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Humenčania ukázali
veľké srdce a pomohli
onkologickým pacientom

Viac na str. 3

Svetový deň vody prilákal
do Vihorlatského múzea
v Humennom vyše 300
študentov
Viac na str. 9

V Humennom je ohrozených 500 pracovných miest.
Zachrániť ich môže plán spoločnosti Chemes
Napätá situácia v spoločnosti Nexis Fibers môže ohroziť vyše 500 pracovných miest. Firme hrozí krach
a prepúšťanie. Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné predstavila veriteľom plán, ktorý pomôže zachrániť
výrobu umelých vlákien a zároveň zachovať pracovné miesta.
Milan Potocký, foto archív, Humenné

V týchto dňoch sa rozhoduje
o osude fabriky Nexis Fibers,
ktorá patrí v Humennom
k najväčším zamestnávateľom. Firma sa topí vo finančných problémoch. Na jeseň
2016 preto požiadala Okresný súd v Prešove o ochranu

pred veriteľmi. Pre dlhy hrozí
spoločnosti na výrobu umelých vlákien krach. Bývalého
majiteľa Marca Marchettiho
dokonca vyšetruje švajčiarska polícia a slovenská Národná kriminálna agentúra.
O prácu môže prísť vyše 500
zamestnancov, ktorí pracujú
priamo vo fabrike, ale ohro-

zených je aj ďalších tisíc pracovných miest, ktoré vytvárajú subdodávatelia.   

Firmu chce zachrániť
Chemes, a. s.

Spoločnosť Nexis Fibers je
v reštrukturalizácii. Medzi
najväčších veriteľov patrí
okrem bánk a štátu aj Priemy-

selný park Chemes, a. s., Humenné, ktorý Nexisu prenajíma priestory a dodáva energie. Predseda a podpredseda
predstavenstva Chemesu Ing.
Vladimír Skoupil a Ing. František Chvostaľ upozorňujú, že
v procese reštrukturalizácie
ich firma nemá postavenie
ako kritický dodávateľ, ale
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V Humennom je ohrozených 500 pracovných miest.
Zachrániť ich môže plán spoločnosti Chemes
pokračovanie zo strany 1

patrí do skupiny vyše  stovky
nezabezpečených veriteľov.
Predseda
predstavenstva
Vladimír Skoupil zdôraznil,
že ich spoločnosť je pritom
kľúčovým a kritickým veriteľom. „Pretože Nexis Fibers
podniká na našom pozemku, všetky energie im dodávame,“ vysvetlil Skoupil.
V správe zverejnenej na oficiálnej stránke mesta Humenné sa k problému vyjadril aj
nový hlavný akcionár spoločnosti Nexis Fibers Ing. Ivo
Bezloja. „Nexis Fibers, a. s.,
v súčasnosti smeruje k ukončeniu rozsiahlej reštrukturalizácie podporovanej bankami aj takmer všetkými ostatnými veriteľmi. O schválení
reštrukturalizačného plánu
budú veritelia rozhodovať už
v utorok 11. 4. 2017 v Humennom. Jedinými veriteľmi,
ktorí reštrukturalizačný plán
nepodporujú, sú spoločnosti zo skupiny Chemes, ktorá
je vlastníkom priemyselného areálu, kde má Nexis Fibers výrobu. Postup skupiny
Chemes je nepochopiteľný,
nakoľko neúspech reštrukturalizácie by s istotou viedol
k vyhláseniu konkurzu na
Nexis Fibers, a. s., a k ukončeniu jej činnosti,“ uvádza sa
v stanovisku hlavného akcionára na stránke mesta. Firma
podnikateľa Jána Molnára,
naopak, deklaruje, že chce
Nexis Fibers kúpiť a zachovať
výrobu a stovky pracovných
miest. Skoupil dodal, že spoločnosť Chemes preto dala
podnet na zmenu reštrukturalizačného plánu dlžníka
- firmy Nexis Fibers,   ktoré-

ho výhodnosť spočíva najmä
v dvoch faktoch: „Po prvé výrazne znižuje dĺžku reštrukturalizačného procesu, keď
skracuje jeho trvanie takmer
o polovicu, a tiež prináša do
reštrukturalizácie Nexis Fibers finančné zdroje vo výške
až 11,5 miliónov eur,“ vysvetlil Skoupil. Aktuálne navrhovaný reštrukturalizačný plán
umožňuje splatenie záväzkov
z reštrukturalizácie do konca
roku 2022. Plán Chemesu
túto lehotu skracuje o dva
roky. Navyše je ústretovejší aj k nezabezpečeným veriteľom. „Už v prvom roku
splácania, teda v roku 2017,
navrhujeme, aby tzv. nezabezpečeným veriteľom bolo
splatených celkom 3,1 milióna eur. Aktuálny plán pritom
ponúka len 263-tisíc eur v
prvom roku a 615-tisíc eur
v druhom roku,“ ozrejmil
Skoupil. Navyše upozornil,
že súčasná podoba reštrukturalizačného plánu je schvále-

ná výlučne v prospech dlžníka a jeho akcionárov. Vedenie spoločnosti Chemes, a. s.,
Humenné sa ďalej obáva, že
ak by bol schválený pôvodný
plán a Chemes by mal naďalej dodávať energie pre Nexis
Fibers, môže sa stať, že takáto
reštrukturalizácia bude mať
za následok aj krach spoločnosti Chemes, a tým ohroziť
ďalších 1500 zamestnancov
priemyselného parku. „V súvislosti s touto reštrukturalizáciou sa objavilo niekoľko
mimoriadne nezvyčajných
okolností, ktoré sa nedajú
nazvať inak ako záhadnými,“ zdôraznil Skoupil. Ďalej
poukázal na fakt, že   hlavný
akcionár firmy Nexis Fibers,
ktorým je Accu Holding, predal fakticky celú spoločnosť,
ktorá má zabezpečený výrobný aj odbytový program a obrat viac ako 100 miliónov eur,
len za prekvapivých 300-tisíc
švajčiarskych frankov.

O osude fabriky sa má
rozhodnúť v utorok

Spoločnosť Nexis Fibers vyrába hlavne syntetické vlákna
do airbagov, lán a pneumatík. O budúcnosti fabriky sa
bude rozhodovať už na utorkovej schvaľovacej schôdzi
veriteľov Nexis Fibers, ktorí
sa budú zaoberať plánom
a návrhom spoločnosti Chemes, a. s., Humenné. „Pôvodný plán z dielne firmy
Nexis Fibers, a. s., naviac
môže ohroziť prevádzku a zamestnancov samotnej firmy
Nexis Fibers, a. s., v Humennom, ako aj 1 500 pracovných
miest v Priemyselnom parku
Chemes. Veríme, že 11. apríla zvíťazí zdravý rozum a na
schôdzi veriteľov bude prijatý reštrukturalizačný plán
Chemesu,“ uzavrel predseda
predstavenstva Chemes, a. s.,
Humenné Vladimír Skoupil.
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Humenčania ukázali veľké srdce a pomohli onkologickým pacientom

Počas celoslovenskej charitatívnej zbierky, ktorá je venovaná na pomoc ľuďom s rakovinou, Humenčania ukázali,
že im nie je ľahostajné zdravie a osudy ľudí trpiacich touto zákernou chorobou. Finančnú zbierku, z ktorej výťažok
bude venovaný na liečbu onkologických pacientov, podporili stovky Humenčanov.
Milan Potocký, Humenné

Verejnoprospešná
zbierka
Ligy proti rakovine sa konala
na Slovensku už po 21-krát.
V piatok 7. apríla na Deň narcisov zaplavili ulice Humenného dobrovoľníci v žltých
tričkách, ktorí s pokladničkou
v rukách zastavovali Humenčanov nielen v centre mesta,
ale aj na sídliskách. Každý,
kto prispel,   dostal od dobrovoľníkov narcis, ktorý keď
si pripol na svoj odev, vyjadril tým podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú
s rakovinou. „Myslím si, že je
potrebné robiť takéto zbierky.
Bežne si ľudia na to nespomenú, ale keď je to raz do roka,
keď sa deje takáto akcia, tak ju
podporia. Poznám viac ľudí,
ktorí sú chorí na rakovinu, aj
môj dedko bol chorý a, žiaľ,
už nežije. Je to rozšírená
choroba, a preto netreba byť
voči tomu ľahostajný,“ povedala 17-ročná dobrovoľníčka
Diana Gabrišová z Obchodnej
akadémie v Humennom. Spolu s ňou oslovovala Humenčanov aj jej spolužiačka 18-ročná

Tatiana Džubarová. „Chcela
som podporiť ľudí, ktorí trpia
touto chorobou. Reakcie ľudí
sú rôzne. Niektorí pribehnú
a sami bez opýtania rovno
prispejú. Niektorým bolo potrebné vysvetliť detailnejšie,
o čom táto zbierka je a komu
je venovaná. Ale väčšina ľudí
vedela, o čom to je,“ vysvetlila
Džubarová. Mnohí Humenčania pocítili následky onkologického ochorenia priamo
vo svojich rodinách, a preto
s finančnou pomocou neváhali ani sekundu. „Mama umrela na rakovinu prsníka ešte
v roku 2000. Takže aj preto
sa každý rok snažím pomôcť
a prispieť. K tejto chorobe by
nikto nemal byť ľahostajný,“
povedal Humenčan Jozef
Džula. Podujatie podporili aj
základné, materské a umelecké školy. Humenčania, ktorí
prispeli na liečbu onkologických ohorení, dostali od žiakov milé prekvapenie v podobe darčeka. „Dostali od detí
darčeky a výrobky, ktoré samy
vyrobili. Mohli si vybrať ktorýkoľvek. Boli to rôzne jarné
dekorácie k Veľkej noci. Je to

Študentky pomáhali so zbierkou a rozdávali narcisy. Na snímke Diana Gabrišová,
Tatiana Džubarová, Nikola Gnipová a Beáta Hutková. | FOTO: Milan Potocký

taký bonus pre tých darcov,“
uviedla Erika Flimel, učiteľka
výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy
Múza. Finančný výnos z Dňa
narcisov poputuje na podporu výskumných a klinických
projektov v oblasti prevencie,
diagnostiky a liečby rakoviny. Peniaze sú určené aj na
zabezpečenie nevyhnutného
príslušenstva a vybavenia do
nemocníc a zdravotníckych
zariadení. Časť finančnej
zbierky bude použitá aj na
prevenciu a vzdelávanie ľudí
v oblasti zdravého životného
štýlu.

„Treba prispieť každému. Nevieme, koho
čo čaká. Rakovina je zákerná choroba,
preto stále prispejem,“ povedala Mária
Kočanová. | FOTO: Milan Potocký

S charitatívnou zbierkou pomáhali aj dobrovoľníčky zo SKO- Klub Nádej Agáta
Horaničová, Anka Franková, Margita Lovišková, Johanka Sabová a Anka Sabovčíková.
| FOTO: Milan Potocký

Podujatie podporili aj základné, materské a umelecké školy. Humenčania, ktorí
prispeli, dostali od žiakov milé prekvapenie v podobe darčeka. | FOTO: Milan Potocký
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Pes pohrýzol 56-ročnú Humenčanku
mpo, Humenné, ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného
zboru v Humennom začal
trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženie na zdraví. Držiteľ psa plemena nemecký
ovčiak koncom februára tohto roku popoludní na Ul. SNP
v Humennom nezabránil
voľnému pohybu psa, ktorý
pribehol k 56-ročnej Anne a
bezdôvodne ju pohrýzol do

ruky. Majiteľ psa teda svojím
konaním porušil ustanovenie
zákona, ktoré upravuje podmienky držania psov, a nezabránil voľnému pohybu psa
okrem priestorov, ktoré sú na
to určené, teda inému z nedbanlivosti ublížil na zdraví.
„Zákon pri takomto porušení
zákona stanovuje trestnú sadzbu odňatia slobody až na
jeden rok,“ informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Humenskí policajti zatkli muža, ktorý týral manželku a deti
mpo, Hostovice

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Humennom začal trestné
stíhanie vo veci zločinu týranie blízkej osoby a zverenej
osoby a vo veci zločinu nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami. Muž z
obce Hostovice v období naj-

menej od roku 2007 až doposiaľ v uvedenej obci, ako aj
na iných miestach opakovane
spôsoboval svojim blízkym,
manželke a dvom deťom, fyzické i psychické utrpenie. Bil
ich, fackoval, kopal, vulgárne
im nadával a vyhrážal sa im.
Páchateľ u nich vyvolával aj
mnohými inými závažnými
spôsobmi pocit strachu ale-

bo stresu, čím ohrozoval ich
fyzické a psychické zdravie.
Tento muž si taktiež zadovážil a v súčasnosti bez povolenia držal v rodinnom dome
strelivo rôzneho druhu, najmenej 200 kusov, krátku
guľovú zbraň, 3 dlhé guľové
zbrane a bez povolenia prechovával výbušninu  i viaceré
rozbušky. 64-ročný muž bol

naše noviny
váš úspech
jediným inzerátom oslovíte viac
ako 20 000 čitateľov

prosperujte s nami
redakcia@humenskyexpres.sk

obmedzený na osobnej slobode a bol následne umiestnený
do cely policajného zaistenia.
„Na základe dôkaznej situácie bol muž obvinený z uvedených trestných činov. Ak
sa mu vina preukáže, hrozí
mu trest odňatia slobody na
sedem až pätnásť rokov,“ vysvetlil Daniel Džobanik.
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Do štátneho archívu v Humennom by už nemalo zatekať
mpo, Humenné, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mesto Humenné zrekonštruuje
strechu na mestskej budove, v ktorej sídli pracovisko Štátneho archívu. Objekt sa nachádza na Štúrove ulici v Humennom. Mestskí
poslanci pri schvaľovaní rozpočtu
na tento rok vyčlenili na opravu
strechy 70-tisíc eur. „Problém so
strechou máme už niekoľko rokov.
Tá strecha nám zateká,“ uviedla
vedúca pobočky štátneho archívu
v Humennom Mária Novosadová.
Archív v Humennom vznikol v roku
1956. V roku 1977 bol umiestnený
do budovy bývalého finančného

úradu, ktorá bola postavená začiatkom 30-tych rokov. K tejto budove
bol pre účely archívu odkúpený aj
vedľajší obytný dom. Archív sídli
v týchto budovách aj v súčasnosti.
Podľa portálu archives.cendari.
dariah.eu sa tu v 70-tych rokoch
uskutočnili určité menšie rekonštrukčné práce, ale podmienky
pre archiváciu materiálov sú naďalej nedostačujúce. Portál ďalej
informuje, že budova nevyhovuje
účelom archívu, v depozitároch sú
staré regály, vysoké, a tým náročné
na manipuláciu s archívnym materiálom, priestory sú vlhké, vykurovanie zastarané (elektrické pece

majú väčšinou viac ako dvadsať
rokov). V objekte sú nedostačujúce
priestory na uloženie archívnych
dokumentov. Keďže ide o starú budovu, treba v nej často riešiť technické nedostatky, aby spĺňala rôzne
vyhlášky týkajúce sa bezpečnosti a
ochrany zdravia
a ochrany archívneho materiálu. V archíve
sa nachádzajú
fondy organizácií z okresov
Humenné, Snina a Medzilaborce. Značnú

časť fondového materiálu tvoria
školy rôzneho typu, poľnohospodárske družstvá a hlavne spisový
materiál orgánov štátnej správy.
Najstarším dochovaným dokumentom je matrika obce Kolonica, ktorú viedli v dedine od roku 1836.

Na cestách už zahynulo 7 motorkárov

Od začiatku tohto roka zahynulo na našich cestách pri dopravných nehodách až sedem motorkárov. Silné mašiny na dvoch
kolesách obľubujú aj viacerí Humenčania. Polícia radí, akých chýb by sa mali vyvarovať nielen motorkári, ale aj vodiči áut.
Milan Potocký, Humenné

Slnečné počasie vylákalo na cesty
po niekoľkomesačnej prestávke
aj motorkárov. Žiaľ, len koncom
marca a začiatkom apríla zahynuli
na slovenských cestách až traja motorkári. Od začiatku roka je to už
sedem mŕtvych motocyklistov.  

Polícia: Motockylisti sú
najzraniteľnejší

Hovorkyňa Prezídia Policajného
zboru Denisa Baloghová uviedla,
že každý rok v tomto období polícia
vyzýva účastníkov cestnej premávky k mimoriadnej obozretnosti. Na
cesty pribúdajú motorkári, cyklisti,
korčuliari aj mnohí iní. „Teraz je
však potrebné poučiť motocyklistov, pretože, ako sa zdá, vyraziť na
cesty je pre nich nebezpečné. Motocyklisti si už konečne musia uvedomiť, že patria k najzraniteľnejším
účastníkom cestnej premávky. Ak
sa zrazia s motorovým vozidlom
alebo s pevnou prekážkou, v drvivej
väčšine končia smrťou alebo ťažkým zranením s trvalými násled-

kami. Život je vzácnejší ako chvíľka
predvádzania sa riskantnými manévrami, jazdou na jednom kolese
či iných kúskov, ktoré nepatria na
cesty. Nie je na mieste preceňovať
svoje schopnosti a podceňovať riziká rýchlej jazdy. Jazda na motocykli má úplne iné parametre ako
jazda napr. osobnými motorovými
vozidlami. Štyri kolesá sú vždy viac
ako dve,“ vysvetlila policajná hovorkyňa.

Vodiči áut by mali pozornejšie sledovať situáciu na
ceste

Baloghová uviedla, že vodiči áut si
musia uvedomiť a počítať s tým,
že už pribúdajú na cesty aj jazdci
na dvojkolesových mašinách. Keďže odhadnúť rýchlosť motoriek je
pre ich menšie rozmery ťažšie, o to
dôležitejšie je častejšie sledovanie
spätných zrkadiel a situácie okolo
auta. Motorkári si musia uvedomiť
obrovskú zodpovednosť. Síce je pocit voľnosti a eufórie počas jazdy na
dvoch kolesách na nezaplatenie, o
to bolestivejšie a tragickejšie môžu

Na cestách je viac motorkárov. Opatrní by mali byť nielen motocyklisti, ale aj vodiči áut,
ktorí by mali pozornejšie sledovať situáciu na ceste. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

byť následky pádu. Treba myslieť
aj na to, že na cestách sa ešte stále nachádzajú kamienky po zimnej
údržbe, na ktorých hrozí vysoké
riziko šmyku. Slnečné počasie láka
motocyklistov na cesty, ale tie sú
ešte na mnohých miestach studené
a správanie motocykla na takejto
ceste je podstatne iné ako na cestách v lete, a preto by sa mali v záujme vlastnej bezpečnosti vyvarovať nebezpečnej jazde, porušovaniu
dopravných predpisov a taktiež by

si mali uvedomiť, že vodiči ostatných motorových vozidiel nie vždy
predvídajú ich porušovanie pravidiel cestnej premávky. „S cieľom
ochrániť čo najviac účastníkov ciest
a prispieť k ich bezpečnosti policajti
v každom kraji na celom Slovensku
zvýšia dohľad aj nad motocyklistami. Keďže sezóna dvojkolesových
mašín je už, zdá sa, v plnom prúde,
policajným kontrolám sa nevyhnú
ani oni,“ uzavrela hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová.
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ROZHOVOR: Veľkonočné sviatky nám približujú
utrpenie, ale aj slávne Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista
Pravoslávny kňaz Peter Soroka v rozhovore pre Humenský expres prezradil, ako by mal správny kresťan a veriaci
človek prežívať veľkonočné sviatky. Oblievačka, čokoládové zajačiky, vajíčka a ľudové tradície by nemali zatieniť
pravú podstatu Veľkej noci, ktorou je Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a nádej na večný život v Božej blízkosti.
Milan Potocký, Humenné

• Posledné roky aj oslavy Veľkej
noci výrazne ovplyvnil komerčný
a konzumný spôsob prežívania a
trávenia tohto pre kresťana významného sviatku. Na ľudí sa
všade valia reklamy na čokoládové vajíčka a zajačikov. Médiá
a obchodné reťazce sa snažia,
ako keby udusiť a potlačiť pravý
kresťanský dôvod slávenia sviatku Veľkej noci. Poniektorí tento
sviatok zase prezentujú len ako
sviatok postavený na tradíciách
a oblievaní. Ako to vnímate vy
ako kňaz?
Sviatok Zmŕtvychvstania Isusa Christa
je pre všetkých kresťanov najväčším
sviatkom v roku a na tejto udalosti je
postavená celá kresťanská viera. Už
od prvého dňa, keď sa stal, ho chceli
nejakým spôsobom utajiť, umlčať
alebo zdiskreditovať židia a potom aj
ďalší odporcovia kresťanstva. Dokonca
vo Svätom písme sa píše, že židia
podplatili strážcov hrobu, aby povedali,
že telo Spasiteľa bolo ukradnuté jeho
stúpencami, lebo aby neboli potvrdené
Christove slová, že na tretí deň vstane
z mŕtvych. Aj neskôr počas celej
histórie kresťanstva bol tento sviatok
a naša viera spochybňovaná, lebo je
hlavným poslaním diabla, aby ľudia
neverili v diablovu najväčšiu porážku,
ktorou Vzkriesenie Isusa Christa
bezpochyby je. Teda, ak je tento sviatok
dnes skomercionalizovaný a ponížený
na úroveň tradícií, čokoládových
zajačikov alebo aj sviatkov jari, ako
nás to mimochodom aj komunisti učili,
je to síce smutné a primitívne, ale na
druhej strane to nie je nič nové, čo by
cirkev v histórii nezažila. Chvála Bohu,
že nám dnes aspoň nikto nebráni
oslavovať tento sviatok, a tak rozumný

a veriaci človek nebude hľadieť len
na čokoládové vajíčka, ale na jeho
podstatu. Ja ako kňaz sa teším z tých
ľudí, ktorí slávia skutočnú kresťanskú
Paschu, ktorou je Zmŕtvychvstanie
Spasiteľa.
• Počas Veľkej noci prichádzajú
do kostolov a chrámov aj tzv. vlažní kresťania, ktorí počas celého
roka do kostola nezájdu. Väčšinou prichádzajú len posvätiť veľkonočné jedlá – paschu, pričom
svätých omší a bohoslužieb sa
počas Veľkej noci nezúčastňujú.
Čo by ste odporučil týmto kresťanom? Ako by mal veriaci človek
prežiť veľkonočné sviatky?
Áno, takýchto ľudí je viac než dosť
a musím povedať, že mi je ich
ľúto hlavne preto, lebo obmedzili
cirkev a Boha na jedlo v košíku. Ale
posväcovanie jedla má s Paschou
spoločné iba to, že sme mäso, mlieko,
vajcia či syr celý Veľký pôst nejedli
a teraz od Paschy to už jesť môžeme.
Ak teda niekto celý rok aj v pôste
konzumuje všetko bez obmedzenia,
prináša to jedlo na Paschu posväcovať
úplne zbytočne, posvätené to totiž
chutí úplne rovnako ako neposvätené.
Ak niekto celý rok nechodí do
chrámu a jeho viera je ohraničená
len na posvätení jedla na Paschu, je
to smutné, ale ja verím, že možno
raz aj v takom človeku zarezonujú
krásne slová „Christos voskrese!“ a aj
toto obyčajné dodržiavanie tradície
zaseje do jeho srdca zrnko úprimnej
a skutočnej viery v Boha. Každý
normálny kresťan by mal tieto sviatky
prežiť, samozrejme, so zreteľom na
návštevu chrámu. Vzkrieseniu Christa
predchádza Veľký pôst, počas ktorého
sa na tento veľký sviatok pripravujeme,
potom je Kvetná nedeľa a v samom

závere tzv. „Strastný týždeň“, počas
ktorého spolu Christom znášame jeho
mučenie, ukrižovanie, smrť a všetko
to vrcholí slávnym Zmŕtvychvstaním.
Ale to je už len akoby čerešnička na
torte, ktorá chutí oveľa lepšie vtedy,
keď sme aktívne účastní aj na všetkých
predošlých udalostiach.
• V čom sú podľa vás sviatky Veľkej noci významné? Čo by si mal
každý veriaci človek uvedomiť
a ako by mal tieto sviatky prežiť?
Mal by po tieto dni intenzívnejšie
precítiť utrpenie a umučenie nášho spasiteľa Ježia Krista a zároveň osláviť jeho zmŕtvychvstanie?
Človek bol stvorený na obraz a podobu
Božiu. Adam a Eva v raji sa mali
snažiť o získavanie tejto podoby
a dosiahnutie dokonalosti. Dostali
iba jedno prikázanie, a síce nejesť zo
stromu poznania dobra a zla. Čiže
v podstate išlo o prvý pôst, zdržiavanie
sa od jedenia z jediného stromu, ale
podľahnutí diablom aj toto porušili.
Preto boli vyhnaní z raja, avšak Boh vo
svojej obrovskej láske nezanevrel na
človeka a sľúbil mu poslať Vykupiteľa,
ktorým sa stal jeho jednorodený Syn.
Ten, aby mohol zachrániť človeka,
musel sa znížiť na jeho úroveň, a preto
prijal ľudské telo. To telo však mohol
vrátiť zdokonalené a zbožštené jedine
tak, že porazí hriech a hriech je smrť.
Zobral na seba teda všetky hriechy
ľudí, pribil ich so svojím ľudským
telom na kríž a prijal smrť, teda umŕtvil
hriech v ľudskom tele, zabil ho. Na tretí
deň s tým istým telom vstal z mŕtvych,
čiže svojou smrťou vlastne porazil
smrť, a tým aj hriech. Zároveň vyviedol
Adama, Evu a ďalších spravodlivých
ľudí z pekla, kde oni čakali na tento
slávny deň celé tisícročia. Taktiež nám
otvoril dvere do nebeského kráľovstva,

takže teraz, keď človek zomrie a bol
spravodlivý, už nemusí ísť čakať do
pekla ako pred Vzkriesením Christa,
ale jeho duša môže ísť rovno do raja.
Preto je pre nás tento sviatok taký
významný, a aj preto sa normálnemu
kresťanovi, ktorý pozná jeho podstatu,
zdá obmedzenie Veľkej noci na
čokoládových zajačikov či vajíčka
totálne primitívne. Samozrejme,
vajíčka sú fajn, symbolizujú predsa
zrodenie nového života, o čom Pascha
je, ale netreba zabúdať predovšetkým
na vďaku Christovi, ktorý to pre nás
urobil.
• Veľká noc je nielen o utrpení,
ale aj o veľkej nádeji a zároveň
radostnej zvesti, že ak budeme
nasledovať Krista, budeme spasení. Je úprimné prežitie a slávenie Veľkej noci zároveň aj veľkým povzbudením a posilnením
kresťana do ďalších dní a rokov?  
Samozrejme, Zmŕtvychvstanie nám
dáva nádej na večný život v Božej
blízkosti. Mali by sme nato myslieť po
celý rok. Boli svätí, ktorí sa po celý rok
napríklad zdravili „Christos voskrese!“.
Takto to proste cítili a Paschu prežívali
každý deň. My pravoslávni si napríklad
každú nedeľu pripomíname tento
sviatok. Máme akoby malú Paschu.
Keď sa pozriete na ruský jazyk, tam
dokonca nájdeme, že slovo nedeľa (čo
mimochodom znamená ne delať, teda
nepracovať) zmenili na „voskresenije“,
čiže zmŕtvychvstanie. Takže áno,
v záujme vlastného spasenia by sme
mali myslieť na dar Vzkriesenia Isusa
Christa čo najčastejšie.
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Mesto Humenné plánuje výstavbu nového bazéna
Miestna samospráva má v pláne vybudovať v areáli kúpaliska nový bazén. V tohtoročnom rozpočte vyčlenili poslanci na
výstavbu bazéna 70-tisíc eur.
Milan Potocký, Humenné

Výstavba bazéna je naplánovaná
v schválenom rozpočte na rok
2017. Na poslednom rokovaní
mestského zastupiteľstva zatiaľ
samospráva bližšie detaily nešpecifikovala. Poverený riaditeľ
Správy rekreačných a športových
zariadení Peter Ždiňak potvrdil,
že výstavba bazéna je v pláne, zatiaľ je ale podľa neho predčasné
hovoriť o konkrétnych detailoch

a presných časových termínoch
výstavby. Podľa Ždiňaka ešte musia prebehnúť viaceré rokovania,
na ktorých sa spresnia jednotlivé
návrhy. „Zatiaľ ich ale nebudem
konkretizovať,“ povedal Ždiňak.
Potvrdil, že nový bazén by sa mal
nachádzať vo vonkajšom areáli
kúpaliska. Ždiňak dodal, že nový
bazén by zvýšil návštevnosť kúpaliska a zároveň zatraktívnil
celý areál. Jeho súčasťou by mali
byť aj nové tobogany a šmýkačky.

Kúpalisko je v prevádzke
od roku 1985

Plaváreň a bazény prevádzkuje
Správa rekreačných a športových zariadení mesta Humenné.
Široká verejnosť využíva kúpalisko od roku 1985. V priestoroch krytej plavárne sa nachádza
25 a 10-metrový bazén. V priebehu letnej sezóny je otvorený vonkajší areál, ktorý tvorí
50-metrový bazén, volejbalové
plážové ihrisko, basketbalové

a minifutbalové ihrisko, detské
kolotoče a hojdačky. Súčasťou
kúpaliska je aj tobogan s dojazdom do 50-metrového bazéna.
Deti majú k dispozícii aj malý
bazénik. Krytá plaváreň v Humennom je k dispozícii celý rok.
Veľký 25-metrový bazén je určený prevažne širokej verejnosti.
Desaťmetrový výukový bazén je
určený najmenším návštevníkom
kúpaliska.

Strecha knižnice je v zlom stave, na jej opravu pôjde z kraja 84-tisíc eur

Strecha objektu Vihorlatskej knižnice v Humennom je momentálne v zlom až havarijnom technickom stave. Prešovský
samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ preto vyčlenil na jej opravu zo svojho rozpočtu 84 000 eur

Tasr, Humenné

Informovala o tom  hovorkyňa PSK
Daša Jeleňová. „Na streche dochádza k postupnému odlupovaniu
vrchného náteru, ktoré spôsobuje
praskliny v krytine a zalomenia.
Výsledkom je, že celá konštrukcia strechy je narušená, drevené

debnenie na streche je prehnité,
zo svetlíkov odpadávajú lišty, čím
dochádza k čoraz väčším poškodeniam strechy,“ vysvetlila. Naposledy bola rekonštruovaná pred
viac ako 13 rokmi. K poškodeniu
interiéru ani k žiadnym iným škodám podľa jej slov nedošlo. „Podstatné je, že stav strechy nespôso-

bil nijaké vážnejšie problémy ani
obmedzenia v prevádzke knižnice,
ani v službách pre jej užívateľov,“
doplnila. S opravou strechy by mali
začať už v najbližších mesiacoch.
Knižnica sídli vo svojich terajších
priestoroch od decembra 1980,
keď bola do užívania daná novostavba vybudovaná len pre tento

účel. Do Vihorlatskej knižnice smerovali podľa Jeleňovej v priebehu
rokov okrem bežných výdavkov
aj financie na viaceré investície.
Najväčšia z nich bola v roku 2008,
keď bola realizovaná rekonštrukcia a zateplenie objektu za viac ako
492.000 eur.

Hviezdoslavov Kubín vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

V dňoch 27. a 30. marca vyhodnotilo Vihorlatské múzeum v Humennom 63. ročník okresných postupových súťaží v umeleckom
prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2017.

Jana Fedičová, Humenné

V okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce sa do súťaže zapojilo
136 žiakov a študentov základných
a stredných škôl. Víťazi jednotlivých kategórií reprezentujú náš
región v krajskej súťaži prednesu.
Okres Humenné zastupuje spomedzi 79 súťažiacich v kategórii
recitačných kolektívov a divadiel
poézie zoskupenie ALFA – ZUŠ
Humenné, v kategórii jednotlivcov
Alžbeta Piňková (ZUŠ Humenné),
Valentína Harišová (ZUŠ Humenné,) Anna Pipáková (ZUŠ Humenné), Annamária Bajcurová (ZUŠ
Humenné).V žánri próza sa me-

dzi postupujúcich zaradili Michal
Janošov (ZUŠ Humenné), Mária
Ďurianová (ZUŠ Humenné), Dominika Harišová (ZUŠ Humenné),
Michal Džatko (ZUŠ Humenné).
Spomedzi 44 súťažiacich z okresu
Snina postúpili do krajského kola
súťaže v kategórii poézie Imrich
Kľaga (ZŠ s MŠ Stakčín), Samuel
Ivan (ZŠ Komenského Snina), Dávid Andrejčík (ZŠ POH Snina), Eva
Mária Karľová (CSŠ Snina), v kategórii próza Liana Šokyrová (ZŠ
POH Snina), Jakub Kubalík (ZŠ
Budovateľská Snina), Adela Petrová (ZŠ Budovateľská Snina). Okres
Medzilaborce reprezentovalo trinásť súťažiacich. Do krajského kola

Kategória najskúsenejších recitátorov
poézie: (zľava) 1. miesto Annamária
Bajcurová, 2. miesto Mária Maliková, 3.
miesto Alžbeta Gajarská. | FOTO: archív VM

Kategórii najskúsenejších recitátorov
prózy:(sprava) 1. miesto Michal Džatko,
2. miesto Juraj Stebila, 3. miesto Dáša
Ferková. | FOTO: archív VM

súťaže postúpila Sára Chripáková
(ZŠ s MŠ M. Sopiru Radvaň nad
Laborcom). Vihorlatské múzeum
v Humennom ako organizátor regionálnej prehliadky umeleckého
prednesu oceňuje zanietenú spoluprácu pedagógov a záujem mladej

generácie o rozvíjanie umeleckého
slova a aktívne spoznávanie literárnych hodnôt. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu v oblasti podpory a rozvíjania záujmovo-umeleckej činnosti na pôde Vihorlatského múzea
v Humennom.
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Kvitnúca krása zo záhrady získala zlato
Dňa 6. apríla sa konal 6. ročník súťaže dekoratívneho vyrezávania ovocia a zeleniny Carpatia Carving Cup 2017.
Monika Harvanová, Humenné

Organizátorom tejto súťaže bola
Spojená škola Svidník. Záštitu
nad súťažou prevzal Luděk Procházka z Czech Carving Studio,
zakladateľ, propagátor, lektor
carvingu v Českej republike a na
Slovensku, ktorý je držiteľom
zlatých medailí z prestížnych
európskych a svetových súťaží.
Uvedenej súťaže sa zúčastnilo
7 škôl Prešovského samosprávneho kraja a 1 škola z Košického
samosprávneho kraja. Súťažilo sa
v troch disciplínach A – vyrezávanie na živo – pokročilí, B – vyrezávanie na živo  – začiatočníci,
C – hotový výrobok. Podmienkou
tejto súťaže bolo zhotovenie prá-

ce na ľubovoľnú tému s použitím
melónu (žltý, cukrový, vodový)
a  zhotovenia 3 rôznych kvetov s
listami v časovom limite 3 hodiny. Našu Strednú odbornú školu
na Mierovej ulici v Humennom
reprezentovala žiačka 3. ročníka
učebného odboru hostinský (kuchár - čašník) Kristína Tutková.
Súťažila v kategórii B – vyrezávanie na živo – začiatočníci.
Svoju prácu nazvala „Kvitnúca
krása zo záhrady“, vďaka ktorej
sa  umiestnila v zlatom pásme, za
čo získala diplom a vecné dary. V
tej istej kategórii súťažil aj žiak
prvého ročníka odboru hostinský
(kuchár - čašník) Tadeáš Karoľ a
jeho dielo pod názvom „Kvitnúci
tanier“ bolo zaradené do striebor-

ného pásma. Žiakov na úspešnú
súťaž pripravovala majsterka odbornej výchovy Ing. Anna Petrov-

činová. Všetkým účastníkom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu školy.

Na snímke ocenení študenti Tadeáš Karoľ a Kristína Tutková. | FOTO: MH

Svetový deň vody prilákal do Vihorlatského
múzea v Humennom vyše 300 študentov

Tematické podujatie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom pri príležitosti Svetového dňa vody navštívilo v polovici marca takmer 330 študentov.
Zuzana Andrejčáková, Humenné; FOTO: VM

Žiaci základných škôl a študenti
stredných škôl z Humenného,
Sniny, Medzilaboriec a okolitých
obcí si v rámci zážitkového vyučovania v múzejných priestoroch
pripomenuli význam a dôležitosť
vody pre celú našu planétu. 22.
marec bol vyhlásený za Svetový
deň vody Valným zhromaždením OSN a pripomína sa od roku
1993. V mnohých krajinách sveta
sa konajú podujatia, ktoré podporujú informovanosť verejnosti o
nenahraditeľnom význame vody.
K vzdelávacím akciám sa svojím
tematickým programom pripojilo aj Vihorlatské múzeum v Humennom. V aktuálnom ročníku
bola ústrednou témou celosvetových podujatí problematika odpadových vôd. Žiaci a študenti sa

v múzeu aktívne zapájali do riešenia zaujímavých a zábavných
vzdelávacích úloh. Zamýšľali sa
nad problematikou hospodárenia
s vodou, nad možnosťami šetrenia vody v domácnostiach a jej
opätovného využitia, ako aj nad
najväčšími ekologickými problémami súvisiacimi s vodou na našej Zemi. Pracovali pomocou populárnych didaktických postupov
aj s využitím metódy spracovania
témy básnickou formou cinquain
(senkén), ktorá v päťveršovom
prejave prezentuje myšlienky,
pocity a presvedčenia v podobe
stručných a výstižných výrazov,
opisujúcich alebo reflektujúcich
tému. Takto poeticky, niekoľkými slovami, vyjadrili svoje myšlienky a pocity študenti, ktorí sa
zúčastnili tematického podujatia
pri príležitosti Svetového dňa

vody vo Vihorlatskom múzeu
v Humennom: Jazero/priezračné, hlboké/ stojí, chladí, vlní sa/
svojou tichosťou pohltí ma./ Pokoj. Vodopád/ divoký, majestátny/ padá, hučí, valí sa/ voda je
nespútane divoká./ Kaskáda.
Súčasťou týždenného vzdelávacieho programu v múzeu bola

videoprojekcia dokumentárneho
filmu spojená s diskusnou časťou
a prehliadka prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom. Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí aktívne reagovali
na našu ponuku zážitkového vyučovania v múzejných priestoroch,
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
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Firma KOVO - ZVAR s.r.o.
prijme do pracovného pomeru
pracovníkov na pozície:

hrdiami a

KOVOOBRÁBAČ
* HORIZONTKÁR * ZVÁRAČ CO2
* ZVÁRAČ TIG * ZÁMOČNÍK
Informácie na tel. č.:
0905 344 461

SIETE
pevné
plissé
rolovacie
ATYPICKÉ
ŽALÚZIE a SIETE
posuvné
PANELOVÉ STENY

ej medaily.

o štátnej služstva spravodtnozamestna-

osť

PREDAJ
 Predám SADBOVÉ ZEMIAKY –
odroda zo Spiša. Tel. 0918 279 885.
HE-R/0066

www.kupaliskohumenne.sk
pon
ut
str
štvr
pia
sob
ned
pon

VÝCHOD / ZÁPAD SLNKA
5:43 / 19:18 hod.
5:41 / 19:20 hod.
5:39 / 19:21 hod.
5:37 / 19:23 hod.
5:35 / 19:24 hod.
5:33 / 19:26 hod.
5:31 / 19:27 hod.
5:29 / 19:29 hod.

WWW.SLOVENSKYVYCHOD.SK

Myšlienka
týždňa...
STABILNÁ
PRÁCA
NA SLOVENSKU

„Šťastie
je ako motýľ. Ak sa ho snažíš chytiť,
V AUTOMOBILOVOM
PRIEMYSLE
uniká ti. No ak sa v tichosti zastavíš,
 plece.“
aj pre páry
môže ti sadnúť na

HE-R/0058

HE-R/0001

 firma zabezpečí ubytovanie

(Nathaniel Hawthorne; 1804-1894 –aamerický
spisovateľ,
dopravu
predstaviteľ temného romantizmu)

 poskytujeme aj stravné lístky
informácie dostupné na:
tel. č.: 0948 194 023
e-mail: renewal.adz@gmail.com

vysokej škočnou vysokou

lužbe:
cúzsky jazyk
uje.

ov (anglický,

hnutom vzde-

že je zdravot-

o vysvedčení
uktúrovanom

nie príslušnénení všetkých

hádzača v sú-

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

HE-R/0062
 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel.
0908 102 786.
 Predám 1,5-izbový BYT. RK
nevolať. Tel. 0902 154 908.

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

HE-R/0031

V HUMENNOM
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
10. 04. Benu – OC Tesco,
Družstevná ul. 39
11. 04. Slnečnica 06,
Ul. 1. mája 21
12. 04. Pri kaštieli,
Mierová ul. 33
13. 04. Don Bosco,
Nám. slobody 52 (za SLSP)
14. 04. Benu – OC Tesco,
Družstevná ul. 39
15. 04. Dr. Max - Kaufland,
Štefánikova ul. 50
16. 04. Fialka,
Nemocničná ul. 41/A
17. 04. Dr. Max - Kaufland,
Štefánikova ul. 50

aktuálne informácie o fungovaní
SRaŠZ v Humennom
a obsadenosti mestských
športovísk
(kryté a vonkajšie kúpalisko,
MŠH, RO Laborec,
multifunkčné ihrisko)
nájdete na –

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

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

HE-R/0030

400/2009 Z. z.

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

SAUNA – ženy
ut – sob 14.00 – 18.00 hod.

redakcia@humenskyexpres.sk

 Výhodne predám murovanú CHATU na 3-árovom pozemku v oblasti
Brestov. Tel. 0907 562 701.
HE-R/0063

PRÁCA
 Hľadáme
KUCHÁRA/KUCHÁRKU, ČAŠNÍKA/ČAŠNÍČKU
do penziónu Solaris v rekreačnej
oblasti Domaša – Eva. Pre viac
informácií volajte tel. č. 0907
946 804.
HE-R/0052

HE/0045

yhodnocovaní
e príslušných
ých právnych

LAMELOVÉ DVERE

SAUNA – muži
ut – sob 12.00 – 19.00 hod.

0911 256 749

SV-Z/000426

unkcii

SV-Z/000427

3191

ROLETY
textilné
plastové

Riadková inzercia

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén
pon
zatvorené – sanitárny deň
ut
08.15 – 09.00 hod.
11.00 – 12.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
str
11.00 – 12.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
09.00
13.002016
hod.
7.– 3.
14.00 – 20.00 hod.
pia, sob 09.00 – 20.00 hod.
SV-Z/000425

Mgr. Jozef Oľha
ŽALÚZIE
interiérové
vertikálne

SV-Z/000418
HE/0047

ok

Moder EFEKT s.r.o.

PONDELOK
10. APRÍLA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

 Hľadáme skúseného pracovníka na pozíciu STROJNÍK. Požadujeme: prax v oblasti stavebníctva, strojnícky preukaz skupiny 4
a 9, vodičský preukaz skupiny C,
E. Ponúkame stabilnú prácu na
TPP v serióznej firme. Žiadosť so
životopisom zasielajte e-mailom:
praca@reinter.sk alebo volajte na
tel. č. 0902 998 829.
HE-R/0053
 Prijmem HARISTOV a PRACOVNÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel.
0905 256 038.
HE-R/0002
 Stavebná firma Reinter Humenné hľadá do TPP alebo formou živnosti - OBKLADAČOV,
OMIETKÁROV,
ELEKTRIKÁROV, VODÁROV a ZATEPĽOVAČOV. Nástup možný ihneď. Kontakt – e-mail: praca@reinter.sk , tel.
0902 998 866.
HE-R/0061

Nezávislý týždenník. Vydáva VIHORLAT PRESS, s. r. o., Chemlonská 1, Humenné. IČO: 36457370 * Adresa redakcie:
Námestie slobody 19/47 (budova Vihorlat – vstup od parkoviska), 066 01 Humenné. Redaktor: Milan Potocký - tel. 0918 756
264; e-mail: milan.potocky@humenskyexpres.sk * Športová redaktorka: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749; e-mail:
michaela.kobanova@humenskyexpres.sk * Grafická úprava: Roman Vorreiter /www.vorreiter.sk * Marketing, inzercia,
infoservis: Michaela Kobanová - tel. 0911 256 749, 057 772 2227; e-mail: redakcia@humenskyexpres.sk * Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie je vo štvrtok o 15.00 hod.
VIDEÁ
K VYBRANÝM
Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá.
Redakcia
si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Redakcia
anonymné príspevky neuverejňuje. Uverejnené názory čitateľov
sa nemusia
zhodovať so stanoviskom redakcie. * Tlačí: PETIT PRESS, a.s., o. z. Košice. Distribúcia: vlastná.
ČLÁNKOM
NÁŠHO
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Humenné. Registrované
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NA NAŠOM YOUTBE
KANÁLI SLOVENSKYVYCHOD
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Inzercia / Infoservis
Inzercia
AFORIZMY
PETRA
GOSSÁNYIHO

Meniny oslavujú 25.apríl - 1.máj 2016

Marek, Marko, Markus (Svetový deň boja proti malárii / Svetový deň tučniakov) * Jaroslava
(Svetový deň duševného vlastníctva / Svetový deň fotografie) * Jaroslav (Svetový deň vodiacich
psov / Svetový deň grafiky) * Jarmila (Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci) * Lea
(Medzinárodný deň tanca / Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami) * Anastázia,
Anastáz (Svetový veterinárny deň) * Pamela / Sviatok práce (Deň pristúpenia Slovenskej republiky
k Európskej únii – pamätný deň / Sviatok sv. Jozefa robotníka, patróna všetkých pracujúcich)

Kým sa pokúsiš preraziť
múr hlavou, zisti si, ktorý
statik sa na jeho stavbe
podieľal.
PONDELOK
INFOSERVIS / INZERCIA | 11
Nie je nezvyčajné, že aj padnutí na hlavu sa stanú HUMENSKÝ EXPRES
10. APRÍLA 2017
hlaváčmi.
V
HUMENNOM:
27. 4. Nezábudka, Ul. A. Hrehovčíka 1
10. 4. IGOR, IGORA
14. 4. JUSTÍN, JUSTÍNA
pon - pia: 8.00- –Veľký
20.00 hod.
/ sob(deň
– ned:
8.00 – 12.00,pokoja)
28. 4. Amara, Masarykova ul. 90
pracovných
úrazov
11.Najviac
4. JÚLIUS,
LEO,
LEVje v profesii kováč
piatok
pracovného
13.00
–
20.00
hod.
29.
4. Medipharm, Nám. osloboditeľov 18
vlastného
šťastia.deň Parkinsonovej choroby / Medzinárod- 15. 4. FEDOR, FEDORA
(Svetový
25. 4. Dr. Max- -Biela
Kaufland,
Štefánikova
ul.deň
50 umenia) 30. 4. Dr. Max – Kaufland, Hviezdoslavova ul. 1
ný
deň
solidarity
oslobodených
politických
väzňov
sobota
(Svetový
Život ide ďalej, aj keď na semafore svieti červená.
26. 4. 16.
Fialka,
ul. 41/A DANICA
1. 5. Dr. Max – Tesco, Sobranecká cesta 5910
a bojovníkov proti fašizmu)
4. Nemocničná
DANA, DANKA,
V HUMENNOM
27. 4. Mária, Krátka
ul. 3 nedeľa (Svetový deň hlasu)
spojením
je aj pomilovanie sa vo vlaku.
12.Vlakovým
4. ESTERA,
ESTER
- Veľkonočná
Štefan Mikiara, nar. 1946
28.
4.
Harmónia,
Ul.
1.
mája
21
V
SOBRANCIACH:
a kozmonautiky)
17. 4. RUDOLF, RUDOLFA, RUDOLFÍNA
Tým,(Svetový
ktorí slepodeň
verialetectva
politikom
zdravotné
29. 4. Dr. Max- -Veľkonočný
Pharmstore, Ul.
1. mája 23
– pia: 7.30 – 18.00 hod. / sob: 8.00 – 12.00 hod.
13.poisťovne
4. ALEŠ
pondelok
(deň pracovnéhoponpokoja)
slepecké palice nepreplácajú.
V ul.
ČERTIŽNOM
30.
4.
Harmónia,
Ul. 1. mája
25. – 30. 4. Primula, Hollého
222
- Zelený štvrtok (Deň nespravodlivo stíhaných –
(Svetový
deň 21hemofílie)
Peter Šišmiš, nar. 1939
1. 5. Pri kaštieli, Mierová ul. 33
Ktohovie,
či nehasené
vápno nesníva o deň
švárnom
pamätný
deň / Medzinárodný
boja proti hluku)
VO VRANOVE N/T.
hasičovi.
V–DLHOM
V SNINE
pon – pia: 17.00
20.00 a 20.00 – NAD
21.00 hod.CIROCHOU
Kynológovia nemávajú život pod psa.
pon – pia: 16.00 – 20.00 / sob – ned 8.00 – 20.00 hod.
sob – ned: 7.30 – 12.00
– 21.00 hod.nar. 1933
Jána 13.00
Radoňák,
napadne,
– 30. hod.
4. Dr. Max, Bratom
Študentská
ul. 1že najlepšie by bolo vyraziť
25. za4. rodičmi
Dr. Max - mesto, Nám. slobody 969
Vlčie zákony nám robia dokument
medvediu(FRA),
službu.
MsKS – DOM KULTÚRY
české titulky – 11. apríla25.o 19.30
na kanoe po rieke len v trojici ako za starých časov. Trochu
Dr. Max – mestoV KOCHANOVCIACH
TRZY KOBIETY
POWER
sa to ale zmenilo. Napríklad, že Igor a David
Nezamestnanosť zlikvidujeme tak,
že z ľudí bezRANGERS
V MEDZILABORCIACH:
26. 4.sú ženatí
Juh, Ul. M.R. Štefánika
Mária2630
Kováčová, nar. 1937
Výstava autoriek: Malgorzata Kruk, Dorota
Laz
a
Žofia
Osudy
piatich
tínedžerov,
z
ktorých
sa
musia
stať
a majú/ sob
deti.–Ondra
prichádza
so svojou
A tak
zamestnania urobíme ombudsmanov.
pon – žepia:ich16.00 – 20.00
ned: 8.00
– 20.00
hod. priateľkou.Juh
Paterek. Potrvá do 30. apríla vo výstavnej sieni DK.
mimoriadni bojovníci po tom, ako sa dozvedia,
teraz
už
10-členná
expedícia
sa
vydá
na
dvojdňovú
plavbu
pohotovosť
zabezpečujú
verejné
lekárne
v
okresoch
27.
4.
Centrum,
Pribinova
ul.
82
tvár plastický
chirurg
V NECHVALOVEJ
KAŠTIEĽ – VIHORLATSKÉ Politikovi,
MÚZEUM ktorý stratil mestu
Angel Grove,
i celému svetu, hrozí zničenie od mivpred dobrodružstvám
a Snina a množstvu bláznivých zážitkov...
Centrum
nepomôže.2017
POLIANKE
KARPATSKÁ KRASLICA
mozemských bytosí. Osudom vybraní hrdinovia si rýchle Humenné
komédia (CZE), originálna verzia – 13. apríla
o
15.30
hod.
28. 4. Prima, Nám. slobody 5 (AOC)
XXV. ročník medzinárodnej súťažnej výstavy.
Viacsanež
uvedomia,zaževážny
jedine hendikep.
oni môžu zachrániť planétu. Ale aby
Mária
Vasiľková, nar. 1922
V politike
čestnosť považuje
VO VEĽKOM ŠTÝLE Jozef, Kalinčiakova
V
MICHALOVCIACH:
ul.
7
dve desiatky autorov prezentuje takmer tisícku vystavosa tak stalo, budú musieť vyriešiť vlastné životné prob8.00 (GOING
– 20.00 hod. IN STYLE)
29. 4. Schneider – Kaufland, Dlhá ul. 27
Ryba techník
smrdí odzdo-hlavy – alémy
niektoré
mestá
od
vaných kraslíc, kolekcie tradičných i novších
a spojiť
sa akoaj Strážcovia
skôr, než bude neskoro. pon – ned:
Na vyrovnanie účtov
nie je nikdy neskoro. V zúfalejSchneider
snahe - Kaufland V PICHNIACH
25.
4.
Tilia,
Nám.
osloboditeľov
73
primátorov
a
poslancov.
benia veľkonočných kraslíc. Výstava potrvá do 21. apríla.
akčný, sci-fi (USA), český dabing – 12. apríla o 17.00 hod.
platiť slobody
pravidelne12účty a prežiť kvôli svojim30.najbližším,
saMax - NsP, budova
Vasiľ
Latta, nar. 1935
26.
4.
U
Apolóna,
Nám.
4.
Dr.
VT nemocn.
KINO Fajn Nejeden kedysi poriadny kohút dnes
DIERA
V HLAVE
už len chodí
trojica kamarátov odhodlá riskovať všetko a prepadnúť
Dr.
Max
- NsP
BABA Z ĽADU
spávať so sliepkami.
banku, ktorá ich pripravila o peniaze. Herecký koncert
V Nám.
SNINE
1. 5. Prima,
slobody
Príbeh odkrývajúci neľahké vzťahy medzi troma generátroch zrelých hercov (M. Freeman, M. Caine, A. Arkin), so
Juraj
Didik, nar. 1929
5
(AOC)
Po
strate
ružových
okuliarov
prichádza
strata
ilúzií.
ciami prináša nádej, že život môžete vziať do vlastných
zmyslom pre inteligentný humor a nesmrteľnú recesiu.
Helena Pri
Legemzová,
medveďoch, Nám.nar. 1936
rúk v akomkoľvek veku. Po stretnutí s otužilcom
komédia (USA), slovenské titulky – 13. apríla o 17.30 hod.
17.00Broňom
hod. – stavanie mája v podaní FS Zemplín
slobody 1248 v Ladomirovej)
SNINA
(pochovaná
(Pavel Nový) začína ovdovelá Hana (Zuzka
Kronerová)
CHATRČ (THE SHACK)
nedeľa 1. mája: 8.00 hod. – X. ročník O pohár primátora mesta,
Dom kultúry
pozvoľna meniť svoj stereotypný život,Otváranie
ktorý sa vody,
doterazRybárske preteky pre deti od 6 rokov (Baňa;
Adaptácia knihy Williama P. Younga, ktorá oslovila
V TREBIŠOVE:HRUŠOVE
STAVANIEkrútil
MÁJA
VO VYŠNOM
výhradne okolo jej synov, neviestMsOSRZ)
a vnúčat./Zatiaľ,
milióny čitateľov po celom svete a mnohým z nich zmenila
9.30 hod. – mítingy politických strán (tribúna pri
pon – ned: Findríková,
8.00 – 20.00 hod. nar. 1940
m súborom Šiňava –čo29.šesťdesiatnička
apríla o 15.00 hod.
Magdaléna
Hananaprežíva „loveMsÚ)
story“,
tradičné
O
tragédii
Rómov
a
Sinti
(podskupina
Rómov)
v
II.
druhej
život, utíšil ich duchovný hlad a odpovedal na odvekú
/ 10.00 hod. – XV. ročník jazdeckých pretekov, Jarná cena
25. 4. Rodinná lekáreň, Ul.
Námestí centrum.
víkendové obedy v rodinnej vile strácajú
na
idylickosti
a
svetovej
vojne
sa
veľa
nenahovorilo.
Boli
vraždení
v
otázku, prečo Boh neurobí niečo s bolesťou a zlom tohto
MI (Park študentov) / 10.15 hod. – DH Sečovce (tribúna) / 13.45
3724 v Barentsovom mori, aby sme
Kaštieľ
Yorku ažČsl.na armády
pusté ľadovce
postupne vypláva na povrch, že každýhod.
z hrdinov
má nejaké
desiatkach,
tisícoch...
sveta. Mack Phillips (S. Worthington) za tragických
– zapálenie
Olympijskej pochodne
(predstovkách,
MsÚ) / 14.00
hod. –na okrajoch masových
26.
4.
Avicenna,
Ul. SNP 89 jazdu.
ATELIÉR VIERY
ROSOVEJ
si užili ďalšiu nezabudnuteľnú
tajomstvo. Haniným nečakaným spojencom
sa stávaRočníka
vnuk Podvihorlatského
hrobov, v koncentračných
táboroch, pri cestách, puškami, okolností príde o svoju milovanú dcérku. V stave hlbokého
Štart XXXII.
maratónu, XIV. Ročníka
27. 4. Dr.
Maxslovenské
– Kaufland,
upnená v Hobbygalérke
do 15.simája
(ut – pia).
akčný
thriller
(USA),
titulky – 15. a 16. apríla
Ivanko, ktorý
zamiloval
nielen svojrázneho
Broňa,
ale
aj
kladivami
alebo
plynom...
Mlčalo
sa
o
nich,
lebo
dlhé
zúfalstva dostáva list, v ktorom ho Boh pozýva na stretMichalovského polmaratónu a I. ročníka Polmaratónskej štafety.
Komenského
ul. 617. 4. o 17.00 hod.
EKOVÉ DARČEKY
PRE GIANA,
o 19.30 hod.,
jeho sliepku
Adelu aERNESTA
komunitu otužilcov na brehu Vltavy. TREBIŠOV
roky boli a sú na spoločenskom okraji. Prežili, no každý
nutie
presne
tam,
kde
sa
tragédia
odohrala...
28.
4.
Apis,
Ul.
M.R.
A ALICU dráma (CZE/FRA/SVK), česká verzia
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA
z nich má svoju pamäť a jazvu ako dôkaz. Dnes, keď sa
dráma (USA), slovenské titulky – 13. a 17. apríla o 19.30
MsKS
Štefánika 54THE LOST VILLAGE
autora Petra Kalmusa - potrvá do 5.– 10.
mája.apríla o 19.30 hod.
SMURFS:
náš
svet
opäť
„fašizuje“,
sú
jednými
z
posledných
svedkov
hod.,
15.
4.
o
17.30
hod.
TREBIŠOVSKÝ MAJÁLES
29. 4. animovaný
Monika, Ul.
SNP 1 film s obľúbenými
Kino Centrum
Celovečerný
šmolkovský
ROCCO STAVANIE MÁJA – na námestí holokaustu.
Žijú
s
dierou
v
hlave
ako
s
pečaťou,
RÝCHLO A ZBESILO 8
pred ZUŠ v sobotu 30. apríla
30. 4. postavičkami.
Dr. Max – Kaufland,
NEBA: dráma (USA)
27. apríla
o 19.30
modrými
Vďaka
záhadnej mape sa
Pravda– 26.
eštea nikdy
nebola
tak hlboko. Filmovýoddokument
znamením
minulosti.
(THE FATE OF THE FURIOUS)
16.00 hod. s bohatým kultúrnym programom.
ul. 6 Babrošom a Silákom vydáva
hod.sleduje životný príbeh slávneho talianskeho porno-herca
ŠmolinkaKomenského
spolu s Mudrošom,
dokumentárna
esejv(SVK/CZE),
originálna verzia +
Dominic
Toretto
(Vin
Diesel)
opäť
exceluje.
Budú
sa
diať
SVIATOK
JARI
–
v
mestskom
parku
na
amfiteátri
nedeľu
1.
1. 5. Schneider
HEPNAROVÁ: dráma
– 27. nielen jeho bohatú kariéru,
na dobrodružnú
výpravu-aTesco,
náhodouUl.objavia najväčšie
Rocca(CZE/POL/SVK)
Siffrediho. Odhaľuje
slovenské
titulkymaterských
– 12. apríla o 19.30 hod.
veľmi nečakané veci… Proti „rodine“ bude stáť nielen
od 13.00 hod., pripravený je kultúrny
program
M.R. tajomstvo
Štefánikav208
apríla o 17.00
hod. aj hercove nadanie a nedávnemája
dejinách
Šmolkov.
rozoberá
rozhodnutie
úplne
ŠPUNTI
NA
VODĚ
veľmi schopná a nebezpečná hackerka, ale celkom prekškôl, i mládeže folklórnych zoskupení.
I ČEKAJÍ NA ZÁZRAK:
komédia
(CZE) Odhaľuje
– 30. a hovoríaozákladných
animovaný (USA),slovenský dabing
opustiť porno
priemysel.
všetkom, aj
Rodičia bratov Igora a Davida chystajú zlatú svadbu.
vapivo
aj
jeden
z
jej
členov.
Spoločne
sa
budeme
presúvať
ríla o 19.30 hod., 1. 5. o 17.15zahod.
– 16. apríla o 17.30 hod.
cenu zničenia vlastného mýtu.
Z Kanady priletí ich bratranec Ondra, povahou dobrodruh. z divokého pobrežia exotickej Kuby cez upchaté ulice New
MNÁ VOJNA: akčný / fantasy / dobrodružný
30. apríla o 17.00 hod., 1. 5. o 20.00 hod.
GLE: dobrodružný (USA) – 1. mája o 15.00 hod.
Východ / Západ SLNKA
MICHALOVCE
pon – 5:14 / 19:41 hod.
Odišiel si navždy, my zostali sme v žiali.
MsKS
Už privial osud opäťutčas,
Akou mierou bolesti
–
5:12 / 19:42 hod.
Zmĺkli Tvoje ústa, navždy utíchol tvoj krok.
ESNASTI JARNI JURMAROK
pre ktorý srdce pukástrzas.
–
5:11 / 19:44 hod.
a: 8.00 hod. – súťaž vopremeriam
varení kotlíkového gulášuhluchý priestor,
Poznáme ten pocit prázdnoty,
štvr – 5:09 / 19:45 hod.
or) / 10.00 hod. – otvorenie
(tribúnami
pri MsÚ)
/
na cestu, kam musí každý sám,
ktorý
zostal
poOdišiel
Tebe?
keď život druhú šancu
Ti. / 19:47 hod.
pia nedá
–
5:07
pina Družina, folklór trochu inak (tribúna MsÚ) /
len dvere spomienok zanechal nám otvorené dokorán.

Pohotovosť v lekárňach

OPUSTILI
NÁS

MENINY
oslavujú:

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

SPOMIENKA

V srdciach zármutoksob
a prázdno
Tebe zostalo...
– 5:05po/ 19:48
hod.
ned – 5:04 / 19:50 hod.
Jeden smutný rok uplynie 15. apríla od
smutnej chvíle, kedy nás vo veku 56
rokov navždy predišiel do večnosti drahý
syn, brat, manžel, otec, švagor a krstný
otec

OPUSTILI
NÁS

LISKO V HUMENNOM

Spomienka

SV-Z-R/000868

očnosti na Slovensku a v
Ing. Dušan V I N Č U R
ahraničí (Holandsko)
Ing. Dušan V I N Č U R
zVLiptovského
výkonu práce: Stročín (SR) /
tichosti odišielMikuláša,
na večnosť v predvečer
V HUMENNOM
z Liptovského
Mikuláša,
Holandsko
rodák
zo Slovenskej
Margita
Kováčová, nar.Volovej.
1939
16. apríla
pred dvomaVolovej.
rokmi vo veku
rodák
zo Slovenskej
nástup možný ihneď
Mikuláš Dudič, nar. 1947
87
rokov.
Navždy
odišiel
môj
láskavý
davky na zamestnanca:
Ján Tkáč, nar. 1950
Ďakujeme blízkym, priateľom a známym, ktorí svojou
Ako plamienky
sviec plápolajú v nás spomienky...
tolárstve / pozitívny prístup
a milovaný
manžel.
Ktos ste
hozosnulým,
poznali,kondolenciou a kvetinovými
účasťou
na poslednej
rozlúčke
našim
/ zmysel pre detail / znalosť
V SNINE Osud nevráti, čo raz vzal...
venujte
mu,náš
prosím,
tichú
darmi
zmiernili
nesmierny
žiaľ spomienku.
v srdciach i na duši.
Smútiaca rodina
ického jazyka výhodou.
Anna Kračuniková, nar. 1928
e životopisySzasilajte
S bolesťou na duši
i láskou
spomína
Štefan
Karľa, nar.
1935 smútiaca rodina.
láskounaspomína a nikdy nezabudne manželka Magda.
e-mailovú
Anna Telváková, nar. 1936
su: info@bginterier.com
Emília Demčáková, nar. 1945
ontakt: +421 903 615 450
(pochovaná v Zempl. Hámroch)
Viera Džulová, nar. 1966
Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime po rokoch.
V STRÁŽSKOM
Na Teba zostali nám v skutku krásne spomienky.
útorný 25-metrový bazén
Fedor Malík, nar. 1938
Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú viac ako ostatní,
zatvorené – sanitárny deň
8.15 – 9.00 hod.
o to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.
V DLHOM N/CIR.
13.00 – 16.00 hod.
Margita Burdová, nar. 1948
17.30 – 20.00 hod.
Šestnásť rokov uplynulo 23. apríla od smutnej
13.00 – 16.00 hod.

HE-R/0067

spomínam na svojho
milovaného
S hlbokým
zármutkommanžela
oznamujeme priateľom a známym,
že nás 15. apríla vo veku 56 rokov navždy predišiel do
obu nábytkov a bytových
večnosti
syn,N
otec,Amanžel, švagor a krstný
zariadení.
Jánamilovaný
B E brat,
HÚ
otec
na plný úväzok v stabilnej
z Humenného.

STOLÁROV

SV-Z-R/000867

SV-Z-R/000865

Už niet ho medzi nami, veľa sa zmení...
G interiér,
r. o. v srdci
So s.
smútkom
a bolesťou na duši už dva roky
e do pracovného pomeru

HE-R/0064

Spomienka
SPOMIENKA
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Hostia bez čestného úspechu. Gólmi Z. Cigána a Sališa Humenčania pookriali
-MJK-, Humenné
Konečne osvieženie v podobe víťazstva futbalových štvrtoligistov FK
Humenné. Po niekoľkozápasovej
zápornej šnúre sa výhra zrodila na
domácom trávniku ihriska Pri mlyne
v sobotu 8. apríla. Papierové indície
napovedali v prospech domácich. Aj
skutočnosť bola navlas rovnaká. Gólové kopačky mali v to popoludnie len
dvaja futbalisti, stačilo to však až na
päť presných zásahov. Súper z neďalekého Zámutova nedokázal naštrbiť
odpor domácich. Brankárovi Mirovi
Žofčákovi nezostávalo nič iné, len si
verbálne vydiskutovať deravú defenzívu vo vlastných radoch a nedôslednosť v zakončení svojich spoluhráčov.
Typicky aprílové počasie sa v Humennom vybúrilo minulý týždeň do posledného dúška. Slnečné teplé jarné dni vystriedali chladné, daždivé i veterné. Na
severe krajiny pohoreli vodiči na letných
pneumatikách, ktorí boli svojimi autami
pri viac ako desaťcentimetrovej čerstvej
pokrývke snehu bezradní, vo Vysokých
Tatrách mali zase lavínovú pohotovosť
horskí záchranári, keď museli vyslobodzovať turistov. Inak tomu nebolo ani
v deň futbalového stretnutia 20. kola,
keď sa slnko pravidelne zahrávalo so
zatiahnutou oblohou a dažďovými kvapkami, a naopak. Denná teplota sa v Humennom nevyšvihla cez 11 stupňov.
Hráči sa nezapotili, teda, aspoň v tomto
ponímaní. Trávnik bol primerane pokropený, trochu klzký.
Dvoma gólmi v priebehu piatich minút
zo 14. a 19. minúty naznačil Zdenko Ci-

gán vývoj zápasu. V 53. min. sa ulakomil aj Noro Sališ. Svoj hetrik v zápase si
zapísal v 61. min. Z. Cigán a bez nároku
na odmenu deklasoval ešte v 89. min.
(už s kapitánskou páskou) N. Sališ.
Na svoj ďalší zápas 21. kola cestujú
humenskí štvrtoligisti vo Veľkonočnú
nedeľu 16. apríla k súperovi OFK Dlhé
Klčovo.
IV. LIGA SEVER – 20. kolo

FK HUMENNÉ – ZÁMUTOV
5:0 (2:0)
Góly: 14., 19. a 61. Z. Cigán, 53. a 89.
N. Sališ.
Žlté karty: 22. Šaro – 68. Bajus. Rozhodovali: M. Homoľa – Pe. Kočiš, L.
Dzivjak. Divákov: 150.
FK: D. Vohar – N. Sališ, C. Vasiľ (64.
C. Vasiľ), Z. Cigán, Pe. Petričko (62.
D. Šatník), V. Voroňák, M. Babin, J.
Bialončík, L. Križanovský, M. Porvazník, J. Šaro (75. L. Krajník). Tréner: J.
Valkučák.
FK Tatran: M. Žofčák – V. Bontei, M.
Mikloš, M. Matvej (65. M. Matvej), J.
Adam, E. Hotra, R. Golubiev (78. R.
Golubiev), M. Mihok, M. Biž (57. J.
Bajus), M. Semanič, J. Martiník. Tréner:
M. Surgent.

Do 5. minúty sa domáci nedokázali odlepiť zo svojej polovice hracej plochy.
Priestor humenskej brány mohol ohroziť
v tom čase Mihok, ale mieril vysoko ponad. V 9. min. mali domáci výhodu troch
rohových kopov (Voroňák) v rade, neujal sa ani jeden. V 12. min. zaujala spolupráca Z. Cigán – Petričko iba brankárove rukavice, v rovnakej minúte vystrelil
Voroňák
ponad
bránu Zámutova.
Autové vhadzovanie domácich
z vlastnej polovice
v 14. min. položilo
základ gólového
ťaženia - Voroňák
potiahol loptu po
pravom
krídle
a vyslal center pred
šestnástku, okrem
brankára sa vo
veľkom vápne nenachádzal nikto od
súpera a Zdenkovi
Cigánovi nič nebránilo, aby zo 17
m prestrelil prázdny priestor a napol
sieť brány Žofčáka
– 1:0. Súper zavelil
v tomto momente
na ofenzívu. V 16.
min. rozvinul opäť
sľubnú akciu Voroňák, no PorvazNoro Sališ (v hlavičkovom súboji) korunoval herný výkon dvoma ník so Sališom sa
gólmi. | FOTO MJK

v päťke nedohodli.
Nádhernú spoluprácu Sališ – C.
Vasiľ a čítanie hry
zakončila priama
jedovka
Zdenka Cigána – 2:0,
a brankár Žofčák
sa opäť zlostil, no
zbytočne. V 26.
min. rohový exekútor
Voroňák
posadil loptu na
hlavu Z. Cigána,
ktorý ju sklepol
Bialončíkovi a ten
následne
loptu
ťukol hlavičkou
o ľavé brvno von
z brány. Aj humenského golmana D.
Vohara zachránila
žrď v 30. min. po
priamom kope.
V 35. min. vyzval
Vlado Voroňák
priamym rohovým
kopom brankára
hostí k zákroku.
Agilný humenský
futbalista,
Vo- Zdenko Cigán vyťažil pre svoje družstvo aj z hetriku.| FOTO MJK
roňák, v 49. min.
v sklze z päťky
prestrelil bránu.
V 53. min. sa Norbert Sališ preštrikoval všetkými
a zoči-voči zvýšil
vedenie domácich
na 3:0. Brankár
hostí sa v 61. min.
už ani nečudoval,
keď najvyšší hráč
Humenčanov, Z.
Cigán napol hornú
sieť pod brvnom
po priamom kope Kapitánsku pásku už nosí Cyril Vasiľ (uprostred). Jakub Šaro vyzval
domácich – 4:0. Vasyla Bonteiho k roznožke. | FOTO MJK

Kto z koho... vľavo Lukáš Križanovský. | FOTO MJK
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Semifinálová konfrontácia Fortuna a druholigistov v slovenskej pohárovej súťaži
Žlté karty: 56. Žofčák, 66. Sipľak –
69. Saláta, 87. Vittek. Rozhodovali: F.
Glova – T. Vorel, M. Tomčík. Divákov:
1 895.
MFK Zemplín: M. Kira – T. Sedlák,
Pe. Kavka, M. Sipľak, M. Šimčák – K.
Qose – M. Koscelník, S. Danko (61. F.
Serečin), A. Dimitriadis, I. Žofčák – K.
Kushta (59. V. Bragin). Tréner: Anton
Šoltis.
ŠK Slovan: J. Mucha – B. Sekulič, K.
Saláta, M. Rundić, F. Kubík – V. Savićević, T. Kóňa – M. S. Schet (60. F. Oršula), S. Soumah (79. R. Vittek), T. Priškin
– A. Čavrić (68. L. D. De Sa). Tréner:
Ivan Vukomanovic.

ZEMPLÍN MICHALOVCE
– SLOVAN BRATISLAVA
1:2 (1:1)
stav série – 0:1
Góly: 42. A. Dimitriadis – 6. T. Priškin,
55. S. Soumah.

Uplynulý týždeň bol poznačený typickým aprílový počasím, a tak nikto
vopred nedokázal odhadnúť, akým
ovzduším bude stretnutie Východ vs.
Západ ovplyvnené. Za veterného chladného počasia mali, však, oba tímy rovnaké podmienky. Zelený trávnik v srdci
Zemplína vydal náročnejšie podmienky
pre futbalistov, museli sa popasovať aj
s dažďom. Za zmienku stojí, že na opačných póloch sa ocitli dvaja naši rodáci –
Humenčan Maťo Koscelník v žlto-modrom drese Zemplínčanov a golman Ján
Mucha z Belej nad Cirochou v bráne
Slovana.
Veľmi lacným utŕženým gólom vstúpili
do dôležité duelu Michalovčania. Štandardný roh domácich v 6. min. spôsobil
skrumáž v päťke Michaloviec, loptu
si na opačnom krídle prevzal súper,
brankár Kira zbytočne opustil dôležité
územie pred svojou svätyňou, Tomáš
Priškin prešprintoval celé ihrisko a zostávalo mu už vo vhodnej pozícii čakať
na ideálnu prihrávku, aby prestrelil michalovského golmana – 0:1. Zverenci
Šoltisa ešte do polčasovej prestávky zavarili postupové ambície súpera. V 42.
min. po centri sprava na hranicu šestnástky posadil na svoju pravačku loptu
Grék Anastasios Dimitriadis a priamočiarou prízemnou strelou k pravej žrdi

vyrovnal na 1:1.
Golman Mucha
mal problém s viditeľnosťou cez
vlastnú defenzívu,
preto nedokázal
zareagovať včas.
Výraznejší gólový apetít mali
predsa len hostia.
Autora úvodného
gólu najprv v 55.
min. Matúš Kira
vychytal, zrazenú
loptu sa však ideálne „naservírovala“ z druhej strany
nabiehajúcemu
Guinejčanovi Seydouba Soumahovi, ktorý ani len
netušil, že takto
zakončí do prázdnej brány, keďže Medzi žrde futbalovej svätyne sa v prvom semifinálovom stretnutí
brankár Kira sa pred zrakom michalovských fanúšikov postavil 22-ročný Matúš Kira,
v tom momen- mládežnícky odchovanec sninského futbalového klubu. | FOTO ARCHÍV MJK
te konfrontoval
– Vaščák (63. Lipták), Šebesta. Tréner:
s Priškinom – 1:2. Lepšie tak na finálový Jozef Kostelník.
súboj vykročili Bratislavčania, karty sa
však ešte môžu tento týždeň premiešať... Jediný gól rozhodol o víťazstve Popradu
na svojej pôde. Jeho autorom bol Stano
POPRAD – SKALICA
Šesták. Bezgólový prvý polčas uviedol
1:0 (0:0)
oboch aktérov po obrátke do súboja opäť
stav série – 1:0
s vyrovnaným zbraňami. Rozuzlenie priGól: 56. S. Šesták.
niesla 56. minúta a keďže súper dokázal
Žlté karty: 60. Šesták – 20. Čikoš Pav- vo zvyšnom priebehu zápasu namiesto
ličko, 60. Pankarićan, 69. L. Hruška. dorovnania skóre už iba v 60. min.
Červená karta: nikto – 60. F. Panka- oslabiť vlastné rady (žlté a červené narićan (po 2. ŽK). Rozhodovali: J. Va- pomínanie Filipa Pankarićána), domáci
lášek – Pe. Chládek, Pe. Jenčura. Divá- už iba udržiavali svoje vedenie. Druhým
kov: 2 250.
čiarovým rozhodcom v prípade druhého
FK Poprad: A. Knurovský – Hatok, semifinále na futbalovom štadióne NTC
Palša, Peciar, Maťaš (70. Kica) – Hric v Poprade bol Humenčan Peter Jenčura,
– Medak (81. Daško), Kukoľ, Kapláň predseda Oblastného futbalového zväzu
– Šesták (73. Bilas), Šašinka. Tréner: Humenné. Kormidelníkom podtatranFrantišek Šturma.
ského FK Poprad je bývalý tréner ZemMFK Skalica: J. Čikoš-Pavličko – Švr- plínčanov, František Šturma.
ček, Majerník, Szöcs, Mizerák – Mészáros, Hlavatovič, Pankaričan, Hruška

V 83. min. akcia trojice Voroňák –
Križanovský – Sališ lízla hornú žrď
brány súpera. Hra po štvrtom góle stra-

tila na atraktivite, hostia síce mali často
loptu na kopačkách, ale domácu bránu
neohrozili. Svoju hernú prevahu na ih-

risku potvrdili domáci ešte gólom z 89.
minúty, ktorý si vychutnal N. Sališ. Zámutov nedostal šancu ani na čestný gól.

-MJK-, Michalovce, Poprad
Historicky prvýkrát vhupli michalovskí
futbalisti
MFK Zemplín do
semifinálovej série
slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft
cup. Prebojovali sa
medzi štvoricu najlepších o výhre 3:0
(1:0) nad ŠKM Liptovský Hrádok.
Určite najväčším prekvapením kola
bolo vyradenie fortunaligového družstva MŠK Žilina druholigovou MFK
Skalica (2:3). Semifinále sa už hrá na
dve vyhrané stretnutia. Súperom Michalovčanov je ťažký súper – Slovan
Bratislava, ktorý má v našej najvyššej
ligovej súťaži Únie ligových klubov
túto sezónu taktiež vysoké ambície (v
tabuľke dýcha na chrbát Žiline).
Semifinálové dvojice vytvorili Fortunaligisti (Zemplín Michalovce vs. Slovan Bratislava) z dolnej časti pavúka
a z hornej časti druholigoví (Poprad vs.
Skalica). Hralo sa cez týždeň 4., resp. 5.
apríla. Zverenci Antona Šoltisa majú na
svoje domáce zápasy jarnej časti sezóny prepožičaný futbalový stánok v Poprade. Tentokrát však dostali možnosť
odohrať duel po dlhšom čase na svojom
michalovskom štadióne, ktorý čaká na
svoju nutnú rekonštrukciu (podľa nových pravidiel SFZ).
Odvetné semifinálové súboje sú na programe v utorok 11. apríla o 18.30 hod. (Slovan – Michalovce) na Pasienkoch a 12.
apríla o 17.00 hod. (Skalica – Poprad).

Sektor domácich môže byť po zápase so Zámutovom spokojný. Tréner Jožko Valkučák
(uprostred) i Maťo Polák (vľavo). | FOTO MJK

Ostatné výsledky a tabuľka na strane
15.

Jeden z akrobatických kúskov J. Šara (vo vzduchu). | FOTO MJK
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FUTBALOVÝ SERVIS
III. LIGA VÝCHOD – 20. kolo

Snina – Bardejov. Nová Ves
6:0 (2:0)
G: 11. (11 m), 47., 58. a 64. O. Vyshnevsky, 21. Jo. Lukáč, 68. M. Pčola. ŽK: 34. Lukáč – 10. Jendroľ, 51.
Kyjak, 54. Kiseľ. ČK: nikto – 56. A.
Kyjak (po 2. ŽK). R: J. Mišenčík. D:
600.
MFK: M. Lojka (84. M. Mihaľov) –
Jo. Lukáč, M. Hreha, M. Balko, Ľ.
Jankaj, O. Vyshnevskyi, J. Skvašík, J.
Popovič (75. L. Čopík), J. Hreha (62.
Ľ. Penkhaus), Pe. Kukula, M. Pčola.
Tréner: Jozef Štafura.
Hostia začali nebojácne, v úvode sa
hralo prevažne v strede ihriska a nič
nenasvedčovalo tomu, že hostia odídu domov s debaklom. V 3.min. sa
odvážny prienik Vyshnevského skončil iba rohom, z ktorého nič nebolo.
V 7.min. prestrčil Skvašík loptu Popovičovi do 16-ky, ktorému obranca
v poslednej chvíli loptu vypichol.
V 8.min. ďalší individuálny prienik
Vyshnevského, ale center na voľného Skvašíka už išiel spoza bránkovej
čiary. V 9.min. po chybe obrancov
hostí sa pred 16-kou uvoľnil Skvašík,
jeho prudká strela preletela tesne nad
šibenicou. V 11.min. udrelo prvýkrát,
na Hrehov center zľava si nabehol
Vyshnevskyi, predskočil brankára
hostí, ktorý ho fauloval a nariadený
pokutový kop sám faulovaný hráč
bezpečne premenil na úvodný gól.
V 12.min. kontrovali hostia, pohotovú strelu Knapa z 20m Lojka
chytil bez problémov. V 13.min. po
rýchlom protiútoku a prihrávke na
Jakuba Hrehu hasil obranca v poslednej chvíli na roh. V 16.min. po
akcii Skvašíka a Vyshneského trafil
Skvašík technickou strelou iba bočnú
sieť. V 21.min. poslal Lukáč hlavou
Skvašíkov trestný kop od postrannej
čiary do šibenice a Sninčania viedli
2:0. v 23.min. zakončil peknú akciu
stredom Skvašík síce umiestnenou,
ale slabou strelou. V 31.min. sa po
rohu Skvašíka nedostal v 5-ke k lopte
Lukáč a ani Balko. V 36.min. si na
center Kiseľa nabehol Piľar, hlavičkoval však vedľa Lojkovej bránky. V
37.min. ďalšiu peknú akciu Skvašíka
zakončil Popovič prudkým volejom,
ktorý skončil tesne nad. V 40.min.
Vyshnevského únik a jeho následnú
prihrávku na úplne voľného Skvašíka
zblokoval obranca rovno do rúk brankára hostí. V 41.min. zakombinovala
dvojica Popovič – Skvašík, ich akciu
zakončil prudkou strelou Vyshnevskyi tesne nad. V 42.min. vystreli nebezpečne hosťujúci Haniš, Lojka bol
dobre postavený a ľahko chytil.
V 47.min. si na center Mariána Hrehu nabehol brat Jakub, obranca v
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poslednej chvíli ratoval na roh. Po
rohu Skvašíka vrátil Balko loptu oblúkom do 16-ky, v ktorej sa najlepšie
orientoval Vyshnevskyi a nekompromisnou strelou pod brvno nedal Jendroľovi v bránke hostí žiadnu šancu
a zvýšil na 3:0. V 53.min. vystrelil
Popovič z 25 prudko nad. V 56.min.
hosťujúci Kyjak zbytočne fauloval
Jankaja, dostal druhú žltú a musel
opustiť ihrisko. Od tejto chvíle bolo
už iba otázkou koľko gólov ešte Sninčania dajú. Ihneď v 58.min. po Balkovej prihrávke pekne uvoľnil Popovič Vyshnevského, jeho prudká strela
skončila v šibenici. V 64.min. Lojkov
dlhý výkop poslal Skvašík nádherne
do behu Vyshnevskému a ten prestrelil vybiehajúceho brankára hostí. V
68.min. sa po centri Kukuľu a hlavičke Jankaja ocitol v 5-ke úplne voľný
Pčola a pohodlne do prázdnej bránky
zavŕšil poltucet. Domáci sa uspokojili z výsledkom, prestriedali a hra
upadla. Hostia sa v závere snažili
o čestný úspech, ale Šottov trestný
kop v 76.min z 20m Lojka chytil. V
80.min. Skvašík zakončil naražačku s
Vyshnevským prudkou strelou nad. V
86.min. vystrašil striedajúceho brankára domácich Mihaľova nebezpečnou strelou tesne vedľa Šott.
Jaro Uchytil
• Pušovce – Trebišov 0:6, Svidník – V.
Revištia 0:2, Prešov B – Sabinov 1:1, Svit
– V. Opátske 1:1, Plavnica – Stropkov 2:0.
Trebišov		 17 12 2 3 44:9 38
V. Opátske		 17 9 7 1 43:18 34
Vranov n/T.		 17 9 3 5 27:16 30
Giraltovce		 17 8 4 5 31:15 28
Svidník		 18 8 3 7 33:28 27
Svit		 17 7 5 5 33:23 26
Snina		 18 6 7 5 34:22 25
Stropkov		 17 6 5 6 27:23 23
Sabinov		 17 5 6 6 31:31 21
V. Revištia		 16 6 3 7 21:23 21
Bard. N. Ves		 16 6 3 7 29:35 21
Plavnica		 17 5 4 8 25:29 19
Prešov B		 18 4 4 10 30:36 16
Pušovce		 18 1 0 17 7:107 3
Pozn.: FK Krásna/KE a Družstevník Veľký
Horeš zo súťaže odstúpili.
IV. LIGA SEVER – 20. kolo
Kračúnovce – Pakostov 3:1 (1:1), G:
43. Pe. Uhrin, 56. (11 m) D. Dzurjuv,
67. P. Lechman – 17. Pe. Gombita. /
Spiš. Podhradie – Medzilaborce 1:0
(1:0), G: 29. D. Vandraško. / Záhradné – Radvaň n/L. 1:0 (1:0), G: 25. M.
Kondžura. / FK Humenné – Zámutov
5:0 (viac na str. 12-13)
• Fintice – Raslavice 2:1, Štrba – Ľubotice 1:1, V. Tatry – Dlhé Klčovo 0:0.
Záhradné		 19 16 2 1 49:14 50

Šariš. Michaľany18 14 3 1 53:16
Kračúnovce		 19 11 3 5 32:19
Dlhé Klčovo		 19 10 5 4 40:22
Raslavice		 19 8 5 6 36:22
Spiš. Podhradie 19 8 3 8 32:22
Medzilaborce 19 7 5 7 30:34
FK Humenné 18 7 3 8 35:25
Radvaň n/L.		 19 7 3 9 30:27
Pakostov		 19 8 0 11 32:35
Fintice		 18 5 5 8 16:27
Ľubotice		 19 5 5 9 27:44
Zámutov		 19 5 2 12 17:38
V. Tatry		 18 2 4 12 9:56
Štrba		 18 1 4 13 16:53
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov zo
súťaže odstúpil.

45
36
35
29
27
26
24
24
24
20
20
17
10
7

V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 16. kolo
Sačurov – Jasenov 2:4 (1:1), G: 11.
a 60. J. Štuň – 16. V. Veselovskyy, 80.
R. Harakaľ, 83. R. Lazúr, 90. S. Soták. /
Seč. Polianka – Ptičie 3:2 (2:1), G: 21.
J. Bandoľa, 35. M. Breda, 79. J. Urban –
9. a 46. M. Čerňa. / Kamenica n/Cir. –
Hencovce 3:0 (1:0), G: 4. T. Čabák, 69.
S. Karna, 72. P. Vasiľko. / Ulič – Soľ 0:2
(0:1), G: 28. M. Hajník, 73. M. Sakala.
/ Bystré – Stakčín 1:0 (1:0), G: 21. (11
m) M. Eštok.
• Sedliská – N. Hrušov 0:0.
Soľ		 15 14 1 0 38:7 43
Jasenov		 15 14 0 1 46:18 42
Kamenica n/Cir. 15 8 2 5 25:21 26
Hencovce		 14 6 5 3 26:15 23
Ptičie		 15 7 1 7 32:29 22
N. Hrušov		 14 5 4 5 26:21 19
Stakčín		 15 5 4 6 22:24 19
Kochanovce/Brekov 14 6 0 8 24:23 18
Seč. Polianka 15 5 1 9 19:34 16
Sačurov		 15 5 0 10 25:30 15
Ulič		 15 3 3 9 23:42 12
Bystré		 15 3 2 10 14:32 11
Sedliská		 15 2 3 10 20:44 9
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo
súťaže odstúpilo.

I.TRIEDA HE – 16. kolo
Lackovce – Koškovce 1:1 (1:1), G: 16. M.
Škumanič – 35. D. Benec. / Lukačovce –
Lieskovec 3:1 (3:0), G: 7. M. Ondáč, 29.
S. Bačovčin, 43. vlastný (L. Židzik) – 75.
S. Hodor. * Borov – Udavské 5:1 / Ubľa
– Belá n/Cir. 1:0 / V. Hrušov – N. Ladičkovce 2:1, Papín – V. Sitnica 3:1, Dlhé n/
Cir. – Krásny Brod 4:1.
V. Hrušov		
Borov		
Ubľa		
Belá n/Cir.		
Dlhé n/Cir.		
Krásny Brod		
N. Ladičkovce
Udavské		
Lukačovce		
V. Sitnica		
Koškovce		
Lackovce		
Papín		
Lieskovec		

16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
16
16
15
15

14
10
8
6
6
7
6
5
5
5
5
4
4
2

2
3
3
5
5
2
2
4
3
3
2
3
3
6

0
3
5
5
5
7
8
7
7
7
9
9
8
7

51:12
37:12
30:22
32:21
26:25
29:35
36:35
31:44
28:33
23:29
17:29
25:39
20:36
19:32

44
33
27
23
23
23
20
19
18
18
17
15
15
12

II.TRIEDA HE – 16. kolo
Brestov – Turcovce 2:0 (0:0), G: 65. R.
Barnišin, 81. Pe. Makar. / Rokytov pri
HE – Hrabovec n/L. 5:2 / Hrubov – Zubné 1:5 / Ohradzany – Zemplín. Hámre
5:0 / Rovné – Ňagov 4:1 / N. Sitnica –
Kolonica 6:0 / Habura – Ulič. Krivé 4:0.
Ohradzany		 16
Brestov		 16
N. Sitnica		 16
Zemplín. Hámre 16
Zubné		 16
Habura		 16
Ňagov		 15
Rovné		 15
Ulič. Krivé		 16
Turcovce		 16
Rokytov pri HE 16
Kolonica		 16
Hrabovec n/L. 16
Hrubov		 16

12
10
9
9
8
8
8
7
5
5
4
4
3
0

2 2
2 4
3 4
3 4
5 3
3 5
2 5
2 6
4 7
3 8
4 8
1 11
2 11
2 14

46:15 38
36:24 32
47:17 30
33:24 30
40:21 29
36:22 27
34:22 26
32:25 23
35:43 19
26:35 18
28:51 16
31:47 13
15:48 11
15:60 2
-MJK-

STOLNOTENISOVÝ SERVIS
III. LIGA SEVEROVÝCHOD / (1. – 6.
miesto) * 10. kolo: ŠKST Humenné B –
Sedlice 10:8, Snina – Belá n/Cir. 9:9, Vranov D – Kamenica n/Cir. 10:8 / (7. – 12.
miesto) * 10. kolo: Tecák Vranov – Bardejov 7:11, Vranov E – Prešov 9:9, Lemešany
– Lužany pri Top. 11:7.
Sedlice
Humenné B
Vranov D
Belá n/Cir.
Kamenica n/C.
Snina A

21
21
21
21
21
21

18
17
11
10
10
8

1
1
2
3
0
2

2
3
8
8
10
11

278:100
250:128
191:187
200:178
186:192
148:230

58
56
45
44
40
39

IV. LIGA VIHORLATSKÁ / (1. – 6.
miesto) * 10. kolo: Kamienka – Brestov
11:7, Košarovce – Dlhé n/Cir. 14:4, Hra-

bovec n/L. – Čierne n/T. 11:7 / (7. – 12.
miesto) * 10. kolo: Snina B – Belá n/Cir. B
16:2, Vranov F – Kamenica n/Cir. B 15:3,
Zemplín. Hámre – Hencovce 11:7.
Hrabovec n/L.
Čierne n/T.
Košarovce
Kamienka
Brestov
Dlhé n/Cir.
Z. Hámre
Hencovce
Kamenica n/C.
Snina B
Vranov F
Belá n/C. B

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

17
15
13
10
10
5
11
10
10
5
5
1

1
1
2
2
2
4
4
4
1
6
1
0

3
5
6
9
9
12
6
7
10
10
15
20

237:141 56
230:148 52
221:157 49
189:189 43
191:187 43
176:202 35
208:170 47
208:170 45
187:191 42
182:196 37
163:215 32
76:302 23
-MJK-
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Svoje majstrovské ambície pretavili v boxerskom ringu na cenné kovy
-MJK-, (dm); Galanta, Kamenica n/Cir.
Kamenická boxerská obec od Cirochy
môže po národnom šampionáte oslavovať. Klub ŠK Miko fit-box bodoval
na najvyšších priečkach. Titul majstra a vicemajstra Slovenska v boxe
kategórie starších žiakov totiž putoval
na Východ krajiny. Zaslúžili sa o nich
Štefan Vrábeľ i Adrián Rak.
Stredisko vzdelávania a oddychu – hotel Kaskády pri Galante sústredil cez
víkend 1. a 2. apríla mladých borcov
v boxerskom ringu. Svoje zastúpenie
mali na Majstrovstvách SR kategórie
starších žiakov a mladšieho dorastu.
Tréner Marián Miko sprevádzal svojich
dvoch zverencov, ktorí mali tie najvyššie
ambície. Naprázdno sa nevracali, cenné

V prvý deň majstrovstiev bolo na
programe tridsaťtri vyraďovacích
zápasov. Jeden
z týchto absolvoval aj Adrián
Rak. „Reprezentoval nás v kategórii starších
žiakov s váhou do
54 kg. Bez väčších problémov
už v prvom kole
vyradil svojho
súpera z Giraltoviec systémom
RSC
(TKO) Svoju motiváciu zúročili v ringu – zľava: Adrián Rak, tréner Marián Miko a
a tým postúpil Štefan Vrábeľ. | FOTO ARCHÍV MM
do nedeľňajšieho
z Trnavy. „Veľmi dobre si Vrábeľ počífinálového boja,“ upresnil tréner kame- nal v priebehu celého zápasu, všetko mal
nických boxerov, Marián Miko. Druhý vo svojej réžii. Boxersky prevýšil svojho
z dvojice, Štefan Vrábeľ, získal voľ- súpera, suverénne zvíťazil 5:0 na body
ný žreb prvého kola, s ktorým postúpil a právom tak získal zlatú medailu aj tipriamo do finálového zápasu, vo váho- tul majstra Slovenska svojej kategórie,“
vej kategórii starších žiakov do 72 kg.
s hrdosťou v hlase ocenil Marián Miko
Oboch tak čakali dôležité boje o me- výkon druhého
daily. Adrián Rak vstúpil do ringu proti svojho zverensúperovi z Vranova nad Topľou. „Išlo o ca v majstrovveľmi bojovný a vyrovnaný zápas, kto- skom boxerrý skončil tesným rozdielom na body skom ringu.
v prospech súpera (2:3). Aj napriek „Na oboch som
tomu, že výsledok nedopadol podľa právom hrdý.
našich predstáv, na Adriána som veľmi Teším sa, že
hrdý, lebo predviedol perfektný výkon. pod mojimi
Bol to jeden z najkrajších zápasov v tej- rukami a vedeto kategórii,“ vyzdvihol účinkovanie ním rastú takésvojho zverenca tréner Miko na maj- to talenty. Som
strovstvách. Štefan Vrábeľ sa vo svojom rád, že môžem
finálovom zápase stretol so súperom spolupracovať

Vicemajster SR Adrián Rak (v červenom drese)
v kategórii starších žiakov vo váhe do 54 kg.

| FOTO ARCHÍV MM

so šikovnými mladými ľuďmi, ktorí na
sebe pracujú, majú cieľ a chcú niečo dokázať,“ konštatoval M. Miko.

INZERCIA
HE-S/0042

Štefan Vrábeľ (vpravo) ako víťaz kategórie
starších žiakov vo váhe do 72 kg. | FOTO
ARCHÍV MM

kovy zdobili ich
hrude.
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Tradičné plavecké preteky v Poprade najmä v podaní Čajbikovej a Melničákovej
(zk), -MJK-; Poprad, Humenné

štyridsiatky klubov zo šiestich krajín
zvádzali ostré súboje v krytom bazéne.

Svojím atraktívnym prostredím lákajú plavecké preteky „O cenu mesta
Poprad“ každoročne plavcov nielen zo
Slovenska. Tentokrát, na prelome mesiacov marec a apríl, poctil 50-metrový
bazén komplexu Aqua City Poprad na
svojom XXII. ročníku aj jeden exotický plavec – z Panamy. Zatiaľ, čo sa
bežní návštevníci vyhrievali v termálnych bazénoch a kochali pohľadom na
nádherné, slnkom ožiarené končiare
Vysokých Tatier, vyše štyristo plavcov

Z hľadiska účasti a pódiových umiestnení
sú pre humenský Plavecký klub Chemes
tieto preteky samozrejmosťou. Traja
plavci a šesť plavkýň vo veku 14 – 17
rokov sa postavili na štartovné bloky X.
ročníka Memoriálu Filipa Lutza, ktorý je
zároveň 3. kolom SPD.
Naša najtalentovanejšia dvojica svojej
kategórie - Sarah Čajbiková a Lenka
Melničáková si aj v popradskom dlhom
bazéne počínali úspešne. Čajbiková
v priamom súboji s najlepšou sloven-

Tréner Zoltán Kirschner (tretí sprava) sprevádzal do podtatranskej oblasti deväť
humenských „žralokov“. | FOTO ĽMEL

skou plavkyňou do
14 rokov, Sabínou
Kupčovou (ŠK Aquasport Levice), plece
pri pleci bojovala
o najrýchlejší čas v
disciplíne 100 metrov znak, aby napokon o dohmat skončila na druhom mieste.
Na dvojnásobnej trati
rovnakej disciplíny jej namerali tretí
najrýchlejší čas a
umiestnenie v prvej
desiatke účastníkov
získala aj v ďalších
troch disciplínach.
Melničáková si Melničáková a Čajbiková s najlepšou plavkyňou slovenských
vyplávala
dve rebríčkov do 14 rokov, Sabínou Kupčovou z Levíc. | FOTO ĽMEL
bronzové medaily v prsiarskych
disciplínach - na 50 a
100 metrov, v hlavnej
disciplíne podujatia 200 m prsia, ktorá
sa plávala ako „X.
ročník Memoriálu Filipa Lutza“ bez rozdielu veku, skončila
na deviatom mieste,
tesne za osmičkou
pretekárok, ktoré sa Momentka z pretekov v Poprade. Vľavo jeden z humenských
prebojovali do finálo- plavcov. | FOTO ĽMEL
vej rozplavby. Finále
Niny Vološinovej, tesne za pódiom v
ženskej i mužskej prsiarskej dvojstovky najnáročnejšej plaveckej disciplíne – mosa plávalo po položení kytice kvetov na týlik: štvrté miesto pri 200 m či piaty najštartový blok, za účasti otca nádejného rýchlejší čas na 50 metrov. Úlohou ostatslovenského reprezentanta, ktorý tragic- ných našich plavcov bolo zlepšiť si svoje
ky zahynul pri dopravnej nehode vo veku maximá, čo sa napriek tomu, že stále
18 rokov.
prebieha prípravná tréningová fáza na letZanedbateľnými zápismi by sa určite né majstrovstvá, aj podarilo. Spoločne si
nedali nazvať ani nešťastné umiestnenia vytvorili 24 nových osobných rekordov.

Zbytočné herné výkyvy humenských volejbalistov duel zdramatizovali
(ľsel), -MJK-; Humenné
Posledným zápasom 12. kola na domácej
palubovke sa kategória starších žiakov
rozlúčila aj s aktuálnou volejbalovou
sezónou súťaže M-SR Oblasť Východ.
Tú ukončia zverenci trénera Ľubora
Seleckého 6. mája vo Svidníku proti
víťazovi skupiny Východ, pod vysokou
sieťou svidníckeho A-čka. Tabuľkoví
susedia z 5. a 6. miesta v telocvični ZŠ
Laborecká mohli v sobotu 8. apríla prekvapiť navzájom. Humenčania vstúpili
do zápasu zle. Hrali ospalo, bez športového ducha.
ŠK Gymnázium Humenné
- MŠK Vranov n/T.
3:1 (-21, 23, 11, 12) a 3:0 (24, 16, 24)
ŠK Gymnázium: M. Roháč, A. Jaworski,
O. Blicha, F. Marton, M. Faltin, D. Belcák,
Š. Kornaj, R. Kasl, M. Ivančo.

„Súperovi sme darovali prvý set. Ten
nemusel „nič vymyslieť, ničím sa pričiniť
o zisk bodov, len prehodiť loptu na druhú
stranu,“ uviedol nás do duelu znepokojený
tréner. „Počas prestávky medzi setmi si
domáci „vyutierali“ palubovku pyramídou
s rybami (na prebratie sa z jarnej únavy).
Druhý set sa hral ako na hojdačke, opäť
s našimi nevynútenými chybami. Aj keď
sme to už premiešali peknými útočnými
kombináciami, nedokázali sme to potvrdiť
sériou bodov a výraznejšie sa súperovi
bodovo vzdialiť. Musím povedať, že šťastena v koncovke setu stála skutočne na
našej strane. Pohodu zo získaného setu sme
si preniesli nielen na ruky, ale hlavne do
hláv a v nasledujúcom priebehu zápasu na
ihrisku bolo už len jedno družstvo. Súpera
sme prevalcovali po každej stránke,“ dodal
Selecký.
Druhý zápas kola začali „gymnazisti“ ako
z učebnice. „Diktovali sme tempo (9:3),

no postupne sme skĺzli do „profesorskej s hrou a herným prejavom tímu. Herné
hry“ (14:10), vyústením čoho bola „in- výkyvy museli moji mladí volejbalisti cítiť.
farktová“ koncovka (19:24). Radosť však Je dôležité, aby si ich aj uvedomili a do
bola neskôr na našej strane, keď sme set budúcnosti sa takým situáciám vyhýbali,
zvrátili a vyhrali tým najtesnejším spôs- pretože nie vždy zápas musí končiť v ich
obom 26:24. Druhý set bol v našej réžii, prospech,“ konštatoval tréner Selecký.
hrali sme uvoľnene. Očakával som podobný aj tretí set, no
chlapci mali asi
málo napätia, a
tak hru museli
zdramatizovať.
Prvý
mečbal
ešte Vranovčania odvrátili, no
druhý sme si už
nedali vziať a
ukončili zápas vo
svoj prospech. Tri
sety plne v našej
réžii je málo na
to, aby som mohol byť spokojný Starší žiaci ŠK Gymnázium Humenné sa opäť zahrávali s volejbalovou
šťastenou. | FOTO ARCHÍV SEL

