VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE Z HUMENNÉHO

PONDELOK | 16. OKTÓBRA 2017 | ČÍSLO 42 | ROČNÍK II.

V Humennom pribudli
nové parkovacie miesta

Rezbár od Humenného
prináša do miest a obcí
drevených anjelov
Viac na str. 7

Viac na str. 3

Budovy a pozemky v centre mesta rozdelili poslancov
Mestskí poslanci sa na poslednom rokovaní zastupiteľstva zaoberali nehnuteľnosťami, ktoré sa nachádzajú v centre
Humenného a patria Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK).

Milan Potocký, Humenné

Bývalý objekt škôlky aj s pozemkami
na Námestí slobody vyhodnotil kraj
ako prebytočný majetok a ponúkol
ho v obchodnej verejnej súťaži na
predaj. Tri učebné pavilóny a pozemky o rozlohe viac ako 5-tisíc metrov
štvorcových boli na základe znaleckého posudku ohodnotené na viac
ako 963-tisíc eur. Mestskí poslanci na
rokovaní zastupiteľstva riešili dilemu,
že ak sa mesto zapojí do súťaže, akú
sumu by malo zložiť ako zábezpeku.
Kraj požadoval sumu takmer pol
milióna eur. Kým niektorí poslanci sú

presvedčení, že mesto by malo bývalú
škôlku kúpiť, časť poslancov tvrdí,
že za túto sumu by to bol pre mesto
nevýhodný obchod.

Viceprimátor: Bývalú škôlku
nám netreba

Viceprimátor Andrej Semanco na rokovaní uviedol, že objekt škôlky sa už
niekoľko rokov nevyužíva. „Je potrebné zložiť zábezpeku 50 percent z ceny
stanovenej znaleckým posudkom
a cena je 963 134,3 eura. Tak vážení,
aby sme za milión kupovali budovu,
ktorú nikto nevyužíva dlhé obdobie,
nám ju netreba, deti nebudeme zvá-

žať z nikade a aby sme tam 500-tisíc
vložili ako zábezpeku, no tak ďakujem
pekne,“ reagoval zástupca primátorky. Podľa Semanca si mesto pri tejto
nehnuteľnosti musí určiť nižší cenový
strop, za ktorý nepôjde. „Ja navrhujem, aby to bolo maximálne 200-tisíc
eur,“ povedal viceprimátor na margo
zábezpeky. Celková suma, ktorú pýta
kraj za budovy aj s pozemkami, je
podľa viceprimátora pre mesto neprijateľná. „Mesto by určite za milión eur
ju nekúpilo,“ povedal Semanco.

Poslanec: Pol milióna nie je
pre mesto záťaž

Poslanec Ivan Hopta uviedol, že ak
mesto ponúkne za objekt príliš nízku
sumu, samospráva umožní, aby nehnuteľnosti kúpil niekto iný. Podľa
Hoptu je to rozsiahly objekt a čiastka pol milióna z mestského rozpočtu
nie je veľkou záťažou. „Táto budova
aj s veľkým pozemkom je v strede
mesta. Mne sa zdá, že to robíme asi
len preto čiastku 200-tisíc, aby sme
umožnili niekomu, o kom možno aj
vieme, kto to chce kúpiť, aby to kúpil
lacnejšie,“ uviedol Hopta. Poslanec
tvrdí, že ďalšia mestská škôlka by sa
samospráve hodila. „Nehovorme tu
o plytvaní peňazí, pretože my sme
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Budovy a pozemky v centre mesta rozdelili poslancov
pokračovanie zo strany 1

zrušili jednu triedu škôlky. Ja naozaj vychádzam z toho, že populácia
postupne narastá. Ak by sme tú budovu kúpili, mali by sme zabezpečené
materské škôlky pre deti na území
celého mesta. Pretože darmo vy hovoríte, že všetky deti boli poriešené. Neboli všetky deti poriešené, ja
mám tiež svoje informácie,“ povedal
Hopta. Dodal, že mesto mohlo v minulosti odkúpiť aj budovu bývalého
osvetového strediska, ktorú pred časom predal kraj. Hopta upozornil, že
v tomto prípade bola
pôvodne vypísaná súťaž na viac ako
368-tisíc a nakoniec sa objekt predal
za 180-tisíc eur pod podmienkou, že
tam bude zdravotné stredisko. „Som
zvedavý, či tam bude nejaké zdravotnícke zariadenie, ako bolo sľúbené,“
povedal Hopta.

Babják: Nedostali sme dosť
informácií

Poslanec Jozef Babják upozornil, že
poslanci nemali k rozhodnutiu predložené dostatočné materiály tak, ako
by sa mali predkladať na rokovanie
zastupiteľstva v zmysle rokovacieho
poriadku. Podľa Babjáka mesto núti
poslancov prijímať stanoviska k niečomu, k čomu nemajú dostatok informácií. Dodal, že takéto majetkovoprávne záležitosti by mali prejsť aj ro-

kovaniami v komisiách a v mestskej
rade. „Aby sme dostali kvalifikované
informácie a na základe nich sa mohli
rozhodovať, lebo toto, čo je tu dnes na
programe, to je asi také, že včera sme
dostali žiadosť a dnes o nej rozhodujeme. Ja sa pýtam, koľko žiadostí je
na mestskom úrade, takých dlhodobo, na ktoré ste nedali ani stanovisko,
ani ste ich nedali prerokovať, či už do
komisií, alebo do mestskej rady. Nedávajte nám jednoucho schvaľovať
veci, o ktorých my nemáme dostatok
informácií na to, aby sme sa mohli
slobodne a kvalifikovane rozhodnúť,“
povedal Babják.

Poslanec Ivan Hopta je presvedčený, že mesto by malo nehnuteľnosti kúpiť. Viceprimátor Andrej Semanco tvrdí, že mesto bývalú škôlku nepotrebuje.| FOTO: MILAN POTOCKÝ

Kulik: Mesto ďalšiu škôlku
nepotrebuje

Poslanec Ondrej Mudry uviedol, že
do spomínaných nehnuteľností je
potrebné investovať podstatne viac
ako len kúpnu sumu. „Pripočítajme
k tomu parkovacie plochy, ktoré bude
musieť mesto vybudovať,“ upozornil
poslanec. Ďalšie financie budú podľa
neho potrebné do úpravy okolia a terénu. „Takže tých 200-tisíc je možno
len na úvod. Ale určite sa nemýlim,
keď poviem, že možno ďalších 100-tisíc bude treba,“ dodal Mudry. Poslanec Milan Kulik je presvedčený, že
mesto ďalšiu budovu mestskej školy
nepotrebuje. „Nakoľko je tendencia
znižovania počtu tried v škôlkach,
ktoré už máme. Naozaj tým, že sa tá

budova nepoužíva, potrebujeme veľa
peňazí na to, aby sme to vôbec sprevádzkovali tobôž, aby sme to vôbec
využili,“ upozornil poslanec Kulik.
Podľa viceprimátora mesto potrebuje
peniaze na zmyslenejšie veci. Dodal,
že mesto ďalšiu budovu škôlky nepotrebuje. „Ja mám informácie, v tomto
meste, že kto požiadal o umiestnenie
dieťaťa do predškolského zariadenia,
ani jeden prípad nebol, a to verejne

vyhlasujem, aby sme niekoho nezobrali do škôlky, že je nedostatok
miesta,“ povedal Semanco. Poslanci
napokon schválili, aby mesto ponúklo
do súťaže sumu 200-tisíc eur. Za bolo
11 poslancov, dvaja boli proti a 4 sa
zdržali hlasovania. O výsledkoch obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj, vás
budeme informovať v nasledujúcom
vydaní týždenníka Humenský expres.

vítali do viacerých miest a škôl - v
pondelok to bola Stredná odborná škola v Poltári a Stredná priemyselná škola v Snine. V ďalších
dňoch zavítala Roadshow 2017 na
stredné školy v Medzilaborciach,
Stropkove, Giraltovciach, Detve,
Brezne a v Modre. Podujatie pozostáva z informačného stretnutia
a prezentácie, počas ktorej majú
študenti možnosť oboznámiť sa s
princípmi čerpania fondov, ako
aj s konkrétnymi informáciami o
operačných programoch. Lektori

Úradu vlády SR vysvetľujú súťažné
zadanie, teda ako vypracovať vlastný a originálny projektový zámer.
Už dnes sa dá konštatovať, že tak
študenti, ako aj pedagógovia sa o
tematiku eurofondov veľmi živo
zaujímajú. V diskusii zaznievali
zaujímavé konkrétne nápady študentov, analýza už realizovaných
projektov v ich blízkom okolí či
regióne. Lektorov milo prekvapila
Hotelová akadémia v Brezne, ktorá si pre túto príležitosť pripravila
originálny balíček v rámci projektu

Erasmus+, originálne otázky kládli
aj študenti Strednej odbornej školy
Andyho Warhola v Medzilaborciach. Roadshow 2017 hneď v prvý
týždeň ukázala, že výber miest, do
ktorých boli zahrnuté aj menej rozvinuté regióny, bol správny. Budúci týždeň poputuje Roadshow 2017
na stredné školy v týchto mestách:
Levoča, Stará Ľubovňa, Bardejov,
Gelnica, Námestovo, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Senica
a Skalica.

Prešovský samosprávny kraj chce za budovy a pozemky v centre Humenného vyše 963-tisíc
eur. | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Študenti na východe Slovenska prejavili o súťaž Roadshow 2017 veľký záujem

tasr, Slovensko

Skončil sa prvý týždeň putovnej
časti Roadshow 2017 - súťaže, ktorú pripravil a realizuje Úrad vlády
SR pre študentov stredných škôl
s cieľom priblížiť mladým ľuďom
tematiku podpory eurofondov
a inšpirovať ich v príprave konkrétneho projektového zámeru,
s ktorým môžu vyhrať zaujímavé ceny tak pre seba, ako aj pre
školu, ktorú navštevujú. Tento
týždeň lektori Úradu vlády SR za-
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V Humennom pribudli nové parkovacie miesta
Obyvatelia obytných domov č. 63 – 65 a č. 70 – 78 na Mierovej ulici v Humennom majú k dispozícii 127 parkovacích miest. Rozsiahlou
rekonštrukciou za 125-tisíc eur prešli nielen parkovacie plochy, ale aj cesta pre vjazd a výjazd vozidiel a ďalšie medziblokové priestory.
Milan Potocký, tasr, Humenné

Humenčania bývajúci v obytných domoch č. 63 – 65 a č. 70 – 78 na Mierovej ulici už niekoľko dní parkujú na
zrekonštruovanom parkovisku. „Je to
teraz oveľa lepšie. Po rekonštrukcii je
tu viac parkovacích miest. Predtým autá stáli aj na príjazdovej ceste smerom
k parkovisku,“ povedal vodič a obyvateľ
sídliska. Zrekonštruované medziblokové priestory si pochvaľujú aj mamičky s
deťmi. „Bývame hneď v prvom vchode.
Niekedy tu po daždi stála voda, navyše
cesta bola taká rozbitá, že sa tu komplikovane chodilo aj s kočíkom. Teraz je to
super,“ povedala Humenčanka Helena,
ktorú sme zastihli na prechádzke s dcérkou. Mesto vymaľovalo aj detské preliezačky a osadilo nové lavičky.

Nové parkovacie miesta aj pri
cintoríne na Majakovského
ulici

Osem nových parkovacích miest vybudovala samospráva aj na kopci pri cintoríne na Majakovského ulici. Na potrebu parkovacích miest upozorňoval v zá-

vere minulého roka aj poslanec Michal
Babin. Vtedy uviedol, že situácia s parkovaním je na danej ulici katastrofálna.
Nedostatok parkovacích miest pri cintoríne pociťovali negatívne aj obyvatelia rodinných domov na Majakovského
ulici. Najmä cez Dušičky a Pamiatku
zosnulých im vodiči, ktorí prichádzali
na cintorín, nechávali zaparkované autá
po celej ulici priamo pred domami, pretože na kopci nemali kde zaparkovať.
Dopravná situácia sa tam komplikovala
aj počas pohrebov, keď bol zvýšený nápor áut. Parkovisko na Majakovského
ulici využívajú aj starší ľudia, ktorí nevládzu kráčať do kopca cez celý cintorín
peši až k hrobom, ktoré sú pri vysielači.
Preto prichádzajú autami alebo taxíkmi. Nové parkovacie miesta pribudli aj
na Ulici osloboditeľov. Stavbu realizuje
humenská firma ES.EN.PE, s. r. o., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. „V
rámci stavebných prác bola upravená
plocha vedľa radových garáží na Ulici
osloboditeľov za bytovým domom č.
20 a v blízkosti parčíka. Rekonštrukcia
plôch na príležitostné státie áut, napr.
pre návštevníkov cintorína, sa na Maja-

kovského
ulici
zrealizovala použitím betónových
zatrávňovacích panelov vysypaných
štrkom, ku ktorým
pribudli aj obrubníky. Samozrejmosťou je bezbariérové prepojenie
Osem nových parkovacích miest vybudovala samospráva aj na kopci
cestnej komuniká- pri cintoríne na Majakovského ulici. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
cie s chodníkmi,“
informovala TASR
Michaela Dochánová z tlačového
referátu radnice.
Podľa jej ďalších
slov tam počítajú
aj s úpravou terénu. Priamo na
Majakovského ulici nad cintorínom Humenčania bývajúci na Mierovej ulici č. 63 – 65 a č. 70 – 78 majú
sa vytvorilo spolu po rekonštrukcii k dispozícii celkovo 127 parkovacích miest. | FOTO:
osem parkovacích MILAN POTOCKÝ
miest, ďalších 19 ich pribudlo na Oslo- vrátane vjazdu z miestnej komunikácie
boditeľov 20 a pri parčíku. „V budúc- za bytovým domom na Ulici osloboditenosti sa ešte uvažuje nad komplexným ľov 22, vedľa ktorého sa teraz upravoriešením medzigarážového priestoru vali plochy,“ doplnila.

Počet turistov v Prešovskom kraji stúpa, prezentovať ho bude aj nový videospot

Cestovnému ruchu v Prešovskom kraji sa v 1. polroku darilo. Medziročne vzrástol počet návštevníkov ubytovacích zariadení o 4,5 percenta, čo predstavuje nárast o 17 650 ľudí.
tasr, Prešov, FOTO: MILAN POTOCKÝ

Podľa údajov Štatistického úradu SR
od januára do júna prenocovalo v kraji 411.696 hostí, priemerne to boli tri
noci. Ako informoval riaditeľ Krajskej
organizácie cestovného ruchu (KOCR)
Severovýchod Slovenska Martin Janoško, turistov do kraja lákali aj kampane oblastných organizácií cestovného
ruchu a KOCR, ktorá zastrešuje rozvoj cestovného ruchu v kraji. „Nárast
počtu návštevníkov hlásia informačné
centrá, správcovia kultúrnych inštitúcií i hotelieri. Sme radi, že sme k
zvýšeniu povedomia o kraji prispeli
aj my. Realizovali sme trojicu kampaní. Legendárium propagoval kraj

prostredníctvom legiend. Návštevnosť
obnovených hradov podporil Letohrad
2017. Kampaň Cyklopátranie bola venovaná milovníkom bicyklovania. Do
konca roka ešte sfinalizujeme naplánované aktivity v rámci infraštruktúry. Zvlášť sa tešíme na nový videospot
o kraji,“ uviedol Janoško. Do rozvoja
prvkov turistickej infraštruktúry v
tomto roku investuje KOCR 41.500
eur, z toho 21.000 eur z dotácie od
rezortu dopravy a zvyšné prostriedky
z vlastných zdrojov. V regióne Šariš
ide o 140 kilometrov značenia turistických chodníkov a osadenie nových
hnedých tabúľ. Na Zamagurí upravia
lyžiarske, bežecké a cyklistické trate,
v Malej Frankovej pribudne informač-

ná turistická tabuľa, v okolí Spišských
Hanušoviec sprejazdnia cyklistický
chodník v dĺžke troch kilometroch.
V Bachledovej doline upravili zeleň
pri novej atrakcii Chodníka v korunách stromov. Dokončia značenie
cyklotrasy Domaša – Humenné, nad
Bardejovom zrekonštruujú vyhliadku v časti Kamenná Hora. KOCR sa
podieľala na financovaní posilnených
spojov Tatranskej elektrickej železnice
a Ozubnicovej železnice počas letných
mesiacov v celkovom objeme 35.520
eur. Podporila tiež marketingové aktivity OOCR Región Vysoké Tatry, kartu
výhod Tatry Card, podujatia v podhorí i tlač propagačných materiálov v
regiónoch. Koncom októbra si KOCR

Severovýchod Slovenska pripomenie
piaty rok svojho fungovania. Pri tejto
príležitosti 27. októbra predstaví svoju
činnosť a premiérovo uvedie videospot o Prešovskom kraji. Jeho autorom
je Jakub Augustinský, ktorý do videa
vniesol mnoho moderných a atraktívnych prvkov, uviedol Janoško.
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Tretia zbraňová amnestia na Slovensku je ukončená

Experti preskúmali takmer 3-tisíc zbraní. Zaujímavé boli najmä tie
z obdobia prvej a druhej svetovej vojny.
mpo, Slovensko

Kriminalisticko-expertízny ústav preskúmal všetky zbrane a strelivá, ktoré
ľudia odovzdali počas tretej zbraňovej
amnestie. Experti preskúmali 2 857
zbraní a 41 533 kusov streliva, so žiadnou z nich nebol spáchaný trestný čin.
Lucia Kirinovičová z Tlačového odboru kancelárie Ministerstva vnútra
SR vysvetlila, že medzi odovzdanými
krátkymi zbraňami boli spravidla pištole a revolvery, z dlhých opakovacie
guľovnice, brokovnice a malokalibrovky. Zbrane pochádzali z rôznych časových období. Zaujímavé sú najmä tie
z obdobia prvej a druhej svetovej vojny. Medzi nimi sa objavila puška Sharps z obdobia americkej občianskej vojny Sever proti Juhu alebo ruská puška
Winchester Model 1895 vyrábaná pre
cárske Rusko. Avšak za najväčšiu

raritu považujeme dvojak Holland &
Holland New.450 „Standard“ Express
Rifle v kalibri.450/.400 Nitro Express
3 ¼“. Tento istý model používal aj
americký prezident Roosvelt. Súčasná cena nových obdobných zbraní je
od 80 000 do 140 000 amerických
dolárov, jej výrobca je dvorným dodávateľom pre britskú kráľovskú rodinu.
Tento model bol uvedený a predstavený na výstave Grand Prix v Paríži
v roku 1900. Bola určená predovšetkým pre vtedajšie podmienky afrických lovov veľkej vitálnej zveri. Zdobí
ju nápis „Winners of all „The Field“
Rifle Trials, London“, teda zbraň, ktorá vyhrala všetky kategórie dobového
časopisu „The Field“. Ako a kedy sa
dostala zbraň na Slovensko, nie je známe,“ informovala Lucia Kirinovičová
z Tlačového odboru kancelárie Ministerstva vnútra SR.

Medzi odovzdanými krátkymi zbraňami boli spravidla pištole a revolvery, z dlhých opakovacie
guľovnice, brokovnice a malokalibrovky. | ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ

Najväčšou raritou bola puška Holland & Holland New 450 „Standard“ Express Rifle. Tento istý
model používal aj americký prezident Roosvelt. Cena tejto zbrane sa pohybuje od 80-tisíc do
140-tisíc amerických dolárov. | FOTO: POLICIA

Mladá Humenčanka telefonovala za volantom. Zistili jej aj alkohol
Humenskí dopravní policajti obvinili počas predchádzajúceho víkendu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 23-ročnú ženu z Humenného.
mpo, Humenné

V sobotu 7. októbra popoludní viedla obvinená Humenčanka po Družstevnej ulici v Humennom osobné
auto Citroen DS 4. Okoloidúca
policajná hliadka si všimla, že žena
počas vedenia vozidla obsluhuje
telefónny prístroj, a tak ju zastavili. Pri následnej kontrole policajti

vodičku vyzvali, aby sa podrobila
kontrole požitia alkoholických nápojov, a to dychovou skúškou. Jej
výsledok bol pozitívny, s nameranou hodnotou 0,73 mg/l etanolu vo
vydychovanom vzduchu. Obvinená
žena je stíhaná na slobode. Informoval prešovský krajský policajný
hovorca Daniel Džobanik.

Na hranici zadržali 8 migrantov
mpo, Snina

Dňa 11. októbra v popoludňajších
hodinách kontrolovali policajti
Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance v lesnom poraste v katastrálnom území
obce Kalná Roztoka, okres Snina, 3
štátnych príslušníkov Vietnamu, 2
Indov, 2 Sýrčanov a 1 štátneho príslušníka Afganistanu, všetkých bez

cestovných dokladov, a predviedli
ich na oddelenie za účelom zistenia totožnosti. „Cudzinci prekročili vonkajšiu hranicu s Ukrajinou
nedovolene mimo hraničný priechod, zdržiavali sa u nás nedovolene bez povolenia príslušných
orgánov a boli administratívne vyhostení s uložením zákazu vstupu
na naše územie,“ informovala hovorkyňa RHCP Agnesa Kopernická.

23-ročná Humenčanka za volantom auta telefonovala a bola aj pod vplyvom alkoholu. | : ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Policajti objasnili krádež peňazí na strednej škole
mpo, Humenné

Na jednej z humenských stredných
škôl došlo ku krádeži peňaženky,
z ktorej je obvinený 16-ročný mladík z Humenného. Ku krádeži malo
dôjsť ešte 4. októbra v čase okolo
9.50 hod. Obvinený chlapec využil
nepozornosť svojho rovesníka a

prisvojil si jeho peňaženku, ktorú
mal uloženú v taške. Z peňaženky
mal následne vybrať 45 eur a zvyšný obsah odhodiť na dievčenské
WC. Polícia obvineného mladíka
stíha na slobode. Informoval prešovský krajský policajný hovorca
Daniel Džobanik.
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ŠIČKA a PRÁCE SÚVIASIACE SO ŠITÍM
Pracovná náplň: - šitie, zhotovovanie, montáž a žehlenie polovýrobkov a hotových výrobkov
- obsluha šijacích poloautomatov a automatov

Profil spoločnosti
Akciová spoločnosť
patrí k dlhoročným
výrobcom konfekcie
na Slovensku.
Sortiment výrobkov
predstavujú:
- pánske a dámske
obleky, saká a kabáty
- výrobky džínsovej
produkcie a odevy na
voľný čas
- špeciálna výroba
pre armádu
- pracovné pánske a
dámske odevy

Požadujeme:

- ukončené vzdelanie v odbore krajčír alebo inom príbuznom odbore v oblasti
odevníctva, resp. znalosť strojového šitia nadobudnutá v predchádzajúcich
zamestnaniach

Ponúkame:

- prácu v prosperujúcej firme
- mzdové podmienky závislé od výkonu zamestnanca (úkolové odmeňovanie)
- celozávodnú dovolenku 2-krát v roku
- možnosť stravovania sa formou obedov v areáli akciovej spoločnosti
(na časť nákladov na stravu prispieva zamestnávateľ)
- úhradu časti cestovných nákladov v prípade vlastnej dopravy
- zabezpečenie dopravy zamestnancov minibusom v prípade dostatku
zamestnancov
- zdravé sociálne prostredie a pracovnú istotu
V prípade záujmu sa kontaktujte
- telefonicky:
- písomne:

Výrobky sú určené
pre odberateľov
z tuzemska
i zo zahraničia.

- e-mailom:

056 640 3414
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce
vargova@zekonas.sk

Väčšina žúp pre vyššiu transparentnosť za posledné dva roky veľa nespravila
Najtransparentnejšou župou je Trenčianska, Bystrická ďalej klesá.

Transparency International Slovensko, Slovensko

Slovenské župy sú tesne pred koncom svojho štvrtého obdobia opäť o čosi transparentnejšie ako na jeho
začiatku. Aktuálni predstavitelia ôsmich samosprávnych krajov dokázali zvýšiť priemerné skóre transparentnosti oproti roku 2013 o vyše šesť percentuálnych
bodov na súčasných 54,3 percenta. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka transparentnosti žúp, ktorý Transparency pripravila už štvrtýkrát. Nárast badať aj
oproti poslednému medzivolebnému rebríčku z roku
2015, keď skóre žúp dosiahlo 50,3 percenta. Samosprávne kraje sú v priemere aj o niečo otvorenejšie
ako stovka najväčších slovenských miest, ktoré v poslednom hodnotení z roku 2016 získali 51,3 percenta.
Na tomto progrese sa však výrazne podieľal najmä
vysoký nárast skóre v Trenčianskej župe, pri väčšine
ostatných krajov môžeme konštatovať, že v otváraní
sa verejnej kontrole skôr stagnujú.
Trenčiansky kraj prvýkrát neskončil posledný a
za dva roky sa v skóre transparentnosti vyšplhal
z necelých 41 až na rekordných takmer 75 percent.
Trenčianska župa si na stránke zriadila sekciu „Otvorená župa“, na ktorej začala zverejňovať množstvo

dovtedy neprístupných materiálov. Na stránke sa
začali pravidelne objavovať videozáznamy z rokovaní
zastupiteľstiev, zápisnice z komisií, registre investičných akcií, priebeh a výsledky verejných obchodných
súťaží na predaj a prenájom majetku, zoznamy pridelených dotácií, majetkové priznania politikov či
informácie o počte miest i žiadostí v zariadeniach
sociálnych služieb. Tieto dokumenty predtým na
stránke Trenčianskej župy chýbali, viaceré z nich
dosiaľ nezverejňujú ani ďalšie kraje. Zastupiteľstvo
Trenčianskeho samosprávneho kraja navyše prijalo
aj viacero protransparentných rozhodnutí ako zavedenie etických kódexov volených predstaviteľov i
zamestnancov alebo nového rokovacieho poriadku
otvárajúceho zasadnutia komisií aj verejnosti. Úrad
spustil aj projekt participatívneho rozpočtu, v ktorom
si obyvatelia kraja hlasovaním sami rozhodujú, ktoré
občianske projekty na zvýšenie kvality života v komunite župa finančne podporí. Trenčiansky kraj na
prvej priečke vystriedal Banskobystrickú župu, ktorá
dosiaľ vždy figurovala na čele rebríčka. Po zvolení
Mariana Kotlebu (ĽSNS) za župana sa však kraj začal
pozvoľna uzatvárať verejnej kontrole a z výrazného
náskoku v podobe 65 % v roku 2013 sa prepadol až na
dnešných 51 %. Oproti poslednému rebríčku z roku

2015 Banskobystrická župa stratila takmer päť percentuálnych bodov a klesla na piate miesto.
Banskobystrický župný úrad prestal zverejňovať
zápisnice z obchodných verejných súťaží na predaj
alebo prenájom majetku, pozície vedúcich oddelení
a referentov obsadzoval cez výberové konania len výnimočne, naďalej pretrváva aj zneužívanie župných
novín a facebookového profilu na nadmernú propagáciu župana a očierňovanie jeho oponentov. Časopis
Bystrický kraj dnes už síce nie je platený priamo z
krajského rozpočtu, župa ho však stále označuje ako
propagačno-informačný materiál BBSK, prezentuje
ho na župnej stránke a jeho obsah pripravujú zamestnanci úradu. Periodiká financované alebo podporované župami sme tento rok prvýkrát hodnotili na
základe metodiky projektu Hlásne trúby, ktorý analyzuje aj objektívnosť a verejnoprávny charakter novín
v stovke najväčších miest na Slovensku. Zo vzájomného porovnania vyšli župy o čosi horšie ako mestá,
keď v priemere získali iba 40-percentné skóre (oproti
45 percentách pri mestách).
Pri väčšine župných médií tak platí, že z hľadiska
objektívneho informovania o živote kraja, ako i za-

pájania ľudí do rozhodovania sú užitočné len málo.
V celkovom poradí skončili ako najmenej otvorené
Trnavská (48,6 %) a Košická župa (48 %). Košický
kraj vedený Zdenkom Trebuľom (Smer) obstál medzi
najslabšími až v štyroch z 11 hodnotených oblastí od
Účasti verejnosti na rozhodovaní, cez Financie a verejné obstarávanie, Zariadenia sociálnych služieb až
po Dopravnú politiku. Transparentnosť žúp sme celkovo merali pomocou 117 indikátorov v 11 oblastiach.
Vychádzali sme pritom z desiatich rôznych zdrojov
od webových stránok krajov, cez dotazník zaslaný
úradom, župné médiá, informácie z portálu tender.
sme.sk, až po žiadosti zaslané županom a hlavným
kontrolórom. Meranie transparentnosti žúp považujeme za účinný nástroj na ceste ku kvalitnejšej verejnej kontrole, ktorá môže výrazne zúžiť priestor na
korupčné a klientelistické správanie. Rebríček však
nemeria samotnú korupciu, ale iba otvorenosť zverejňovania a nastavené pravidlá. V žiadnom prípade sa
tak lepšie hodnotená župa nedá automaticky označiť
za nekorupčnú, a naopak. Rebríček transparentnosti žúp je súčasťou Programu Otvorená samospráva,
ktorý podporili Open Society Institute v Budapešti a
Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

HE/0071

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce, podnikajúci v oblasti odevníctva,
prijme do pracovného pomeru na dobu neurčitú zamestnancov na pracovnú pozíciu:
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V pohraniční začal kraj modernizovať cesty za viac ako 10 miliónov eur
Motoristi sa musia pripraviť na obmedzenia dopravy.

Daša Jeleňová, Prešov

Cezhraničná slovensko-poľská spolupráca prináša ďalšie výsledky. Vďaka úspešnému projektu Prešovského samosprávneho kraja a Malopoľského vojvodstva sa
v okresoch Prešov a Bardejov budú revitalizovať viaceré úseky v hodnote takmer
3,5 milióna eur. Prešovský samosprávny
kraj začína v týchto dňoch realizovať
projekt Modernizácia cestného spojenia
Prešov – Bardejov - Gorlice z programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovenská republika 2014 –
2020. Vedúcim partnerom je Malopoľské vojvodstvo, projektovým partnerom
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK).
Monitorovací výbor programu cezhraničnej spolupráce schválil pre tento projekt finančný príspevok z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške takmer 6 mil. €, čo
tvorí 85 % celkových výdavkov projektu.
Celková výška finančných prostriedkov
predstavuje čiastku vyše 7 mil. €, z toho
na slovenskej strane sa preinvestuje pri-

bližne 3,5 mil. €. Zvyšných 10 percent na
slovenskej strane bude financovaných zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
a 5 % zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja. Zmluva o poskytnutí
finančného príspevku bola podpísaná
22. decembra minulého roku. „Podpisom
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, ale i ďalšími úspešnými procesmi sa
začína napĺňať významný krok hlavného
cieľa programu a projektu, a to zlepšenie
cezhraničnej mobility, zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti v prihraničnej oblasti
a tiež napojenie ciest na sieť TEN-T. Sme
radi, že sme nadviazali na predchádzajúce programové obdobie 2007 – 2013
a úspešne pokračujeme v cezhraničnej
spolupráci s poľskými partnermi,“ skonštatoval predseda PSK Peter Chudík.
V rámci projektu sa plánuje na slovenskej strane zmodernizovať 8,6 km ciest
a na poľskej strane 12,4 km, čím sa zlepší
priame spojenie v oblasti dopravy v poľsko-slovenskom prihraničnom území.
„Na slovenskej strane je naplánovaná rekonštrukcia cesty II/545 v troch úsekoch:
Raslavice – Janovce, Bardejov – Kľušov

a Regetovka – Becherov. V rámci projektu dôjde aj k rekonštrukcii dvoch mostných objektov a doplneniu dopravných
subsystémov, ktoré zvýšia bezpečnosť
cestnej premávky,“ uviedol riaditeľ SÚC
PSK Peter Kočiško. Ako dodal, so zhotoviteľom stavebných prác bola podpísaná
Zmluva o dielo so zmluvnou cenou 3,104
mil. eur, odovzdané stavenisko a začatá
realizácia stavebných prác. V súvislosti so
spustením výstavby sa motoristická verejnosť musí pripraviť na dočasné obmedzenia dopravy. Čiastočná uzávierka sa
bude týkať predmetných úsekov II/545,
kde bude doprava riadená svetelnou
signalizáciou s usmernením do jedného
jazdného pruhu. Na približne dva mesiace z dôvodu technicky náročnej rekonštrukcie mostného objektu v obci Raslavice bude uzavretá aj cesta Raslavice
- Janovce s navrhovanou obchádzkovou
trasou cez obce Kľušov – Hertník – Fričkovce – Osikov - Raslavice. „Týmto chceme motoristov a obyvateľov dotknutých
obcí požiadať o zhovievavosť a trpezlivosť
počas realizácie prác. Úplnou uzávierkou
daného úseku chceme zabezpečiť výrazné

skrátenie obmedzenia dopravy na úseku
Bardejov - Kapušany počas blížiaceho sa
zimného obdobia. Projekt je náročný na
realizáciu, ale verím, že jeho výsledkom
bude podstatné zlepšenie dopravného
spojenia a kvality života ľudí v tejto časti
regiónu,“ dodal riaditeľ SÚC PSK Peter
Kočiško. Ten uviedol, že pôvodne sa s obmedzením dopravy rátalo až do apríla
budúceho roku, úplná dopravná uzávera
skráti nepríjemné obchádzky do decembra t. r.
Prešovský samosprávny kraj v rámci
programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika
2014 – 2020 realizuje súbežne aj ďalšie
dva veľké projekty. Prvým je Rozvoj cestnej infraštruktúry Snina – Medzilaborce
– Krosno s rozpočtom 3,4 mil. €, v rámci
ktorého sa revitalizujú úseky Medzilaborce – Palota, Čabalovce – Hostovice
v dĺžke 12,3 kilometra. Druhým úspešným projektom je Modernizácia cestného
spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno
za 3,3 mil. eur, ktorý sa týka ciest Miroľa
– Staškovce, Makovce – Staškovce v dĺžke 8,7 kilometra.

Krištáľové krídlo opäť hľadá výnimočné osobnosti na Slovensku
Krištáľové krídlo už po 21. raz začína s organizáciou prestížnej udalosti a hľadá osobnosti, ktoré v roku 2017 dosiahli niečo
jedinečné. Do 31. októbra môže svojho favorita navrhnúť aj široká verejnosť.
tasr, Slovensko

Laureáti 21. ročníka Krištáľového krídla
budú známi na slávnostnom galavečere,
ktorý sa uskutoční 21. januára 2018 v novej budove SND a v priamom prenose
ho odvysiela Jednotka RTVS. Porota 21.
ročníka Krištáľového krídla už zasadla na
slávnostnom stretnutí. Porotcovia prediskutovali kritériá stanovené štatútom.
Jednotlivé odborné poroty prešli tento
rok viacerými zmenami. Ocenenie Krištáľové krídlo sa odovzdáva v deviatich kategóriách za konkrétny výnimočný počin
daného roka v oblasti kultúrneho, spoločenského, vedeckého a hospodárskeho
života. Mimoriadna cena sa udeľuje osobnostiam za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný

počin. „Krištáľové krídlo nie je anketa,
návrh na nomináciu stačí poslať raz, keďže o finálnych nomináciách rozhoduje odborná porota,“ priblížila výkonná
riaditeľka Krištáľového krídla Katarína
Srkala a dodala: „Podmienkou je, že navrhovaná osobnosť pôsobí na Slovensku,
prihliada sa aj na medzinárodný úspech.
Hlasovanie poroty je tajné.“ „V poradí 21.
ročník Krištáľového krídla je zaujímavý aj tým, že galavečer bude 21. januára
2018. Ja som veľký optimista a verím, že
porota, ako sme ju trocha obmenili, nám
prinesie nové inšpirácie, nové myšlienky,
ktoré obohatia nielen Krištáľové krídlo,
ale aj mňa. Aby som mala nové impulzy,
aby sme krídlo robili z roka na rok inak,
zaujímavejšie, aby sme neboli konzervatívni a išli s dobou. Je to veľmi ťažké,

preto neoceňujeme, ako kto vyzerá, kto
koho pozná, ako funguje v politike. My
oceňujeme ľudského ducha, výsledky,
ktoré tých ľudí reprezentujú,“ uviedla pre
TASR producentka a autorka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová. „V prvom
rade je treba povedať, že pravidlá pre každú odbornú porotu sú striktné, v prípade
kategórie, ktorej predsedám, ide o to, aby
dielo bolo vydané v kalendárnom roku
2017, aby jeho autor pôsobil na Slovensku, aby bolo vydané v slovenskom vydavateľstve. To isté sa týka aj publicistiky,
či už rozhlasovej, printovej, alebo televíznej. Táto porota v podobnom zložení
pôsobí pomerne dlhé roky, to znamená
že my už máme stanovený základný estetický kánon a podľa toho postupujeme.
Myslím si, že aj rozhodnutia z uplynulých

rokov svedčia o tom, že vždy sme vybrali
toho správneho laureáta,“ povedal pre
TASR predseda odbornej poroty pre publicistiku a literatúru Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS. Krištáľové krídlo
za rok 2016 si odniesli Zuzana Mauréry,
Daniel Hevier, Štefan Máj, Palo Macho,
bratranci Škantárovci, Michal Mego, Igor
Timko, Dalibor Karvay, Ondrej Vrábel.
Mimoriadnu cenu za celoživotné dielo
získali Marián Varga a Andrej Glatz. Ocenenie Krištáľové krídlo udeľujú od roku
1997 v rôznych oblastiach spoločenského,
kultúrneho, hospodárskeho a verejného
života. Dve desiatky rokov, to je viac ako
600 nominovaných, 219 ocenených najvýznamnejších osobností Slovenska vo
výbere viac ako 120 porotcov.
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Rezbár od Humenného prináša do miest a obcí drevených anjelov
Diela tridsaťsedemročného rezbára Peter Lukču z obce Hrubov v okrese Humenné poznajú už takmer v celom regióne Zemplína. Jeho sochy
drevených anjelov zdobia námestia, parky, oddychové zóny, ale aj priestranstvá pred kostolmi vo viacerých obciach východného Slovenska.
Milan Potocký, Humenné

Rezbára sme zastihli minulý týždeň v obci Vinné v okrese Michalovce, kde práve umiestnil svojho
najnovšieho anjela. Drevené sochy
anjelov sú súčasťou zaujímavého
projektu s názvom Anjel v meste. Okrem skrášlenia verejného
priestranstva majú sochy vzbudiť
u ľudí záujem o duchovné veci,
navodiť pozitívnu atmosféru, ale
aj dôvod zamyslieť sa nad ľudskou
existenciou a posmrtným životom.
„Do týchto regiónov sme chceli dať
niečo duševné, symbol,“ povedal
Lukčo. Rezbárove sochy už môžete
obdivovať v Strážskom, vo Vinnom,
v Michalovciach, Vyšnom Hrušove, Novom Ruskove, v Košiciach
a v ďalších obciach. Sochu v Strážskom, ktorá je umiestnená v blízkosti autobusovej stanice a frekventovanej križovatky, vyrezal zo
100-ročného javora.

Na svoje sochy používa kalamitné drevo

Lukčo vysvetlil, že rezbárčina mu
učarovala už v detstve. „Je to moje
hobby. Začínal som už od malička,
vytváral som si v dielni rôzne veci,
ktoré som na verejnosti neprezentoval. Väčšinu vecí som daroval
alebo zhotovil len pre známych,“
povedal rezbár. Veľké vyše 2,5 metra vysoké sochy zhotovuje už tretí
rok. „Sú to aj rôzne zvieratá pre poľovníkov, okrasné lavice s rôznymi
motívmi zvierat, prevažne psov, ale
aj kvety a abstraktné veci, nielen
náboženské,“ priblížil rezbár. Jeho
sochy a rôzne diela zdobia mnohé
domácnosti nielen v Humennom,
ale aj v ďalších okresoch. Sám pripustil, že ho preslávil projekt Anjel
v meste. Spresnil, že každú sochu
anjela robí výlučne z jedného kusu
dreva. Pre svoje sochy sa snaží využiť nepotrebné, kalamitné drevo,
ktorému dáva novú podobu. „Sna-

žím sa vybaviť drevo, ktoré zostalo
po búrke zo zvaleného stromu alebo zo stromov, ktoré sú určené na
výrub.“ Hovorí, že nemá obľúbený
motív, ktorý vytvára najradšej.
„Všetko nové je pre mňa inšpirujúca výzva. Je to potom zaujímavé,
vždy iné, jednoducho robím všetko,“ poznamenal. Anjelov zhotovuje motorovou pílou, dlátom a špeciálnou brúskou. Dodáva, že v hlave
nosí množstvo nápadov, ktoré by
chcel už v blízkej budúcnosti zrealizovať. „Určite veľkého dreveného
draka a veľkú sochu koňa. Tieto
sochy by boli veľké minimálne dva
a pol metra. Zhodou okolností už
jedno také drevo mám pripravené.
Takže mohol by som sa do toho
pustiť, len časovo mi to zatiaľ nevychádza,“ prezradil s úsmevom.
Lukčo nedávno urobil radosť aj deťom Základnej školy Pavla Horova
v Michalovciach. Zo starého stromu, ktorý bol nebezpečný a ohro-

Rezbár Peter Lukčo pri soche dreveného
anjela v obci Vinné.| FOTO: MILAN POTOCKÝ

zoval žiakov, vytesal sochu múdrej
sovy.

Svetlo porozumenia spája kultúry aj národy
Hudba a tanec bude napomáhať vzájomnému porozumeniu v netradičnom kultúrnom projekte.
ts, Košice

Spojenie popredných slovenských,
ako aj zahraničných umelcov na
jednom pódiu v netradičnom kultúrnom projekte „Svetlo porozumenia 2017“ má symbolizovať
solidaritu a jednotnosť ľudí. Piaty
ročník tohto podujatia sa uskutoční na konci októbra v Prahe, ako aj
v Košiciach. Medzikultúrny projekt
„Svetlo porozumenia“ pozostáva
zo spoločného vystúpenia umelcov
najrôznejších hudobných žánrov,
etník, ako aj vierovyznania. Spoločný koncert má ukázať, že umenie,
hudba a tanec nepoznajú hranice.
Najrôznejšie kultúry dokážu spolunažívať nielen na pódiu, ale aj

v skutočnom živote. V poradí už
piaty ročník ojedinelého projektu sa
uskutoční 29. októbra 2017 v Kunsthalle na Rumanovej ulici v Košiciach so začiatkom o 19. hodine.
„Naším spoločným cieľom je prekonať bariéry medzi ľuďmi rôznych
etník, vierovyznaní alebo národov,“
konštatuje židovský duchovný a zakladateľ projektu Peter Gyori. Na
okrúhlom piatom ročníku vystúpia
súrodenci Marián a Ľubica Čekovskí, Cigánski Diabli, Peter Tomko či
členovia orchestra Štátneho divadla
v Košiciach. Pre mnohých môže byť
veľkým lákadlom koncert skupiny
Peter Bič Projekt alebo vystúpenie
Chorus Comenianus pri Evanjelickom gymnáziu v Košiciach. Koncert sa koná pod záštitou primáto-

Na jednom pódiu sa predstavia slovenskí, ale aj zahraniční umelci. | FOTO: SVETLO
POROZUMENIA

ra mesta Košice Richarda Rašiho.
Myšlienka netradičného spojenia
umelcov na jednom pódiu „Svetlo
porozumenia“ sa zrodila v Prahe,
kde už má tento projekt dlhoročnú

tradíciu. Tá sa začala písať v roku
2005. Cieľom organizátorov je rozšíriť myšlienku prekonávania bariér
medzi ľuďmi prostredníctvom kultúry aj do iných krajín.
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S kandidátom na poslanca
Prešovského samosprávneho
kraja – PETROM KULANOM,
sme sa rozprávali pre týždenník Humenský expres.
O politiku mladí ľudia nejavia
príliš záujem. O to viac teší,
keď stretneme mladého
zapáleného človeka ako Vy,
ktorý sa rozhodol kandidovať
vo voľbách do vyšších
územných celkov. Vieme, že
pochádzate z obce Myslina,
mohli by ste nám o svojom
živote povedať viac?
Prvé ročníky základnej školy som
absolvoval v Mysline a ďalšie na
ZŠ Pugačevova v Humennom. Po
Strednej škole podnikania v Strážskom som pokračoval v štúdiu na
Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. A tam som získal
aj magisterský titul v odbore Politológia.
Štúdium politológie asi nebola
náhoda. Čo Vás k jeho štúdiu
priviedlo?
Určite rodinné zázemie a záujem
o spoločenské dianie u nás v obci
i našej krajine. Pred nástupom na
vysokú školu to bolo skôr o podrobnom sledovaní politického
diania, ale v mnohom mi pomohla
moja „alma mater“ - Filozofická fakulta PU. Hlavne v tom, že nestačí
len dianie sledovať, ale treba sa do
neho aj aktívne zapájať. Práve počas vysokoškolského štúdia sme
sa ako študenti často stretávali
s rôznymi problémami, ktoré bolo
potrebné riešiť s kompetentnými
osobami, či s vedením fakulty alebo
univerzity. Už vtedy som pochopil,
že ak chceme niečo zmeniť, nestačí
sa len posťažovať večer pri pive, ale
je potrebné vyvíjať iniciatívu. Viac
ako päť rokov som hájil záujmy a
zastupoval študentov Prešovskej
univerzity v Prešove na všetkých
úrovniach - fakultnej, univerzitnej

i na najvyššej celoslovenskej. Svoje
poznatky a skúsenosti z pôsobenia
v najvyššom rozhodovacom orgáne
vysokej školy - akademickom senáte, som pretavil do členstva v Študentskej rade vysokých škôl SR,
kde som zastával post podpredsedu
valného zhromaždenia.
Na mladého človeka už máte
za sebou veľké skúsenosti.
Čomu sa venujete vo voľnom
čase?
Približne od mojich štrnástich rokov sa venujem dobrovoľníctvu.
Konkrétne dobrovoľnému hasičstvu. Od hasičského športu, cez vedúceho mládeže a dorastu, následne ako rozhodca až po súčasnosť,
keď sa venujem predovšetkým preventívnej oblasti. Pôsobím aktívne
ako rozhodca na všetkých úrovniach hasičských súťaží. V rámci
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR pôsobím v regionálnych, územných a krajských štruktúrach. V súčasnosti sa venujem najmä práci
s deťmi a preventívno-výchovnej
činnosti.
Oboznámte
verejnosť
bližšie s prácou Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
je v súčasnosti jedným z najväčších
občianskych združení na Slovensku. Zároveň má bohatú históriu
i tradíciu. Združuje osoby, ktoré
majú záujem pomáhať v núdzi, venovať sa výchove detí a mládeže
na tejto úrovni, prevencii, verejno-prospešnej či kultúrnej činnosti. V posledných rokoch sa dobrovoľnému hasičstvu venuje zvýšená
pozornosť aj zo strany štátu, ktorý
podporuje zriadené dobrovoľné
hasičské zbory v obciach po materiálnej stránke, čiže hasičskými automobilmi, protipovodňovými vozíkmi, ale pomáha DHZ aj finančnou
podporou prostredníctvom rôznych dotácií. Ako člen územnej

organizácie Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR, ktorá združuje okresy
Humenné, Medzilaborce a Sninu,
sa v súčasnosti venujem najmä práci s mládežou a v spolupráci s obcami pôsobím pri využívaní dotácií
od štátu.
Máte záujem pôsobiť v regionálnej politike. Viete, čo Vás
v nej čaká?
Komunálna politika mi nie je cudzia, takže môžem povedať, že áno.
V rokoch 2010 – 2014 som bol
poslancom Obecného zastupiteľstva v Mysline. Komunálna politika
je síce najnižšia úroveň samosprávy
na Slovensku, no dovolím si tvrdiť,
že azda aj najnáročnejšia. Človek je
pravidelne konfrontovaný s realitou, skutočnými problémami a nedostatkami z praxe, na ktoré často
nemyslí ani zákon, teda, presnejšie
naši legislatívci. V súčasnosti pôsobím aktívne v samospráve ako zamestnanec kancelárie primátorky
krajského mesta, takže aj moje každodenné pracovné povinnosti dokazujú, aká náročná je komunálna
politika.
Trošku netradičná úvaha... ale
prezraďte na seba aj niečo, čo
by ste hodnotili ako svoju nevýhodu.
Mojou nevýhodou je skutočnosť,
že nerád sa vyjadrujem k záležitostiam, ktorým vôbec nerozumiem.
A tí, ktorí ma poznajú osobne,
vedia, že taktiež nerád sľubujem,
ak si nie som na sto percent istý,
že to splním alebo dokážem sľub
naplniť. Na druhej strane, moja
nevýhoda je pre iných kandidátov
výhodou a marketingovým nástrojom. Používajú populistické slogany alebo frázy, ktoré si „vygooglili“
a mnohým veciam možno ani len
nerozumejú.
Čo hovoríte na prebiehajúcu
volebnú kampaň?

Peter Kulan vo výstroji
dobrovoľného hasiča.
Pred voľbami sa mnoho ľudí stáva
odrazu odborníkmi na všetko. Preto v mojej kampani nenájdete megalomanské sľuby a z mojej strany
sa nestretnete ani s antikampaňou.
Mojím cieľom je budovať to, čo je
dobré, vylepšovať nedostatky a odstrániť chyby, ktoré nastali. Som
človek otvorený všetkým možnostiam a vždy sa snažím nájsť riešenie.
Čo považujete za svoju najväčšiu výhodu, prečo by mali voliči
uvažovať pri voľbách do vyšších
územných celkov práve o Vás?
Nie som úplný začiatočník, ktorý sa
odrazu z ničoho nič rozhodol kandidovať. V oblasti samosprávy a komunálnej politiky sa pohybujem,
aj napriek môjmu veku, už dlhší
čas. Vo svojej doterajšej kariére
som pracoval v súkromnej sfére aj
vo verejnej správe. To znamená,
že na fungovanie vecí nemám len
jednostranný pohľad a na každý
problém sa pozerám z oboch strán.
Keďže som mal možnosť začínať
od najnižšej úrovne komunálnej
a miestnej politiky, získal som základný a potrebný rozhľad na fungovanie samosprávy. Nemám nasadené ružové okuliare, ale viem,
že úprimný záujem problémy riešiť
je oveľa prospešnejší ako neustále
hľadanie výhovoriek.

HE-PR/0073

Som otvorený všetkým možnostiam a vždy sa snažím nájsť riešenie
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Riadková inzercia NAŠE NOVINY = VÁŠ ÚSPECH
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

PRENÁJOM
 Dáme do prenájmu
KANCELÁRSKE
PRIESTORY v zrekonštruovanej budove SFZ
na ul. Osloboditeľov 3
v Humennom (100 m
od centra mesta, dostatok parkovacieho miesta
zdarma). Viac na tel. č.
0905 809 038; e-mail:
sekretariat@obfzhumenne.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM

vnútorný 25-metrový BAZÉN
08.15 – 11.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
str, pia 09.00 – 11.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
štvr
09.00 – 11.00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.
SAUNA – muži
ut - sob 13.00 – 20.00 hod.
ned
10.00 – 20.00 hod.
SAUNA – ženy
ut - sob 15.00 – 20.00 hod.
ned
10.00 – 20.00 hod.
www.kupaliskohumenne.sk
ut

jediným
inzerátom
oslovíte viac ako
20 000 čitateľov

PRANOSTIKA

HE-R/0081

Aký sa deň na Vladimíru
(16. 10.) ukazuje,
aj zima sa taká objavuje.

PREDAJ
 Predám
HRUŠKY
maslovky. Tel. 0918 279
885.
HE-R/0103

 Predám KAMENNÝ
SUD (40 l) na nakladanie
kapusty. Cena dohodou.
Tel. 0905 284 912.
HE-R/0029

HE-R/0001

PRÁCA
 Prijmeme MECHANIKA pre nákladné vozidlá
– len vážni záujemci. Tel.
0911 297 122.
HE-R/0104

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

prosperujte s nami

Svätá Hedviga (17. 10.)
do repy ešte med nalieva.

redakcia@humenskyexpres.sk

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
V HUMENNOM

pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
16. 10. DR. MAX - Kaufland,
Štefánikova ul. 50
17. 10. FIALKA,
Nemocničná ul. 41/A
18. 10. MÁRIA,
Krátka ul. 3
19. 10. HARMÓNIA,
Ul. 1. mája 21
20. 10. DR. MAX - Pharmstore,
Ul. 1. mája 21
21. 10. SLNEČNICA,
Ul. 21. mája 21
22. 10. PRI KAŠTIELI,
Mierová ul. 33/1
(Pod stračou nožkou)

Na sv. Lukáša
(18. 10., evanjelista)
hojnosť chleba a kaše.

Nájdete nás aj na facebooku:
facebook.com/humenskyexpres
HE/0046

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 0908 102
786.

Vladimíra prácu na poliach
zastavuje.

Sv. Uršuľa (21. 10.)
i sv. Kordula (22. 10.)
zimu posielajú.
Keď Uršuľa v splne mesiaca
jasné noci dáva, decembrová
noc každá je tmavá.
Keď na Sergeja (22. 10.) vetry
podúvajú, počas celej zimy nás
navštevujú.
Teplý október – studený
november.
(jac)

Kompletný archív
článkov nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk

Východ / Západ S L N K A
pon (15.10.) 6:48 / 17:42 hod.
ut
6:50 / 17:40 hod.
str
6:51 / 17:38 hod.
štvr
6:53 / 17:36 hod.
pia
6:54 / 17:35 hod.
sob
6:56 / 17:33 hod.
ned
6:57 / 17:31 hod.
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

MsKS – DOM KULTÚRY
A ČO JA, LÁSKA?
Divadelné predstavenie na motívy rozhlasovej
hry „A čo ja, miláčik?“... Dobrý deň, prišla som
bojovať o Vášho muža... Marta Sládečková,
Martin Mňahončák, Zuzana Porubjaková
a Dominika Kavaschová. – v utorok 17. októbra
o 19.00 hod. v divadelnej sále DK. Vstupné
13 eur.
SMEJKO A TANCULIENKA
Divadelné predstavenie, nielen pre deti. – v sobotu 21. októbra o 16.00 hod. v divadelnej
sále DK.
FILMOVÁ HUDBA A KLAVÍRNY KONCERT RICHARDA RIKKONA
46. JESENNÝ KONCERTNÝ CYKLUS –
Richard Rikkon (klavír). - v stredu 25. októbra o
18.30 hod. v koncertnej sieni humenského
zámku.
IKONY
Autorská výstava Andreja Urama – Murína,
rodáka z obce Habura. Vo svojej tvorbe sa
venuje krajinomaľbe a ikonopisectvu. Dnes
už dôchodca, ktorý paletu ani štetec neodložil.
Potrvá do 27. 10. vo výstavnej miestnosti DK.
ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
KARPATSKÉ BIENÁLE GRAFIKY DETÍ
A MLÁDEŽE 2017
Medzinárodná súťaž tvorby mladých grafikov
piatich európskych krajín karpatskej kotliny.
Kolekcia ponúka 240 vybraných grafických prác
zhotovených klasickými technikami a kombináciami techník. Medzi 230 vystavujúcimi autormi
sa prezentuje aj 12 mladých grafikov z Humenného. Výstava potrvá do 3. novembra, postupne
bude inštalovaná v Užhorode, Egeri a Przemyśli.
NEŽELANÍ VOTRELCI
Invázne botanické druhy okolo nás. Výstava
prírodovednej expozície potrvá do 31. 10.
v priestoroch VM.
MIKULÁŠ JACEČKO: POETIKA VINÍC
Fotografická výstava objektívom Mikuláša Jacečka, rodáka z obce Habura. V súčasnosti žije
a tvorí vo zemplínskej obci Vinné. Diela približujú jedinečnú nádheru zemplínskeho regiónu
so zameraním na malebnú obec Vinné. Potrvá
do 31. 10. vo výstavných priestoroch VM.
OD KELTOV PO EURO
Minca ako platidlo i umelecký predmet. Prvé
prírastky numizmatickej zbierky sa datujú
do roku 1968. Boli to keltsko-dácke mince z
Ptičia, nájdené v roku 1950. V súčasnosti má
numizmatická zbierka 3 570 kusov. Zastúpené
sú papierové platidlá, medaily, plakety, odznaky,
poukážky a pod., hlavne z územia bývalého
Československa, ale aj z iných krajín sveta.
Súčasťou výstavy sú aj papierové platidlá od
čias Márie Terézie až dodnes.  Potrvá do 31. 10.
vo výstavných priestoroch VM.
STOPY TEREZIÁNSKEJ EPOCHY
300. výročie narodenia panovníčky Márie
Terézie. Plným titulom bola - cisárovná Svätej
ríše rímskej nemeckého národa; kráľovná
Uhorska, Čiech, Chorvátska a Slavónska;

arcivojvodkyňa Rakúska; vojvodkyňa Parmy
a Piacenzy; veľkovojvodkyňa Toskánska.
Návštevníci zámku pozvaní na prehliadku jedinečnej Izby Márie Terézie (túto miestnosť, ako
aj ďalšie tri maľované miestnosti, dal v zámku  
zhotoviť Štefan XIV. Csáky), ostatných maľovaných komnát, expozícií, výstav a podujatí v
objekte zámku a priľahlého skanzenu.
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Súbor veľkoformátových dobových fotografií
prináša zábery od najstarších dochovaných
vyobrazení štvorkrídlového objektu renesančného kaštieľa a priľahlého parku na rytine
z obdobia druhej polovice 17. storočia po
dnešok. Súčasťou vystavovaných fotografií sú
aj doposiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce
z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov
žijúcich v Kanade. Potrvá do konca novembra v
priestoroch VM.
O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná výstava grafický diel (súbor lyrických
čiernobielych grafík) autora a národného umelca
Oresta Dubaya st.
KINO Fajn
ALIBI NA MIERU
(ALIBI.COM)
Užívajte si nerestí, „Alibi na mieru“ to za vás
vyžehlia. Zamestnanci kancelárie vymyslia a
poskytnú alibi na čokoľvek, čo chcete. Chcete
ísť na futbal namiesto večere s príbuznými?
Uliať sa z práce? Máte aféru? Ste neverný?
Alebo chcete mať chvíľu pokoj od všetkého?
Hrdinovia tejto komédie všetko perfektne
zariadia a nikto o ničom netuší. Veci sa niekedy
vedia poriadne zamotať. Greg, hlavný hrdina
filmu a všetkých možných alibi, samotný boh
našich nerestí a tajomstiev, sa zamiluje a samozrejme bezhlavo. Veď jeho priateľka je krásna,
sympatická, vo všetkých smeroch úžasná a tiež
ho miluje. No neznáša, keď niekto klame, a tak
Greg radšej tají, čo vlastne robí a čomu sa jeho
agentúra venuje. To je ale iba začiatok...
komédia (FRA), české titulky – 16. októbra o
19.30 hod.
ČIARA
Adam Krajňák je otcom rodiny i hlavou
kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cigarety
cez slovensko-ukrajinskú hranicu. V kruhu
svojich najbližších zohráva nenahraditeľnú
rolu starostlivého dôverníka, ale aj zásadového
a nekompromisného vodcu, ktorému ani v
rozhodujúcich okamihoch nechýba temperament. Pokojné spolužitie dvoch prelínajúcich sa
svetov sa však začne otriasať, keď novovybudovaná hranica Schengenského priestoru spôsobí
nárast nervozity z nejasnej budúcnosti. A keď
jedna z pašeráckych zásielok stroskotá, spustí
sa nezastaviteľná lavína udalostí, počas ktorých
bude musieť Krajňák spochybniť svoje vlastné
hranice, ktoré doteraz odmietal prekročiť. Réžia
Petra Bebjaka vnáša do kriminálneho námetu s
prvkami thrilleru nákazlivú iskru, ktorá ho na
míle vzďaľuje od obyčajnej žánrovej zábavy, a
odhaľuje univerzálny ľudský príbeh zasadený

MENINY
oslavujú:
16. 10. VLADIMÍRA
(Svetový deň potravy – FAO
/ Svetový deň chrbtice)
17. 10. HEDVIGA
(Medzinárodný deň boja
proti chudobe)
18. 10. LUKÁŠ
(Sviatok sv. Lukáša – patrón
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
(Svetový deň misií
/ Medzinárodný deň
porozumenia koktavosti)
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OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Jolana Barňáková, nar. 1928
V BELEJ NAD CIROCHOU
Jozef Gnip, nar. 1963
V KAMENICI
NAD CIROCHOU
Ján Ďuričko, nar. 1938
V SNINE
Mária Karľová, nar. 1932
Mária Kostovčáková, nar. 1935
Ján Gerboc, nar. 1944
Anna Štofiková, nar. 1946
Andrej Hreha, nar. 1952
V UDAVSKOM
Anna Dolobáčová, nar. 1941
V ULIČI
Anna Barnová, nar. 1954
V ZEMPLÍNSKYCH
HÁMROCH
Vladimír Brečka, nar. 1968

do prostredia, v ktorom sa prelínajú kultúry,
aj keď budú akokoľvek pripravení. Na matku! sa
zvyky i životy.
podľa režiséra pripraviť nedá.
thriller (SVK/UKR), pôvodné znenie – 18.
psychologický thriller (USA), slovenské titulky –
októbra o 19.30 hod.
20. a 21. októbra o 19.30 hod.
GEOSTORM
MY LITTLE PONY VO FILME
Snímka sa odohráva vo svete, kde počasie konPriateľstvo má mnoho farieb. Šestica
trolujú satelity z vesmíru. Keď dôjde k poruche
obľúbených farebných koníkov, ktorých na
a hrozí búrka nadpozemských rozmerov, planéta veľkom plátne čaká najzaujímavejšie a najkraZem vysiela na záchrannú misiu sympatického, jšie dobrodružstvo všetkých čias! Keď strašný
ale tvrdohlavého technika Jaka (Gerard Butler),
Búrkový kráľ napadne Canterlot s úmyslom
aby poruchu opravil. Počas cesty do vesmíru
ukradnúť poníkom ich čarovnú moc, budúcnosť
musí Jake spolupracovať s odcudzeným bratom. Equestrie je ohrozená. Všetky poníky sa musia
Práve ten neskôr odhalí, že búrka má slúžiť iba
vydať na nebezpečnú hrdinskú cestu, ktorá
ako krycí manéver pre atentát na prezidenta.
ich po prvýkrát zavedie za hranice domoviny.
sci-fi dráma, thriller (USA), slovenské titulky –
Aby vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez
19. a 22. októbra o 19.30 hod.
magické hory, tajomnú podmorskú krajinu a
MATKA!
dokonca sa odviezť na lietajúcej pirátskej lodi!
(MOTHER!)
animovaný (USA), slovenský dabing – 22.
Nikdy nezabudnete, kedy
októbra o 15.30 a 17.30 hod.
ste prvýkrát videli tento
film. Najhorší zvuk, ktorý
Myšlienka týždňa...
môžete počuť v raji, je
zaklopanie na dvere.
„Ak zaobchádzaš s ľudskou
Jennifer Lawrence a Javier
Bardem hrajú manželský
bytosťou tak, ako keby
pár. Ich idylické spolužitie
bola tým, kým má a môže
v krásnom dome v lone
prírody naruší príchod nezbyť, stane sa tým,
vaných hostí, ktorých počet
kým má a môže byť.“
neustále narastá. Jeden z
najoriginálnejších filmárov
súčasnosti, Darren Aronof(JOHANN WOLFGANG von GOETHE;
sky, natočil nezaraditeľný
1749-1832 – nemecký básnik, dramatik,
a originálny thriller, ktorý
svojich divákov prekvapí,
humanista, vedec, politik a mysliteľ)
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Národný rekord zaplával Dominik Luksaj – 50 m prsia časom 36,99 sekúnd
(mtgh), -MJK-; Kikinda

Tréneri M. Tomahogh, A.
Bača a štyria 11 a 12-roční
humenskí plavci cestovali deň
pred súťažou viac ako šesťsto
kilometrov k srbským priateľom, zdá sa, že bez únavy.
Na medzinárodných pretekoch „MLADE NADE 2017“
v Kikinde sa 7. októbra stretlo
393 pretekárov (226 chlapcov
a 167 dievčat). Na východe
srbskej provincie Vojvodina

Domino Luksaj z PK Chemes Humenné
disciplíny v Srbsku. | FOTO: ARCHÍV PKCH

súťažili plavci z 26 klubov
Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Slovenska a domáceho
Srbska.

Jedenásťročný Dominik Luksaj po štarte na 50 metrov prsia
ukázal všetkým súperom chrbát,
keď si pre zlatú medailu doplával
do cieľa v novom slovenskom
rekorde 36.99 sekúnd. Ten musí
prejsť  schvaľovacím procesom
Slovenskej plaveckej federácie.
K zlatu pridal Domino aj bronzovú medailu
v polohovke na
dĺžke 100 metrov.
Dvanásťročný
Boris Barica
plával striebornú polohovku
na 200 metrov
a
bronzový
znak na 100
metrov. Martin Ján Vaceľ
v rovnakej vepokoril slovenský rekord
kovej kategó-

rii si postriebril 100 m prsia
a bronzovú medailu mu zavesili
na hruď za polohové preteky
na 200 metrov. Michal Pandoš
dvakrát atakoval stupeň víťazov,
no nakoniec doplával v polohovke na 200 m i motýliku na
100 m na nepopulárnom štvrtom
mieste.

Vydarené preteky pre našich
- viac ako polovica štartov
skončila osobnými rekordmi
a Dominik Luksaj to všetko
vyšperkoval „rekordným bonusom“ nielen pre seba samotného
a klub, ale najmä našu krajinu.

Úspešné kvarteto humenských plavcov s trénerom Mariánom Tomahoghom. | FOTO ARCHÍV PKCH

Z pohára olympijských nádejí sa medailovo napili aj humenskí plavci

(jpnc), -MJK-; Poprad

Na štartové plavecké bloky
v popradskom bazéne areálu Aquacity súťaže o „Pohár
olympijských nádejí“ sa 7. októbra postavilo 307 mladých
pretekárov zo Slovenska, z
Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Registrovalo sa 140
chlapcov a 167 dievčat z pätnástich slovenských oddielov
od západného Dunaja až po
východný Laborec.
Plavecký klub Chemes Humenné reprezentovalo osem plavcov a desať plavkýň vo veku
od 9 do 14 rokov pod taktovkou trénerov Evky Rabajdovej
a Jána Pencáka.
Oliver Verba v kategórii 9 –
10-ročných patril k najúspešnejším na tomto podujatí. Dvakrát
stál na najvyššom stupni víťazov
v disciplíne motýlik na 50 i 100
metrov, striebro získal v kraule
na 50 m a bronz v polohových
pretekoch na 200 metrov. Matúš

Otvorenie plaveckých pretekov aj s humenskými nádejami (žlto-modré Najúspešnejším pod Tatrami bol Oliver Verba. | FOTO: ARCHÍV PKCH
dresy). | FOTO: ARCHÍV PKCH

Adamec si v rovnakej vekovej
kategórii vyplával bronzový
stupeň víťazov za prsia na 100
metrov a Mária Balogáčová
za motýlik na 100 metrov taktiež dohmatla na tretej pozícii.
Ďalší naši plavci - Filip Biľo,
Rastislav Fecenko, Marek Harvilík, Nikolas Jevič, Adam Kulik, Valerie Semotamová a Petra
Vasiľková na týchto pretekoch
neobohatili medailovú zbierku.
V kategórii 11 – 12-ročných náš
klub reprezentovali - Hana Ben-

dová, Anna Stephanie Buhajová, Nina Trebišovská a Lukáš
Chomanič, ktorí ale na medaily
nedosiahli.
Naše 13 a 14-ročné talenty si
tiež počínali v tatranskom bazéne úspešne. Sarah Čajbiková
zvíťazila v znaku dvakrát, na
dĺžke 50 a 100 metrov, bronzovú medailu získala v kraule
na trati 100 metrov. Lenka
Melničáková stála na zlatom
stupni víťazov za motýlik na 50
metrov a strieborný stupeň jej

patril za čas v disciplíne prsia
na 50 metrov. V tejto vekovej
kategórii ešte Nina Vološinová
obsadila štvrté miesto v motýliku na 100 metrov a piate na 50
m, Petra Frivaldská doplávala
motýlik na 100 m jedenásta a na
50-m dĺžke dvanásta.
V súťaži o Pohár olympijských
nádejí naši mladí plavci skončili v hodnotení klubov na siedmom mieste, so ziskom piatich
zlatých, dvoch strieborných
a štyroch bronzových medailí.
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Smetanovi na humenskej bežeckej trati
(pa), -MJK-; Humenné

VÝSLEDKY  
dorastenci: 1. Richard Latta (Snina), 2. Marek Smetana
(Medzilaborce)
juniori: 1. Dávid Reby (Humenné), 2. Arthur Kassay (Humenné)

muži – celkové poradie: 1. Michal Ivančo (ŠK Banské),  2. Ján
Fedorko (Humenné), 3. Martin
Nemec (Humenné).
kategória A: 1. Ján Fedorko
(Humenné), 2. Martin Nemec
(HE), 3. Štefan Suvák (Jantex
Humenné) * kategória B: 1.
Michal Ivančo (ŠK Banské),
2. Marek Legemza (Guláš
klub Snina), 3. Rudolf Zeľo
(Topoľovka) * kategória C:
1. Miroslav Smetana (Medzilaborce), 2. František Kuca  
(HE), 3. Marián Kundrát  (HE)
* kategória D:  1. Juraj Čokina
(HE), 2. Ján Chovanec (Snina).

Pretekov sa zúčastnil  aj nášmu
regiónu známy nadšenec behu
- Miroslav Smetana z Medzilaboriec so synom Marekom.
Ako povedal, pred týždňom
sa obaja zúčastnili   MMM
v Košiciach, každý vo svojej
kategórii.   „Ešte trochu cítim
napätie v nohách, ale bežalo

sa mi výborne. No a v Humennom som svoju kategóriu vyhral
a syn Marek skončil druhý, teda
zvládli sme to úspešné,“ uviedol
Miro Smetana, ktorý, kým mu
zdravie dovolí, odbehne do konca kalendárneho roka určite ešte
nie jednu súťaž.   

INZERCIA
HE/0070

Týždeň po Medzinárodnom
maratóne mieru v Košiciach sa
v Humennom uskutočnil beh
pod názvom „MOST CUP“,
ktorého organizátorom boli
zástupcovia OO Most Híd, 1.
Atletického klubu Humenné
a OZ Aura Humenné. Štart
štvrtého ročníka súťaže bol
pred CVČ Dúha na Sídlisku
III, trať bola dlhá 6,6 kilometrov a bežalo sa po asfaltke
Južného námestia. Najrýchlejšie časy sa snažili zabehnúť
predškoláci, žiaci, dorastenci,
juniori, juniorky, muži i ženy.

juniorky: 1. Ivana Švigárová
(Humenné)

ženy * kategória E: 1. Tamara
Ivančová (1. AK Humenné), 2.
Michaela Lukáčová (Humenné), 3. Zuzana Gubová (HE) *
kategória F:   1. Mária Zeľová
(Topoľovka), 2. Iveta Hudáková
(Strážske).

Na štart behu Most Cup v Humennom sa postavil aj Miro Smetana (vpravo). | FOTO: PA
HE- /0069

Marek Smetana z Medzilaboriec, druhý v kategórii dorastencov. | FOTO: PA
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O povinnú ľadovú jazdu Humenčanov sa strelecky podelila šestica hokejistov
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

II. LIGA, MUŽI,
skupina Východ – 5. kolo
MHK HUMENNÉ
– BREZNO
7:3 (4:0, 2:1, 1:2)
Góly: 2. E. Renčok (Bartoš),
4. Mi. Mach (Markuš, Čopák),
10. Ľ. Buraľ (Šechný, Fedorko),
11. E. Renčok (Kubát, Bartoš),
25. I. Fedorko (Vaško), 29. S.
Maury (Markuš, Suvák), 42.
R. Šechný (Kubát, Ficko) – 27.
M. Koštial (Kobela, Kováčik),
49. M. Šmálik pres. 1 (Srnka,
Laubert), 56. L. Pinka pres. 1
(Koštial, Šmálik).
Strely na bránu: 44-26. Zákroky brankára: 23-37. Presilovky: 0/3 – 2/4. Oslabenia:
2/4 – 3/3.
Rozhodovali: V. Smerek – M.
Tomáš, R. Hovan. Divákov:
1 013.
MHK HE: T. Petro – Ľ. Buraľ,
R. Ficko, F. Vaško, R. Šechný,
I. Fedorko – M. Ondrej, Z. Kubát, E. Renčok,  Pe. Klouda, Pe.
Bartoš – A. Suvák, S. Maury, V.

Čopák, D. Markuš,
Mi. Mach. Tréner:
Richard Šechný.
HK: L. Donoval –
M. Betka, T. Guttmann, L. Pinka, T.
Turňa, F. Kobela
– M. Vais, P. Lupták, L. Laubert, M.
Šmálik, S. Srnka
– P. Kováčik, M.
Koštial, M. Magura. Tréner: Pavol
Sásik.
•
R i mavská Sobota –
Gelnica 2:3, Trebišov – Bardejov 5:0, Liptovský Mikuláš
B – Sabinov 7:3, Sanok –
Martin 3:5.
Rim. Sobota
Martin
Humenné
L. Mikuláš B
Bardejov
Brezno
Trebišov
Sanok
Gelnica
Sabinov

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
3
3
2
2
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
2
0
0

129:16
125:12
129:18
122:17
220:21
322:23
218:14
217:22
411:26
513:37

12
12
12
11
9
6
7
4
2
0

FUTBALOVÝ SERVIS
III. LIGA, VÝCHOD – 13. kolo
Veľké Revištia – Snina 1:0, Giraltovce – Vranov n/Top. 0:2, Stropkov – V.
Opátske 1:1, Prešov B – Lipany 1:1,
Plavnica – Rožňava 0:0, Bardejov. N.

Ves – Svidník 0:1, Sabinov – Svit 1:1,
Krompachy – Šariš. Michaľany 0:4.
IV. LIGA, SEVER – 13. kolo
Soľ – FK Humenné 0:2, Poprad B –

Ptičie 7:0, Medzilaborce – Gerlachov
2:2, Radvaň n/L. – V. Šariš 0:2, Zámutov – Pušovce 3:0, Spiš. Podhradie
– Raslavice 3:1, Fintice – Kračúnovce
2:1, Ľubotice – Záhradné 2:4.
V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 11. kolo

Kochanovce/Brekov – Kamenica n/
Cir. 1:1, Bystré – Jasenov 1:1, Ulič –
Pakostov 3:3, Sečov. Polianka – Borov
2:3, Stakčín – V. Žipov 1:0, Sačurov
– Hencovce 1:1, N. Hrušov – Sedliská
5:0.
-MJK-
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Výstava Futbal pod Sninským kameňom zavŕšila oslavy 90. výročia založenia klubu

Futbalisti súčasní aj bývalí, funkcionári a priaznivci futbalu v Snine.

Žofia Čopová, -MJK-; Snina;
FOTO RÓBERT JAKUBEC

„Dobrý deň, športu zdar, futbalu zvlášť!“ Týmto pozdravom otvoril vernisáž výstavy
Futbal pod Sninským kameňom riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine, Daniel Andráško.
Tohto roku v rámci osláv 700.
výročia prvej písomnej zmienky o meste Snina je to už druhá výstava venovaná športu
v Snine.

Vernisážou výstavy v utorok 10.
októbra zavŕšili aj oslavy 90.
výročia od založenia prvého futbalového klubu v Snine. Prítomným v sninskom kaštieli predstavila stručnú históriu klubu
Žofia Čopová a za Mestský futbalový klub Snina sa prihovoril
jeho prezident, Vladimír Drobňak. Príjemným spestrením vernisáže bolo spevácke vystúpenie
Tamarky Husťakovej. Po skončení oficiálnej časti sa prítomní
v myšlienkach očami ponorili
do spomienok formou fotografií

a rozprávania,   zaspomínali na
časy, keď sa stretávali na futbalovom ihrisku či na športových
podujatiach.
Výstavu Futbal pod Sninským
kameňom tvorí jedenásť informačných panelov, z ktorých sa
návštevníci dozvedia o začiatkoch futbalu v Snine, najväčších úspechoch klubu družstva
mužov alebo   dorasteneckých
kategórií. Taktiež nezabúdame
ani na rodákov, ktorí s futbalom
v Snine začínali a dosiahli či

stále dosahujú výnimočné výsledky vo futbale. Samostatné
panely sú venované odchovancom - Pavlovi Diňovi, Jánovi
Muchovi a Ondrejovi Dudovi.
Okrem textovej časti je výstava
doplnená o trojrozmerné predmety - poháre, medaily, dresy a
iné ocenenia.
Výstava
je
sprístupnená
v Hobbygalerke sninského
kaštieľa do 30. novembra tohto
roku.

INZERCIA
HE-S/0042

Z vernisáže výstavy.
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Budú v popredí záujmu politických strán vždy len moc, funkcie a peniaze?
HE-PR/0074

Ako hodnotíte situáciu teraz, dá sa
povedať tesne pred voľbami? Kto
má šance uspieť?
Je zaujímavé v týchto dňoch sledovať dianie okolo župných volieb.
Zaznievajú vyjadrenia predstaviteľov jednotlivých politických strán o
tom, aké dôležité je ísť voliť. Oceňujem túto aktivitu, pretože každý
má možnosť voliť a nenechať za
seba rozhodnúť iných. Čím viac
ľudí využije toto právo, tým lepšie.
Vytvárajú sa však aj jednotlivé politické tábory, kto s kým, proti komu,
spájanie sa rôznych strán. Len stále
nerozumiem tomu, prečo tu vznikajú
boje a nevraživosť. Je to boj o moc?
Veď každý prezentuje, že na prvom
mieste je občan, ale príde mi to ako
politická vojna - o moc, o miesta, o  
rozhodovanie, čo s verejnými financiami. Samozrejme veľkou zbraňou
je marketing, všetko pekne zabalené
a načasované, miestami mám pocit,
že žijem v akejsi inej krajine.
No v tomto politickom boji sa zabúda na problémy bežných, obyčajných
ľudí. Kde je v tomto politickom divadle občan, človek, ľudská bytosť
so svojimi starosťami a problémami?  
Jeho nezaujíma kto, kde, aká strana,
akí oligarchovia sa napoja na verejné
zdroje, ako si podelia funkcie, kto, čo
ovládne. Občana trápi rozbitá cesta,
nízka mzda na výplatnej páske, nízky
dôchodok, kedy k akému lekárovi sa
má objednať, keď najbližší voľný termín je takmer o rok, čo bude jesť, ako
sa postará o deti, o hendikepovaných
príbuzných, kde pôjde cez víkend
na výlet... proste bežné každodenné
veci.
Toto našim politikom nejako uniká,
realita všedných dní. Tí, ktorí sú už
často v Bratislave, asi vážne stratili
kontakt s realitou na východe Slovenska. Viem veľmi dobre, o čom hovorím. Sám mám chorú mamu i sestru,
ktorá trpí Downovým syndrómom. V
mojom okolí sú vzdelaní ľudia, ktorí
si nevedia dlhodobo nájsť prácu, aby
nemuseli opustiť svoje deti a rodinu.

Mnohí žijú, ako sa vraví, z ruky do
úst, sú nútení pracovať načierno, pretože nevedia nájsť východisko. Dovolím si tvrdiť, že život na východe
našej krajiny je omnoho ťažší ako na
západe Slovenska.
Verím, že šancu uspieť má predovšetkým nezávislý kandidát so skúsenosťami v riadení. Nezávislosť a
nestrannosť vnímam ako obrovskú
výhodu, nie je potrebné počúvať
stranícke príkazy, obsadzovať miesta podľa straníckej príslušnosti, ale
odbornosti, nie ste nikomu zaviazaný
ani nikomu nič dlžný. Toto sú atribúty na pragmatické riadenie.
Ľudia sú už dosť znechutení z politických sľubov kandidátov. Prečo
ste sa vlastne rozhodli kandidovať?
Nie je mi jedno, že Prešovský samosprávny kraj je dlhodobo na posledných priečkach vo všetkých dôležitých ekonomických ukazovateľoch
- najvyššia nezamestnanosť, najnižšie priemerné mzdy, najvyššia migrácia, najnižšie investície, najvyššia
chudoba regiónu, zlá infraštruktúra,
nedostupná zdravotná starostlivosť a
mnoho iných vecí. Myslím si, že po
šestnástich rokoch si obyvatelia nášho kraja zaslúžia zmenu. Sme horší
ako obyvatelia iných krajov? Nemyslím si to, a preto som sa rozhodol
kandidovať. Je potrebné to zmeniť,
zmeniť systém riadenia a prístup k
veciam verejným. Nerozhodovať o
tých, ktorých sa to týka bez nich.
Viem veľmi dobre ako funguje politika, nebudem predsa tvrdiť niečo, čo
je verejne známe, že to tak nie je. Nie
je tajnosťou, že som bol aj radovým
členom politickej strany, ale všetko
má svoje medze. Nie je mi jedno,
čo sa v mojom okolí deje a nechcem
sa na to len nečinne prizerať, ale
chcem sa pokúsiť o zmenu. Sľubov
tu už bolo dosť,  potrebné sú výsledky. Mojím cieľom je zvýšiť životnú
úroveň obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja. Chcem, aby sme
neboli na chvoste v rámci Slovenska,

ANDREJ GMITTER, nezávislý kandidát na predsedu
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•    otec dvoch detí, športovec, včelár
•    obchodný riaditeľ v súkromnej spoločnosti
•    9 rokov generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce
•    4 roky poslanec Mestského zastupiteľstva v Bardejove
•    21 rokov manažér hokejového klubu HC 46 Bardejov
•    8 rokov SZČO
ale aby náš kraj bol TOP miestom v
rámci Európy. Mojím krédom je, že
všetko sa dá, keď sa chce.
Zaznievajú hlasy, že tesne pred
voľbami sa vzdáte kandidatúry v
prospech iného kandidáta. Je to
pravda?

Nie je to pravda. V žiadnom prípade
sa nevzdám. Nepodplatia ma žiadnymi peniazmi, funkciami ani sľubmi.
Budem bojovať do úplného konca.
Nevzdám sa kandidatúry v prospech
žiadnej politickej strany. Ak to politické strany myslia vážne so zmenou
na poste župana, uvítam ich podporu,
ale ako nezávislý kandidát.

Rodinná pohoda Andreja Gmittera.

