strachu sa spriatelí so zakliatym služobníctvom 
a uvedomí si, že pod obludným zvieracím zovňajškom sa 

ukrýva vľúdna duša skutočného princa.
rodinný, fantasy, romantický muzikál (USA), slovenský 

dabing – 17. a 19. marca o 19.30 hod. vo verzii 3D, 18. 3. 
o 17.00 hod., 19. 3. o 14.30 hod.

VŠETKO ALEBO NIČ
Príbeh o vzťahoch, ktoré nás valcujú, o ženskom priateľ-

stve, ktoré nás chráni, o mužoch, na ktorých sa nezabúda... 
aj keď vlastne toho nie sú hodní. Kniha Evity Urbaníkovej 
je príbehom nerozlučnej trojici - Lindy (Táňa Pauhofová), 

Vandy (Klára Issová) a Eda (Ľuboš Kostelný). Každý z nich 
je iný, každý z nich má svoj príbeh, no spája ich vrúcne, 

oddané priateľstvo. Ich bláznivo plynúci život naruší Jakub 
(Michał Żebrowski), ktorý vnesie do Lindiných dní plno 
vášne a prísľubov na nový vzťah, no rozdielnosť pováh 
a náhľadu na svet robí ich vzťah komplikovanejším, ako 

by sa zdalo....
romantická komédia (CZE/SVK), originálna verzia  

– 17. marca o 19.30 hod.
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY 

(FIFTY SHADE DARKER)
Jamie Dornan a Dakota Johnson sa vracajú ako Christian 

Grey a Anastasia Steeleová. Odmietnutý Christian sa pokúsi 
presvedčiť Anastasiu, aby obnovili ich vzťah. Tá súhlasí 

pod podmienkou, že sa zmenia pravidlá, na ktorých doteraz 
ich vzťah fungoval. Vo chvíli, keď sa medzi nimi začne 

obnovovať dôvera a do ich spolunažívania sa vráti stabilita, 
začnú sa okolo nich motať temné tiene z Christianovej 

minulosti. Ich cieľom je zničiť spoločnú budúcnosť páru.
erotický, romantický (USA), slovenské titulky  

– 18. marca o 19.30 hod.

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
vo Vihorlatskej  

knižnici 
13. – 18. marec 2017

-zápisné zdarma
-obnovenie členského (-50% zľava)
-odpustenie poplatkov z omeškania  

(len pri vrátení kníh)
-špeciálne služby zdarma (1MVS, 

 1 rešerš, 1 hrebeňová väzba)
Sprievodné podujatia:

13. 3. – slávnostný zápis nových 
detských čitateľov

14. 3. o 10.00 hod. – O medvedíkovi bez 
mena (zážitkové čítanie)

14. 3. o 17.00 hod. – Zážitky z Nepálu 
a Indie (beseda s Milanom Kurucom 

spojená s prezentáciou fotografií)
15. 3. o 9.30 hod. – Ako si vychovať 

brata (zážitkové čítanie)
15. 3. o 17.00 hod. – Beseda so 
spisovateľkou Andreou Rimovou  

16. 3. o 9.30 hod. 
 – Deň ľudovej rozprávky

17. 3. o 10.00 hod. –  
Z rozprávky do rozprávky  

(rozprávkové dopoludnie pre deti)
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HUMENNÉ
MsKS

HONZA NEDVĚD
Koncert najznámejšieho českého folko-
vého a trampského pesničkára. Tohto 
roku oslávi 50 rokov na pódiu. K spo-
lupráci prizval dve hudobné osobnosti: 
Jindru Konířa a Pavla Helana – v nede-
ľu 10. apríla o 18.00 hod. v divadelnej 

sále DK. Vstupné 10 eur.
HRA FARIEB

Výstava: Sergey Tsyupko a Orest Galay 
– vo výstavnej sieni do 13. apríla.

Vihorlatské múzeum
KARPATSKÁ KRASLICA

XXIV. ročník výstavy – potrvá do 8. 
apríla.

MARTIN DEMJAN: KRAJINA VO 
MNE

Výstava fotografií Fotoklubu Reflex. 
Autor hľadá a objavuje v našom tech-
nicky predimenzovanom svete krajinu 
stratených hodnôt – foyer galerijných 

priestorov v kaštieli, potrvá do 8. apríla.
Kino Fajn

MARGUERITE: dráma (FRA/CZE/
BEL) – 6. apríla o 19.30 hod.

SPOTLIGHT: dráma (USA) – 7. apríla 
o 19.30 hod.

LONDÝN V PLAMEŇOCH: akčný 
(USA/GBR) - 8. a 9. apríla o 19.30 hod. 

 

SNINA
Kaštieľ

PODSTROMČEKOVÉ DARČEKY 
PRE GIANA, ERNESTA A ALICU

Výstava autora Petra Kalmusa, venova-
ná uznávanému fotografovi postmoder-
nizmu, osobnému priateľovi a predstavi-
teľovi Slovenskej novej vlny, rodákovi 

zo Sniny, Jankovi Pavlíkovi (*1963, 
+1988) a jeho najznámejšiemu súboru 

Ernest a Alica. Výstava bude každé dva 
týždne dopĺňaná o nové konceptuálne 

diela. Výstava potrvá do 4. apríla. 
Dom kultúry

VŠADE DOBRE
Tragikomický príbeh o dvojici manže-
lov, ktorí padli až na dno, ale napriek 
tomu nestratili nádej, vzájomnú úctu 
a zmysel pre humor. Účinkujú: Zuzka 

Tlučková, Paľo Topoľský a Rasťo Piško 
– v pondelok 11. apríla o 19.00 hod. 

v kinosále DK. Vstupné 10 eur.
Kino Centrum

AGÁVA: dráma (SVK) – 5. a 6. apríla 
o 19.30 hod.

MARGUERITE: dráma (FRA/CZE/
BEL) – 6. apríla o 17.00 hod.

LONDÝN V PLAMEŇOCH: akčný 
(USA/GBR) - 9. apríla o 19.30 hod., 10. 

4. o 17.00 hod.
MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA: 
komédia (USA) - 9. apríla o 17.00 hod., 

* Predám 1,5-izb. BYT s balkó-
nom (v pôvodnom stave, 5. po-
sch.)  na Sídl. III (Laborecká ul. 
28, pri Okresnom súde) v Humen-
nom. Cena dohodou. Tel. 0905 
809 038.

SV-Z-R/000847

* Predám bukové ODREZKY. 
Tel. 0908 102 786.

SV-Z-R/000330

* Prijmem do zamestnania 

ČAŠNÍČKU do prevádzky 
v HE. Tel. 0903 958 918.

SV-Z-R/000851

* Prijmeme do trvalého pra-
covného pomeru VODIČA na 
MKD. Viac informácií na tel. č.: 
0911 297 122.

SV-Z-R/000844

* Prijmem ROBOTNÍKOV 
a ŽENY do drevovýroby. Tel. 
0908 102 786.

SV-Z-R/000764

* Prijmem HARISTOV a PRA-
COVNÍKOV NA GÁTER – 
drevovýroba. Tel. 0905 256 038.

SV-Z-R/000587
PRÁCA

PREDAJ

057/772 2227, 0911 256 749
redakcia@slovenskyvychod.sk

Riadková INZERCIA

Pohotovosť v lekárňach
V HUMENNOM:

pon - pia: 8.00 – 20.00 hod. 
/ sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.

4. 4.  Mária, Krátka ul. 3
5. 4.   Harmónia, Ul. 1. mája 21
6. 4.   Dr. Max - Pharmstore, Ul. 1. mája 23
7. 4.  Avicena, Nemocničná ul. 41
8. 4.  Lúč, Ul. 1. mája 22
9. 4.  Dr. Max - Kaufland, Štefánikova ul. 50
10. 4. Fialka, Nemocničná ul. 41/A

V SNINE
pon – pia: 16.00 – 20.00 

/ sob – ned 8.00 – 20.00 hod.
4. – 10. 4.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.

4. 4.  Schneider, Ul. prof. Hlaváča 18
5. 4.  Decima, Ul. kpt. Nálepku 35
6. 4. Fortuna, Špitálska ul. 23
7. 4.  Idea, Ul. J. Hollého 60
8. 4.  Jasmine, Štefánikova ul. 4
9. 4. Dr. Max – Tesco, Sobranecká   
 cesta 5910
10. 4. Dr. Max – Kaufland,   
 Hviezdoslavova ul. 1

V SOBRANCIACH:
pon – pia: 7.30 – 18.00 hod.  

/ sob: 8.00 – 12.00 hod.
4. – 9. 4.Primula, Ul. J. Hollého 222

VO VRANOVE N/T.
pon – pia: 17.00 – 20.00 a 20.00 – 21.00 hod.  
sob – ned: 7.30 – 12.00 a 13.00 – 21.00 hod.

4. 4.  Dr. Max - NsP, budova VT nemocn.  
 Dr. Max - NsP
5. 4. Prima, Nám. slobody 5 (AOC)  
 Pri medveďoch, Nám. slobody 1248 
6. 4.  Centrum, Pribinova ul. 82  
 Centrum
7. 4.  Schneider – OC Kaufland   
 Schneider
8. 4.  Prima, Nám. slobody 5 (AOC)  
 Prima
9. 4. Prima, Nám. slobody 5 (AOC)  
 Rozmarín, Hlovíkova ul. 2696 (areál NsP)
10. 4. Dr. Max - NsP, budova VT nemocn. Dr.  
 Max - NsP

V TREBIŠOVE:
pon – ned: 8.00 – 20.00 hod.

4. 4.  Tilia, Komenského ul. 65
5. 4.  Rodinná lekáreň, Ul. Čsl. armády 3724
6. 4. Alosa, Berehovská ul. 30
7. 4.  Avicenna, Ul. SNP 89
8. 4.  Monika, Ul. SNP 1
9. 4. Dr. Max – Kaufland, Komenského ul. 6
10. 4. Schneider, Ul. M.R. Štefánika 208

Inzercia / Infoservis

Izidor, Izidora (Medzinárodný deň bez násilia / Medzinárodný deň 
proti nášľapným mínam a na podporu akcií proti nášľapným mínam) 
* Miroslava, Mira * Irena * Zoltán (Svetový deň zdravia - WHO) * 
Albert, Alberta (Medzinárodný deň Rómov) * Milena * Igor, Igora  

Meniny oslavujú 4. - 10.apríl 2016

V HUMENNOM 
Eva Veselá, nar. 1952 
Jaroslav Duch, nar. 1954 
Alžbeta Daňová, nar. 1960 
Michal Vico, nar. 1961 
Jozef Kuľha, nar. 1986 
Miroslav Pastýr, nar. 1989
V MEDZILABORCIACH 
Ľubov Blichová, nar. 1948
V SNINE 
Mikuláš Vasko, nar. 1932 
Mária Karľová, nar. 1934 
Štefan Gerboc, nar. 1935 
Kvetoslava Daňová, nar. 1960
V LUKAČOVCIACH 
Jozef Barančík, nar. 1962
V OSADNOM 
Vasiľ Kimák, nar. 1925
V PAKOSTOVE 
Ján Rak, nar. 1955
V ROŠKOVCIACH 
Júlia Chomová, nar. 1936
VO VOLI 
Zuzana Savková, nar. 1923
V ZBOJI 
Vasiľ Duplinský, nar. 1947

OPUSTILI 
NÁS 

Východ / Západ SLNKA
pon –  5:55 / 19:10 hod.
ut –  5:53 / 19:11 hod.
str –  5:51 / 19:13 hod.
štvr –  5:49 / 19:14 hod.
pia –  5:47 / 19:16 hod.
sob –  5:45 / 19:17 hod.
ned –  5:43 / 19:19 hod.

AFORIZMY  
PETRA 
GOSSÁNYIHO
Megalomanom 
nebola ani Veľká 
noc dosť veľká.
Po poriadnej veľko-
nočnej oblievačke niektorým dievčatám 
neostali suché ani suché zipsy.
Ľadová sprcha od šéfa z nikoho otužilca 
neurobí.
Aj keď kravy majú knihy, Mesiac knihy 
neoslavovali.
Najčastejšie sa ocitajú na suchu kamaráti 
z mokrej štvrte.
Niektorí ľudia majú bohatý vnútorný 
život len vďaka pásomniciam.
Keďže vo všeličom lietal, dostal zlatý 
padák.
Medzi kováčmi svojho šťastia je priveľa 
nevyučených.
Neúspešného nájomného vraha poznáte 
podľa toho, že nemá ani na nájomné.
Keď opitý hovorí z cesty, neznamená to, 
že keď vytriezvie, bude hovoriť z chod-
níka.
Ani futbalisti nedostávajú radi od žien 
kopačky.
Kedysi sme štrngali kľúčmi, dnes minca-
mi v žobráckom klobúku.
Dnes platí, že koľko „selfie“ máš, toľko-
krát si človekom.
Aj život na výslní má svoje tienisté 
stránky.
Sovy sú symbolom múdrosti. Možno 
preto žiadna nesedí v parlamente.
Milovať človeka z politickej strany, ktorá 
neuspela vo voľbách je sexuálna úchylka.

vnútorný 25-metrový bazén
pon zatvorené – sanitárny deň
ut 8.15 – 9.00 hod.
 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
str, pia 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod. 
štvr 8.15 – 9.00 hod.
 13.00 – 14.00 hod.
 15.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 9.00 – 20.00 hod.  

sauna – muži
ut - sob 14.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

sauna – ženy 
ut - pia 16.00 – 20.00 hod.
sob 14.00 – 20.00 hod.
ned 10.00 – 20.00 hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
KULTÚRNE PODUJATIA, VÝSTAVY, MÚZEÁ

SV-Z-R
/000855

Spomienka
Života kniha zatvorila sa,  
zápis v nej zlatým písmom hlása,  
že manžel, otec čestne svoj život dožil.  
Nech jeho telo v rodnej hrude  
v pokojnom spánku odpočíva.  
V pamäti našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá.

S obrovskou bolesťou v srdci a zármutkom v duši oznamujeme, 
že nás nečakane 16. marca navždy vo veku 78 rokov do večnosti 
predišiel náš milovaný
František  P O D H O R N Ý 
z Humenného.
Odišiel si, no predsa navždy zostávaš v našich srdciach s nami. 
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom, spolupracovníkom 
a známym za prejavy sústrasti i kvetinové dary, ktorí svojou 
prítomnosťou na poslednej rozlúčke s našim zosnulým zmiernili náš veľký žiaľ. 

S úctou a láskou spomínajú a nikdy nezabudnú  
milujúca manželka Viera, dcéra Kvetka s rodinou, syn Vladimír s manželkou Dagmar a deťmi.

SV-Z/000432

Ponuka voľných pracovných miest:
Prevádzkový zámočník - ZVÁRAČ

  vodičský preukaz skupiny B 
  platné preukazy na zváranie kyslíkovoacetylénovým 

plameňom a na ručné oblúkové zváranie obalenou 
elektrodou

Prevádzkový zámočník – KLAMPIAR, IZOLATÉR 
  vodičský preukaz skupiny B 
  prax v izolovaní potrubí a v klampiarskych prácach

Prevádzkový zámočník – VODÁR, KÚRENÁR
  vodičský preukaz skupiny B 
  prax vo vodárenských prácach

 Žiadosť so životopisom  posielajte
do 22. 4. 20016

na e-mailovú adresu: sekretariat.gr@chemes.sk

SV-Z/000429

ČESKÁ FIRMA
prijme do TPP

väčší počet žien a mužov
 práca na lisoch / lisovanie
 kontrola výrobkov
-práca v Českej republike
(Bojkovice, Luhačovice 
– Zlínsky kraj)
-ubytovanie hradí firma

Informácie na tel. č.:
0915 858 858

Keď je apríl jasný, šumný, 
vtedy bude máj pochmúrny. 
Apríl v daždi, máj v kvete. 

Apríl zimný, daždivý, úroda 
nás navštívi. 

Búrky a mrazy sa v apríli 
ešte striedajú.

Keď v apríli hojne vietor 
duje, stodola sa zaplňuje.

Keď sa zapotíme v deň 
piateho apríla, Marek bude 

ešte v kožuchu. 
Aprílový sneh pole hnojí, 

dážď požehnáva.

PRANOSTIKA

 (cin)

10. 4. o 19.30 hod.
PAT A MAT VO FILME: animovaný 

(CZE) - 9. apríla o 15.00 hod.
MICHALOVCE

MsKS
VŠADE DOBRE

Tragikomický príbeh o dvojici manže-
lov, ktorí padli až na dno, ale napriek 
tomu nestratili nádej, vzájomnú úctu 
a zmysel pre humor. Účinkujú: Zuzka 

Tlučková, Paľo Topoľský a Rasťo Piško 
– 12. apríla o 18.00 hod. Vstupné 7 eur.

Kino Centrum
MARGUERITE: dráma (FRA/CZE/

BEL) – 5. apríla o 19.30 hod.
AGÁVA: dráma (SVK) – 6. apríla 

o 19.30 hod.
MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA: 
komédia (USA) - 7. a 10. apríla o 18.15 

hod., 9. 4. o 17.30 hod.
LONDÝN V PLAMEŇOCH: akčný 

(USA/GBR) - 7. apríla o 20.00 hod., 8. 
4. o 19.00 hod., 9. 4. o 21.00 hod.

ULICA CLOVERFIELD 10: mys-
teriózna sci-fi dráma (USA) - 8. apríla 
o 20.45 hod., 9. 4. o 19.15 hod., 10. 4. 

o 20.00 hod.
PAT A MAT VO FILME: animovaný 

(CZE) - 9. a 10. apríla o 16.00 hod
VRANOV NAD TOPĽOU
Mestský dom kultúry

ŠARIŠANCI – DZIFČE ZA VODU
Ľudová cimbalová hudba z Prešova 
spájajúca folklór viacerých regiónov 
východného, stredného a západného 
Slovenska so srdcom šarišského tem-
peramentu. Hostia: Vladka Keselicová 

a Ľubo Šimčík – v piatok 8. apríla 
o 18.30 hod.

CESTOU NECESTOU
Miroslav Donutil, skvelý český roz-

právač a herec uvádza svoje nové 
predstavenie a CD do života – v sobotu 
9. apríla o 19.00 hod. Vstupné 13 (pred-

predaj) / 16 eur. 
VIDEL SOM VŠETKY KOSTOLY 

SLOVENSKA
Slávnostné otvorenie unikátnej výstavy 
– Zdenko Dzurjanin v kurátorskej kon-
cepcii Pavla Demeša – v stredu 6. apríla 

o 15.00 hod. Potrvá do 30. apríla. 
V JARNEJ NÁLADE

Výstava autoriek – E. Sinčáková, V. 
Tóthová, A. Lipkošová: obrazy, kraslice, 
kvetiny, perníky – potrvá do 15. apríla v 

galérii MsDK.
PILAKALAJÓGA

Pohybovou aktivitou k zdraviu – v pon-

delok, utorok, piatok o 16.30 hod. na 3. 
posch. DK.

Kino Mladosť
BARANI: dráma (ISL) – 6. apríla 

o 19.30 hod. 
AGÁVA: dráma (SVK) – 7. apríla 

o 19.30 hod., 8. 4. o 19.00 hod.
PAT A MAT VO FILME: animovaný 
(CZE) - 8., 9. a 10. apríla o 17.00 hod.
ULICA CLOVERFIELD 10: myste-

riózna sci-fi dráma (USA) - 8. a 9. apríla 
o 20.45 hod.

OCKO JE DOMA: komédia (USA) 
– 9. apríla o 19.00 hod., 10. 4. o 19.30 

hod.
TREBIŠOV

MsKS 
KLUBY ZDRAVIA

Lieči naozaj západná medicína príznaky 
a východná príčiny ochorení? Prednáša 
Jaromír Novota, lektor OZ Život a zdra-

vie – v utorok 5. apríla o 17.00 hod. 
v galérii. 

VŠADE DOBRE
Tragikomický príbeh o dvojici manže-
lov, ktorí padli až na dno, ale napriek 
tomu nestratili nádej, vzájomnú úctu 
a zmysel pre humor. Účinkujú: Zuzka 

Tlučková, Paľo Topoľský a Rasťo 
Piško – v nedeľu 10. apríla o 19.00 hod. 

Vstupné 9 eur.
Kino Slávia

ČARODEJNICA: horor (USA / CAN) 
– 6. apríla o 19.00 hod.

ANOMALISA: romantický, animova-
ný, komédia, dráma (USA) – 7. apríla 

o 19.00 hod.
LONDÝN V PLAMEŇOCH: akčný 
(USA/GBR) - 8. apríla o 19.30 hod.
AGÁVA: dráma (SVK) – 8. apríla 

o 17.00 hod.
MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA: 
komédia (USA) – 9. apríla o 19.00 hod.
PAT A MAT VO FILME: animovaný 

(CZE) - 9. apríla o 17.00 hod.

a.s.
Chemes, a.s., Humenné
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LPUS Snina, -MJK-; Snina

Dosť nepríjemná správa sa 
v minulých dňoch prehnala, 
zrejme, všetkými slovenskými 
médiami Ako tvrdia zástup-
covia Lesopoľnohospodárskej 
urbárskej spoločnosti Snina 
(LPUS), kvôli postupu mesta 
Snina sa tento rok brány biokú-
paliska Sninské rybníky možno 
neotvoria. Čo sa vlastne udialo 
v posledných dňoch? Vlastník 
pozemkov v rekreačnej oblasti 
vyzval mesto, ako nájomníka, 
k ukončeniu nájomnej zmluvy. 
Ak sa situácia nevyrieši, LPUS 
Snina avizuje voči mestu ďalšie 
právne kroky. 

Mesto Snina vlastní bazény v re-
kreačnej oblasti Sninské rybní-
ky. Lesopoľnohospodárskej ur-
bárskej spoločnosti Snina patria 
pozemky, ktoré má mesto v náj-
me. Ďalší rozvoj oblasti si vyža-
duje ujasnenie vzťahov. LPUS 
má záujem prevádzkovať areál 
vo vlastnej réžii. Navrhlo však 
aj alternatívy, v podobe mož-
nosti odkúpiť bazény z majetku 

mesta aj možnosť vysporiadať 
majetkové pomery predajom 
alebo zámenou pozemkov, či 
založením spoločného podniku. 
Zatiaľ bezvýsledne.

„Moji klienti už v novembri 
minulého roku deklarovali svoj 
skutočný záujem o rozvoj rekre-
ačnej oblasti rybníky v Snine, 
dodnes, žiaľ, nedostali napriek 
viacerým výzvam žiadnu rele-
vantnú odpoveď. V prípade, že 
nedôjde k urýchlenému riešeniu 
situácie zo strany mesta Snina, 
dôjde, ako ku krajnému riešeniu, 
k návrhu na súd na neodklad-
né opatrenie z našej strany,“ 
zdôraznila právna zástupkyňa 
LPUS, Martina Tekeliová. Do-
dala, že by tým došlo aj k ohro-
zeniu letnej sezóny v oblasti, 
ktorá je v okolí jednou z mála 
možností na rekreáciu. Mesto už 
vyzvala k ukončeniu nájomnej 
zmluvy.

Členom LPUS Snina je pri-
bližne 2 200 obyvateľov Sniny 
a okolia, ktorí majú v urbári 
(LPUS) vložený svoj majetok. 
Výnosy z neho sú však mizivé. 
Dôvodom je aj zmluva s mestom 
Snina, ktoré platí za prenájom 
pozemkov v rekreačnej oblas-
ti urbáru 10-tisíc eur ročne. „V 
čase podpisu  nájomnej zmluvy 
s mestom sme nemali iné mož-
nosti. Dnes sa po zmene vlast-
níckych pomerov situácia zme-
nila. Na rozvoj areálu, ktorý by 
prospel cestovnému ruchu v Sni-
ne a obyvateľom mesta, máme 
pripravený projekt aj investora. 
Za súčasných neštandardných 
podmienok, však projekt nemá 
budúcnosť,“ vysvetlil predseda 
LPUS, Ladislav Kovaľ prečo ur-
bár vyzval mesto na usporiada-
nie majetkových vzťahov.

„Každý správny hospodár sa 
stará o svoj majetok tak, aby ho 
zveľadil a aby mu z toho plynul 
čo najvyšší zisk. Tak sa musí 
právať aj urbár. Ak to znamená 
prínos pre celý región v podobe 
unikátneho rozvojového projek-
tu, je o dôvod viac konať, aj zo 
strany mesta,“ povedala Ľud-
mila Halamková, predsedníčka 
Urbárskeho družstva, ktoré je 
významným podielnikom LPUS 
Snina.

Sezóna na Sninských rybníkoch je ohrozená. 
Vlastník pozemkov má nový projekt

Vyhľadávaná oblasť širokého regiónu pre letný relax a odpočinok pri vode v nádhernej prírode 
bude čoskoro, možno, minulosťou.   | FOTO ARCHÍV

Biotop RO Rybníky z pohľadu vtáčej perspektívy.  | FOTO ARCHÍV

Štefan Čus - vedúci oddelenia Rekreačných a športových služieb mesta Snina, určite nie je 
s postupom zástupcov LPUS Snina spokojný.  | FOTO TASR

Areál prírodného kúpacieho 
biotopu RO Rybníky neďa-
leko Sniny je druhým  bio 
kúpaliskom na Slovensku, 
využívajúcim  technológiu 

samočistenia vody pomocou 
rastlín a rias. Nachádza 

sa  v regióne Horný Zem-
plín, na okraji mesta Snina 
asi 3 km od centra. Je ob-

klopený Vihorlatskými  vrch-
mi  s vytýčenými cyklotrasa-
mi  a turistickými chodníkmi 

na  Sninský kameň. Areál 
pozostáva  z kúpaliska s 
troma hĺbkovými pásma-
mi, delenými mólami, pre 
plavcov i neplavcov, zo 

zatrávnených plôch na od-
dych a zo samotného bazéna 

slúžiaceho na filtráciu a 
čistenie vody. Návštevníci 

tejto oblasti sa môžu vyžiť aj 
na priľahlých ihriskách pre 
športové aktivity, detských 

ihriskách, v ponuke sú stra-
vovacie i ubytovacie služby.

(zdroj: biokúpaliskosnina.sk)

Poznámka redakcie: RaŠS mesta Snina už medzitým v polovici 
februára stihli vypísať výberové konanie na miesto plavčíka – 

záchranára v dotknutej oblasti.
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-MJK-, Dubnica nad Váhom

Zostali tí naj-
lepší z druhej 
hokejovej ligy, 
skupín Západ 
a Východ. Oba 
tímy figurovali 
ako víťaz zák-
ladnej časti svo-
jej skupiny – zá-

pad: MHK Dubnica nad Váhom 
(18 / 14 – 1 – 0 – 3 – 106:62 / 44 
b), východ: MHK Humenné (18 
/ 16 – 0 – 0 – 2 – 107:51 / 48 b). 
Karty sa premiešali po uplynulom 
víkende dosť závažne. Neďaleko 
česko-slovenskej hranice v Tren-
čianskom kraji sa odohral prvý so 
série zápasov finále play-off dru-
holigového hokeja na Slovensku. 
O postup do prvoligových vôd sa 
začalo bojovať na ľade Dubnice 
nad Váhom v sobotu 11. marca 
večer na Považí.

„Humenské levy“ však zostali bez 
možnosti skórovať. V počte striel 
(35-39) vyslaných na bránu súpera 
síce dominovali Humenčania, ale 
efektivita bola na strane domácich. 
Menšou potupou pre humenský 
tím bol inkasovaný gól vo vlast-
nej presilovke 5/4 po 48. minútach 
hry. O reparát sa družina trénera R. 
Šechného určite pokúsi túto sobotu 
18. marca v domácich podmien-
kach o 17.30 hod. Podpora domá-
cich fanúšikov A-družstva mužov 
Mládežníckeho hokejového klubu 
Humenné sa očakáva minimálne 
tak intenzívna ako v semifinálovom 
zápase proti Bratislavčanom na hu-
menskom ľade. 

II. HOKEJOVÁ LIGA 
– finále play-off (1. zápas) 

stav série 1:0

MHK DUBNICA N/V.  
- MHK HUMENNÉ 

3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 21. D. Kanaet (Mikuš, Me-
lichárek), 48. (osl. -1) D. Kanaet 
(Mikuš), 54. M. Kazda (Trokan, 
Kotlárik).
Strely: 35-39. Vylúčenia: 4-5; na 
2 minúty. Presilovky: 0-0. Oslabe-

nia: 1-0. R: J. 
Konc, M. Krist 
– M. Krajčík, 
M. Nosek. D: 
2 492.
MHK: M. 
Dovina – T. 
Melichárek, A. 
Pozník, J. Šim-
ko, M. Mikuš, 
D. Kanaet – J. 
Kuric, M. Ba-
ron, M. Kiška, 
V. Satina, R. 
Brandis – Pe. 
Kotlárik, R. 
C h a t r n ú c h , 
Pe. Trokan, 
T. Hrehuš, M. 
Kazda – T. 
Hanták, D. 
Trenčan, M. 
Mihula, T. Va-
lach. Tréner: 
Ján Pardavý. 
MHK HE: T. Petro – R. Šechný, Ľ. 
Buraľ, J. Kmiť, O. Briják, F. Vaško 
– Pe. Klouda, R. Ficko, J. Dancsák, 
T. Tartaľ, J. Faith – V. Čopák, Mi. 
Mach, E. Dzoba – A. Suvák. Tréner: 
Richard Šechný.

Bezgólová prvá tretina na ľade 
Dubnice možno naznačila trošku 
zodpovednejší prístup k dôležitému 
stretnutiu z oboch strán a hlavne ná-
ročnejšieho súpera tak pre Humen-
né, ako i pre Dubničanov. Hostia sa 
nestihli rozkorčuľovať po vstupe do 
druhej dvadsaťminútovky a brankár 
Petro už musel loviť puk zo siete. 
V čase 20:42 min. sa gólovo ujala 
spolupráca Melichárek – Mikuš a 
Dominik Kanaet otvoril účet finálo-
vej série – 1:0. Zverenci R. Šechné-
ho nedokázali v tejto časti zápasu na 
tento vývoj odpovedať a po druhej 
siréne sa tak najtesnejšie vedenie 
lídra západnej skupiny nemenilo. 
Hra vysokou hokejkou dubnického 
hráča R. Chatrnúcha stála vylúče-
nie na dve minúty. Avšak ani nie po 
dvadsiatich sekundách pykania na 
lavici hanby to boli práve domáci, 
ktorí vo vlastnom oslabení 4/5 do-
kázali skórovať a zvýšiť vedenie na 
2:0. Šťastnou streleckou dvojicou 
boli opäť M. Mikuš a D. Kanaet 
v čase 47:53 min. Klinec „do 

rakvy“ humenskej výzvy prvého fi-
nálového boja zatĺkol v čase 53:56 
min. Mário Kazda – 3:0. Svätyňa 
Michala Dovinu zostala v úvodnom 
stretnutí nepoškvrnená. 
Najproduktívnejším hráčom dub-

nického celku bol Dominik Kanaet, 
ktorý zaznamenal dva góly do hu-
menskej brány a Marián Mikuš 
s dvoma asistenciami pre prípad 
menovaného gólového strelca. 

Finálový súper z Považia bol nad sily humenských ašpirantov na postup

Humenčania „preleteli“ do finále play-off II. SHL. Zakopli však na Považí o statného súpera z Dubnice nad Váhom.   | FOTO 
ARCHÍV MJK

H
E

/0039

INZERCIA

Odveta  finále play-off II. SHL je na programe túto sobotu 18. 
marca o 17.30 hod. Možno na humenskom zimnom štadióne 

uvidíme od 17.30 hod. rovnaký nápor základne fanúšikov 
i zvedavých divákov. Prípadný rozhodujúci zápas, keď by sa 
náhodou po sobotňajšom boji v Humennom zrodila remíza 

finálovej série, sa odohrá 25. marca na neutrálnej pôde, ktorú 
určia kompetentní ZSĽH. 
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-MJK-, (tp); Snina

T r o j i c a 
z á s t u p -
cov klubu 
Black Tiger 
Taekwondo 
Snina sa 
nominovala 

na Majstrovstvá Európy do 21 ro-
kov, ktoré sa v dňoch 6. - 9. apríla 
uskutočnia v bulharskej metropo-
le - Sofia. Ako inak, o miestenky 
sa uchádzali svojimi zanechanými 
športovými výsledkami z uplynu-
lého obdobia. 

Nielen dvojica cvičencov „čiernych 
tigrov“ a reprezentantov Slovenskej 
republiky – vo váhe do 54 kg Michal 
Matiko a vo váhe do 58 kg Samuel 
Kukura, bude v širšej konkurencii 
mládežníkov bojovať na tatami eu-
rópskeho fóra. Ako tréner sa v bul-
harskej Sofii predstaví aj hlavný 
tréner klubu - Tomáš Potocký 2. 
Dan Taekwondo WTF. „Obaja moji 
zverenci si vypýtali miestenku v Slo-
venskom národnom tíme po svojich 
minuloročných výkonoch, ako aj už 
v tejto rozbehnutej sezónne, čo je pre 
sninský klub taekwondistov určite 
česť, takáto možnosť reprezentovať 
krajinu i mesto,“ hrdo vyzdvihol vý-

kony svojich cvičencov 
tréner BTK Snina, To-
máš Potocký.
Sofia – hlavné mesto 
Bulharska, počtom 
obyvateľov je najväč-
ším mestom krajiny 
a pätnástym v rámci 
EÚ. Leží v západnej 
časti krajiny (Sofijska 
kotlovina), približne 
50 km od hranice so 
Srbskom. Sofia je záro-
veň najvyššie položené 
hlavné mesto v Európe, 
ak neberieme v úvahu 
horské miništáty.

(dk), -MJK-; Lancaster, Coventry, Snina

Na prelome mesiacov február 
a marec sa sninskí seniori zú-
častnili dvoch medzinárodných 
turnajov v šerme kordom vo 
Veľkej Británii. Napriek tomu, 
že obaja sninskí kordisti trénu-
jú len popri zamestnaní a na 
prípravu nemajú toľko času 
ako ostatní v obvyklých domá-
cich podmienkach, dokážu sa 
presadiť aj v náročnej konku-
rencii.  

V britskom seniorskom rebríčku 
z 519 bodujúcich sa priebežne 
Tomáš Kazík nachádza na 146. 
mieste a Ján Gerboc na 174. 
mieste. Turnaj „Lancaster open“ 
evidoval 26. februára v súťažnej 
časti J. Gerboca. Ten sa z prvého 
základného kola s 5 víťazstvami 
zo 6 zápasov a z druhého so 4 
víťazstvami prešermoval do vy-
raďovacej fázy s dobrým nasa-
dením. Najprv  porazil Roweho 
z Jamajky rozdielom 15:7, no 
v boji o osmičku najlepších pod-
ľahol Forbsovi (GBR) rozdie-

lom 8:15 a celkovo 
obsadil dobré 12. 
miesto z 27 účast-
níkov konkuren-
cie štyroch štátov. 
Obaja, J. Gerboc 
i T. Kazík sa už po-
dieľali na druhom 
turnaji, 4. marca 
na pôde anglické-
ho mesta Coventry. 
Lepšie sa so sú-
permi vysporiadal 
T. Kazík, ktorý z 3 
víťazstvami z 5 zá-
pasov postúpil do 
eliminácie, prebo-
joval sa do 16-člen-
nej fázy, kde však 
podľahol tesným 
rozdielom 9:10 sú-
perovi a skončil na 
12. mieste. Gerboc 
sa rovnako s 3 ví-
ťazstvami zo zák-
ladného kola prebo-
joval do eliminácie, 

kde prvý zápas vyhral, no v dru-
hom už podľahol svojmu súpero-
vi 11:15, v konečnom hodnotení 
obsadil 23. miesto z 54 preteká-
rov 6 zúčastnených krajín. 
V britskom seniorskom rebríč-
ku si obaja Sninčania polepšili. 
„Úspechom bude, ak sa do konca 
sezóny aspoň jednému z nich, 
v rámci možnosti, podarí umiest-
niť v prvej stovke seniorskej 
kategórie britského rebríčka,“ 
prezradil svoju peknú víziu otec 

a tréner Dalibor Kazík, ktorý aj 
týmto spôsobom ďakuje obom 
odchovancom za skvelú repre-
zentáciu sninského Klubu šermu. 

Lancaster - počtom obyvateľov 
ôsme najväčšie mesto v Anglicku 
a jedenáste v Spojenom kráľov-
stve, ležiace uprostred pevniny 
ostrovného štátu. 
Coventry - najsevernejšie mesto 
kraja Lancashire obýva severo-
západ Anglicka.

Európske reprezentačné fórum taekwondistov  
do 21 rokov aj so sninskou účasťou

Uplatnenie našli opäť na anglických šermiarskych planšoch

Taekwondisti – tréner T. Potocký, M. Matiko a S. Kukura, budú 
reprezentovať mesto Snina i Black Tiger Klub na blížiacich sa 
Majstrovstvách Európy do 21 rokov. | FOTO ARCHÍVTP

Sninskí šermiari T. Kazík (vľavo) a J. Gerboc.  | FOTO ARCHÍV TK
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ŽK: 51. Kleščík – 58. Vajs, 60. Qose. 
R: Pe. Ziemba – R. Slyško, D. Hrčka. 
D: 1 089.
FK AS: I. Šemrinec – K. A. Julien, A. 
M. Zubairu, R. R. F. Klooster, G. Berid-
ze (75. M. A. A. Klooster), J. A. Law-
rence (85. M. Šulek), J. Paur (81. F. Hal-
goš), C. P. Ubbink, R. M. Janga, U. A. 
Issa, Pe. Kleščík. Tréner: Martin Ševela.
MFK Zemplín: P. Macej – M. Šimčák, 
J. Grič, M. Regáli (46. J. Vajs), S. Dan-
ko (69. A. Leško), T. Sedlák, Pe. Kavka, 
K. Qose (80. M. Kolesár), K. Kushta, A. 
Dimitriadis, F. Serečin. Tréner: Anton 
Šoltis.

Rukavice brankára ako prvý vyprášil 
trenčiansky Nigérijčan Usman Adekun-
le Issa, keď v 7. min. napálil Patrika 
Maceja zblízka. O minútu natiahla 
golmana Maceja dvojica Beridze – 
Ubbink, keď prvý menovaný až príliš 
jednoducho získal loptu za vonkajšou 
hranicou veľkého vápna. V 10. min. 
mohutný, ale veľmi agilný futbalis-
ta Trenčína, Janga preveril reflexy 
michalovského brankára, keď mier-
il tesne ponad bránu z diaľky. Milan 
Šimčák zahrával v 13. min. dlhý aut, 
po niekoľkých „narážačkách“ jeho 
spoluhráčov videl Qose na hranici šest-
nástky dobre postaveného Kristjana 
Kushtu v blízkosti päťky a ten vo vzdi-
alenejšej časti brány rozvlnil sieť – 0:1. 
Okamžite po rozohrávke agilný Janga 
z ofsajdovej pasce skóre vyrovnal, ale 
gól neplatil. V 15. min. však využil 
chybu hostí v strede poľa a prečíslen-
ie domácich, aby si „užil“ samostatný 
prienik na michalovskú bránu – 1:1. 
Po nízkom rohovom kope v 19. min. 
ponad trávnik lopta skákala a zvnútra 
päťky so zakončením už Issa nemal 
veľa práce – 2:1. Michalovce hrali cha-
bo, otvárali hru a defenzíva sa nestíhala 
vracať pred Maceja. Hru režíroval celý 
prvý polčas Trenčín. V 41. min. mieril 
presne z rohu malého vápna prízemnou 
strelou pomedzi ruky brankára Maceja 
trenčiansky Cornelis Petrus Ubbink – 
3:1. No a definitívou prvej časti zápa-
su bola 44. minúta, kedy „zabudnutý“ 

Janga vyslal 
dlhý center na 
Ubbinka, ten sa 
pohral s loptou 
i obranou súpera 
a Jakub Paur sa 
vymotal v päťke 
m i c h a l o v s k e j 
svätyne – 4:1.
Hra po prestávke 
stratila na fut-
balovej kráse, 
domáci spoľah-
livo viedli. Zv-
erenci Antona 
Šoltisa zo Zem-
plína konečne 
uzavreli stred 
poľa a domáci 
mali problém sa 
preštrikovať pred 
m i c h a l o v s k ú 
bránu. Issa aj 
iné individuality 
z tímu Martina 
Ševelu vynikali 
v drese Trenčí-
na, vedenie bolo 
dosť vysoké, aby 
si svoje „užili“ aj 
oči prítomných 
divákov. V 67. 
min. Janga hla-
vou neprekvapil 
Maceja po dlhom 
centri do päťky 
hostí. Dlhý pas na 
Ubbinka sa pre-
sunul na kopačku 
Jangu v 74. min., 
ten ale nastrelil 
iba vzdialenejšiu 
žrď michalovskej 
svätyne. A v 77. 
min. posadil Ub-
bink priamy kop 
na voľného Pau-
ra, ktorý zakončil 
tesne ponad 
bránu Maceja. 
Michalovce sú na ihriskách súperov 
najslabším družstvom našej najvyššej 

súťaže. To prezentovali aj pod hradom 
Matúša Čáka.

-MJK-, zdroj: TVDAJTO

Michalovský celok prekvapil 
v jesennej časti majstra od Trenčína 
už v prvom kole Fortuna ligy aktuál-
nej sezóny. Na domácom trávniku 
vyhrali Michalovce 2:1 po polčase 
1:0, góloch Igora Žofčáka (37.) 
a Dávida Škutku (57.), za Trenčan-
ov skóroval v 83. minúte Aliko Mo-
hammad Bala. V nedeľu 12. marca 
popoludní pod hradom Matúša Čáka 
na futbalovom štadióne na Sihoti, 
však, Zemplínčania nemali nárok na 
prekvapivý výsledok. Futbalisti našej 
najvyššej ligovej súťaže Únie ligových 
klubov majú po poslednom týždni za 
sebou štvrťfinálové zápasy slovenskej 
pohárovej súťaže Slovnaft cup i 23. 
kolo jarnej časti Fortuna ligy. 

Cez týždeň im vyšiel štvrťfinálový zápas 
slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft 
cup, keď po výhre 3:0 nad ŠKM Lip-
tovský Hrádok (góly: 35. Dimitriadis, 
48. Kushta, 89. Žofčák) historicky 
prvýkrát michalovskí futbalisti postúpili 
do semifinálovej série. Tá sa hrá na dve 
vyhrané stretnutia, súperom im bude 
ťažký súper – Slovan Bratislava Určite 
najväčším prekvapením kola bolo vyra-
denie fortunaligového družstva MŠK 
Žilina druholigovou MFK Skalica (2:3). 
Výsledky štvrťfinále SC * Dunajská 
Streda – Poprad 0:1, Skalica – Žili-
na 3:2, Liptovský Hrádok – Zemplín 
Michalovce 0:3, Slovan Bratislava – 
Trenčín 3:1.
Semifinále (Poprad – Skalica; Zem-
plín Michalovce – Slovan Bratislava) 
sa hrá 5. apríla, odvety 11. apríla. Tie 
kluby, ktoré musia zrekonštruovať 
svoje štadióny a hlavne zelené hracie 
plochy podľa nových pravidiel (napr. 
Michalovce či Prešov), hrajú jarnú časť 
súťaže svoje domáce zápasy na náhrad-
ných štadiónoch.

AS TRENČÍN 
 – ZEMPLÍN MICHALOVCE

4:1 (4:1)
Góly: 15. R. M. Janga, 19. U. A. Issa, 
41. C. P. Ubbink, 44. J. Paur – 13. K. 
Kushta.

Všetko podstatné sa odohralo do prestávky. Michalovce nemali nárok

Michalovčania vycestovali v nedeľu na futbalového ihrisko pod trenčiansky 
hrad, kde sa im vôbec nedarilo. | FOTO ARCHÍV MJK

Takto horúco bolo pred bránou Patrika Maceja (v čiernom drese, tretí zľava) 
často, najmä pri čakaní, kam zaletí rohový kop súpera.  | FOTO ARCHÍV MJK

Zľava – kapitán Trenčanov Peter Kleščík, michalovský Peter Kavka, 
Rangelo Maria Janga narobil Zemplínčanov najviac starostí na ihrisku.  
| FOTO ARCHÍV MJK

Skormútený brankár AS Trenčín – Igor 
Šemrinec, po úvodnom góle Michaloviec.  
| FOTO ARCHÍV MJK

II. LIGA VÝCHOD / (1. – 6. miesto) * 
5. kolo: Vojčice – ŠKST Humenné 4:10, 
Zbereko Košice – Mokrance 4:10, Vala-
liky B – Valaliky A 6:8 / (7. – 14. miesto) 
* 5. kolo: Michalovce B – V. Kapušany 
8:6, Vranov n/T. – ŠKP Košice 7:7, Šariš. 
Michaľany – Svidník 9:5, Levoča B – Mar-
gecany 5:9.
Mokrance  19 17 0 2 191:75 53
Valaliky 19 14 3 2 172:94 50
Zbereko KE 19 12 3 4 154:112 46
Humenné 19 10 3 6 157:109 42
Valaliky B 19 10 0 9 136:130 39
Vojčice 19 7 2 10 116:150 35

III. LIGA SEVEROVÝCHOD / (1. – 6. 
miesto) * 6. kolo: Snina – ŠKST Humen-
né B 10:8, Kamenica n/Cir. – Belá n/Cir. 
4:14, Sedlice – Vranov n/T. D 16:2 / (7. 
– 12. miesto) * 6. kolo:  Tecák Vranov – 
Lemešany 3:15, Lužany pri Top. – Vranov 
n/T. E 12:6, Prešov – Bardejov 5:13.

Sedlice  17 15 1 1 225:81 48
Humenné B 17 14 1 2 212:94 46
Vranov D 17 9 2 6 161:145 37
Belá n/Cir. 17 9 2 6 162:144 37
Snina A 17 8 1 8 127:179 34
Kamenica n/C. 17 8 0 9 150:156 33

IV. LIGA VIHORLATSKÁ / (1. – 6. mie-
sto) * 6. kolo: Hrabovec n/L. – Kamienka 
15:3, Brestov – Košarovce 8:10, Dlhé n/
Cir. – Čierne n/T. 7:11 / (7. – 12. miesto): 
Snina B – Zemplín. Hámre 7:11, Kamenica 
n/Cir. B – Belá n/Cir. B 12:6, Hencovce – 
Vranov n/T. F 14:4.

Hrabovec n/L. 17 13 1 3 194:112 44
Čierne n/T.  17 13 1 3 189:117 44
Košarovce 17 10 2 5 175:131 39
Brestov 17 9 2 6 162:144 37
Kamienka 17 8 2 7 153:153 35
Dlhé n/Cir. 17 5 4 8 155:151 31
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(zk), -MJK-; Berlín, Humenné

Medzinárodné plavecké pre-
teky v Berlíne patria svojou 
úrovňou medzi najvýznamnej-
šie v Európe, najmä pre nastu-
pujúcu mladú generáciu plav-
cov. Cez víkend 3. - 5. marca 
prišlo do nemeckej metropoly 
porovnať svoju výkonnosť 1 
523 pretekárov z dvadsiatich 
štyroch krajín. V poldruha ti-
sícke plavcov sa registrovali aj 
dve mladé nádeje Plaveckého 
klubu Chemes Humenné  - 
Lenka Melničáková a Sarah 
Čajbiková pod dozorom tré-
nera Zoltána Kirschnera. V 
plaveckej aréne s dvoma päť-
desiatmetrovým bazénmi, sko-
kanskými vežami a hľadiskom 
pre tri tisícky divákov vládla 
atmosféra veľkých pretekov, 
ktorá priam vyzývala podať 
čo najlepšie výkony. 

V prvej disciplíne, 50 metrov 
motýlik, mali dievčatá za úlohu 
oboznámiť sa s podmienkami 
pretekov, a už v tej ďalšej, 50 m 
voľný spôsob, obe naše 14-roč-
né plavkyne zaznamenali svoje 
osobné maximá, keď prvýkrát 
pokorili hranicu 30 sekúnd - 
Melničáková časom 29,58 sek. 
a Čajbiková časom 29,65 sek., 
čo ich zaradilo na hranicu prvej 
štvrtiny poradia v konkurencii 
164 plavkýň. Melničáková sa 
potom ponorila do svojej naj-
náročnejšej disciplíny, 200 m 
prsia, aby časom 2:49,22 min. 
obsadila pekné 9. miesto. 
Mimoriadne cenný úspech vy-
plavil druhý súťažný S. Čajbiko-
vej. V disciplíne 100 m znak ča-
som 1:08,60 min. skončila tesne 
za pódiovým umiestnením, keď 
len dve desatiny sekundy ju 
delili od bronzovej medaily. V 
disciplínach na 50-metrových 

vzdialenostiach sa plávalo o 
postup do popoludňajšieho fi-
nále - L. Melničáková si na 
dĺžke jedného bazéna prsiar-
skej disciplíny vyplávala účasť 
šiestym miestom zo 112 prete-
károk a S. Čajbiková znakom na 
50 m postúpila ako deviata zo 
110 pretekárok.
Finálové disciplíny sa plávali v 
slávnostnej atmosfére, za búrli-
vého povzbudzovania zo strany 
divákov i prítomných plavcov. 
Lenka Melničáková vo finále 
zopakovala svoj čas z rozplav-
by, ktorým potvrdila svoju 
nomináciu do juniorskej repre-
zentácie slovenského národné-
ho tímu, keď obsadila konečné 
siedme miesto. Sarah Čajbiková 
zaplávala 50 m znak za 31,66 
sekúnd, ktorý znamenal nielen 
šieste miesto, ale aj splnený li-
mit pre zaradenie do slovenskej 
juniorskej reprezentácie a v bo-
dovom vyjadrení je 623 bodov 
zatiaľ najhodnotnejší výkon v 
histórii Plaveckého klubu Che-
mes Humenné. Krásnou bodkou 
účinkovania našich plavkýň v 
Berlíne bola siedma priečka L. 
Melničákovej v disciplíne 100 
m prsia za čas 1:18,57 minút. 

Na začiatok letnej sezóny, teda, 
všetko veľmi sľubné výkony, s 
ktorými mohol byť aj tréner Z. 
Kirschner nadmieru spokojný. 
Vyjadril presvedčenie, že získa-
né skúsenosti využijú už na naj-
bližších pretekoch 25. a 26. mar-
ca v domácom bazéne, v rámci 
XVII. ročníka Ceny mesta Hu-
menné.
Aj pri časovo náročnom progra-
me stihli naše humenské plavky-
ne s trénerom navštíviť múzeum 
Pergamon (r. 1930, ako súčasť 
Muzejného ostrova je od r. 1999 
na zozname svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO),  
poprechádzali sa najznámejším 

a najväčším 
n á m e s t í m 
– Alexan-
derplatz (v 
cen t rá lne j 
východnej 
časti mesta), 
prešli Bran-
denburskou 
b r á n o u 
(najznámej-
šia pamäti-
h o d n o s ť 
B e r l í n a , 
leží v cen-
tre mesta 
na rozhraní 
dvoch tried 
– Strasse 
des 17. Juni 
/ Unter den 
L i n d e n ) , 
odfotografo-
vali sa pred 
historickou 
b u d o v o u 
R í š s k e h o 
snemu – 
Reichstags-
g e b ä u d e 
(sídlo ne-
m e c k é h o 
parlamentu, 
novo-rene-
sančná bu-
dova bola 
p o s t a v e n á 
v r. 1884 – 
1894, v r. 
1933 úmy-
selne podpá-
lená), videli 
pamätn íky 
obetí Berlín-
skeho múru. 
Bola to as-
poň malá 
odmena za 
vynaložené 
úsilie v ba-
zéne. 

Berlínska medzinárodná päťdesiatka vyplavila 
dve juniorské reprezentačné miestenky

L. Melničáková, tréner Z. Kirschner a S. Čajbiková v areály berlínskej 
plaveckej päťdesiatky.  | FOTO ĽM

Humenské plavkyne pred kvadrigou Brandenburskej brány v Berlíne.   
| FOTO ĽM

Jedna z dvojice humenského PK Chemes (druhá zľava) na štartovom 
bloku tesne pred súťažným výstrelom.   | FOTO ĽM
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Berlín - hlavné mesto Nemeckej spolkovej republiky, zároveň krajina vo forme 
spolkového mestského štátu. Leží na severovýchode Nemecka, zhruba 70 km 

západne od hranice s Poľskom. Po zjednotení Nemecka, východnej a západnej 
časti mesta, patrí k najväčším mestám v Európe, je druhým najľudnatejším 

mestom a ôsmym, čo sa týka mestského územia v rámci Európskej únie. 
Berlín je centrom európskeho metropolitného regiónu Berlin / Brandenburg 

pozostávajúceho z 5 miliónov ľudí z viac ako 190 krajín.


