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Fotografka Natália Vesma
sa prihovára Humenčanom
pohľadom a pocitom

Viac na str. 3

Po 100 rokoch objavili
a pochovali v Osadnom
pozostatky vojakov z I.
svetovej vojny
Viac na str. 9

Jediné lyžiarske stredisko pri
Humennom definitíve zanikne

Na známom lyžiarskom stredisku Skipark Chlmec v okrese Humenné sa už pravdepodobne nikdy lyžovať nebude.
MILAN POTOCKÝ, Chlmec

Zlá správa pre všetkých priaznivcov lyžovania a zimných športov.
Najznámejšie lyžiarske stredisko
v regióne Zemplína a jediné v okrese Humenné definitívne zanikne.
Potvrdil to starosta obce Chlmec
Cyril Hirjak. Hoci stredisko nebolo
v prevádzke už minulú zimnú sezó-

nu, mnohí priaznivci lyžovania sa
nádejali, že sa po ročnej prestávke
otvorí aspoň túto alebo nasledujúcu sezónu. Hirjak potvrdil, že je
definitívny koniec. V týchto dňoch
už rozoberajú na svahu technické
zariadenie a vybavenie. Zo strediska už odviezli vodné delá a ratrák.
Na svahu vykopali elektrické rozvody a odmontovali potrubie, kto-

ré slúžilo na prívod vody na umelé
zasnežovanie. Na zjazdovke už odmontovali aj stĺpy s osvetlením určené na nočné lyžovanie. Postupne
rozoberú aj vleky.

Stredisko bolo obľúbené

Lyžiarske stredisko v Chlmci postavili v roku 1987 ešte za bývalého
režimu v rámci akcie „Z“. Pôvodne

niesol názov Stredisko zimných
športov. Bolo náhradou za zrušené
stredisko Ruské, ktoré zaniklo v súvislosti s výstavbou vodnej nádrže
Starina. Dôvodom výstavby v danej
lokalite boli veľmi dobré snehové podmienky v okrese a vhodná
poloha. Výstavba strediska mala
význam aj v spojitosti s blízkym
rekreačným priestorom Zemplín-
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Jediné lyžiarske stredisko pri Humennom definitíve zanikne
pokračovanie zo strany 1

ska šírava, s možnosťou využitia
ubytovacích kapacít rekreačných
zariadení v blízkosti vodnej nádrže
aj v zimných mesiacoch. Lyžiarske
stredisko si obľúbili lyžiari nielen
z Humenného, ale aj z okresov Michalovce, Snina, Trebišov a Vranova nad Topľou. V roku 2004 kúpila
stredisko od obce spoločnosť Ski
Park Chlmec, s.r.o.. Zaplatila zaň
250-tisíc korún. Firma odkúpila
časť pozemkov a prístupovú cestu, niektoré pozemky si prenajala
od Urbárskej a pasienkovej spoločnosti Chlmec. Plány zo strediskom
boli na začiatku veľké. Firma investovala do technického vybavenia. Od roku 2007 zabezpečovali
umelé zasnežovanie a o rok neskôr
aj nočné lyžovanie. V centre strediska sa nachádzal objekt s občerstvením, požičovňa lyží, snowboardov a lyžiarskeho výstroja a ski
servis. V stredisku bolo 5 vlekov,
z toho 2 vleky pre lyžiarov začia-

Definitívny koniec. Na svahu už vykopali elektrické káble, odniesli potrubie určené
na umelé zasnežovanie. Demontovali aj stĺpy osvetlenia určené na nočné lyžovanie.
| FOTO: MILAN POTOCKÝ

točníkov a 1 vlek slúžil pre lyžiarsku škôlku. Starosta hovorí, že v
časoch najväčšej slávy strediska sa
v priebehu jedného dňa vystriedalo
na svahu aj tisíc ľudí. Cyril Hirjak
spresnil, že zo začiatku mala firma
so strediskom veľké plány. Uvažovalo sa s vybudovaní penziónov
s celoročnou prevádzkou a vytvorením pracovných miest pre obyvateľov obce.

Starosta: Je to definitívny
koniec

Stredisko bolo mimo prevádzky už minulú sezónu. Dôvodom jeho uzavretia
boli nevyhovujúce klimatické podmienky, ktoré sa z roka na rok zhoršovali. Nový záujemca na odkúpenie
a prevádzkovanie celého strediska sa
nenašiel. Firma preto postupne odpredáva technické vybavenie. Hirjak
priznáva, že je to definitívny koniec

„Škoda, bolo to perfektné stredisko. Žiaľ,
to sa už neoživí,“ potvrdil starosta obce
Chlmec Cyril Hirjak | FOTO: MILAN POTOCKÝ

lyžovania v Chlmci. Nepredpokladá,
že by sa ešte našiel nejaký investor,
ktorý by začal odznova a do strediska
investoval. „Škoda, bolo to perfektné
stredisko. Ľudia nám stále volajú
na obecný úrad a pýtajú sa, či už to
bude túto sezónu v prevádzke. Žiaľ,
to sa už neoživí. Je to smutné. Takéto
stredisko bude v regióne chýbať. Lyžiarske stredisko našu obec preslávilo
v regióne,“ poznamenal Hirjak.

Ocenenie Krídla túžby získala aj Marta Žegorgjaková z Humenného
Veľká scéna Divadla Jonáša Záborského v Prešove 10. októbra hostila laureátov ocenenia Krídla túžby. V sociálnych službách ich už po šiestykrát udelil Prešovský samosprávny kraj.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK, Prešov

Ceny za rok 2016 si z rúk predsedu PSK Petra Chudíka prevzali
traja laureáti. Rozhodli o nich na
základe nominácií členovia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve
PSK. V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb si cenu
spomedzi ôsmich nominovaných
prevzala Marta Žegorgjaková zo
Zariadenia sociálnych služieb
AKTIG v Humennom, ktorá je
jeho klientkou už deviaty rok.
Vďaka nezištnému prístupu k ľuďom, ochote pomôcť ostatným
i vďaka svojej aktivite v ergodielni, pri organizovaní kultúrnych,
spoločenských či duchovných
akcií je v zariadení vnímaná ako

človek s veľkým srdcom. Návrh
na ocenenie poslali zamestnanci
zariadenia. Ak momentálne nepracuje v dielni, pomáha ostatným prijímateľom pri rôznych
sebaobslužných činnostiach a
nákupoch, alebo im len tak spríjemňuje deň svojou prítomnosťou a rozhovorom s nimi. Je to
človek s veľkým srdcom, ktorý
nikomu neodmietne pomoc a
ktorému nikto nie je ľahostajný.
V zariadení je veľmi obľúbená
pre svoju dobrotu a obetavosť,
a to nielen prijímateľmi, ale aj
rodinnými príslušníkmi, ktorí sa
na ňu obracajú s pomocou psychickej podpory pre svojich blízkych. Pani Marta sa rada zapája
do všetkých kultúrno-spoločen-

ských akcií v zariadení aj mimo
neho a počas sv. omše v nedeľu
a sviatok vypomáha aj farárovi.
Svojou láskavosťou, úprimnosťou a nezištnou pomocou si získala srdcia všetkých.
Súčasťou programu bol aj
galakoncert
V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb si Krídla túžby spomedzi dvoch nominácií prevzalo
Centrum sociálnych služieb Clementia v Ličartovciach za viditeľný kvalitatívny posun v poskytovaní služieb, vytvorenie
rodinného prostredia, zlepšenie
materiálnych podmienok, no i
medziľudských vzťahov v zariadení. Návrh na ocenenie podali

rodinní príslušníci a opatrovníci
prijímateľov sociálnych služieb.
V kategórii zamestnanec zo
zariadenia sociálnych služieb
cenu spomedzi šiestich nominovaných získala Marta Murenková z Domova sociálnych
služieb v Giraltovciach. Súčasťou slávnostného programu
bol aj tentoraz galakoncert, na
ktorom sa predstavili klienti zariadení z Humenného, Ľutiny,
Giraltoviec, Jablone, Batizoviec
Ličartoviec a zo Stropkova. Prešovský samosprávny kraj má vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27 zariadení sociálnych
služieb, ktoré poskytujú služby
pre 2 200 prijímateľov sociálnej pomoci.
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Natália Vesma sa prihovára Humenčanom pohľadom a pocitom

Jedinečná výstava fotografií ponúka návštevníkom pohľad do detskej duše.

Fotografka Natália Vesma je
členkou Fotoklubu Karpatské
obzory. V týchto dňoch prezentuje svoju tvorbu na samostatnej
výstave v Art Café Verchovina
v Humennom. Návštevníci tu
môžu zhliadnuť viac ako 90 autorkiných fotografií. Na výstave
dominujú portréty detí. Fotografka potvrdila, že sa vo svojej
tvorbe snaží vcítiť do detskej
duše a zachytiť vnútorný svet
detí. „Ja som v podstate celý
život dieťa, aj keď som dospelá.
Deti mám veľmi rada, je to aj
moja práca, profesia. Celý život
pracujem s deťmi. Tým dieťaťom zostávam stále,“ vyznala
sa fotografka, ktorá vyučuje na
Spojenej internátnej škole v Humennom.

sa pozeráme na tie svoje problémy a nejako nám uniká detská
duša. Ja som s tou detskou dušou stále zomknutá, je stále pri
mne,“ povedala fotografka. Na
snímkach zachytáva aj hendikepované a postihnuté deti. „Ale
vôbec ich neberiem ako deti s
nejakým postihnutím. Pre mňa
sú to deti ako každé iné, beriem
ich, ako keby boli zdravé. Majú
krásnu čistú dušu. Dá sa s nimi
krásne rozprávať. Vnímať ich
celkový život, pohľady a mám
ich neskutočne rada,“ uviedla
Natália Vesma. Portréty detí
zachytávajú nielen ich pohľady,
ale vyjadrujú aj ich pocity. „Je už
len na divákovi, ako sa bude na
tie deti pozerať a ako bude vnímať ich myšlienky, ktoré v nich
vidí, alebo pocity, ktoré deti prežívajú“.

Fotografka: Často nevnímame pocity detí

Kolegovia oceňujú jej cit
pre portréty

Milan Potocký, Humenné

Na výstave dominujú čiernobiele portréty. „Ja mám radšej
čiernobielu fotografiu. Na čiernobielej fotografii sa dá lepšie
vystihnúť pohľad dieťaťa alebo
osoby, ktorú fotím. Nič ma neruší na tom pozadí. Všetko je čiernobiele, čisto sa zameriam na
ten pohľad, na to dieťa. Pokiaľ
chcem, aby ten pohľad niečo
vypovedal a povedal, preto som
zvolila túto čiernobielu fotografiu. Mám ju veľmi rada a uprednostňujem ju pred farebnou
fotografiou,“ priblížila Natália
Vesma. Dodala, že celý život
sa snaží pochopiť detskú dušu.
„V podstate aj keď sme dospelí,
tým dieťaťom zostávame stále,
len sme akosi pozabudli, že tým
dieťaťom sme niekedy boli, a že
sme prežívali tie isté pocity ako
deti, ktoré sú okolo nás a ktoré
teraz často nevnímame alebo

Fotograf a kurátor výstavy Miroslav Porochnavý ocenil najmä Natáliin cit pre portréty.
„Natália dokáže zachytiť aj takú
zvláštnu atmosféru, pocity a nálady, a to je umenie zachytiť to
v portrétoch. Ako náš život nie je
vždy pestrofarebný a veselý, tak
aj táto výstava možnože bude na
nás pôsobiť trošku pochmúrne,
možno trošku smutno, ale aj o
tom je život. Portrétová fotografia je jedna z najnáročnejších
činností vo fotografii. Natália
sa do tejto najnáročnejšej pozície snaží dostať a veľmi sa jej to
darí,“ vysvetlil Porochnavý.

Pripravuje knihu

Návštevníci si môžu na výstave
pozrieť viac ako 90 fotografií.
Portréty detí dopĺňajú aj abstraktné fotografie, ale aj fotky,
ktoré tvoria fotoilustrácie ku

Fotografka Natália Vesma odhaľuje na portrétoch úprimnú detskú dušu. | FOTO: MILAN
POTOCKÝ

Na výstave si môžete pozrieť viac ako 90 fotografií z jej tvorby. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

knižke U mrázika. „Túto knižku
v podstate tvorím a stále pridávam k nej fotografie. Je to kniha
rozprávok o deťoch, o ich pocitoch a prežívaní, o snoch, ako sa
plnia tieto sny a, samozrejme,
nechýba tam fantázia, čarodejníci a rôzne postavičky,“ prezradila
fotografka. Na výstave zaujali aj
fotografie, ktoré nasnímala v zrekonštruovanom
humenskom
podchode. „Tie steny sú na fotografovanie proste perfektné.
Pretože, keď je pekné počasie
a vystihnete tú zlatú hodinku, tak
jednoucho sa tam odráža svetlo
na žltých a modrých doskách.
Keď sledujete a pozorujete ľudí,

ktorí chodia hore-dole, tak sa
vám vytvoria zaujímavé obrazy.
Dalo sa tam krásne fotiť,“ povedala. Ďalšia časť fotografií je zo
série Človek a kríž. „Väčšinou
vnímame kríž ako symbol viery.
Ja zase vnímam kríž ako niečo
iné, ako kríž, ktorý si človek nesie na svojich pleciach. To, čo si
počas života nanosil a naťahal,
to si musí aj so sebou niesť. Sú
to také moje myšlienkové pochody a predstavy. Sú to fotografie
na také hlbšie zamyslenie,“ povedala. Niektoré fotografie, na
ktorých zachytáva rôzne súsošia,
nafotila v Prahe. Výstava potrvá
do 12. novembra.
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Podpaľač zapálil taxík
Vozidlo taxislužby zhorelo úplne do tla. Páchateľ sa pokúsil
zapáliť aj ďalšie auto.
mpo, Michalovce

V Michalovciach opäť horel taxík.
Neznámy páchateľ ho podpálil
v závere uplynulého týždňa v piatok nadránom. Vozidlo Škoda Fabia
bolo odstavené na Ulici severnej na
sídlisku SNP. Podpaľač najprv polial horľavou kvapalinou celé auto
a potom ho zapálil. Oheň úplne
zničil motorovú časť auta a interiér.
Michalovským hasičom sa podarilo

oheň zlikvidovať a zabránili jeho
rozšíreniu na vedľa stojace vozidlo.
Zisťovateľ príčin požiarov z Hasičského záchranného zboru (HaZZ)
v Michalovciach Marián Kováč
uviedol, že príčinou požiaru bolo
úmyselné zapálenie vozidla neznámou osobou za pomoci horľavej
kvapaliny a otvoreného ohňa. Zisťovateľ príčin požiarov potvrdil, že
neznámy podpaľač chcel podpáliť
aj druhý taxík, ktorý bol zaparkova-

ný v blízkosti horiaceho auta. Škodovku
polial horľavou kvapalinou, ale zapáliť Zhorený taxík. Páchateľ polial horľavinou aj druhé vozidlo, ale
zapáliť ho už nestihol. | FOTO: MIPO
ju už nestihol. Podpaľača pravdepodobne vyrušilo ne- požiaru a policajný technik zaistil
jaké prichádzajúce vozidlo a utie- stopy. Naposledy horeli taxíky
kol. Na čelnom skle osobného auta v Michalovciach pred rokom. Dve
nechal pohodenú plastovú bandas- vozidlá taxislužby, ktoré boli zaparku, v ktorej bola horľavá kvapalina. kované na Okružnej ulici, vtedy tiež
Okolnosti požiaru už vyšetruje po- zapálil neznámy podpaľač.
lícia. Kriminalisti prehľadali okolie

Mesiac úcty k starším v Kamenici nad Cirochou

Vo štvrtok 6. októbra sa v kinosále kultúrneho domu v Kamenici nad Cirochou uskutočnil kultúrny
večer pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
šb, Kamenica nad Cirochou, FOTO: ŠB

Program začal o 17.00 hod. vystúpením ženského speváckeho zboru
Drienky. V sprievode detí prišli na
pódium a zaspievali piesne, ktoré potešili dušu diváka a správne
naštartovali atmosféru večera. Po
ich predstavení vystúpil so svojím
prejavom riaditeľ školy Mgr. Slavomír Tokár, ktorý privítal rodičov
a starých rodičov, ktorým bol večer
predovšetkým určený. Po tomto
akte už pódium patrilo deťom a ich

programu, ktorý pozostával z recitácií, spevu, divadelných scénok
a tanca. Pred vystúpením hostí z
Ukrajiny sa prítomným občanom
prihovoril starosta obce Ing. Alexander Bugyi, ktorý poďakoval vystupujúcim a divákom – seniorom
zablahoželal k ich sviatku. Pozval
na pódium folklórny súbor Kameničan z partnerskej obce Kamenica
na Ukrajine. Ich vystúpenie bolo
živé, dynamické a ohlas publika
nenechal na seba dlho čakať. Po
skončení oficiálnej časti programu

nasledovalo malé pohostenie vo
vestibule kinosály, kde bol priestor
na stretnutia a rozhovory. Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí sa
akokoľvek podieľali na príprave
programu, zvlášť pani učiteľkám

zo Základnej školy s MŠ a ŠJ za
prípravu programu a deťom, ktoré
vystúpili. Poďakovanie patrí aj našim priateľom z Ukrajiny. Veríme,
že sa pri príležitosti mesiaca úcty k
starším stretneme aj o rok.

Autobusy a nákladiaky boli pod drobnohľadom polície v celej Európe

Počas celého uplynulého týždňa prebiehala na slovenských cestách dopravno-bezpečnostná akcia TISPOL.
mpo, Humenné

Polícia sa zamerala na dodržiavanie
povinností domácich i zahraničných vodičov autobusov a nákladných vozidiel. Pod drobnohľadom
policajtov bolo napríklad dodržiavanie doby jazdy a odpočinku,
tachografy, doklady potrebné na
vedenie vozidla, technický stav, dodržiavanie hmotnostných limitov
a predpisov pri preprave nebez-

pečných vecí a odpadu. Policajti si
tiež všímali dodržiavanie povolenej
rýchlosti, zákaz požívania alkoholu
a návykových látok za volantom,
dodržiavanie predpisov chodcami
i ďalších povinností, ktoré sú často
príčinou tragických dopravných
nehôd. Policajti kontrolovali uplynulý týždeň kamióny nie len v celej
Európe, ale aj na území všetkých
krajov Slovenskej republiky.

Vodiči autobusov zavinili
na Slovensku 63 nehôd

„Za deväť mesiacov tohto roka zavinili vodiči autobusov 63 dopravných nehôd, o život prišla jedna
osoba, ťažko sa zranilo deväť osôb
a ľahko 70 osôb. Alkohol bol zistený v jednom prípade. Za deväť mesiacov tohto roka zavinili vodiči nákladných vozidiel 915 dopravných
nehôd, o život prišlo 23 osôb, ťažké
zranenia utrpelo 66 osôb, ľahko sa

zranilo 407 osôb. Alkohol bol zistený v 66 prípadoch,“ vysvetlila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru
SR Denisa Baloghová. TISPOL je
medzinárodná stavovská organizácia, ktorá združuje služby dopravných polícií európskych krajín, aby
aj takýmto spôsobom prispela k
bezpečnosti cestnej premávky na
európskych cestách. Už niekoľko
rokov sa do celoeurópskej akcie zapája aj Slovensko.

PONDELOK
17. OKTÓBRA 2016

HUMENSKÝ EXPRES

INZERCIA | 5
HE/0006

6 | SPRAVODAJSTVO

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
17. OKTÓBRA 2016

Jozef Pavlík poodhaľuje tajomný svet húb

Jozef Pavlík sa venuje výskumu a fotografovaniu húb. Veľmi úspešne spolupracuje s Mykologickou spoločnosťou pri
SAV v Bratislave. Objavuje vzácne druhy rastúce vo Východných Karpatoch.
D. Kapráľová, kurátorka kaštieľa v Snine

Je vzácnosťou stretnúť dnes
človeka, ktorý chodí po lesoch, parkoch, lúkach len
preto, lebo miluje ich „mikrokozmos“. Chce sa viac dozvedieť o jednotlivých druhoch
živých organizmov, uchytiť
všetky súvislosti, podeliť sa
s nimi. Zdokumentovať ich,
nafotografovať a potešiť sa z
vizuálnej krásy. Jozef Pavlík,
neprofesionálny
mykológ,
je vyštudovaný strojár a celý
jeho predchádzajúci život
bol spojený so strojárstvom.
Zlom nastal po zániku národného podniku Vihorlat v
Snine. U každého človeka ide
o vedomie, že pre niekoho
alebo niečo žije. Jozef Pavlík

našiel náhradu svojho záujmu vo výskume a fotografovaní húb. Veľmi úspešne
spolupracuje s Mykologickou
spoločnosťou pri SAV v Bratislave a objavuje vzácne druhy
rastúce vo Východných Karpatoch.

Huby ho inšpirovali
aj k umeleckým fotkám

Ako sám autor hovorí: „Huby
dokumentačne spracovávam
a mojím cieľom je zdokumentovať ich v čo najväčšom
množstve druhov z okolia
Sniny. Vysušené a určené
exikáty zasielam do múzea,
alebo mykológom - špecialistom. Zo začiatku ma bavilo
fotiť dokumentárne zábery

Študenti darovali krv
ab, Humenné, FOTO: AB

Začiatok školského roka na
SOŠ polytechnickej v Humennom je už tradične spätý
s darcovstvom krvi. Vo štvrtok, 6.októbra 2016, tak ako
posledné dva roky, sa pod ve-

dením Ing. Marcela Volohdu
vybralo osem študentov štvrtého ročníka darovať krv na
hematologicko-transfuziologické oddelenie. Aspoň takýmto spôsobom sme chceli
pomôcť tým, ktorí našu pomoc potrebujú.

Všetky články našich novín nájdete aj
na našej webstránke:

www.humenskyexpres.sk

Nájdete nás aj na facebooku:

www.facebook.com/humenskyexpres

húb a vzácnych druhov kvetov, tzv. atlasovky, ale po čase
som sa vybral iným smerom
a do fotenia som zakomponoval aj svoje umelecké cítenie.
K svetu húb som si vytvoril za
tie roky silné osobné puto a
na fotkách sa snažím prezentovať stále niečo iné. Občas
prevláda vedecké hľadisko a
identifikačné prvky huby, občas sa snažím spolu s hubou
zachytiť aj jej biotop. Niekedy
preváži estetické cítenie alebo jedinečnosť daného nálezu.“

Zachytáva rozmanitosť tvarov, farieb, ale
aj mystiku

Prezentácia fotografií J.
Pavlíka v kaštieli v Snine vy-

povedá sama za seba. Nejde o mechanické nafotenie
húb pri prvom stretnutí s
nimi. Autor sa snaží porozumieť neverbálnej komunikácii v osobitom svete húb,
ovládať ich posunkovú reč.
Dvadsaťšesť farebných fotografií nie je len o hubách,
biotopoch, kde rastú, o ich
rozmanitosti tvarov, farieb,
rozmerov, ale aj o harmónii
a mystike, ktorú môže tak absolútne dokonale a geniálne
vytvoriť len príroda. Divák
sa na výstave často pristihne,
ako túto energiu vyžarujúcu
z fotografií nasáva. Výstava
v kaštieli v Snine potrvá do
konca októbra 2016.
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Pri Humennom sa nachádzajú najsevernejšie vinohrady na Slovensku

V katastri obce Brekov v okrese Humenné sa rodia vína, ktoré pochádzajú z najsevernejších slovenských
vinohradníckych honov.
Milan Potocký, Humenné

Obec Brekov je známa nielen
hradom, ale aj bohatou vinohradníckou tradíciou. Víno tu
bolo po stáročia súčasťou života
na hrade i v obci. Prvá písomná
zmienka o vinohradoch pochádza z roku 1772. Starosta obce
Peter Mihaľko hovorí, že história
vinohradníctva a vinárstva v tejto lokalite je však oveľa staršia.
„O brekovskom víne a vinohradníctve sa spomína aj v písomnej
zmienke už v 15. a 17. storočí. Vinohradníctvo sa tu ale rozvíjalo
už dávno predtým, ako máme
nejakú prvú písomnú zmienku o osídlení Brekova,“ uviedol
Mihaľko. Spresnil, že už v roku
1473 spomína kronikár v písomnej zmienke uhorského kráľa
Mateja Korvína, ktorý zimoval
na hrade Barko a vychutnával si
Te deum Barko víno. Ďalšia písomná zmienka o brekovskom
víne pochádza z roku 1683. Poľský kráľ Ján Sobielski III. sa vtedy vracal z víťaznej bitky proti
Turkom a zastavil sa na hrade
Barko, kde tiež pil Te deum Barko víno. Podľa historikov kvalita
vína vypovedala o dobrej vínnej
kultúre v tomto regióne.

Vinohrady sú raritou

„Obec Brekov je, čo sa týka polohy, najsevernejšia registrovaná
vinohradnícka obec na Slovensku. V okrese Humenné je jediná vinohradnícka obec, a to je
Brekov. Prešovský samosprávny
kraj nemá inú vinohradnícku
obec len Brekov. To je tiež rarita,“ vysvetlil Peter Mihaľko. Dodal, že ďalšou raritou je, že hoci
obec je v Humenskom okrese,
patrí do michalovského vinohradníckeho rajónu. „Pramení

to troška z histórie. Táto rajonizácia Slovenska bola robená
veľmi dávno, ešte v 50. rokoch.
To územnosprávne členenie posunulo Brekov do Prešovského
kraja a Humenského okresu.
Historicky obec Brekov stále
patrila do dolného Zemplína
nie horného,“ priblížil starosta
obce. Vinohrady zažili najväčší
rozmach v 70. rokoch, keď poľnohospodárske družstvo rozšírilo pôvodne vinohrady na takmer
40 hektárov. Mihaľko spresnil,
že brekovské družstvo ale víno
nikdy oficiálne neprodukovalo,
iba predávali hrozno. „Robili
víno, ale len pre seba, nie na distribúciu a trh,“ poznamenal. Po
roku 1990 vinohradníctvo v Brekove načas upadlo.

V obci Brekov v okrese Humenné sa nachádzajú najsevernejšie registrované vinohradnícke
hony na Slovensku. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Tajomstvo sa ukrýva vo
vápencovom podloží

Tradíciu vinohradníctva a vinárstva oživil práve starosta
Peter Mihaľko spolu so svojím
bratom Milanom v roku 1995.
V roku 2003 vysadili aj nové
vinohrady, pretože mnohé z pôvodných vinohradov už boli staré a zničené. V súčasnosti je pri
Brekove do 10 hektárov obrábaných vinohradov. Spoločnosť
Barko Vinum bratov Mihaľkových obhospodaruje 3 hektáre.
Mihaľko vysvetlil, že špecifikum brekovských vinohradov
je ukryté vo výraznom vápencovom podloží. Aj tým sa táto
vinohradnícka lokalita odlišuje
od ostaných na Slovensku. Vďaka jedinečnému podložiu tu dozrieva hrozno nenapodobiteľnej
kvality, z ktorého vyrábajú vína
s charakteristickou mineralitou
a arómou. „Takýchto lokalít je
na Slovensku veľmi málo, je len
zopár miest. Vápenec tomu vínu

Tradíciu vinohradníctva a vinárstva oživil starosta Peter Mihaľko (na snímke) spolu so svojím
bratom Milanom v roku 1995. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

dáva takú pikantnú dochuť,“
ozrejmil Mihaľko. Vysvetlil, že
vďaka globálnemu otepľovaniu sa viniču darí aj na severe
Slovenska. „Spolupracujeme aj
s vinohradníkmi z Poľska, kde
sa vo veľkom začína pestovať vinič. Začína sa to rozmáhať. Je to
spôsobené zmenou klímy, ktorá
z toho globálneho otepľovania
vyplynula,“ doplnil.

Vinári majú za sebou
zložitý rok

Vo vinohradoch na Vininčnej
hore pestujú odrody Muller-

Thurgau a Rizling Vlašský. Na
viničnom hone Gečová zasa odrody Chardonnay, Sauvignon,
Frankovu Modrú a Cabernet
Sauvignon. Mihaľko pripustil, že tento rok bol pre vinárov
komplikovaný a úroda nebola
ničím výnimočná. „Je to štandard. Tento rok bol veľmi zložitý na klimatické podmienky.
Počasie sa veľmi prudko menilo
a výkyvy teplôt boli niekedy až
dramatické. Z 30 stupňov na
pätnásť. Vlaha bola veľmi nerovnomerná. Bolo to zložité na
ošetrovanie viniča.“
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Záchranári sa v Humennom vrátili v čase do minulosti
Počas najväčšej celoslovenskej súťaže posádok záchranných zdravotných služieb s názvom Záchrana 2016 si záchranári vyskúšali
nielen modernú techniku a prístroje, ale aj staré náradie, ktoré používali felčiari pred 400 rokmi.
Milan Potocký, Humenné

V Humennom sa od 12. do
14. októbra uskutočnil XXV.
ročník najvýznamnejšej a
najprestížnejšej celoslovenskej súťaže záchranárov a posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou. Počas súťaže
riešili odborné úlohy, ktoré
boli zamerané na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
Cieľom zinscenovaných modelových situácií, ktoré pripomínali skutočné zásahy,
bolo preveriť teoretické a
praktické zručnosti záchranárov za sťažených podmienok.

Vyskúšali si prácu
felčiarov

Netradičná súťažná disciplína sa odohrávala aj v Expozícii ľudovej architektúry
a bývania Vihorlatského múzea v Humennom, kde bola
zinscenovaná modelová situácia zbojníckeho prepadu
a následná záchrana zranených. Záchrana sa odohrávala v dobových podmienkach
sedliackej usadlosti v 17. storočí. Záchranári plnili súťažnú úlohu bez inštrumentov
súčasnej modernej medicíny.
„Záchranári sa ocitli v časovej slučke. Zrazu sa našli
v dedine v 17. storočí a boli
svedkami udalosti, kde zbojníci prepadli dom a došlo tu
k nejakej bitke a konfliktu.
Domáci zostali ležať zranení.
Zbojníci s truhlicou zmizli.
Oni ako záchranári mali
povinnosť zakročiť, ale bez
moderných pomôcok. Museli pracovať tak, ako keby

boli v 17. storočí. K dispozícii
mali felčiarske nástroje a pomôcky, napríklad rozžeravené železo, ktoré sa používalo
na zoceľovanie, vypaľovanie
rán. Doteraz sa používa koagulácia, zastavuje sa tým krvácanie. Mali k dispozícii aj
liečivé bylinky a dokonca pre
umierajúcich sme pripravili
Bibliu a modlitby za umierajúcich,“ povedal rozhodca
súťaže a záchranár Július
Pavčo.

Súťažilo vyše 200
záchranárov

Záchranár vysvetlil, že hoci
táto disciplína vyvolávala
úsmev, mala svoje opodstatnenie. „Záchranná zložka musí vedieť komunikovať, pracovať a musia sa vcítiť
do tej situácie, keď pracujú
so zranenými aj umierajúcimi. Psychológovia hodnotili
ich empatiu a prístup. Využili sme prostredie skanzenu.
Nebola to recesia. Bolo to
prísne bodované,“ spresnil
Pavčo. Dejepisnej epizódy
zo života zbojníckej družiny
Andreja Savku, sa v skanzene zhostili členovia skupiny
historického šermu Vikomt
zo Sniny. Spestrením súťažného dňa v skanzene bola aj
ukážka inštalovanej historickej sanitky Škoda Tudor
1101 z roku 1948 s pôvodnou
zdravotníckou výbavou. Na
podujatí súťažilo vyše 200
záchranárov. Záchranárska
súťaž bola zaujímavá aj pre
širokú verejnosť. Návštevníci
podujatia mohli vidieť ukážky prvej pomoci, prehliadku
techniky Záchrannej zdravotnej služby, Hasičského

Záchranárom asistovali členovia skupiny historického šermu Vikomt
zo Sniny. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Netradičná disciplína sa odohrávala v skanzene. Záchranári si
vyskúšali staré medicínske nástroje, aké sa používali pred 300 rokmi. |
FOTO: MILAN POTOCKÝ

a záchranného zboru a polície. Záchranári absolvovali
na sanitkách aj spanilú jazdu
mestom. Podujatie zorganizovala Falck Záchranná, a.
s., s Asociáciou záchrannej

zdravotnej služby v spolupráci s Operačným strediskom
záchrannej zdravotnej služby
SR, mestom Humenné, Vihorlatským múzeom a s ďalšími organizáciami.
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Po 100 rokoch objavili a pochovali pozostatky vojakov z I. svetovej vojny

Kostry padlých vojakov boli odkryté lesnými traktormi pri zvoze drevenej guľatiny.
Prot. Peter Soroka, Osadné FOTO: PS

Na obecnom cintoríne v Osadnom
boli vo štvrtok 13. októbra pochované telesné pozostatky neznámych
ruských vojakov z I. svetovej vojny,
ktoré našli v lesoch neďaleko Osadného poľskí turisti. Kostry boli odkryté
lesnými traktormi pri zvoze drevenej
guľatiny a aby nálezcovia zabránili ich
zničeniu, nájdené ostatky pozbierali,
poukladali ich do jednotlivých vriec a
pochovali pod neďaleký hrubý buk. O
prípade bolo informované Ministerstvo vnútra SR, ktoré umožnilo kosti
exhumovať a dôstojne pochovať na
miestnom cintoríne.

Mali pri sebe drevené ikony
Presvätej Bohorodičky

V okolí obce Osadné prebiehali počas
I. svetovej vojny, hlavne v roku 1915,
kruté boje s obrovským počtom obetí.
Len málo z nich bolo pochovaných na
bývalom vojenskom cintoríne, väčšina však nemala to šťastie a zostala
na mieste zosnutia. Až pri stavbe
pravoslávneho chrámu v roku 1929
boli mnohí padlí vojaci exhumovaní
a spolu s vojakmi z cintorína v roku

1933 - 34 prenesení do krypty pod
pravoslávny chrám. Tu sa však zmestilo iba 1025 vojakov, a tak bolo ďalších 1467 pochovaných v dvoch šatách
na miestnom cintoríne. V lesoch však
zostáva ukrytých množstvo ďalších
obetí vojny, medzi ktoré patrili aj títo
nájdení ruskí vojaci. A že sú naozaj
ruskí, o tom svedčia ich osobné veci:
drevené ikony Presvätej Bohorodičky,
pravoslávne krížiky, gombíky z ruskej
rovnošaty, zvyšky ruských poľných lopatiek a topánok...

Padlých si uctili veriaci,
vojaci aj deti

V samotný deň pohrebu boli všetci
hostia privítaní pred obecným úradom starostom obce Mgr. Róbertom
Mikuláškom chlebom a soľou. Následne sa smútočný sprievod na čele
s krížom a cirkevnými zástavami
presunul na miestny cintorín. Tvorili ho príslušníci Ozbrojených síl SR
z Michaloviec, hostia z Ruskej federácie a jej ambasády v Bratislave, starostovia okolitých obcí, pravoslávni
duchovní, študenti Gymnázia v Snine,
žiaci ZŠ v Pčolinom, obyvatelia Osadného a ďalší. Pohrebné obrady vyko-

nali pravoslávni duchovní prot.
Peter Humeník z Humenného, prot.
Andrej Mikuláško z Čukaloviec, prot.
Simon Czap,
vojenský duchovný OZ SR, jerej Marián Kovaľ
z Pichného a miestny duchovný prot.
Peter Soroka, ktorý sa k prítomným
prihovoril kázňou. V nej poukázal na
to, že aj tento pohreb svedčí o tom, že
ani po 101 rokoch netreba zabúdať na
obete I. svetovej vojny, a aj po takom
dlhom čase im treba dať patričnú úctu
a poučiť sa z jej nezmyselnosti. Počas
ukladania telesných pozostatkov do
hrobov vojakmi armády SR strieľali
ďalší z nich salvy. Na konci smútočného obradu si hostia a žiaci zo škôl
uctili pochovaných vojakov položením dvoch červených karafiátov k ich
hrobom. Jednotlivé delegácie ešte
položili vence k pamätníku vyše 1400
vojakov z I. svetovej vojny, v blízkosti ktorého boli pochovaní aj títo

dvaja vojaci. K prítomným sa potom
prihovoril admirál Fetisov, bratranec slávneho ruského a sovietskeho
hokejistu Vjačeslava Fetisova, ktorý
Osadné navštívil už po druhýkrát.
V sále obecného úradu si potom z rúk
starostu Osadného prevzal čestné
občianstvo obce. Napokon sa vzácni
hostia poklonili aj vojakom v krypte
pod pravoslávnym chrámom v Osadnom. Je možné, že toto pochovávanie
nájdených pozostatkov vojakov z I.
svetovej vojny v Osadnom vôbec nebolo posledné, lebo v okolitých lesoch
sa môže nachádzať ešte veľa padlých
hrdinov. Každý z nich si však zaslúži
našu úctu a modlitbu, lebo oni položili
svoje životy za našu slobodu. Vičnaja
im pamjať!

JESENNÉ UPRATOVANIE V HUMENNOM - 4. – 28. október 2016
čistenie verejných priestranstiev, námestí a parkov * upratovanie
verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci
s užívateľmi bytov a domov * údržba trávnatých plôch * odstraňovanie divokých skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných
priestranstiev mesta * čistenie cintorína
Technické služby (TS) mesta Humenné zabezpečia mechanizmy na odvoz odpadu školám, z bytových a rodinných domov, z parkov a verejných
priestranstiev:
2 traktory pre zber vyhrabaného lístia, trávy a konárov * 1 nákladné auto
na odvoz veľkoobjemových kontajnerov * 1 účelové vozidlo zn. Fiat na zber
drobného odpadu * (v prípade potreby sa navýšia ďalšie mechanizmy)
Činnosti súvisiace s jesenným upratovaním budú zabezpečované zamestnancami TS, obyvateľmi mesta – majiteľmi rodinných domov a v spolupráci s predsedami vlastníkov bytov na základe zorganizovanej brigády a
drobnými obecnými službami pod vedením koordinátora.
Aktuálne stanovištia rozmiestnenia veľkoobjemových 7-m3 kontajnerov:
14. – 18. 10. * Ul. J. Kráľa; Ul. Sovietskych hrdinov; Domašanská ul.,
Brestovská ul. 2x, Gagarinova ul.; Pod lesom č. 10 a 18; Záhradná ul.;

Šmidkeho ul. – nad školou.
18. – 21. 10. * Košická ul. – MHD; Jasenovská ul. č. 105, cíp, ihrisko;
Čapajevova ul. – Čulenova ul.; Valaškovská ul – park; Valaškovská ul. –
Jasenovská ul.; Kukučínova ul.; Na Podskalku.
21. – 25. 10. * Družstevná ul. 1469; Pugačevova ul. – Ul. čsl. Armády;
Pugačevova č. 8; Štúrova ul. – výmenník; Gorkého ul. H-5; Hrnčiarska
ul.; Tyršova ul.; Laborecká ul. č. 28; Třebíčska ul. č. 14 – 15; Sokolovská ul.
Biologicky rozložiteľný odpad (vyhrabaná tráva, lístie, BRO zo záhrad) / akumulátory a batérie, odpadové oleje z motorových vozidiel a vyradené elektronické zariadenia – možnosť doviezť do areálu
TS, Sninská ul. 27, Humenné (6.00 – 14.00 hod. pondelok až piatok).
Viac informácií na tel. č.:
prevádzka komunálneho odpadu – 775 43 56, 903 272 406 (pristavenie a odvoz 7-m3 kontajnerov, resp. ďalšie pristavenia v rámci termínu / prevádzka verejnej zelene – 788 00 53, 0911 929 146 (poskytnutie mechanizmov na odvoz vyhrabaného lístia, trávy a konárov) /
sekretariát TS – 775 50 20, 0903 272 415
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obchodnú verejnú súťaž
na podávanie návrhov na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na prebytočný
nehnuteľný majetok vo vlastníctve PSK:

Riadková inzercia
0911 256 749
PRENÁJOM

 SOŠ technická Humenné, Družstevná 1737, 066 01 Humenné ponúka na prenájom NEBYTOVÝ PRIESTOR NA ZRIADENIE KANCELÁRIE. Viac informácií na
tel. č.: 0911 083 686.

Erb_PSK
7. j na 2010 14:41:08

DOMOV MLÁDEŽE S POZEMKAMI, k. ú. Humenné,
v správe Strednej odbornej školy Humenné.

HE-R/0025

Podrobné podmienky sú uvedené na webovej stránke PSK
www.po-kraj.sk

PREDAJ

Návrhy je potrebné doručiť
do 26. októbra 2016 do 13.00 hod. na adresu:

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 0908
102 786.

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

PRÁCA

HE-R/0001

 Prijmeme VODIČA na kamión pre vnútroštátnu prepravu. Viac info na tel. č.: 0905 749
672.

v zapečatenej obálke s výrazným označením
„Obchodná súťaž – príslušné označenie objektu – neotvárať!“
MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

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

STAVEBNÝ INŽINIER

ELEKTROINŽINIER

miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné
nástup možný: asap
pracovný pomer:
na dobu určitú
požadované vzdelanie:
VŠ druhého stupňa v odbore
stavebníctvo
prax v odbore: min. 3 roky
predpokladaný termín
ukončenia výberového
konania: 11. 11. 2016

miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné
nástup možný: asap
pracovný pomer:
na dobu určitú
požadované vzdelanie:
VŠ druhého stupňa v odbore
Elektrotechnika –
Elektrotechnické inžinierstvo
prax v odbore: min. 3 roky
predpokladaný termín
ukončenia výberového
konania: 11. 11. 2016

Žiadosť o zamestnanie
spolu so životopisom
zasielajte poštou alebo
e-mailom:
g.zeliznakova@chemes.sk
info - tel.: +421 57 771 2220

Žiadosť o zamestnanie
spolu so životopisom zasielajte
poštou alebo e-mailom:
g.zeliznakova@chemes.sk
info - tel.: +421 57 771 2220

HE/0008

vypisuje
výberové konanie
na pozíciu

HE/0009

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

a.s.

HE-R/0026
 LUKRATÍVNA PRÁCA s nadpriemerným
príjmom v Humennom. Viac info na tel. č.: 0919
314 919.
HE-R/0008
 Prijmem HARISTOV a PRACOVNÍKOV
NA GÁTER – drevovýroba. Tel. 0905 256 038.

a.s.

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

E K O N Ó M / -K A
miesto výkonu práce:
Chemes, a.s. Humenné
nástup možný: asap
pracovný pomer:
na dobu určitú
požadované vzdelanie:
VŠ druhého stupňa v skupine
odborov – Ekonomické vedy,
Ekonomika a organizácia,
obchod a služby
prax v odbore:
minimálne 3 roky
predpokladaný termín
ukončenia výberového
konania: 11. 11. 2016
Žiadosť o zamestnanie
spolu so životopisom zasielajte
poštou alebo e-mailom:
g.zeliznakova@chemes.sk
info - tel.: +421 57 771 2220
Nájdete nás aj na facebooku:
www.facebook.com/humenskyexpres

HE-R/0002

 Ponúkame PRÁCU PRE OPATROVATEĽKY v Rakúsku (Viedeň a
okolie). Podmienkou je prax v opatrovaní, rovnako potrebná je znalosť
NJ. Tel. 0902 087 243, 0915 333 579.
HE-R/0015

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén

Pon
ut

str, pia
štvr

RÔZNE
 REKONŠTRUKCIE bytov a domov.
Info na tel. č. 0915 949 949.
HE-R/0012

* Montáž STREŠNÝCH SNEHOVÝCH
ZÁBRAN. Tel. 0905 480 575.
HE-R/0023

* Pasce na kuny, líšky...; liahne a odchovne;
klietky pre prepelice, ohrádky; výstavné klietky; šklbačky a rezačky na krmivo; šrotovníky;
„omračováky“ na králikov; kŕmidlá pre kuriatka, sliepky a králiky; napájačky na vodu - www.123nakup.eu - rozvoz po celom Slovensku. Tel.
0907 181 800.

sob, ned
ut - sob
ned
ut - sob
ned

zatvorené – sanitárny deň
8.15 – 9.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
13.00 – 14.00 hod.
15.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
9.00 – 20.00 hod.
sauna – muži
13.00 – 19.00 hod.
10.00 – 19.00 hod.
sauna – ženy
14.00 – 18.00 hod.
10.00 – 19.00 hod.

Východ / Západ SLNKA

pon –
ut –
str –
štvr –
pia –
sob –
ned –

6:50 / 17:40 hod.
6:52 / 17:38 hod.
6:53 / 17:36 hod.
6:55 / 17:34 hod.
6:56 / 17:32 hod.
6:58 / 17:30 hod.
6:59 / 17:29 hod.

HE-R/0019
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HE/0008

vyhlasuje

HE/0007

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

a.s.

PONDELOK
17. OKTÓBRA 2016

HUMENSKÝ EXPRES

PONDELOK
17. OKTÓBRA 2016

MENINY
oslavujú:

HUMENSKÝ EXPRES
17. 10. Hedviga (Medzinárodný deň boja proti
chudobe)
18. 10. Lukáš, Lukas (Sviatok sv. Lukáša – patróna umelcov a maliarov, lekárov a chirurgov / Svetový
deň monitorovania vody / Svetový deň menopauzy)
19. 10. Kristián, Kristiána

20. 10. Vendelín, Vendelína (Medzinárodný
deň stromov / Svetový deň osteoporózy)
21. 10. Uršuľa (Deň pôvodných odrôd jabĺk)
22. 10. Sergej (Medzinárodný deň porozumenia
koktavosti)
23. 10. Alojzia (Svetový deň misií)

KULTÚRNE PODUJATIA, VÝSTAVY, MÚZEÁ, KINÁ

HUMENNÉ
MsKS
ŠÍPKOVÁ RUŽENKA
Členovia Bábkového divadla v Prešove
prichádzajú medzi najmenších so známou
rozprávkou – v nedeľu 23. októbra o 15.00 hod.
v divadelnej sále DK. Vstupné 2 eur.
HORNOZEMPLÍNSKE IMPRESIE 2016
Výstava obrazov namaľovaných výtvarníkmi
počas plenéra (8. – 12. 8.) na amfiteátri v Humennom – Vo výstavnej miestnosti DK potrvá
do 31. 10. 2016.
ART CAFÉ VERCHOVINA
NATÁLIA VESMA POHĽADOM A POCITOM
Výstava autorky Fotoklubu Karpatské Obzory.
Kaštieľ – Vihorlatské múzeum
TAJOMNÉ SAVANY AFRICKÉ
Veľkoformátový čierno-biely cyklus autora
Jozefa Česlu. Výstava fotografií slovenského
fotografa, lektora, predsedu fotografických
našich i medzinárodných súťaží.
MICHAL ČABALA: VÝBER Z TVORBY
Výstava k nedožitým 75. narodeninám akademického maliara z Čabín.
Kino Fajn
ANTHROPOID: historický, vojnový (GBR/
FRA/CZE) – 17. 10. o 19.30 hod.
INŠTALATÉR: komédia (CZE) – 18. 10.
o 19.30 hod.
TOTO JE NÁŠ SVET: dráma (USA) – 19. 10.
o 19.30 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU: komédia (CZE)
– 20. 10. o 19.30 hod., 23. 10. o 17.30 hod.
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JACK REACHER – NEVRACAJ SA: akčný,
krimi, dráma (USA); Tom Cruise – 21. a 22. 10.
o 19.30 hod.
DESIATY ŽIVOT LOUISA DRAXA: thriller
(CAN/GBR/USA) – 22. 10. o 17.30 hod., 23.
10. o 19.30 hod.
SNINA
MsKS
KRČMA POD ZELENÝM STROMOM
Divadelná rapsódia členov Divadla A. Duchnoviča v Prešove – v rusínskom jazyku vo
štvrtok 20. októbra o 18.00 hod. Vstupné 1 eur.
RUSÍNSKE SRDCE
Program rusínskeho folklórneho súboru Ruthenia z Bratislavy – v nedeľu 23. októbra o 15.00
hod. v kinosále DK. Vstupné 5 eur.
Kaštieľ
JOZEF PAVLÍK: SVET HÚB
Výstava fotografií neprofesionálneho mykológa.
PAVOL BREIER: ĽUDIA HIMALÁJÍ
Autorská výstava fotografií – sprievodné
podujatie Medzinárodného festivalu
outdoorových filmov.
ILUSTRÁTORSKÝ OLYMP
Retrospektíva ocenených ilustrátorov na
Bienále ilustrácií Bratislava.
Kino Centrum
5 OCTOBER + BRAČEK JELENČEK:
dokument (SVK/CZE) – 19. 10. o 17.30 hod.
ZILIONÁRI: komédia, akčný (USA) - 19. 10.
o 19.30 hod., 22. 10. o 17.00 hod.
JACK REACHER – NEVRACAJ SA: akčný,
krimi, dráma (USA); Tom Cruise – 21. 10.
o 20.00 hod., 22. 10. o 19.30 hod.

Anjel nádeje sa nakrátko zjavil vedľa mňa.
Vlial do mňa odvahu a silu veriť.
Dvoje krídiel povznášajú človeka
nad pozemské veci.
Úprimnosť zmýšľania a čistota srdca.
Úprimnosťou hľadáme Boha, čistotou sa mu približujeme
a prežívame ho vo svojej duši.
Slávou dobrého človeka je svedectvo dobrého svedomia.
(Lorna Byrne; Tomáš Kempenský)
Kto miluje, ten chce darovať seba samého. Niekto však musel odísť
z tohto sveta, z náruče najbližších skôr, ako by sme boli predpokladali.
Stalo sa tak pred ôsmimi rokmi. V tento smutný deň, sedemnásteho
októbra, zalial naše srdcia a duše žiaľ vo chvíli, keď nás vo veku
60 rokov po ťažkej a nevyliečiteľnej diagnóze navždy predišla
do večnosti naša milovaná

Gita J A C E V I Č O V Á
z Humenného.
Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične
opakuje, možno preto, aby nás povzbudil
vzdorovať osudu.
(Sv. Ján Pavol II. – rímsky pápež)
S láskou a úctou spomínajú Michalka
a smútiaca rodina.

HE/0027

SPOMIENKA

DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA: rodinná
komédia (FRA/AUS/USA); Kevin Spacey – 22.
10. o 15.00 hod.
ZEMPLÍNSKE HÁMRE
MÚZEUM
SNINA NA STARÝCH POHĽADNICIACH
Vernisáž autorskej výstavy pohľadníc Sniny
a okolia rokov 1900 až 1960 – v pondelok 17.
októbra o 17.00 hod. Výstava potrvá do 30.
11. 2016.

TIMRAVINA
STUDNIČKA
Vihorlatské múzeum v Humennom
sa pripája k inštitúciám
podporujúcim vzdelávanie spoločnosti v oblasti umeleckého slova
a vyhlasuje regionálne kolo XX.
ročníka súťaže v prednese pôvodnej
slovenskej prózy

Timravina studnička 2016.
Podujatie sa na pôde Vihorlatského
múzea uskutoční 26. októbra 2016.
Záujemcovia z okresov Humenné,
Snina a Medzilaborce sa môžu prihlásiť do 21. 10. 2016 na adrese múzea.
Propozície a súťažnú prihlášku
záujemcovia nájdu aj na internetovej
adrese - www.muzeumhumenne.sk
Ďakujeme pedagógom a recitátorom
za spoločné úsilie pri zdokonaľovaní
umeleckého prednesu a popularizácii
pôvodnej slovenskej tvorby.

PRANOSTIKA
Svätá Hedviga (17. 10.) do repy
a mrkvy ešte med zamiešava.
Sv. Hedviga polia zamyká.
Na sv. Lukáša (18. 10.) už má byť
obilie zasiate.
Okolo Lukáša hody sú radosť naša.
Keď na Uršuľu (21. 10.) a Kordulu
(22. 10. – česká patrónka lodníkov,
pútnikov a cestujúcich) vetry dujú,
potom celú zimu nás navštevujú.
Keď na Uršuľu svieti slnko a gazdiná
prinesie pod dobytok suché stelivo,
očakávajme dlhú jeseň.
Dva týždne po odlete divých husí
zvyčajne sneh padne.
Koľko zimy v októbri pribudne, toľko
jej v januári ubudne.
Keď v októbri mrzne a sneží,
nasledujúci január teplu sa teší.
(jac)

OPUSTILI NÁS
V HUMENNOM
Lorenzo Caputo, nar. 1945
Milan Špák, nar. 1954
V SNINE
Terézia Zidková, nar. 1929
Ján Gábrik, nar. 1933
Anna Goľová, nar. 1938
Gabriela Dobrovičová, nar. 1954
František Gajdoš, nar. 1972
V DLHOM N/CIR.
Terézia Danková, nar. 1969
V HUDCOVCIACH
Alojz Šivecký, nar. 1941
V MYSLINE
Mária Popelková, nar. 1951
V PAPÍNE
Jozef Surničin, nar. 1954
V UDAVSKOM
Štefan Marcinov, nar. 1930
V ZÁVADKE
Ján Vajs, nar. 1935
Myšlienka týždňa...
Dejiny nás učia,
že demokracia bez hodnôt
sa rýchlo premieňa na jasnú
alebo kamuflovanú totalitu.

(sv. Ján Pavol II. - rímsky pápež)

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
V HUMENNOM:
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / sob – ned: 8.00
– 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
17. 10. Mária, Krátka ul. 3
18. 10. Harmónia, Ul. 1. mája 2045/21
19. 10. Dr. Max - Pharmstore, Ul. 1. mája 23
20. 10. Avicena, Nemocničná ul. 41
21. 10. Lúč, Ul. 1. mája 22
22. 10. Pri kaštieli, Mierová ul. 33/1
23. 10. Slnečnica, Ul. 1. mája 21
V SNINE
pon – pia: 16.30 – 20.00 / sob – ned 8.00 –
20.00 hod.
17. – 23. 10. Nádej, Sládkovičova ul. 300
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.
17. 10. Nezábudka, Ul. A. Hrehovčíka 1
18. 10. Rozmarín, Štefánikova ul. 14
19. 10. Medipharm, Nám. osloboditeľov 18
20. 10. Sanamus, Nám. osloboditeľov 68
21. 10. Svätého Jakuba, Ul. M. Gorkého 4 (kino Mier)
22. 10. Dr. Max – Tesco, Sobranecká cesta 5910
23. 10. Dr. Max – Kaufland, Hviezdoslavova ul. 1
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PETER SAGAN – MAJSTER SVETA V CESTNEJ CYKLISTIKE
-MJK-, QATAR / DOHA, FOTO MJK (ZDROJ RTVS)
Na štart pretekov mužov Elite na
trati dlhej 258 km sa v nedeľu 16.
októbra medzi 199 cyklistami zo 48
krajín začlenila aj trojica Slovákov
– Juraj Sagan (1988), Peter Sagan (1990) a Michael Kolář (1992),
všetci z tímu Tinkoff Saxo. Majster
sveta z roku 2015, 26-ročný Peter
Sagan obhajoval svoj titul šiestykrát.
Od hromadného štartu sa držal
v líderskej skupine, ktorú ťahali
hlavne Taliani, Belgičania, Francúzi.

A z 25-člennej skupiny sa cca 2 300
metrov pred cieľom utrhol Holanďan
Tom Leezer, pokúsil sa však len o
neúspešný a predčasný únik. S dvoma Talianmi v čele peletónu sa
famózny Peťo Sagan vynoril z pravej
strany vytláčaný skupinou na cestné bariéry a prešpurtoval Angličana
Marka Cavendisha i Belgičana Toma
Boonena. Rodák zo Žiliny vyhral
časom 5:40.43 hodín. Dúhový dres
Petra Sagana opäť zviditeľní malé
Slovensko na cyklistickej mape.

Existenčný zápas slovenskej reprezentácie mužov. Robo Mak mal svoj strelecký deň

-MJK-, Trnava
Tretí kvalifikačný zápas reprezentačného
výberu mužov Jána Kozáka a tretí súper
pre Slovensko v skupine F. Štyristopäť
minút Slováci nedokázali svojim súperom
vsietiť gól. V utorok 11. októbra odohrali
„Kozákovci“ svoj existenčný zápas kvalifikácie na Majstrovstvá sveta v Rusku 2018.
Zoči-voči Škótsku na futbalovom štadióne
Antona Malatinského City Arena v Trnave.
Práve na tomto trávniku prehrali naši futbalisti s Anglickom a rovnako jednogólovú
prehru utŕžili aj v slovinskej Ljubljane.
Slováci verili v akýkoľvek gól do brány
škótskeho súpera, nastúpili v komplet bielych dresoch, vyliečený z kartového trestu aj
kapitán Martin Škrtel s ochrannou maskou
na tvári po zlomenom nose.

Kapitán slovenskej „repre“ Martin Škrtel (s maskou) a golman Matúš Kozáčik
pred zápasom so Škótskom. | FOTO MJK
(ZDROJ RTVS)

Štadión A. Malatinského v Trnave „vyšperkovali“ aj slovenskí fanúšikovia. |
FOTO MJK (ZDROJ RTVS)

Spokojnosť v tvári Roba Maka, keď
Škótsko zaťažil dvoma gólmi. | FOTO

MJK (ZDROJ RTVS)

kombinovať vhodnú zostavu hráčov, aj s pomocou niektorých z 21-ky. Jakub Holúbek
z klubu aktuálneho lídra Fortunaligy prispel
svojou prihrávkou na dva góly, sympatický
SLOVENSKO – ŠKÓTSKO
Robo Mak vytasil proti Škótom všetky svoje
3:0 (1:0)
(dovolené) strelecké zbrane a s radosťou sa
Góly: 18. a 56. R. Mak, 68. A. Nemec.
k nemu pridal aj Adam Nemec.
Žlté karty: Sabo - nikto. Rozhodovali: M. Vášne v hľadisku trnavského štadióna rozStrömbergsson – D. Gustavsson, J. Nilsson burácala v 9. min. dvojica Sabo – Hamšík,
(všetci Švédsko) – 11 098 divákov.
ale iba vo fiktívnej rovine. Fletcher si v 12.
SVK: M. Kozáčik – E. Sabo, M. Škrtel, J. min. vnútri šestnástky pri Škrtelovi ani
Ďurica, J. Holúbek – M. Škriniar, J. Kucka – „neškrtol“, ale v sľubnej situácii sa ocitol.
M. Ďuriš, M. Hamšík (87. F. Kiss), R. Mak Osemnásta minúta priniesla konečne tak dlho
(81. D. Švento) – A. Nemec (69. M. Bakoš). očakávaný gól Slovákov, ktorý si do štatistiky
Tréner: Ján Kozák.
zapísal charizmatický Robo Mak – za ľavou
SCO: D. Marshall – C. Paterson, R. Martin, hranicou šestnástky posadil Holúbek center
G. Hanley, K. Tierney - D. Fletcher (64. Grif- na hlavu Ďuriša pri ľavej žrdi, ktorú golman
fiths) – M. Ritchie (64. Anya), J. McArthur, Marshall vyrazil, aby ideálne postavený Mak
B. Bannan, R. Snodgrass - S. Fletcher (74. dorážkou vymietol šibenicu – 1:0. Už o dve
McGinn). Tréner: Gordon Strachan.
minúty sa nepríjemne prejavil Snodgrass,
Až v treťom prípade sa slovenskému futba- ktorého jedovku Kozáčik vysunul na roh.
lovému kormidelníkovi mužov podarilo na- Škóti so svojím typicky britským futbalom sa
prejavili viac útočne,
Slovákom, našťastie
stačil jeden brejk na
skórovanie. Hra sa
upokojila z domácej
strany, súper dobiedzal,
skúsený Maťo Škrtel
sa zaskvel niekoľkými
pohotovými reakciami
na odvrátenie škótskej
hrozby. Autor prvého
gólu sa v 40. min.
Tretíkrát pokoril škótskeho golmana i svätyňu Adam Nemec ideálne uvoľnil pre
(v bielom č. 11). | FOTO MJK (ZDROJ RTVS)
spracovanie lopty a mo-

Slovenský realizačný tím počas národnej hymny pred treťou kvalifikáciou
(vpravo vpredu tréner Ján Kozák). |
FOTO MJK (ZDROJ RTVS)

hol zvýšiť, škótsky brankár však excelentne
vyrazil jeho strelu na roh, následne sa fanúšikom prezentoval aj Ďurica, ale svoju šancu
nepremenil.
Slovenský výber sa na domácej pôde neuspokojil s jedným gólom. Prejavil sa konečne
Hamšík v strede poľa. Spätnú prihrávku
využil Holúbek v kombinácii s Makom v 56.
minúte, keď si hráč FK Zenit Petrohrad obtočil škótskeho obrancu a doslova ho posadil
na zem, čím sa Makovi vytvoril priestor
a s ľahkosťou v nohách sa zasadil o druhý
gól Slovákov. Hamšíkov center v 61. min.
Adam Nemec v päťke nezachytil. Reparát
však zvládol na jednotku. V 68. min. zahrával
R. Mak rohový kop a navrátilec do reprezentačnej jedenástky Slovákov hlavičkou
rozvlnil sieť brány Škótov – 3:0. Tí už aj po
trojnásobnom prestriedaní sa snažili prelomiť
domáce defenzívne hradby a následne pokoriť aj golmana Kozáčika. Dvakrát ho natiahol
k žrdi Griffiths, avšak bez efektu. Záverečný
hvizd hlavného rozhodcu zo Švédska
znamenal po troch nadstavených minútach
druhého polčasu, že Slováci ešte nemajú
dôvod zložiť futbalové zbrane a pokúšať sa
naďalej o kvalifikačný postup na svetový
šampionát.

Robo Mak (v strede) sa takto tešil
z dvoch reprezentačných gólov. | FOTO
MJK (ZDROJ RTVS)

Výmena reprezentačných dresov po zápase čakala aj na Škrtela, asistoval mu
Kozáčik. | FOTO MJK (ZDROJ RTVS)

Tréner Ján Kozák po dôležitom kvalifikačnom zápase neskrýval radosť i spokojnosť. „Mali sme konečne možnosť vidieť
kompaktnú hru Slovákov. Som maximálne
spokojný, naše góly boli veľmi dôležité
a prišli v pravú chvíľu. Som presvedčený, že
sme vyhrali zaslúžene. Väčšinou je to o prvom góle a tentokrát sme už po dvadsiatich
minútach mohli hrať pokojnejšie a otvoriť
hru s iným priebehom. Vsadili sme na útok
a vyplatilo sa nám to,“ uviedol na margo
víťazného duelu nad Škótskom   slovenský
futbalový tréner. Slovenskú reprezentáciu
čaká v novembri opäť dvojzápas, tentokrát
proti Litve a Malte.
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Kvarteto humenských plavcov „pozlatilo“ v Srbsku súťaž mladých talentov
(mtgh), -MJK-; Kikinda, Humenné
Zatiaľ, čo druhý októbrový víkend mali
plutvičky mladých plavcov východu krajiny nastavený azimut na michalovské
vody, predseda a jeden z trénerov humenského PK Chemes, Marián Tomahogh, vycestoval s kvartetom svojich
zverencov do Srbska.
Na severe krajiny v autonómnej provincii
Vojvodina sídli mesto Kikinda a práve tu
organizovali 9. októbra medzinárodné
plavecké preteky – Young talents 2016, International swimming conception.
Mladé talenty. Traja plavci a jedna
plavkyňa celkom úspešne opäť zviditeľnili
slovenské plávanie, materský klub i svoje
mesto. Troma zlatými medailami bol de-

korovaný Martin Ján Vaceľ. „Konkurenciu nemal na 100-m polohovke ani na
polovičnej dĺžke prsia a motýlik,“ zdôraznil M. Tomahogh na margo najvyššieho
pódiového umiestnenia svojho zverenca.
„Zuzka Pavlíková plávala zlatého motýlika na 50 metrov, 50 m voľným spôsobom
doplávala na štvrtom a 100 m polohovku
na šiestom mieste. Bronzový znak patril
Borisovi Baricovi na 50 m a dve ôsme
miesta dosiahol v polohovke na 100 m
a motýliku na 50 m. Michalovi Pandošovi
sa prešmykla bronzová medaila pomedzi
prsty a 100 m polohové preteky zvládol na
štvrtej pozícii. V znaku na 50 m mu namerali piaty najlepší čas a na 50 m voľným
spôsobom bol štrnásty,“ zosumarizoval
výsledky svojich plavcov v Srbsku tréner
Tomahogh. Všetky disciplíny znamenali u
všetkých plavcov ich osobné maximá.

M. J. Vaceľ (uprostred) triumfoval s najcennejším kovom v srbskom bazéne trikrát – polohovka 100 m, prsia a motýlik
50 metrov. | FOTO ARCHÍV PKCH

50-m znak v podaní B. Baricu (vpravo) znamenal tretie miesto. | FOTO
ARCHÍV PKCH

S. Čajbiková triumfovala v znaku na 50
m a PP na 100 m zvládla bronzovo. Vľavo strieborná michalovská plavkyňa. |
FOTO ARCHÍV PKCH

Štrnásťročná L. Diničová (vpravo) si
dvakrát došla po striebro (motýlik 200
m a PP 100 m) a bronz (800 m VS). | FOTO
ARCHÍV PKCH

polohovku na 100 metrov. Timotej Leško si postriebril voľný spôsob na 400 m
a Lukáš Chomanič zvládol 100 m prsia
taktiež na striebornom umiestnení.
Kat. 11-ročných * Motýlik na 200-m dĺžke priniesol Eme Borščovej bronzovú
medailu.

Kat. 13-ročných * Najvyššie medailové
priečky obsadila Lenka Melničáková
hneď trikrát – zlatú: 50 m a 100 m prsia,
i 100 m polohové preteky, bronzom ju
ovenčili za 800 m voľný spôsob. Sarah
Čajbiková bola najrýchlejšia v znaku
na 50 m a polohovku na 100 m zvládla
bronzovo. Nina Vološinová, už tradične, získala bronzovú medailu za motýlik
na 200 metrov. No a Matej Kislan potešil umiestneniami na bronzovej pozícii
v znaku i prsiach na 50 metroch.
Kat. 14-ročných * Štrnásťročná Lea Diničová si dvakrát vyplávala striebro
- v motýliku na 200 m a v polohovke na
100 m, bronzová medaila jej patrila za
tretí čas disciplíny voľný spôsob na 800
metrov. Emma Zvalčáková doplávala 50
m znak ako tretia najrýchlejšia. Alexander Mastik zaplával bronzový znak na 50
m a Viktorovi Verbovi udelili bronzovú
medailu za 200 m motýlik.
Bilancia medailového zisku humenských
plavcov z prvého kola MVSO je nasledovná - zo 41 mladých „žralokov“ si 19 z nich
prinieslo domov pódiové ocenenie, čo tréneri PK Chemes Humenné hodnotia ako
výrazný úspech.

Medailová žatva plaveckej mládeže v zemplínskych bazénových vodách

(jpnc), -MJK-; Michalovce, Humenné
Svoju plaveckú výkonnosť po letnej príprave si v sobotu 8. októbra
v srdci Zemplína porovnávali pretekári z východu republiky – z Košíc,
Popradu, Spišskej Novej Vsi, Prešova, Humenného a hostiteľských
Michaloviec. Tréneri Plaveckého
klubu Chemes Humenné - Pencák,
Kirschner, Láncoš, Bača a Luksaj
nominovali na prvé kolo Jesenných
majstrovstiev Východoslovenskej
oblasti 21 dievčat a 20 chlapcov,
ktorí spĺňali požiadavku vekovej
kategórie 9 – 14 rokov, navyše aj
kritériá ovládania plaveckých spôsobov u tých, ktorí sa postavili na
štartovné bloky súťažne prvýkrát.
Kat. 9-ročných * Deväťroční štartovali
v štyroch disciplínach. Oliver Verba nenašiel vo svojich „srdcovkách“ premožiteľa a domov si priniesol štyri zlaté medaily
z disciplín - 50 m znak, 50 m prsia, 100 m
polohové preteky a 400 m voľný spôsob.
Na druhom mieste doplával Matúš Adamec na 400 m voľným spôsobom a bronzové medaily získal za polohovku na 100

Kategóriu 9-ročných Humenčanov ovládol O. Verba (vľavo) – štyri zlaté získal
za 50 m znak, 50 m prsia, 100 m PP a 400
m VS. Striebrom na 400 m VS, bronzom
na 100 m PP a 50 m prsia sa potešil M.
Adamec (vpravo).| FOTO ARCHÍV PKCH

m i za prsia na 50 metrov. Mária Balogáčová zaplávala 400 m voľný spôsob so
strieborným ohodnotením a polohovku
na 100 m dohmatla na bronzovej pozícii.
Adam Kulik zvládol 400 m VS, rovnako
aj Petra Vasiľková, na treťom mieste.
Kat. 10-ročných * Kolekciu dvoch zlatých – prsia na
50 a 100 metrov,
si desaťročný Dominik Luksaj
doplnil bronzovou medailou za
polohovku na 100
metroch. Viktória
Vrábľová doplávala prsiarsku
disciplínu 100
m na striebornej
a 50 m na bronzovej
pozícii.
Annu
Stephanie Buhajovú
Desaťroční plavci z Humenného v disciplíne 100 m prsia – strie- striebrom dekoroborný L. Chomanič a víťaz D. Luksaj, ktorý si vyplával ďalšie vali v znaku na 50
zlato na polovičnej trati a bronz (PP 100 m) | FOTO ARCHÍV PKCH m a bronzom za

Najrýchlejšie trinásťročné plavkyne na
800 m VS. Skúsená humenská plavkyňa L. Melničáková (vpravo) si vylovila
zlato trikrát - 50 m a 100 m prsia, i 100
m PP. | FOTO ARCHÍV PKCH
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Ani odveta majstrovi z Trenčína na Zemplíne nevyšla

-MJK-, zdroj: RTVS; Michalovce

Po dvojtýždňovej reprezentačnej pauze
vstúpili zápasy 12. kola našej najvyššej
futbalovej súťaže do druhej tretiny sezóny. Aktuálny futbalový majster AS Trenčín
sa na pôde Zemplínčanov v Michalovciach
predstavil už po druhýkrát. Hneď v prvom kole zlyhal, keď „Ševelovci“ podľahli
Michalovčanom rozdielom 1:2 (0:1 – G:
A. M. Bala – I. Žofčák, D. Škutka). Po
jedenástich kolách okupovali Trenčania
siedmu priečku, Michalovčania im s rovnakým počtom bodov dýchali na chrbát.
Interesantné tabuľkové derby sa odohralo
v sobotu popoludní aj pred „live“ vysielaním televíznych štábov. Zápas sa mal
pôvodne odohrať pod hradom Matúša
Čaka v Trenčíne, Michalovce však čaká
rekonštrukcia štadióna, a tak jar odohrajú
asi komplet u súperov, preto súper súhlasil
s duelom na Zemplíne.
FORTUNA LIGA – 12. kolo
Michalovce – Trenčín
2:0 (2:0)
Góly: 31. I. Žofčák, 45+. E. Mensah.
Žlté karty: 54. Šimčák - 42. Šulek, 49. Ket.
Červené karty: nikto – 29. G. R. Shalu. Rozhodovali: I. Kružliak – M. Benko, M. Galo.
D: 1 485.
MFK Zemplín: P. Macej – M. Koscelník, K.
Qose, M. Sipľak, M. Šimčák – T. Sedlák – I.
Žofčák (64. D. Kunca), E. Mensah, S. Danko,
I. Kotora (74. M. Regáli) – D. Škutka (76. K.
Kushta). Tréner: Anton Šoltis.
AS: I. Šemrinec – J. Ket (79. M. Kvocera),
M. Šulek, Pe. Kleščík, L. Skovajsa – G. Ruben Shalu, J. A. Lawrence – S. O. Kalu, F.
Halgoš (46. Ch. U. Maduka), A. M. Bala – R.
M. Janga (79. U. I. Nwofor). Tréner: Martin
Ševela.
Dvaja michalovskí golmani (Patrik Macej
a Matúš Kira) sa v bráne striedajú (6 / 5),
medzi žrde domácej svätyne sa na dôležitý
odvetný zápas postavil opäť P. Macej ako
v prvom zápase. Odchovanec humenského
futbalu, agilný Martin Koscelník na pravom

Humenčan Martin Koscelník (vľavo)
v drese MFK Zemplín Michalovce. | FOTO
ARCHÍV MJK

Igor Šemrinec zostal aj po druhom góle
MFK Zemplín v nemom úžase. | FOTO MJK,
ZDROJ RTVS,

krídle základu A. Šoltisa odvádzal svoju prácu zodpovedne. Navyše v 9. min. mal na kopačke svoj tretí gól v sezóne, ale mieril tesne
vedľa. O tri minúty sa za hlavu chytal Kotora,
keď Žofčák priťukol cez päťku loptu Dankovi, ten ju vysunul do lepšej streleckej pozície
Kotorovi, ktorý zblízka trestuhodne prestrelil ponad bránu. Domáci nenechali majstra
dýchať. Do priestoru domácej brány vyslal
prvú trenčiansku strelu Bala v 19. min., popri pravej žrdi, ale zvonku. V priebehu toho,
ako bol Kalu „nad mieru“ ošetrovaný za čiarou, si v 29. min. bezhlavo vypýtal červenú
kartu G. R. Shalu – pred vlastným pokutovým územím sotil pravačkou prenikajúceho
Mensaha, čo mu hlavný arbiter neodpustil.
Priamy kop zahrával v 31. min. Igor Žofčák
z miesta faulu, Ševrinec nemal šancu, keď

Medailové pozície boli pre mladých šermiarov nedosiahnuteľné
(dk), -MJK-; Wadowice, Snina
Medzinárodného turnaja „Wadowice cup“ v šerme kordom sa
1. októbra v poľských Wadowiciachzúčastnilo 250 pretekárov
kategórie žiakov z Poľska, Ukrajiny a zo Slovenska. V silnej konkurencii Klub šermu Snina mal na
planšoch poltucet najmladších.

Igor Žofčák sa udomácnil v tejto sezóne na
Zemplíne veľmi dobre. | FOTO ARCHÍV MJK

svoju jedovku zavesil
pod brvno – 1:0. Po
pase Mensah – Kotora – Danko v 39. min.
hlavou minul bránu
a v 43. min. si Mensah
spracoval loptu, prihrávku zľava Kotora ľavačkou nezakončil. Aj
nadstavený čas I. polčasu sa niesol v línii
vyzývateľa a michalovských fanúšikov. Ani na druhý pokus Trenčania u Michalovčanov nepochodili. |
Dankova pätička na FOTO: ARCHÍV MJK
ľavej strane šestnástky našla Šimčáka, ten
kolmicou poslal prihrávku do stredu veľkého vápna a Emmanuel
Mensah prízemnou
priamočiarou strelou
vytasil pravačku – 2:0.
Zdá sa, že Michalovčania
konečne
pochopili, že futbalový zápas sa hrá do
poslednej sekundy, AS Trenčín dúfal vo víťazstvo, zverenci A. Šoltisa sa však
záverečného hvizdu súpera nezľakli. | FOTO MJK, ZDROJ RTVS
rozhodcu. Trenčania
si ani po prestávke na Zemplínčanov netrúfli. brezová 0:2, Prešov – Ružomberok 2:1, DuNič excelentné nepredviedli. Dávid Škutka, najská Streda – Žilina 0:6, Slovan Bratislava
odchovanec sninského futbalu, nie raz od- – Senica (stretnutie skončilo po redakčnej
vracal zo šestnástky nebezpečenstvo. Mensa- uzávierke).
hova jedovka v 61. min. preverila Ševrinca
12 10 1 1 31:8 31
potom, čo Koscelník sám potiahol akciu stre- Žilina
12 7 4 1 14:4 25
dom poľa. Až v tejto časti zápasu sa začali Podbrezová
12 7 2 3 15:10 23
presadzovať hostia. O minútu neskôr skúšal Myjava
pozornosť Maceja trenčiansky Skovajsa Ružomberok 12 5 3 4 26:19 18
11 5 2 4 16:15 17
zvnútra šestnástky. Kalu excelentne obišiel Bratislava
12 4 5 3 15:14 17
v 69. min. Koscelníka a zakončil tesne vedľa Trnava
michalovskej brány, v 79. min. Nwofor napol Michalovce 12 5 2 5 12:17 17
12 4 2 6 16:21 14
bočnú sieť. Poistiť víťazstvo Michalovčanov Trenčín
11 3 2 6 10:13 11
mohla v 86. min. dvojica Regáli – Kushta, Senica
12 2 3 7 5:20 9
ale druhý menovaný v päťke netrafil priestor Prešov
Dunaj. Streda 12 1 5 6 13:21 8
brány.
Myjava – Zlaté Moravce 2:0, Trnava – Pod- Zl. Moravce 12 1 3 8 9:20 6

MINI ŽIACI (roč. 2007 – 2008, 36
pretekárov) – umiestnenie sninských
šermiarov: ...5. MartinKoškovský, 9.
Lukáš Sentivan, 21. Ján Harmaňoš. Víťazom sa stal Krochmalski z Warszawy
(POL).
MLADŠÍ ŽIACI (roč. 2005 – 2006, 41
pretekárov) – umiestnenie sninských
šermiarov: ...30. Adam Piškanin, 34.
AdamKruľ, 35. PeterDubjak. Kategóriu

vyhral Klughardtz poľského Lublinu.
Pre mladé kategórie
to bol prvý turnaj
v tejto sezóne. „Potešili hlavne výsledky mini žiakov, keď
najbližšie k medaile
mal Koškovský, no
v boji o semifinále
podľahol svojmu
súperovi o jediný zásah - 7:8. Aj
keď sa nik z našich
neprebojoval na
medailové pozície,
všetci podali dobrý
bojovný výsledok,“
zhodnotil tréner
Dalibor Kazík svo- Najúspešnejší mladý sninský šermiar Martin Koškovský (vprajich zverencov.
vo) s trénerom D. Kazíkom. | FOTO ARCHÍV DK
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FUTBALOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS
III. LIGA VÝCHOD – 13. kolo
Snina mala voľno. * Bard. N. Ves
– Trebišov 1:0 (0:0), G: 76. M. Macečko; V. Revištia – Vranov n/T. 1:5
(0:2), G: 75. M. Chedryk – 36., 39.
a 56. (1 x 11 m) M. Dobranský, 68. T.
Vožný, 79. V. Starosta; V. Horeš – V.
Opátske 0:0.
 Giraltovce – Stropkov 3:1, Prešov
B – Pušovce 8:0, Sabinov – Svit 1:3.
Giraltovce
12 8 3 1 26:7 27
Trebišov
12 8 1 3 32:10 25
V. Opátske
12 5 7 0 28:11 22
Svit
12 6 3 3 26:14 21
Vranov n/T. 12 6 2 4 20:13 20
Stropkov
12 5 4 3 22:13 19
Svidník
12 5 3 4 25:17 18
V. Horeš
12 5 2 5 18:15 17
Bard. N. Ves 12 5 2 5 23:25 17
V. Revištia
12 4 4 4 15:16 16
Sabinov
12 4 3 5 23:22 15
Prešov B
13 4 2 7 25:26 14
Snina
12 2 5 5 19:21 11
Plavnica
12 2 3 7 15:21 9
Pušovce
13 0 0 13 1:87 0
Pozn.: FK Krásna/KE zo súťaže odstúpila.
IV. LIGA SEVER – 13. kolo
Fintice – FK Humenné 1:3 (0:2), G:
74. M. Horoščák – 5. a 54. Z. Cigán,
43. N. Sališ. ČK: 88. A. Bujnovský –
nikto. R: J. Leferovič – D. Capik, B.
Marko. / Kračúnovce – Radvaň n/L.
4:1 (1:0), G: 32., 50. a 86. J. Peržel,
72. J. Nazarej – 77. (11 m) D. Legdan. / Medzilaborce – Zámutov 4:1
(1:0), G: 39. (11 m) R. Potoma, 58. T.
Chripák, 67. J. Vachaľ, 77. V. Gavula – 82. (11 m) J. Zubko. ČK: 82. Pe.
Gič – nikto. R: M. Šeršeň – Ľ. Róka,
R. Tabaka. / Pakostov mal voľno.
 Štrba – V. Tatry 1:2, Spiš. Podhradie – Šariš. Michaľany 2:4, Raslavice
– Dlhé Klčovo 1:2, Ľubotice – Záhradné 1:2.
Záhradné
12 10 1 1 35:13 31
Šariš. Michaľany12 9 2 1 36:10 29
Dlhé Klčovo 12 7 2 3 28:15 23
Kračúnovce 13 7 2 4 21:16 23
Raslavice
12 6 4 2 24:10 22
Spiš. Podhradie 13 5 3 5 23:14 18
FK Humenné 12 5 3 4 20:15 18
Pakostov
12 6 0 6 21:19 18
Medzilaborce 12 4 5 3 20:16 17
Ľubotice
12 5 2 5 22:29 17
Fintice
12 3 3 6 11:21 12
Radvaň n/L. 12 3 2 7 17:20 11
Zámutov
12 2 1 9 9:28 7
V. Tatry
12 1 3 8 6:41 6
Štrba
12 1 1 10 7:33 4
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Mirošov
zo súťaže odstúpil.
V. LIGA VIHORLATSKO-DUKELSKÁ – 11. kolo
Stakčín – Jasenov 0:3 (0:0), G: 52.

a 68. V. Veselovsky, 76. vlastný (Pa.
Marinič). / Kochanovce/Brekov – N.
Hrušov 4:2 (3:0), G: 4. Ľ. Šimai, 12.
M. Mati, 42. A. Mišenčík, 88. Pe. Šimai – 78. Pe. Hoľan, 81. Pe. Babjak.
ČK: 76. D. Kulman (po 2. ŽK) – nikto. R: D. Czech – M. Marušin, M.
Kurtak. / Kamenica n/Cir. – Ulič 3:1
(1:1), G: 28. O. Čabák, 67. S. Karnaj,
89. P. Vasiľko – 18. vlastný (J. Šugár).
ČK: nikto – 52. Pe. Korkorec (po 2.
ŽK), 57. T. Kireš (po 2. ŽK), 90. M.
Čokina. R: Pe. Slimák – L. Bucko,
Mar. Kovaľ.
Ptičie malo voľno.
 Hencovce – Seč. Polianka 4:0, Bystré – Soľ 2:4, Sedliská – Sačurov 3:4.

Piso, 90. M. Kvaško – 51. V. Tkáč. /
Rovné – Hrubov 4:0 (2:0), 26. a 70.
Pe. Miškoc, 45. J. Mantič, 86. R.
Miškoc. / Rokytov pri HE – Ohradzany 0:4 (0:2), G: 67. a 81. V. Melník, 7. Ľ. Chochoľak, 18. Pa. Metiľ.
/ Habura – Zubné 1:2 (0:0), G: 52.
M. Rusinko – 47. a 69. T. Sima. ČK:
63. I. Varecha (po 2. ŽK) – nikto. R:
M. Seman – M. Guľko. / N. Sitnica –
Turcovce 3:1 (1:0), G: 45. M. Čirák,
59. (11 m) M. Obešter, 71. P. Olexik –
52. V. Andrejco. / Ulič. Krivé – Zemplín. Hámre 2:2 (1:1), G: 7. M. Holovka, 74. M. Voloch – 36. Pe. Gnip,
68. P. Širgeľ. / Kolonica – Hrabovec
n/L. (výsledok nebol známy).

Soľ
11 10 1 0 30:7 31
Jasenov
11 10 0 1 36:16 30
Kamenica n/Cir. 10 6 2 2 17:11 20
Hencovce
10 5 4 1 23:9 19
Ptičie
10 5 1 4 12:14 16
Kochanovce/Brekov 10 5 0 5 18:15 15
N. Hrušov
10 4 2 4 23:17 14
Stakčín
10 3 3 4 14:19 12
Seč. Polianka 10 3 1 6 10:21 10
Ulič
10 2 2 6 13:26 8
Sačurov
10 2 0 8 15:22 6
Bystré
10 1 1 8 9:21 4
Sedliská
10 1 1 8 11:33 4
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad Topľou zo súťaže odstúpilo.

Ohradzany
11
Zubné
11
Zemplín. Hámre 11
Brestov
11
Ňagov
11
Rovné
11
N. Sitnica
11

I.TRIEDA HE – 11. kolo
Kr. Brod – Koškovce 1:2 (0:1), G:
67. R. Mata – 35. P. Ferenc, 82. D.
Dušak. / Lukačovce – Borov 0:1
(0:0), G: 83. M. Mamaj. / V. Hrušov
– Lackovce 5:2 (1:0), G: 16. a 51. J.
Max, 55. J. Šedzmák, 59. R. Mižík,
64. M. Sabo – 62. a 77. (11 m) Pe.
Pavlík. / Belá n/Cir. – N. Ladičkovce
0:1 (0:1), G: 24. Pe. Sabo. / Dlhé n/
Cir. – Udavské 3:2 (3:1), G: 17. Pe.
Gnip, 21. M. Čopik, 28. P. Milčík – 8.
a 69. A. Timuľak. /  Ubľa – V. Sitnica
1:0 (0:0), G: 87. L. Pavlina. / Lieskovec – Papín 1:1 (0:0), G: 62. M.
Kyslan – 60. A. Hurlak.
V. Hrušov
Borov
Belá n/Cir.
Udavské
Ubľa
V. Sitnica
N. Ladičkovce
Krásny Brod
Dlhé n/Cir.
Koškovce
Lackovce
Lukačovce
Lieskovec
Papín

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
7
5
5
5
4
4
4
3
4
3
3
2
2

1
2
3
3
1
2
2
2
4
1
2
2
4
3

0
2
3
3
5
5
5
5
4
6
6
6
5
6

37:10
22:10
26:14
28:23
21:19
18:18
24:27
20:24
15:20
12:17
19:27
16:26
17:26
15:29

31
23
18
18
16
14
14
14
13
13
11
11
10
9

II.TRIEDA HE – 11. kolo
Ňagov – Brestov 2:1 (0:0), G: 73. R.

9
7
7
7
7
6
5

0
2
2
1
1
1
2

2
2
2
3
3
4
4

33:12
30:12
24:15
26:14
24:13
27:20
24:16

27
23
23
22
22
19
17

Habura
11
Turcovce
11
Kolonica
10
Ulič. Krivé
11
Hrabovec n/L. 10
Rokytov pri HE 11
Hrubov
11

4
3
3
2
2
2
0

3
3
1
3
2
2
1

4
5
6
6
6
7
10

19:17 15
16:24 12
25:25 10
21:37 9
9:18 8
13:36 8
9:41 1

III.TRIEDA HE – 9. kolo
Kochanovce/Brekov B – Oľka 0:2
(0:1), G: 2. S. Bačovčin, 60. J. Valkučák. / Klenová – Čertižné 8:1
(8:1), G: 11. a 30. M. Hačko, 19. a 41.
T Buka, 10. E. Gezanič, 26. V. Brindzák, 38. Pe. Lechan, 43. M. Bevíz –
35. Mir. Gajdoš.
Klenová
8
Oľka
7
Čertižné
7
Podskalka/HE 7
Kochanovce/Brekov B 7

6
6
2
2
1

1
1
0
0
0

1
0
5
5
6

28:11 19
21:4 19
14:23 6
10:25 6
6:16 3
-MJK-

STOLNOTENISOVÝ SERVIS
III. LIGA SEVEROVÝCHOD
3. kolo * ŠKST Humenné B –
Lemešany 16:2; Belá n/Cir. – Vranov
n/T. D 5:13; Bardejov – Vranov n/T. E
13:5, Sedlice – Tecák Vranov n/T. 18:0,
Prešov – Lužany pri Topli 7:11.
Sedlice
Humenné B
Snina
Vranov D
Belá n/Cir.
Kamenica n/C.
Bardejov
Vranov E
Prešov
Lužany
Lemešany
Tecák Vranov

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0 46:8
0 45:9
0 25:11
1 33:21
1 28:26
1 18:18
2 26:28
2 23:31
2 22:32
2 20:34
3 13:41
3 7:47

9
9
8
7
7
6
5
5
5
5
3
3

IV. LIGA VIHORLATSKÁ
3. kolo * Zemplín. Hámre – Dlhé n/Cir.
9:9, Belá n/Cir. B – Vranov n/T. F 10:8,
Snina B – Kamenica n/Cir. B 7:11, Kamienka – Brestov 10:8, Hrabovec n/L.
– Košarovce 9:9, Hencovce – Čierne
n/T. 9:9.
Hrabovec n/L.
3 2 1 0 35:19 8
Z. Hámre
3 2 1 0 33:21 8
Košarovce
3 2 1 0 32:22 8
Brestov
3 2 0 1 39:15 7
Dlhé n/Cir.
3 1 2 0 29:25 7
Kamenica B
3 2 0 1 27:27 7
Čierne n/T.
3 1 1 1 24:30 6
Hencovce
3 0 2 1 25:29 5
Kamienka
3 1 0 2 23:31 5
Belá n/C. B
3 1 0 2 20:34 5
Vranov F
3 0 0 3 22:32 3
Snina B
3 0 0 3 15:39 3
-MJK-

II. HOKEJOVÁ LIGA, skup. B – 5. kolo
H a HK Bardejov - MHK Humenné 6:4 (3:2, 1:2, 2:0). Góly: 4. Ľ.
Baranok, 10. Pe. Česelka, 14. (pres.
+1) E. Renčok, 36. Ľ. Baranok, 47. T.
Leščišin, 60. Ľ. Baranok – 3. B. Štefan,
7. F. Vaško, 27. D. Komarnickis, 35. D.
Komarnickis.
 Ružomberok – Brezno 3:4 PP (0:0,
2:2, 1:1 – 0:1), Liptov. Mikuláš – Sabinov 5:6 (1:2, 1:3, 3:1), Trebišov – Gelnica 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).
 6. kolo: HK Brezno – MHK Humenné

(22. 10. 2016 o 17.00 hod.)
Brezno
5 4 1/0 0
Rim. Sobota 5 4 0/0 1
Humenné
5 4 0/0 1
Ružomberok 5 2 0/1 2
Liptov. Mikuláš5 2 0/0 3
Sabinov
4 2 0/0 2
Budapešť
4 2 0/0 2
Bardejov
5 2 0/0 3
Trebišov
5 1 0/0 4
Gelnica
5 0 0/0 5

30:18 14
35:19 12
24:15 12
21:19 7
26:22 6
18:19 6
14:19 6
20:31 6
14:24 3
9:25 0
-MJK-
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Štiavnický kahanec lovil z krátkeho bazéna aj Martin Babjak
-MJK-, (mtgh); B. Štiavnica, Humenné
Plavec Martin Babjak vzišiel z radov mokrej i suchej prípravy trénerov Plaveckého klubu Chemes
Humenné. Na svoje výsledky však
už musí výkonnostne pridať najmä tréningovo, keďže sa radí do
mužskej seniorskej kategórie.
Svoje prvé súťažné zaťaženie v zimnej sezóne pretavil humenský plavec
do dvoch pódiových umiestnení, navyše do osobného a nového klubového rekordu za 50 metrov prsiarskej
disciplíny. Udialo sa tak v dňoch 8. a 9.
októbra v Banskej Štiavnici na plaveckých pretekoch „Štiavnický kahanec“.
Martin Babjak v 25-metrovom bazéne
v najkratších disciplínach (päťdesiatkach), si vyplával tieto umiestnenia: 50
m znak – 2. miesto, 50 m motýlik – 3.
miesto, 50 m prsia – 4. miesto s časom
31.27 sekúnd (osobný a nový klubový rekord) a 50 m voľný spôsob – 8.
miesto. V polohových pretekoch na 100
m doplával na šiestej pozícii. V rozplavbách na 100 m voľný spôsob dosiahol

Štiavnický krátky bazén vyplavil humenskému plavcovi
„zemiakovú“ medailu za 50 m prsia, ale v osobnom a novom
klubovom rekorde.| FOTO ARCHÍV PKCH

Najrýchlejší seniorskí „motýlikári“ – tretie miesto pre M.
Babjaka (vpravo).| FOTO ARCHÍV PKCH

siedmy najlepší čas, s ktorým sa kvalifikoval do B-finále, kde následne zvíťazil
časom 54.90 sekúnd.
Prvé preteky Martina Babjaka po letnej príprave znamenajú dobrý štart
do zimnej plaveckej súťažnej sezóny.
Prezentovať sa bude v domácej bazé-

novej vode už 29.
októbra v rámci
medzinárodných
plaveckých pretekov.
„Polohovka“ v podaní Martina Babjaka.| FOTO ARCHÍV PKCH

Mladučkí humenskí basketbalisti vzhliadli prezentáciu Spišiakov. Stovka opäť padla
-MJK-, Humenné

Hŕstka najmladších basketbalistov Humenného rozbehla svoju druhú sezónu pod
deravými košmi už pred troma týždňami,
súperom im boli Michalovčania (20:82
a 11:104). Môžeme povedať, že ďalšia drtivá
porážka čakala zverencov Petra Adamca
uplynulú sobotu, kedy v dvojstretnutí hostili Humenčania skúsenejších vrstovníkov
zo Spiša. Tí boli dravejší i basketbalovejší.
I.LIGA MLADŠÍ ŽIACI – sk. Východ
1.BK Humenné – Spišská Nová Ves
7:101 (0:26, 4:16, 2:39, 1:20)
a 5:96 (0:29, 2:21, 0:28, 3:18)
1.BK: Tréner: D. Zeleňák 1, resp. 1; K. Gavaľa
2; S. Karoľ, A. Pankovčin 4, resp. 2; J. Balogáč
0, resp. 2 (V. Vaceľ, O. Mihaľko, S. Ďuraško).
Peter Adamec.
BK 04 AC LB: Barbuščák, Labuda, T. Hasaj,
Kellner, Čambal (Stanko, Markulík, Jasečko,
Kedžuch, Jašš, Frankovič, Ďorko).
Pod domácimi košmi na palubovke MŠH nedokázali mladučkí Humenčania vzdorovať
skúsenému súperovi, ktorí vzišiel z extraligovej príslušnosti mužského družstva Spišskej
Novej Vsi. Aj na lavičke striedajúcich disponovali hostia s viac ako dvoma päťkami, pričom
domáci tréner mal na výmenu iba troch.
Už v prvom zápase (štvrtiny sú iba osemminútové) padla do humenského koša stovka.
Svoju dominanciu Spišiaci ukázali v I. štvrtine
(0:26), keď sa nikto z domácich hráčov nedokázal zasadiť o kôš. Dvakrát sa tešil z dvojbodových zásahov Pankovčin v II. štvrtine,
hostia však bodovo nedosiahnuteľne odskočili

O prvé basketbalové kroky sa pokúša, okrem Ondreja Mihaľka (vľavo) a Viliama Vaceľa (vpravo) aj
Kristián Gavaľa (uprostred v žltom).| FOTO MJK
Kapitán ml. žiakov 1. BK Dominik Zeleňák (v žltom drese) a René Ďorko. | FOTO MJK

(4:42) a svoju šnúru naťahovali aj po polčase
(6:81 ... 7:101). Mladší brat skúsenejšieho
humenského basketbalistu, Kristián Gavaľa,
zaťažil v III. časti zápasu konto súpera dvoma bodmi a jeden presný trestný hod pridal
v poslednej časti stretnutia kapitán domácich,
D. Zeleňák. Súper nepocítil únavu a siahal na
trojmiestny výsledok, to sa mu aj podarilo, keď
konečný bodový rozdiel duelu bol 7:101...
V takmer identickom znení sa niesla aj prvá
časť odvety dvojzápasu (0:16 ... 0:29), keď
Humenčania zostali opäť bez jediného presného koša. Domáci, aj keď sa dostali pod kôš
súpera, ten im nedovolil skórovať, resp. im
vôbec do vnútra šestky nedovolili preniknúť.
Spišiaci výškovo ani váhovo nedominovali, no
ich koše prechádzali väčšinou až z ľahkosťou.
Dve minúty pred koncom II. štvrtiny konečne
prišla jedna chvíľa domácich – potom, čo
Zeleňákovi sa nepodarilo na kôš súpera zakončiť, Pankovčin s presnosťou zapísal prvé
dva body pre 1. BK (2:41). Humenčania ešte

Najviac bodov na domácej palubovke zaznamenal
Alan Pankovčin (s loptou).| FOTO MJK

Tréner Peter Adamec so svojimi mladými
basketbalistami.| FOTO MJK

vždy nemajú osvojené rozohrávky ani vlastné
prihrávky, v prípade trestných hodov sú koše
ešte ďaleko. Chuť hrať a vzdorovať súperom
im, našťastie, ani pri tak vysokých prehrách
nechýba. „Nula“ svietila pri domácej strane
aj po III. štvrtine... 2:78, trochu zmeny v tomto priniesol Balogáč (4:84), keď mal presnú
mušku pri dvoch trestých hodoch a potom

Ján Balogáč (s loptou) si razí cestu pod kôš
súpera.| FOTO MJK

aj Zeleňák (5:91), ktorý trafil jeden z dvoch
šestiek. Hostia sa pokúšali o podobný závere i výsledok s prekročeným sto bodov do
domáceho koša, ale možno práve preto sa vytratila presnosť z ich zásahov – 5:96.
II.LIGA MUŽI
1.BK Humenné – MMBK Sabinov
sobota 22. 10. 2016 o 15.00 hod.
(Mestská športová hala v HE)

