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Dobrovoľníci pomáhali
v hospici aj na hrade.
Navštívili aj nemocnicu
v Humennom Viac na str. 2
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V Humennom sa
v Škole so srdcom konal
Deň otvorených dverí

Viac na str. 8

Budú dlžníci za komunálny odpad čistiť ulice Humenného?
Mestskí poslanci sa na poslednom rokovaní zastupiteľstva zaoberali zaujímavým podnetom. Obyvatelia, ktorí dlhujú samospráve za
komunálny odpad stovky eur, by mohli byť zapojení napríklad do čistenia ulíc mesta. Technické služby mesta Humenné nie sú proti.
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Budú dlžníci za komunálny odpad čistiť ulice Humenného?
Milan Potocký, Humenné

Poplatky za komunálny odpad pre občanov mesta sú vyrubované každoročne Mestským úradom v Humennom
podľa počtu obyvateľov v domácnosti na základe platobného výmeru. Poplatok pripadajúci na jedného občana
je stanovený vo Všeobecnom
záväznom nariadení(VZN)
mesta o miestnych daniach
a poplatkoch. Výšku sadzby
schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Za komunálny odpad
dlhujú samospráve stovky
obyvateľov. Mesto o dlžníkoch informuje na svojej webovej stránke. Na zozname
sa nachádza vyše 450 dlžníkov. Sú to prevažne dlžníci,
ktorí dlhujú za komunálny
odpad, ale aj na dani z nehnuteľnosti. Niektorí dlhujú
za komunálny odpad aj viac
ako tisíc eur.

Poslanec: V meste je
práce dosť

Poslanec Ondrej Mudry prišiel na poslednom rokovaní
mestského zastupiteľstva so
zaujímavým podnetom. V interpeláciách poslancov na-

značil, že dlžníci by si mohli
svoj dlh odpracovať v prospech mesta a všetkých obyvateľov, ktorí poctivo platia
dane. Dlžníci by sa mali zapojiť do prác, ktoré zabezpečujú Technické služby mesta
Humenné. „Všetci dobre
vieme, že niektorí spoluobčania neplatia za komunálny odpad, že či neuvažuje sa
s tým, že ich zamestná na
dohodu, keďže práce v meste
je dosť, a tým pádom by sa
nenavyšoval ich dlh,“ uviedol poslanec Ondrej Mudry.
Technické služby vykonávajú
čistenie miestnych komunikácií a ulíc, ručné čistenie
ulíc mesta, čistenie verejných priestranstiev, ručné
zametanie a čistenie komunikácií a kanalizačných vpustí, výmenu bahenných košov.
Riaditeľ TS mesta Humenné
Milan Kuruc sa takejto forme
spolupráce nebráni. Práve
naopak, uviedol, že dlžníkov
oslovia. „Skúsime takú možnosť využiť. Oslovíme mestský úrad s požiadavkou, aby
nám dal zoznam neplatičov.
Oslovíme ich formou listu,
prípadne aj osobnou návštevou a pokúsime sa ich dať tak

dokopy, aby
nastúpili na
práce, ktoré sú naozaj
nevyhnutné,
každá ruka
nám
chýba.
Vlastne v rámci
mesta teraz
zvlášť v týchto mesiacoch
a sám som
zvedavý,
ako sa táto
myšlienka
ujme alebo
neujme, ale
v
každom S podnetom prišiel poslanec Ondrej Mudry. | FOTO: MILAN POTOCKÝ
prípade vyskúšame,“ povedal riaditeľ vých nedoplatkov presiahMilan Kuruc.
la u fyzickej osoby 160 eur
a u právnickej osoby 1 600
Za odpad dlhujú
eur. Podľa viceprimátora sú
tam aj dlžníci, ktorí bývajú
obyvatelia z rôznych
nielen na Podskalke, ale aj
častí mesta
Zástupca primátorky An- v iných častiach mesta. „Sú
drej Semanco informoval, tam zaujímavé mená a nie sú
že dlžníci mesta sa nachá- všetci z Podskalky. To vám
dzajú na zozname dlžníkov, garantujem. Predpokladám,
ktorý je na webovej strán- že všetci budú takto potom
ke mesta. Tento zoznam je nejakým spôsobom zainterepodľa stavu k 31. decembru sovaní, lebo po väčšine je to
predchádzajúceho roka, u za komunálny odpad,“ dodal
ktorých úhrnná výška daňo- viceprimátor.

Seniori si vypočuli od policajtov cenné rady
V rámci preventívneho projektu Bezpečná jeseň života sa seniori dozvedia, ako správne nosiť reflexné prvky v čase zníženej viditeľnosti, ako
sa brániť v prípade krádeže, lúpeže a ako nepodľahnúť nekalým podvodným praktikám
ts, Prešov

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je mesiacom úcty
k starším. Jesenný mesiac
a jeseň života spolu súvisia.
Ani policajti z Prešovského
kraja nezabúdajú na našich
seniorov a počas októbra preventistky Krajského riaditeľstva PZ v Prešove ich navští-

vili v denných stacionároch
v Prešove, Záborskom, Ľuboticiach a Jarovniciach. Staroba k nám prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej
vyhnúť. „Keďže to neznamená koniec životným aktivitám, seniorom preventistky
v tomto mesiaci pripravili
besedy v rámci preventívneho projektu „Bezpečná jeseň
života“, kde sa dozvedia, ako

správne nosiť reflexné prvky
v čase zníženej viditeľnosti,
ako sa brániť v prípade krádeže, lúpeže a ako nepodľahnúť nekalým podvodným
praktikám,“ priblížil prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. Dodal,
že úcta k starším by mala byť
hlavne spontánna, nenásilná
a sústavná. A predovšetkým
by táto úcta mala byť stála a

nielen v “Mesiaci úcty k starším”. „Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne
skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon,
vďačíme im za svoj život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý
je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí
– bez rozdielu veku,“ dodal
policajný hovorca.
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Dobrovoľníci pomáhali v hospici aj na hrade. Navštívili aj nemocnicu v Humennom
Počas tohtoročného desiateho ročníka Dní aktívneho dobrovoľníctva v Prešovskom kraji pripravilo 28 organizácií takmer 40 dobrovoľníckych ponúk rôzneho typu.
tasr, Prešov

V priebehu troch týždňov sa
do nich zapojilo 1133 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali 4 755 hodín. Informovala o tom predsedníčka
Prešovského dobrovoľníckeho centra Dominika Hradiská. „Tento ročník sa niesol
v duchu hľadania odpovede
na otázku, či v našom kraji už
dobro došlo, alebo je ho stále
dosť,“ doplnila Hradiská. Dni
aktívneho dobrovoľníctva sa
v Prešovskom kraji konali v

dňoch 16. septembra až 6.
októbra. Podľa jej slov dobrovoľníci mohli pomôcť pri
výstavbe pastoračného centra, skrášľovaní záhrad, natieraní plota či rekonštrukcii
vyhorenej klubovne. Boli vítaní aj ako komparz v historickom divadle, pri prácach
na obnove hradu, výrobe terapeutických pomôcok, sprevádzaní klientov zariadenia
sociálnych služieb a iných
aktivitách. Pri aktuálnej minimálnej hodinovej mzde to
znamená, že títo ľudia ve-

novali spoločnosti prácu vo
výške 11 888 eur. Najviac
dobrovoľníčok sa zapojilo
do aktivít, ktoré v rôznych
obciach kraja pripravili členky krajskej organizácie Únie
žien Slovenska. Takmer dve
stovky dobrovoľníkov navštívili Hospic a Denný stacionár
Matky Terezy v Bardejovskej
Novej Vsi a takmer stovka
nemocnicu v Humennom. V
oboch prípadoch pomáhali
pri zlepšovaní prostredia zariadení pre klientov, výrobe
pomôcok aj priamej práci s

klientom. Podujatie oslovilo
všetky vekové kategórie, výrazne však prevažovali mladí ľudia do 30 rokov, ktorí
tvorili viac ako tri štvrtiny
všetkých zapojených dobrovoľníkov. Podujatie bolo príležitosťou pre dobrovoľnícke
organizácie prezentovať sa a
získať nových dobrovoľníkov,
ľuďom zas ponúklo možnosť
nezáväzne vyskúšať angažovanie sa v nových oblastiach,
získať kontakty a možno aj
miesto pre uplatnenie svojich
zručností.

V súvislosti s voľbami do VÚC zriadi ministerstvo informačnú linku
Počas tohtoročného desiateho ročníka Dní aktívneho dobrovoľníctva v Prešovskom kraji pripravilo 28 organizácií takmer 40 dobrovoľníckych ponúk rôzneho typu.
ts, Slovensko

Dobiášová hovorkyňa Minis-
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terstva vnútra SR.
HE/0085

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásených na
4. novembra 2017 zriadi Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky pre potreby obyvateľov Slovenskej republiky
informačnú linku, na ktorej
budú zamestnanci ministerstva vnútra poskytovať informácie týkajúce sa voličov, ich
práv, povinností, organizačného zabezpečenia volieb a podobne. Informačná linka bude
prístupná od 30. októbra 2017
do 3. novembra 2017, a to
v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 15,30 hod
a v deň volieb dňa 4. novembra 2017 od 7,00 hod do 22,00
hod na telefónnych číslach
02/48592312 a 02/48592313.
„Informačná linka je určená
výlučne pre občanov a nebudú
na nej poskytované informácie
právnickým osobám, médiám, politickým stranám a ob-

ciam,“ informovala Andrea
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Na Dušičky nenechávajte v autách hodnotné veci
Platí to, aj keď od auta odchádzate len na pár minút. Páchateľovi stačí pár sekúnd a veci sú preč.
mpo, Humenné, Ilustračné foto: MIPO

Polícia pravidelne upozorňuje ľudí, aby si vo svojich
autách nenechávali žiadne
cennosti a hodnotné veci. Na
túto zásadnú vec ľudia totiž
často zabúdajú a zbytočne
tak prichádzajú o svoje cennosti. Platí to, aj keď od auta
odchádzate len na pár minút.
Páchateľovi stačí pár sekúnd
a veci sú preč. Zlodej totiž veľmi rýchlo rozbije napríklad
kameňom pri aute sklo, nahne sa do vnútra, vezme svoj
lup a uteká preč. Na aute síce
hučí a bliká alarm, to však
nezabránilo odcudzeniu va-

šich vecí z auta. „Preto aj keď
opúšťate vozidlo len na malú
chvíľu, vezmite si svoje cennosti so sebou a presvedčte
sa, či ste riadne zamkli auto.
Ak si ich so sebou neberiete,
uložte ich aspoň do batožinového priestoru, nech zbytočne
nepriťahujú zvedavé oči ľudí,“
priblížila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Doplnila, že v aute by ste
si nemali odkladať ani technický preukaz či iné doklady.
„Je na nich množstvo údajov,
ktoré sa v nesprávnych rukách dajú ľahko zneužiť. To
platí tak pre prípad, že parkujete niekde v meste, ale aj keď

auto zaparkujete na noc pri
svojom dome
či
bytovke.
Neparkujte
auto na opustenom mieste,
využite platené a strážené
parkoviská,“
ozrejmila policajná hovorkyňa. Doplnila, že aj keď po
opustení vozidla nenecháte
v ňom žiadne cennosti, nemali by ste zabudnúť uzamknúť
všetky dvere. Okná by mali
byť vytiahnuté smerom hore
a uzatvorené strešné okno.
„Zvukový alarm síce samot-

nej krádeži nezabráni, môže
vás však upozorniť na nedovolenú manipuláciu s vaším
automobilom. Ak predsa len
nájdete svoje auto násilne
otvorené, ihneď kontaktujte
políciu na bezplatnom čísle
158,“ dodala policajná hovorkyňa.

Dvaja mladíci z Humenného skončili v cele

Do tehotnej ženy mali na chodníku niekoľkokrát strčiť rukami a vyhrážať sa, že ju zabijú a jej otcovi podpália auto. Dvaja mladíci z Humenného skončili v cele.
mpo, Humenné

Z

prečinu

nebezpečného

vyhrážania a prečinu výtržníctva obvinili humenskí
policajti dvoch bratov (20r.

a 22r.) z Humenného. V nedeľu 22. októbra popoludní
mali obvinení bratia napad-

INZERCIA
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núť a vyhrážať sa zabitím tehotnej priateľke staršieho z
nich. Keď v čase okolo 17.00
hod. prechádzala žena po
Ulici dargovských hrdinov
v Humennom, pristúpil k nej
mladší z bratov a niekoľkokrát mal do nej strčiť oboma
rukami. Zároveň jej mal povedať, že jej otec ešte uvidí, že
mu podpáli auto, že ju zabije,
že nemá doma v noci ani spať.
Hneď na to k nim pristúpil aj
starší z bratov, ktorý mal do
svojej priateľky strčiť a kopnúť do nohy. Následne sa jej
taktiež mal vyhrážať zabitím.
U poškodenej tak vzbudili
dôvodnú obavu o jej život a
zdravie, pričom jej nespôsobili žiadne zranenie. Polícia
oboch bratoch ešte v ten deň
zadržala a po vznesení obvinenia boli umiestnení do cely
policajného zaistenia s návrhom na väzbu. Informoval
prešovský krajský policajný
hovorca Daniel Džobanik.
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Polícia obvinila dvoch Humenčanov z obchodovania s drogami
Jednou z obvinených je aj mladá žena. Marihuanu a metamfetamín mala v rôznych množstvách predávať za rôzne ceny v meste Humenné.
mpo, Humenné

Humenský vyšetrovateľ obvinil zo zločinu nedovolenej
výroby omamných a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi
32-ročnú ženu a 31-ročného
muža, obaja z Humenného. Obvinená žena si mala
najmenej od mája 2017
neoprávnene zadovažovať
omamné a psychotropné
látky, a to hlavne rastlinu
rodu Cannabis (konope)
a metamfetamín. „Tieto
mala v rôznych množstvách
u seba, v meste Humenné,
ako aj na iných miestach neoprávnene prechovávať, ako
aj za rôzne ceny a v rôznych
množstvách predávať iným

spotrebiteľom, a to až do dňa
18.10.2017, keď po zadržaní
a obmedzení osobnej slobody počas vykonania osobnej
prehliadky bol okrem iných
vecí u nej nájdené a odňaté
plastové vrecúško s obsahom
bielej kryštalickej látky. Podľa predbežného vyjadrenia
kriminalistického a expertízneho ústavu PZ sa vo vrecku
nachádzala látka obsahujúca metamfetamín,“ vysvetlil
prešovský krajský policajný
hovorca Daniel Džobanik.

U Humenčana našli
striekačku s drogou

Obvinený si mal najmenej od mája 2017 zadovažovať od obvinenej ženy a
z iných zdrojov omamné
a psychotropné látky, a to

hlavne rastlinu rodu Cannabis (konope) a taktiež metamfetamín, ktoré v rôznych
množstvách u seba v meste
Humenné, ako aj na iných
miestach neoprávnene prechovával. Taktiež mal tieto
látky za rôzne ceny a v rôznych množstvách predávať
iným spotrebiteľom, a to
až do dňa 18. októbra 2017.
Policajti muža v ten deň zadržali a obmedzili na osobnej
slobody, počas vykonania
osobnej prehliadky okrem
iných vecí dobrovoľne vydal 1 ks plastovú striekačku
s modrým piestom s obsahom bielej kryštalickej látky
a 1 ks plastové uzatvárateľné vrecko s obsahom bielej
kryštalickej látky. „Pri prehliadke osobného auta bolo

okrem iných vecí odňaté
aj puzdro od nožíka, v ktorom sa nachádzalo plastové
vrecúško s obsahom zelenej
sušiny. Podľa predbežného
vyjadrenia kriminalistického
a expertízneho ústavu PZ sa
v injekčnej striekačke a vo
vrecúšku nachádzala látka
s obsahom metamfetamínu.
V druhom vrecku sa nachádzali vrcholcovité časti rastliny konope. Po vznesení obvinenia vyšetrovateľ oboch
obvinených umiestnil do cely
policajného zaistenia a spracoval podnet na ich vzatie do
väzby. Sudca OS Humenné
vzal obvinených do väzby,“
uviedol policajný hovorca.

Na poli v blízkosti hraníc zadržali troch Arménov
mpo, Vyšné Nemecké

HE/0079

Dňa 24. októbra v nočných
hodinách kontrolovali policajti Riaditeľstva hraničnej
a cudzineckej polície (RHCP)
Sobrance na poli v katastrálnom území obce Vyšné Nemecké, okres Sobrance, 3
štátnych príslušníkov Arménska bez cestovných dokladov krátko po tom, ako
ich nedovolené prekročenie
hranice z Ukrajiny do SR nasnímali kamery. „Cudzincov
predviedli na oddelenie za
účelom zistenia totožnosti.
Všetci boli administratívne
vyhostení s určením zákazu vstupu na naše územie,“
uviedla hovorkyňa RHCP
Sobrance Agnesa Kopernická.
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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?
Pred voľbami sa mnoho ľudí stáva
odrazu odborníkmi na všetko. Preto v mojej kampani nenájdete me-

Peter Kulan vo výstroji
dobrovoľného hasiča.
galomanské 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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V Humennom sa v Škole so srdcom konal Deň otvorených dverí
Dňa 26. októbra sa v Strednej odbornej škole na Mierovej ulici 1973/79 – „Škole so srdcom“ v Humennom konal Deň otvorených dverí, ktorý
sa niesol v duchu myšlienky „Tvorivosť – Vaša budúcnosť“.
Dana Balková, Humenné

Sme veľmi radi, že pozvanie prijalo
okolo 230 žiakov z 15-tich základných škôl z Humenného i okolitých
obcí so svojimi rodičmi, riaditeľmi
a výchovnými poradcami, ktorí
prišli, videli a kladne hodnotili
nádherne vyzdobené triedy, areál školy a zaujímali sa o množstvo
úspechov, ktoré naši žiaci dosiahli
a dosahujú na domácich či medzinárodných súťažiach.
V jednotlivých pavilónoch prebiehali rôzne aktivity, v ktorých naši
žiaci ukázali svoju šikovnosť, kreativitu a zdravú dravosť za svojím
cieľom. Žiačky zo študijného odboru kozmetik pod názvom „Rock
style“ predvádzali farebné tetovanie na telo, masáž rúk, parafínový
zábal na ruky, japonskú manikúru,

líčenie pier a očí, lakovanie a zdobenie nechtov v rockovom štýle s použitím kamienkov a čipiek na nechty.
Kaderníčky sa na tému „Folklór
v účesoch“ prezentovali rôznymi technikami kulmovania vlasov, pracovali s parnou žehličkou
STEAMPOD, zapletávali vlasy vo
folklórnom štýle, zastrihávali poškodené končeky vlasov novou
metódou ošetrenia dlhých vlasov
a urobili aj výstavku žiackych prác.
Odbory hostinský a spoločné stravovanie s témou „Variácie v slávnostnom stolovaní“ pripravili
stolovanie, ktoré hýrilo nádhernými farbami, mladosťou, krásou,
ale i hrdosťou. Slávnostná tabuľa
„Vinobranie“ bola ladená do fialových farieb s dekoráciou viniča a
tabuľa „Svadba“ prevedená v ružo-

vo-bielej kombinácii. Súčasťou výstavky boli aj rôzne dekorácie fliaš
v modernom prevedení na rôzne
príležitosti, vintage štýle, maľba
na sklo a výstavka saténových kytíc. Odbor cukrár s názvom „Babie
leto“ ukázal moderné cukrárenské
výrobky – cookies, snehové kvetinky na paličke, minidezerty (panna
cotta, tiramisu), rôzne druhy tort,
ovocné prekvapenie, slnečné prekvapenie, cheesekakes, zlaté oreo
a TOP venček. Vyrábali z piškótového cesta VIP rolády a vpichovali
marcipánové kvetinky.
Operátori drevárskej a nábytkárskej výroby sa prezentovali expozíciou pod názvom „Premeny dreva“.
Dominantu expozície tvorila výstava výrobkov žiakov - rôzne druhy
nábytku a drobné netradičné výrob-

ky, s ktorými sa stretneme v každodennom živote a ktoré pohladia
dušu každého človeka. Vhodne
bola doplnená strojovým zariadením, ktoré sa používa na zhotovenie výrobkov z dreva, na ktorom
žiaci predvádzali niektoré spôsoby
jeho obrábania. Návštevníci mohli
vidieť aj prácu žiakov pri montáži
jednoduchého stojanu na obrazy a fotografie v rôznej veľkosti.
Žiačky zo študijného odboru sociálno-výchovný pracovník „Tvoríme
s láskou“ si pre žiakov ZŠ pripravili
ukážky ergoterapeutickej činnosti
realizovanej v zariadeniach sociálnych služieb, prezentovali techniku
quilling, ktorej podstata spočíva
v rolovaní, stláčaní, krútení a tvarovaní prúžkov z papiera, ktoré
sa následne aranžujú a vytvárajú
tak nádherné a originálne vzory.
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Dekorovali predmety z dreva a zo skla
pomocou servítkovej techniky známej
aj ako decoupage.
Základom tejto techniky je vystrihovanie
rôznych motívov zo
servítok a ich aplikácia na najrôznejšie
predmety. Pre chlapcov žiaci z odboru
Žiaci ukázali, že sú aj manuálne zruční, kreatívni a majú rôzne záľuby. | FOTO: SOŠ
autopravár-mechanik na nádvorí školy
ukázali výstavu najmodernejších školského priestoru a krúžková
modelov značky Renault. V učeb- činnosť“ žiaci ukázali, že sú aj mani automobilov na tému „Náskok nuálne zruční, kreatívni a majú
vďaka technike“ prebiehala prak- rôzne záľuby. Žiaci z radov ZŠ najtická realizácia zapojenia svetlo- väčší záujem prejavili o „Krúžok
metov na učebnej pomôcke Škody digitálnej fotografie“, kde naši žiaci
Fabia podľa priloženej blokovej predvádzali úpravy a tlač digitálschémy a prezentácia diagnostiky nych fotografií. V rámci estetizácie
VAR – COM, ako aj použitie osci- sa nachádzajú niektoré triedy, ktoloskopu pre jednotlivé druhy sní- ré zdobia rôzne ornamenty maľované farbami priamo na stenách.
mačov otáčok.
Počas prehliadky žiačky priamo
V triede pod názvom „Estetizácia pred zrakmi divákov skrášľovali

Žiaci z odboru cukrár ukázali moderné cukrárenské výrobky – cookies, snehové kvetinky na paličke, minidezerty,
rôzne druhy tort, ovocné prekvapenie, cheesekakes, zlaté oreo, TOP venček a slnečné prekvapenie. | FOTO: SOŠ

učebňu C2, kde maľovali na steny štvorlístky ako symbol šťastia.
V novootvárajúcom učebnom odbore „predavač“ prebiehala prezentácia tohto odboru a žiakom
boli prostredníctvom praktických
ukážok predvedené kreatívne, ale
aj bežné spôsoby balenia rôznych
predmetov - darčekové balenie
na rôzne príležitosti. Súčasťou
prezentácie boli už aj darčekovo
zabalené predmety. Žiaci si mali
možnosť aj sami vyskúšať rôzne

spôsoby balenia tovarov. V priestoroch telocvične prebiehal kultúrny
program, ktorý sa žiakom ZŠ veľmi
páčil a hneď sa mohli občerstviť
aj teplým ovocným či bylinkovým
čajom. Deň otvorených dverí hodnotíme veľmi pozitívne, prezentácia školy prebehla veľmi úspešne a
umožnila žiakom nazrieť do života
a práce školy a bližšie sa oboznámiť
s pracovnými príležitosťami, na
ktoré táto škola pripravuje.
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VÁBENIE VÝŠOK V HĽADÁČIKU JEDINEČNÉHO PAVLA BARABÁŠA

redakcia@humenskyexpres.sk

Himaláje - najvyššie pohorie našej Kino Fajn v Humennom premietplanéty. Pre niekoho len čísla v šta- ne tieto nezabudnuteľné okamihy
tistike a miesto na mape. Pre iných v 105-minútovej dokumentárnej
náročné výzvy. Muž, ktorý stál ako snímke slovenského autora Pavla
prvý na Mount Evereste v tom má Barabáša túto stredu 1. novembra
jasno: „Mierte vysoko, v ľahkom o 19.30 hod.
víťazstve je málo statočnosti.“ Víťazstvá a prehry
však oddeľuje tenká čiara.
Slovenské horolezectvo
v 80-tych rokoch prežívalo na osemtisícových štítoch hviezdne momenty.
Niektoré z úspechov boli
zaplatené životom. Dokumentárny film Vábenie
Pavol Barabáš (1959), SVK
výšok mapuje vývoj slo- Autor širokej škály filmov z horského prostredia
venského himalájskeho i zo sveta „prírodných ľudí“. Barabáš rád vyhľadobrodružstva od jeho dáva príbehy, v ktorých sa človek dostáva až za
počiatkov až po prelo- hranicu svojich možností. Má za sebou niekoľko
mové udalosti na Mount objavných expedícií. Za svoje filmy, ktoré sú hlavEvereste, ktoré vyvrcholi- ne o tom, ako by sa mal človek správať k našej
li v tragické okamihy slo- planéte, dostal mnoho ocenení z celého sveta.
venského horolezectva.

0911 256 749
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
HE-R/0081

PREDAJ
 Predám HRUŠKY maslovky a KŔMNU REPU. Tel.
0918 279 885.
HE-R/0103, HE-R/0102

 Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 0908 102
786.
HE-R/0001

PRÁCA

facebook.com/humenskyexpres

HE-R/0104

 Zaoberáme sa REKONŠTRUKCIAMI BYTOV a DOMOV - bytové
jadrá, obklady, dlažby,
sadrokartón,
omietky,
plávajúce podlahy, potery, betonárske a búracie
práce. Značka: kvalitné
práce za prijateľné ceny.
Tel. 0940 750 493.
HE-R/0105

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

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Nájdete nás aj na facebooku:
HE/0046

 Prijmeme MECHANIKA
pre nákladné vozidlá – len
vážni záujemci. Tel. 0911 297
122.

História slovenského himalájskeho horolezectva pohľadom najstaršej generácie.

Kompletný archív
článkov nájdete na adrese

www.humenskyexpres.sk

pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. /
sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
30. 10. SLNEČNICA,
Ul. 1. mája 21
31. 10. PRI KAŠTIELI,
Mierová ul. 33/1
(Pod stračou nožkou)
01. 11. HARMÓNIA,
Ul. 1. mája 21
02. 11. DON BOSCO,
Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
03. 11. PRI FONTÁNE,
Námestie slobody 28
04. 11. DON BOSCO,
Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
05. 11. PRI FONTÁNE,
Námestie slobody 28
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Myšlienky týždňa...
„Jediné slovo niekedy stačí
na to, aby vybudovalo
alebo zničilo šťastie.“
(SOLÓN; 630 pred Kristom-560 pred Kr.
aténsky politik, reformátor a básnik, jeden zo
siedmich mudrcov, zakladateľ aténskej demokracie)

„Slzy môžu vyschnúť,
no srdce nikdy...“
(ERICH MARIA REMARQUE; 1898-1970 –
nemecko-švajčiarsky prozaik a dramatik;
vynikal antifašistickým, antimilitaristickým
a humanistickým postojom)

PRANOSTIKA
Ak je na Všetkých
svätých (1. 11.) teplo,
býva na Martina (11. 11.)
chladno.
Mokro na Sviatok
všetkých svätých očakávajme snehovú
nádielku čoskoro.
Keď na Všetkých svätých
veterno je, predzvesť je
to zimy premenlivej.
Zima na Všetkých
svätých - Martin sa letu
poteší.
Na Dušičky (2. 11.) keď
jasné počasie prevláda,
príchod zimy príroda
oznamuje.
Na svätého Huberta (3.
11.) ide teplo do čerta.
Začiatkom novembra sa
teplo so zimou háda.
(jac)
Východ / Západ S L N K A
pon (30.10.)
6:10 / 16:17 hod.
ut
6:11 / 16:15 hod.
str
6:13 / 16:13 hod.
štvr
6:15 / 16:12 hod.
pia
6:16 / 16:10 hod.
sob
6:18 / 16:09 hod.
ned
6:19 / 16:07 hod.
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KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

ZÁMOK – VIHORLATSKÉ MÚZEUM
POETICKÉ MENINISCENCIE
– CESTY II.
Vystúpia herci Divadla poézie Čiapka (Michalovce)
a Divadla pri fontáne z Michaloviec, v réžii Otílie
Semanovej, spev: A. Nováková a M. Pado, hrá kapela
Nototrasa. – v piatok 3. novembra o 16.30 hod. v koncertnej sále zámku.
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.
NEŽELANÍ VOTRELCI
Invázne botanické druhy okolo nás. Výstava prírodovednej expozície potrvá do 31. 10. v priestoroch VM.
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.
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. Prehliadka
jedinečnej Izby Márie Terézie zhotovenej Štefanom
XIV. Csákym, 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
BAJKERI
Zrážka so životom síce nesie isté úskalia, ale s humorom

sa dá zvládnuť nielen výstup do strmého kopca, stavba
stanu, chýbajúca elektrická zásuvka, ale tiež sok v
láske... Nevlastní bratia Jakub a David spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociálnych
sietí a najväčším životným problémom je vybitý mobil
alebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení
vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej „macochy“
Terezy na 200-km cyklovýlet. S prekvapením zisťujú,
že existuje skutočný svet, v ktorom život znamená viac
než status na fb, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie
než kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier a k láske
patrí aj sex.
hudobná romanca (CZE), originálna verzia – 30. októbra
o 17.30 hod.
120 TEPOV ZA MINÚTU
(120 BATTEMENTS PAR MINUTE)
Začiatok 90-tych rokov minulého storočia. AIDS si už
desať rokov vyberá kruté obete na životoch, napriek
tomu aktivisti z parížskej pobočky hnutia ACT UP bojujú
s nezáujmom verejnosti, otupenosti vlád a machináciami
farmaceutických firiem. Nováčik Nathan sa zoznamuje
s radikálom hnutia Seanom, ktorého politický boj je
zároveň bojom o život. Sean je HIV pozitívny a jeho
čas sa kráti... Mix umiernenej, k detailu citlivej drámy,
ktorá zachytáva privátny rozmer ideologických súbojov a
naliehavej, prudko emocionálnej romance. Film, ktorého
titul odkazuje ako k monitoringu srdečnej aktivity, tak aj
k dobovému house-ovému tepu tanečných klubov, ponúka nekonvenčný pohľad na členov špecifickej komunity,
ktorí sa rozhodli „žiť politiku v prvej osobe“.  
dráma (FRA), české titulky – 30. októbra o 19.30 hod.
LEGO NINJAGO
(AMERICAN ASSASSIN)
Je tu ďalšie veľkolepé dobrodružstvo s obľúbenými
LEGO postavičkami! Tentoraz sa ocitáme v meste
Ninjago City, ktoré ohrozujú temné sily. Zachrániť ho
môže iba mladý Loyd, alias Zelený nindža, spolu so
svojimi kamarátmi, tajnými nindža bojovníkmi. Cez deň
sú to obyčajní tínedžeri, ktorých otravuje škola, ale v
noci sa menia na nindžov s neuveriteľnými schopnosťami a bojovými strojmi. Pod vedením múdreho Majsta
Wu musia ochrániť Ninjago pred zlovestným Lordom
Garmadonom, ktorý je, čistou náhodou, aj Loydov otec.
Epický boj strojov proti strojom a otca proti synovi,
bude skúškou tohto neúprosného, a zároveň nedisciplinovaného tímu novodobých nindžov. Musia sa naučiť
krotiť vlastné ego a držať spolu, aby dokázali využiť
svoju vnútornú silu Spinjitzu.
animovaný, akčný (USA), slovenský dabing – 31. októbra
o 17.30 hod.
AMITYVILLE: PREBUDENIE
(AMITYVILLE: THE AWAKENING)
Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta, sa s mamou
presťahujú do nového domova.  Hlavným dôvodom je,
že potrebujú ušetriť peniaze, aby mohli platiť nákladnú
lekársku starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme.
Stručne povedané, sú v situácii, keď si nemôžu príliš
vyberať a dom Amityville im plne vyhovuje... Každý
dom má svoju históriu, tento ju má desivo temnú.
horor (USA), slovenské titulky – 31. októbra o 19.30 hod.
VÁBENIE VÝŠOK
Slovenské horolezectvo v 80-tych rokoch prežívalo

MENINY
oslavujú:
30. 10. ŠIMON, ŠIMONA
- Výročie Deklarácie
slovenského národa
(pamätný deň)
31. 10. AURÉLIA
- Deň reformácie
(pamätný deň)
(Svetový deň sporenia)
01. 11. DENIS, DENISA
- Sviatok všetkých svätých
(deň pracovného pokoja)
(Svetový deň vegetariánov)
02. 11. PAMIATKA ZOSNULÝCH
03. 11. HUBERT
(Sviatok sv. Huberta – patróna
poľovníkov)
04. 11. KAROL, JESIKA
05. 11. IMRICH
(Svetový deň behu)
na osemtisícových štítoch Himalájí hviezdne hodiny.
Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Dokumentárny film Pavla Barabáša mapuje vývoj slovenského
himalájskeho dobrodružstva od jeho počiatkov až po
prelomové udalosti na Mount Evereste, ktoré vyvrcholili
v tragické okamihy slovenského horolezectva.
dokument (SVK), originálna verzia – 1. novembra
o 19.30 hod.
THOR: RAGNAROK
V najnovšom príbehu od Marvel Studios je Thor
uväznený na opačnom konci vesmíru. Bez svojho
mocného kladiva je nútený pustiť sa do preteku s časom,
aby sa vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok – skazu svojho domova a koniec Asgardskej civilizácie, ktorý
sa snaží rozpútať nový silný nepriateľ, nemilosrdná Hela.
Predtým ale musí prežiť smrtonosnú gladiátorskú súťaž v
ktorej sa ocitá tvárou v tvár svojmu bývalému spojencovi
z Avengers – Neuveriteľnému Hulkovi.
akčný, fantasy, dobrodružný (USA), slovenské titulky – 2.
a 5. novembra o 19.30 hod. (3D verzia), 3. a 4. novembra
o 19.30 hod.
PRÍŠERAKOVCI
(MONSTER FAMILY)
Wishbonovci nie sú práve šťastná rodinka. Mama Emma
má kníhkupectvo, ktoré je pred krachom, otec Frank je
prepracovaný a každý deň trpí pod tyranským šéfom.
Dcéra Fay je nešťastná, hanblivá tínedžerka a syn Max je
síce matematický génius, ale v škole ho ostatní šikanujú.
Lenže tie skutočné problémy na Wishbonovcov ešte len
čakajú. Mamu Emmu si totiž vyhliadol samotný gróf
Dracula za svoju budúcu partnerku... Cesta za rodinným
šťastím je plná úskalí a ostrých špicatých zubov.
animovaný, rodinný (GER/GBR), slovenský dabing – 4.
novembra o 15.30 hod.
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
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OPUSTILI
NÁS
V HUMENNOM
Mária Mazúrová, nar. 1930
Ján Pavlík, nar. 1936
Peter Piruch, nar. 1955
V KAMIENKE
Mária Ľubiščáková, nar. 1947
V PTIČÍ
Michal Džubák, nar. 1928
V SNINE
Jozef Tita, nar. 1940
Vasil Basarab, nar. 1943
Jozef Behún, nar. 1947
Emília Karľová, nar. 1953
V UDAVSKOM
Marcel Dolobáč, nar. 1951
VO VÍŤAZOVCIACH
Helena Niemcová, nar. 1930
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 – 4. novembra o 17.30 hod.
MEČIAR
„Keď som mala desať, najčastejšie som sa s kamoškou
hrávala na Winnetoua, E.T.-ho a Mečiara.     Vtedy
mi moc nedochádzalo, že je skutočný. Bol však všade
okolo. V telke, na plagátoch, v debatách rodičov a v
našich hlavách. Teraz, keď som už veľká, zaujíma ma,
kto to v skutočnosti bol, kde sa vzal a čo spravil s nami
a našou krajinou? Lebo mám pocit, že podobná story sa
dnes odohráva všade možne po svete. (Tereza Nvotová,
režisérka)... Spoveď mladej režisérky o Vladimírovi
Mečiarovi a o vplyve, ktorý mal tento politik na
slovenskú spoločnosť, ale aj na život samotnej Terezy.
Keď v roku 1989 padol v Československu totalitný
komunistický režim, mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej
revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať konkurz na ministra vnútra, do ktorého sa prihlásil V. Mečiar, v tom čase
neznámy podnikový právnik zo slovenského vidieka.
Mečiar sa dostáva až na politický vrchol, odkiaľ vládne
krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí,
akými sú rozdelenie Česko-Slovenska či únos syna
prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci
prežívajú svoje detstvo.
dokument (SVK/CZE), originálna verzia – 5. novembra
o 17.30 hod.
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Hetrik Vlada Čopáka „vyostril“ ľadové druholigové derby
-MJK-, Humenné; FOTO MJK

II. LIGA, MUŽI, skupina Východ
– 7. kolo
MHK HUMENNÉ
– HKM RIMAVSKÁ SOBOTA
8:4 (3:0, 3:4, 2:0)
Góly: 10. Mi. Mach (Čopák), 18.
R. Šechný (Vaško, Dancsák), 20. V.
Čopák (Buraľ, Mach), 30. M. Ondrej
(Pe. Klouda), 37. J. Dancsák (Ondrej,
Šechný), 40. V. Čopák (Mach, Suvák),
49. pres. 1 Mi. Mach (Ficko, Buraľ),
56. V. Čopák (Markuš, Mach)   – 23.
pres. 1 (M. Majerík (Fekiač, Domaev),
23. D. Moroz (Dmitriev, Domaev), 36.
K. Domaev (Moroz, Dmitriev), 40. S.
Buda (Zorvan, Fekiač).
Strely na bránu: 59-36. Zákroky
brankára: 32-51. Presilovky: 1/3 –
1/4. Oslabenia: 3/4 - 2/3. Vylúčenia:
21. Ľ. Buraľ (2 min.), 43. M. Ondrej
(2), 51. Pe. Klouda, 59. D. Korvín - 30.
F. Vaško (2),   - 3. Pe.
Filipiak (2 min.), 30.
A. Dmitriev (2), 48. D.
Nociar, 50. P. Fekiač,
58. K. Križan (hodenie
hokejky).
Rozhodovali: M. Mihaľov – M. Novotný,
D. Gavalier. Divákov:
1 056.
MHK: T. Petro – Ľ.
Buraľ, R. Ficko, J.
Dancsák, R. Šechný, F.
Vaško – M. Ondrej, Z.
Kubát, Pe. Bartoš, Pe.
Klouda, R. Renčok – S.
Maury, D. Korvín, V.
Čopák, D. Markuš, Mi.
Mach – A. Suvák, E.
Dzoba. Tréner: Richard
Šechný.
HKM: K. Križan – M.
Slovák, D. Nociar, K.
Domaev, A. Dmitriev,
D. Moroz – M. Majerík, M. Kulišek, I. Zorvan, S. Buda, P. Fekiač
– Pe. Filipiak, J. Slovák, M. Fiľo. Tréner:
Ján Podkonický.
• Trebišov – Gelnica
3:2 SN, Liptovský Mikuláš B – Bardejov 6:3,
Sanok – Brezno 4:2,
Martin – Sabinov 8:3.

Humenné
Martin
Rim. Sobota
L. Mikuláš B
Brezno
Trebišov
Bardejov
Sanok
Gelnica
Sabinov

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
5
4
3
2
3
1
0
1

0
0
0
1
0
1
0
1
1
0

0
0
0
0
0
1
0
2
1
0

1
1
2
2
4
3
4
3
5
6

51:27
38:17
42:26
31:28
32:30
23:25
28:41
24:29
15:34
21:48

18
18
15
14
9
9
9
7
3
3
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TOMÁŠ ŠUDÍK
je aktívny mladý človek.
Humenčan, ktorému záleží na
tom, ako bude jeho mesto vyzerať
nielen zajtra, ale aj o desať či viac
rokov. Nesedí a nelamentuje. Nehľadá možnosti, kam čím najskôr
odísť za lepším životom. Chce, aby
nám všetkým bolo lepšie tu a teraz,
v tomto kraji. A aby naše deti z nášho mesta raz nemuseli v boji o prežitie odísť tak, ako dnes odchádzajú
jeho rovesníci.
Angažovaný mladý muž je nielen
zanietený dobrovoľník, ale zároveň
podniká. Spoliehať sa na iných totiž
nemá vo zvyku. Sám ale pomocnú
ruku podá rád.
Kedy a ako sa vo Vás prebudil pocit, že chcete naplniť svoj život pomocou iným?
Už od základnej školy som sa venoval dobrovoľníctvu a práci v treťom
sektore. Ako dobrovoľník som pomáhal napríklad združeniu Sloboda
zvierat, bol som členom Žiackej školskej rady, kde sme organizovali rôzne
verejné zbierky pre sociálne slabších.
Zistil som, že pomáhať iným ma napĺňa. Keď som sa začal stretávať s
rodinami, ktoré potrebovali pomôcť,
povedal som si, že to naozaj nemajú
jednoduché a že raz sa to pokúsim
zmeniť.

Boli cestou k tomuto cieľu aj aktivity Mládežníckeho parlamentu,
ktorého ste členom?
Keď som bol na strednej škole, vznikal v mojom rodnom meste mládežnícky parlament. Neváhal som ani
chvíľu. Vedel som od začiatku, že toto
je ideálna príležitosť, aby som sa mohol ešte viac angažovať vo veciach,
ktoré ma bavili a pomáhať druhým.
Vyskúšal som si, aké je to organizovať podujatie pre niekoľko desiatok
ľudí, zostavovať rozpočty, komunikovať s dôležitými dospelými či úradmi.
Ako stredoškolák som pôsobil aj v
žiackej školskej rade, kde som viedol
tím ľudí. Chodil som na rôzne školenia, získaval certifikáty.
Práca v treťom sektore bola pre
Vás dobrou školou?

rých nápadov sa nestretne s vôľou
kompetentných a ich realizácia sa
skončí skôr, ako sa stihne začať. Ste
na to pripravený?
Som mladý, ale nie naivný. Ani doteraz nám nevychádzalo všetko vždy
tak, ako sme chceli. Človek predsa
musí byť pripravený aj na neúspech,
lebo len ten ho posúva vpred. Počas organizovania aktivít v meste
Humenné a jeho okolí som sa nie
raz stretol aj s neochotou úradníkov. Neverili by ste, koľko „papierovačiek“ a zodpovednosti stojí aj
za maličkými projektami. Síce by
vaše podujatia mali niekomu pomáhať, stále musíte mať v hlave toľko
vecí, že si to napokon ani neužijete.
Výsledky prídu až neskôr, keď vám
ľudia dajú pozitívnu spätnú väzbu.

Jednoznačne. Dala mi množstvo pozitívnych vecí. Mohol som vycestovať
do iných krajín, kde som sa stretol
s rôznymi inšpiratívnym ľuďmi. V
zahraničí som sa veľa naučil, lebo
raz vidieť je lepšie, ako stokrát si
„vygoogliť“. Po návrate som sa vždy
snažil videné a zažité aplikovať aj na
každodennú prax u nás doma. Nie je
predsa hanbou, ak sa učíme od lepších. Oveľa horšie je myslieť si, že
už všetko vieme, že máme patent na
rozum aj na fungovanie tejto spoločnosti. Preto mám veľa nápadov, ako
pomôcť aj nášmu kraju.

Angažujete sa v rôznych sférach.
Od environmentálnych cez kultúrne, až po sociálne. Ktoré sú Vám
najbližšie?
Všetky majú svoje čaro, ale najviac
vo vás zanechajú stopu práve tie sociálne. Niekedy si ani neuvedomujeme, ako málo stačí, aby sme niekomu
pomohli. Napríklad pretriediť vecí zo
skrine a tie, ktoré už nenosíme, niekomu darovať. Alebo kúpiť o jeden balík ryže naviac a dať rodine, ktorá žije
„z ruky do úst“. Aj takéto organizované aktivity, len vo väčšom meradle,
sme uskutočňovali cez mládežnícky
parlament.

V praxi to býva tak, že väčšina dob-

Vo veku, keď Vaši rovesníci riešia

úplne iné veci, Vy ste sa rozhodli
rozčeriť vody regionálnej politiky.
Myslíte si, že ste dostatočne pripravený zastupovať svoj okres vo VÚC?
Som presvedčený, že áno. Množstvo
súčasných politikov hovorí, že tí, ktorí sú starší, majú síce viac skúseností,
ale mladí majú viac odvahy. Nie je nič
lepšie, keď sa spoja skúsenosti a energia. Ja chcem byť zdrojom práve tej
novej energie.
Zapadnúť medzi ostatných je ľahké. Oveľa ťažšie je odlíšiť sa. Čím
chcete zaujať Vy?
Skúsenosťami. Práve tou energiou a
aktivitou, ktorú chcem ponúknuť v
prospech riešenia problémov obyčajných ľudí.
Veľmi ma trápi počas sledovania zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, že poslanci, ktorí majú
náš okres reprezentovať a prichádzať
s konštruktívnymi riešeniami, len ticho sedia vo svojom kresle a poberajú
poslanecký plat, pričom sú od reality
dávno odtrhnutí a s ľuďmi sa takmer
vôbec nestretávajú. Jedine tak na
obecných festivaloch a aj to len počas
volebného roka.
To je, podľa mňa, od všetkých, ktorým ľudia dali vo voľbách poslanecký mandát, poriadna drzosť a neúcta
k voličovi. Podľa mňa, by mal byť
poslanec človekom,  ktorému ak občania zavolajú, nebude im mať problém pomôcť, hoci aj s lopatou v ruke.

HE-PR/0087

ZISTIL SOM, ŽE POMÁHAŤ INÝM MA BAVÍ
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Deväť zlatých, šesť strieborných a osem bronzových cenných kovov do Humenného
(jpnc), -MJK-; Spišská Nová Ves, foto: archív PKCH

V srdci Spiša sa v termíne 21.
a 22. októbra stretlo 115 najmladších plavcov z východu
republiky. Plavecké nádeje vo
veku od 8 do 10 rokov súťažili o medaily a titul majstra
východoslovenskej
oblasti
v krátkom 25-metrovom bazéne v Spišskej Novej Vsi.
Na štartovné bloky významných
pretekov sa pod Tatrami postavilo aj deväť chlapcov a dvanásť dievčat z Plaveckého klubu
Chemes Humenné, pod zodpovedným dohľadom trénerov
Pencáka, Luksaja a Tomahogha.
Desaťročný Oliver Verba sa
„vyšvihol“ na najlepšieho plavca podujatia. Každý jeho štart
znamenal víťazstvo v danej
disciplíne. Šesť štartov - šesť
zlatých medailí...  200 m voľný
spôsob, 50 m znak, 50  a 100 m
prsia, 100 m polohové preteky a 100 m motýlik, pri ktorej
najnáročnejšej disciplíne čas
1:23,74 minút znamená nový

oddielový rekord. Matúš Adamec si pozlatil 200-metrový
znak, striebrom ho dekorovali
dvakrát za 200 m voľný spôsob a 100 m polohové preteky,
dva razy vystúpil na bronzový
stupeň víťazov za 50 a 100 m
prsiarskej disciplíny. Adam Kulik si vyplával dve bronzové
medaily v 200-m znaku a rovnakej dĺžky voľným spôsobom.
Rastislav Fecenko a Mária Balogáčová prispeli do medailovej
štatistiky pre náš klub bronzom,
zhodne v disciplíne 100 m motýlik.
Valerie Semotamová skončila štvrtá v motýliku na 100 m,
piata v troch a šiesta v dvoch
disciplínach. Na rovnako nepopulárnom štvrtom mieste
doplával 200 m znak Ľubomír
Findrik. V prvej desiatke štartovného poľa skončili Petra Vasiľková, Marek Harvilik aj Margaréta Godžáková.
Deväťročná Eliška Lešková si
postriebrila dvestovky v znaku
a voľným spôsobom, bronzovo
zaplávala znak na 50 metrov. Do
prvej desiatky sa zmestili aj Michaela
Danková a
Nina Horňáková.

Sandra Ferjaková, Dominika
Vasiľková a Jakub Čajbik plávali do desiateho miesta a po
nich Eva Onderišinová, Laura
Ovšanyová i Sophia Sotáková.
Naši najmladší si z majstrovstiev kraja domov priviezli deväť zlatých, šesť strieborných
a osem bronzových medailí.
Potešiteľne je prekonanie osobných rekordov plavcov v 96 percentách súťažných štartov.

HE-S/0022

Osemročný
Filip Luksaj stál na
zlatom stupni víťazov
dvakrát - 25
m znak a 50
m
prsia,
striebornú
medailu získal v znaku
na 50 metrov. Šimon
Račko bol
strieborný
v prsiach na
50 m a bronzový v znaku
na 25 metrov.

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E v Humennom
Ul. Dargovských hrdinov 9

tel. 0948 505 525
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FUTBALOVÝ SERVIS
FORTUNA LIGA – 14. kolo
Zemplín Michalovce – Podbrezová 2:1, Žilina – Zlaté
Moravce / Vráble 2:0, Slovan
Bratislava – Senica 2:2, Nitra
– Prešov 2:0, Ružomberok –
Dunajská Streda 1:1, Trenčín –
Trnava 1:2.
II. LIGA – 14. kolo
Nové Mesto nad Váhom – Trebišov 1:1, Lokomotíva Košice –
Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa
2:2, Skalica – Inter Bratislava
2:1, Šamorín – Poprad 3:0,
Bardejov – Liptovský Mikuláš
3:3, Podbrezová B – Komárno 1:1, Žilina B – Zvolen 2:1,
Sereď – Spišská Nová Ves 3:3.
III. LIGA, VÝCHOD – 15. kolo

Stropkov

15 10 4 1 29:11 34
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29:14
31:12
36:21
24:14
26:17
24:13
27:25
16:12
15:13
14:31
13:23
30:24
12:30
14:41
6:45

28
27
27
27
27
26
22
20
20
19
18
14
8
8
3

Soľ
Kračúnovce
Radvaň n/L.
Fintice
Ptičie
Ľubotice
Medzilaborce
Zámutov
V. Šariš
Pušovce

7
6
6
6
5
5
5
3
3
0

2
3
2
1
3
3
2
2
1
0

6
6
6
7
7
7
8
10
11
15

17:22
26:19
20:22
16:40
28:30
23:28
27:40
13:27
19:32
8:61

23
21
20
19
18
18
17
11
10
0

V. LIGA, VIHORLATSKO-DUKELSKÁ
– 13. kolo

IV. LIGA, SEVER – 15. kolo
Ľubotice – FK Humenné
0:2 (0:1), góly:  40. D. Radojević, 64. N. Sališ. * Poprad
B – Záhradné 5:0, Spišské
Podhradie – Medzilaborce 5:0,
Fintice – Raslavice 0:3, Zámutov – Kračúnovce 1:2, Ptičie –
Pušovce 8:0, Soľ – Veľký Šariš
2:0.
FK Humenné
Poprad B
Gerlachov
Záhradné
Spiš. Podhradie
Raslavice

15
15
14
15
15
15
15
15
15
15

15 14 1 0 47:5 43
15 10 2 3 56:17 32
14 9 3 2 33:19 30
15 9 2 4 33:15 29
15 9 0 6 34:26 27
15 8 1 6 32:29 25

INZERCIA

Kochanovce/Brekov – Hencovce 0:0, Ulič – Kamenica nad
Cirochou 1:0, Sečovská Polianka – Jasenov 4:0, Bystré – Sedliská 4:0, Borov – Pakostov 5:0,
Sačurov – Vyšný Žipov 4:0,
Nižný Hrušov – Stakčín 1:0,

I.TRIEDA ObFZ HE – 13. kolo
Udavské – Ubľa 2:1, Krásny
Brod – Dlhé nad Cirochou
0:2, Koškovce – Lackovce 1:3,
Vyšná Sitnica – Nižná Sitnica
1:2, Ohradzany – Lieskovec
2:2, Nižné Ladičkovce – Zemplínske Hámre 2:1, Belá nad Cirochou – Lukačovce (výsledok
nebol v čase uzávierky známy).
II.TRIEDA ObFZ HE – 12. kolo
Brestov – Hrubov 0:2, Ňagov
– Turcovce 3:1, Hrabovec nad
Laborcom – Oľka 3:1, Habura
– Rokytov pri HE (výsledok nebol v čase redakčnej uzávierky
známy).
-MJK-

HE/0081

Prešov B – Snina 4:1, Sabinov –
Vranov nad Topľou 1:2, Stropkov – Svit 5:0, Bardejovská
Nová Ves – Plavnica 1:3, Veľké
Revištia – Svidník 1:3, Krompachy   - Vyšné Opátske 1:0,
Šarišské Michaľany – Lipany
1:0, Giraltovce – Rožňava 0:3.

V. Opátske
Lipany
Snina
Plavnica
Rožňava
Vranov
Krompachy
Svidník
Šar. Michaľany
V. Revištia
Giraltovce
Prešov B
Bard. N. Ves
Sabinov
Svit

HE-S/0042
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Volám sa HELENA UFNÁROVÁ,
mám 49 rokov
a som vydatá matka štyroch detí.

HE/0082

PÔRODNÉ ASISTENTKY V DOMÁCOM PROSTREDÍ, STAROSTLIVOSŤ O GYNEKOLOGICKY CHORÉ ŽENY
Kandidujem za poslankyňu
Prešovského samosprávneho kraja za okres Humenné.

Pracujem ako pôrodná asistentka v súkromnej nemocnici a popri
tom vykonávam certifikovanú činnosť ako licencovaná pôrodná
asistentka, to znamená, že navštevujem tehotné ženy a šestonedieľky v domácom prostredí. Oceňuje to nielen tehotná žena, ale
aj celá jej rodina, pretože majú široký priestor na otázky, ponaučenia a edukáciu v pokojnom domácom prostredí.

MOJE PRIORITY...
KTORÉ CHCEM ZAČAŤ REALIZOVAŤ NA ÚROVNI VÚC
 umožniť všetkým tehotným ženám, aby mali dostupné služby
licencovanej pôrodnej asistentky v domácom prostredí, nie iba
tehotné klientky poisťovne UNION
 možnosť poskytovať starostlivosť a edukáciu aj gynekologicky chorým ženám v domácom prostredí
Som za zriaďovanie štátnych zariadení sociálnych služieb a za
starostlivosť o dlhodobo chorých rodinnými príslušníkmi, ktorí by
za túto činnosť dostávali riadnu mzdu ako zamestnanec. Rada by
som vás vyzvala na spoluprácu pri uskutočňovaní týchto zmien.
Ak chcete zmenu, príďte voliť a prejavte svoju túžbu
po zmene pomerov, aby sa nám v našom kraji lepšie žilo.
Nesklamem vašu dôveru.

Helena UFNÁROVÁ - kandidát č. 44
HE/0076

PONDELOK
30. OKTÓBRA 2017

HUMENSKÝ EXPRES

ŠPORT | 17

14 || ŠPORT
18
ŠPORT

HUMENSKÝ EXPRES
EXPRES
HUMENSKÝ

PONDELOK
PONDELOK
30.OKTÓBRA
OKTÓBRA2017
2017
30.

Deväť zlatých, šesť strieborných a osem bronzových cenných kovov do Humenného
(jpnc), -MJK-; Spišská Nová Ves, foto: archív PKCH

V srdci Spiša sa v termíne 21.
a 22. októbra stretlo 115 najmladších plavcov z východu
republiky. Plavecké nádeje vo
veku od 8 do 10 rokov súťažili o medaily a titul majstra
východoslovenskej
oblasti
v krátkom 25-metrovom bazéne v Spišskej Novej Vsi.
Na štartovné bloky významných
pretekov sa pod Tatrami postavilo aj deväť chlapcov a dvanásť dievčat z Plaveckého klubu
Chemes Humenné, pod zodpovedným dohľadom trénerov
Pencáka, Luksaja a Tomahogha.
Desaťročný Oliver Verba sa
„vyšvihol“ na najlepšieho plavca podujatia. Každý jeho štart
znamenal víťazstvo v danej
disciplíne. Šesť štartov - šesť
zlatých medailí... 200 m voľný
spôsob, 50 m znak, 50 a 100 m
prsia, 100 m polohové preteky a 100 m motýlik, pri ktorej
najnáročnejšej disciplíne čas
1:23,74 minút znamená nový

oddielový rekord. Matúš Adamec si pozlatil 200-metrový
znak, striebrom ho dekorovali
dvakrát za 200 m voľný spôsob a 100 m polohové preteky,
dva razy vystúpil na bronzový
stupeň víťazov za 50 a 100 m
prsiarskej disciplíny. Adam Kulik si vyplával dve bronzové
medaily v 200-m znaku a rovnakej dĺžky voľným spôsobom.
Rastislav Fecenko a Mária Balogáčová prispeli do medailovej
štatistiky pre náš klub bronzom,
zhodne v disciplíne 100 m motýlik.
Valerie Semotamová skončila štvrtá v motýliku na 100 m,
piata v troch a šiesta v dvoch
disciplínach. Na rovnako nepopulárnom štvrtom mieste
doplával 200 m znak Ľubomír
Findrik. V prvej desiatke štartovného poľa skončili Petra Vasiľková, Marek Harvilik aj Margaréta Godžáková.
Deväťročná Eliška Lešková si
postriebrila dvestovky v znaku
a voľným spôsobom, bronzovo
zaplávala znak na 50 metrov. Do
prvej desiatky sa zmestili aj Michaela
Danková a
Nina Horňáková.

Sandra Ferjaková, Dominika
Vasiľková a Jakub Čajbik plávali do desiateho miesta a po
nich Eva Onderišinová, Laura
Ovšanyová i Sophia Sotáková.
Naši najmladší si z majstrovstiev kraja domov priviezli deväť zlatých, šesť strieborných
a osem bronzových medailí.
Potešiteľne je prekonanie osobných rekordov plavcov v 96 percentách súťažných štartov.

HE-S/0022

Osemročný
Filip Luksaj stál na
zlatom stupni víťazov
dvakrát - 25
m znak a 50
m
prsia,
striebornú
medailu získal v znaku
na 50 metrov. Šimon
Račko bol
strieborný
v prsiach na
50 m a bronzový v znaku
na 25 metrov.

Navštívte nás v predajni bicyklov
M I N I B I K E v Humennom
Ul. Dargovských hrdinov 9

tel. 0948 505 525

