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Humenčania si konečne zaslúžia 
slušného primátora, tvrdí novinár

V Humennom by mal podľa dlhoročného novinára Milana Potockého zasadnúť na primátorskú stoličku kandidát, ktorý 
bude ľudí spájať, a nie rozdeľovať. Humenčania podľa neho potrebujú primátora, ktorý nebude prenasledovať ľudí zato, že 
majú iný názor. Hovorí, že Humenné by mal viesť človek, ktorý bude mať nielen manažérske schopnosti, ale hlavne ľudský 
prístup. Novinár tvrdí, že ľudia v Humennom si potrebujú konečne vydýchnuť, prestať sa báť a sústrediť sa na svoju prácu. 

VOĽBY V HUMENNOM: 
Pipák sa vzdal 
kandidatúry v prospech 
Miloša Merička

Slovensko plánuje dočasne 
prijať 250 utečencov. Bývať by 
mali v Humennom

  Viac na str. 3   Viac na str. 7

MJK, Humenné 

V Humennom je počas primátorova-
nia Jany Vaľovej zlá atmosféra. Tvrdí 
to skúsený novinár Milan Potocký, 
ktorý roky pracoval pre denníky KOR-
ZÁR, SME, týždenník Slovenský vý-
chod a v súčasnosti je šéfredaktorom 
novín Humenský expres. V rozhovore 
prezradil, čo si myslí o aktuálnej poli-
tickej situácii v meste Humenné, aké 
má osobné skúsenosti z pôsobenia 

v našom meste, ale aj to, kto by mal 
podľa neho zasadnúť na primátorskú 
stoličku.  

 � Spýtam sa hneď priamo, kto 
by mal byť podľa Vás primáto-
rom Humenného? 
V meste je cítiť, že ľudia túžia po 
zmene. Hovoria mi to Humenčania 
pri rôznych príležitostiach, osobných 
rozhovoroch  a stretnutiach. O tom, 
samozrejme, kto bude primátor, roz-

hodnú Humenčania už túto sobotu 10. 
novembra. Viem, že na Humenčanov 
sa teraz valia sľuby kandidátov z kaž-
dej strany a určite sú niektorí z toho 
dezorientovaní, koho by mali voliť. 
Podľa mojich dlhoročných skúseností 
by nemali pozerať len na sľuby, bilbo-
ardy a volebné letáky, ale hlavne na 
to, či toho človeka, jeho prácu, činnosť 
a život poznajú dlhodobo. Pri tomto 
pohľade napokon zistíte, že z 10 kan-
didátov v Humennom sú takí možno 

len dvaja. Aj v Humennom sa dva me-
siace pred voľbami objavili kandidáti, 
ktorí sľubujú možné aj nemožné. Ale 
pýtam sa, kde boli doteraz? Humen-
čania by preto mali spozornieť a zvoliť 
si človeka, ktorý tu pôsobí dlhodobo 
a je pre nich jasne čitateľný svojou 
prácou a životom. Človeka, ktorý sa 
venuje dianiu v samospráve a v meste 
dlhodobo, nie len teraz pár dní pred 
voľbami. 
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 � Aká je podľa Vás atmosféra 
v Humennom počas primátoro-
vania Jany Vaľovej? 
V Humennom píšem a pôsobím už tri 
roky. To, že nepochádzam odtiaľ, má 
určitú výhodu, pretože na to, čo sa deje 
v Humennom, sa pozerám nezaujato 
a nestranne. Ako novinár pracujem už 
vyše 13 rokov, ale to, čo zažívam v Hu-
mennom, ma nepríjemne prekvapi-
lo. Ľudia majú naozaj strach hovoriť 
otvorene o tom, čo sa deje v meste. 
Boja sa, že môžu prísť o prácu, alebo 
že sa to nejakým negatívnym spôso-
bom dotkne ich rodiny alebo blízkych. 
Tento strach som najviac pocítil, keď 
som s Humenčanmi robil rozhovory 
a ankety priamo v uliciach mesta. Ak 
som ľuďom kládol otázky, ktoré sa tý-
kali samosprávy alebo vedenia mesta, 
nechceli, aby som ich názor dával do 
novín. Jednoducho sa báli. Viacerí mi 
povedali: „Poviem vám, čo si myslím, 
ale nedávajte, prosím, do novín moje 
meno ani fotku.“ S takýmto strachom 
som sa doteraz nikde inde nestretol, 
kde som doteraz pôsobil. Je to veľmi 
zlé. Viete, môžete mať v meste nové 
chodníky, parkoviská, detské ihriská, 
ale ak tu budú žiť ľudia v strachu, ni-
kdy nebude mesto Humenné správne 
miesto pre život. Pretože všetky mate-
riálne veci vôkol nás vám neprinesú 
skutočný pokoj ani šťastie. 

 � Čo hovoríte na to, že sa teraz 
pár dní pred voľbami opravujú 
chodníky, cesty, parkoviská, ih-
riská a ďalšie objekty?   
Je to smutné. Presne takto to vyzerá, 
keď niekto nemyslí skutočne na ľudí, 
ale len na to, aby sa udržal pri moci. 
Ak počas 4 rokov jazdia Humenčania 
po výtlkoch a dierach, ak mamičky 
s kočíkmi musia prekonávať rôzne 
prekážky, ak vodiči  doteraz nema-
li kde zaparkovať a zrazu sa všetko 
robí, mali by voliči spozornieť. Takto 
sa rozumný hospodár nespráva, takto 
sa správa niekto, kto sa chce ľuďom 
zapáčiť na poslednú chvíľu a vtrieť sa 

do ich priazne. Ja by som to porovnal 
na jednoduchom príklade rodiny. Ak 
otec a živiteľ rodiny štyri roky doslo-
va kašle na manželku a deti a začne 
sa o nich starať až pár dní pred roz-
vodom, aby si ich naklonil na svoju 
stranu, tak to nie je dobrý otec. Tro-
chu mi to pripomína situáciu, ktorá 
je teraz v Humennom. Všetko sa robí 
na poslednú chvíľu, aby sa nespokojní 
Humenčania neotočili „matke mesta“ 
chrbtom.    

 � V čom podľa Vás súčasné ve-
denie mesta zlyháva?   
Do Humenného počas vládnutia sú-
časnej primátorky Jany Vaľovej ne-
prišiel žiaden výrazný a silný investor, 
ktorý by zamestnal stovky ľudí. A to je 
vážny a zásadný problém. Môže mesto  
organizovať na námestí kultúrne 
podujatia, festivaly a koncerty a rôzne 
zábavky, ale životnú úroveň ľudí to 
nezdvihne, ak Humenčania nedosta-
nú dôstojnú a dobre zaplatenú prácu. 
Som presvedčený, že Humenčania po-
trebujú hlavne prácu, rodiny stabilitu, 
a nie každý mesiac kolotoče, jarmoky 
a   zábavky v centre mesta.  

 � Aký by mal byť podľa Vás 
vzťah nového primátora s miest-
nymi podnikateľmi? Je zjavné, 
že teraz to nie je ideálne.   
Určite primátorom Humenného by 
mal byť človek, ktorý konečne upokojí 
situáciu v meste a vytvorí vhodné pod-
mienky aj podnikateľom a firmám, 
ktoré tu už pracujú a zamestnávajú 
stovky ľudí. Domáci podnikatelia sú 
pre rozvoj mesta kľúčoví, či sa to nie-
komu páči, alebo nie. Zápasiť a klásť 
polená pod nohy firmám, ktoré tu vy-
tvárajú pracovné miesta, je zlá cesta. 
V meste nebude pokoj a nebude sa mu 
dariť, ak bude na stoličke primátorka, 
ktorá bude útočiť na firmy, ktoré za-
mestnávajú stovky ľudí. Cudzie zahra-
ničné firmy do Humenného tak skoro 
neprídu, preto si treba vážiť domáce 
firmy a spolupracovať s podnikateľmi, 
ktorí majú chuť, možnosti a potenciál 
participovať na rozvoji mesta, a nie na 

nich neustále útočiť a s nimi bojovať. 
Ak títo podnikatelia stratia záujem 
tu podnikať, bude to pre Humenné 
o veľa, o veľa horšie. Preto je potreb-
né, aby viedol mesto Humenné člo-
vek, ktorý namiesto hádok a útokov 
ponúkne spoluprácu a riešenia. Po-
tom sa bude dariť mestu, domácim fir-
mám aj ľuďom, ktorí tu žijú a pracujú.    

 � Často sa hovorí o manipulo-
vaní dôchodcov pred voľbami. 
Prečo sa niektorí kandidáti sú-
streďujú hlavne na túto skupinu 
ľudí?
Dôchodcovia, ale aj všetci Humenča-
nia si musia uvedomiť, že primátor-
ka ani poslanci im nerobia láskavosť, 
ak sa v meste niečo rekonštruuje a 
zveľaďuje. Primátor a poslanci len 
prerozdeľujú vaše peniaze. Nie svoje, 
ale peniaze všetkých Humenčanov. 
Takže obyvatelia mesta by sa nema-
li správať a cítiť ako poddaní, ktorí 
za všetko len ďakujú. Je doslova 
povinnosťou mesta, aby obyvatelia 
Humenného dostali za svoje peniaze 
a dane patričné služby a starostlivosť. 
Pred chvíľou som upozornil, že nové 
pracovné miesta sú pre Humenča-
nov kľúčové. Súčasné vedenie mesta, 
žiaľ, v tom zlyháva. Aj keď si to nie-
ktorí seniori neuvedomujú, týka sa 
to aj ich, hoci sú už na dôchodku. 
Čo majú dôchodcovia z toho, že im 
primátorka podá ruku a karafiát, ak 
ich deti a vnúčatá sú nútené pracovať 
stovky kilometrov preč v Rakúsku, 
Nemecku alebo v Anglicku, pretože 
v Humennom pre nich nie je prá-
ca? Čo majú seniori z toho, že im 
primátorka v mesiaci úcty k starším 
poďakuje, ale vytvorenie nových pra-
covných miest pre ich deti a vnúčatá 
v spolupráci s firmami nezabezpeči-
la? Čo majú dôchodcovia z toho, ak 
ich nemá kto odviezť k lekárovi, keď 
sú chorí, ak im nemá doma kto podať 
pomocnú ruku, pretože ich deti boli 
nútené odísť z Humenného. Myslím, 
že aj na to by mali dôchodcovia mys-
lieť, keď pôjdu voliť.   

 � Viacerí humenskí poslanci 
upozorňujú na to, že niektoré 
rokovania mestských zastupi-
teľstiev nemajú dôstojný prie-
beh. Ako to vnímate Vy ako novi-
nár, pretože tiež sa zúčastňujete 
týchto rokovaní.  
Ako novinár som chodieval na ro-
kovania zastupiteľstiev nielen v Hu-
mennom, ale aj v Snine, Trebišove, 
Sobranciach a v Michalovciach. A na-
ozaj musím dať za pravdu viacerým 
humenským poslancom, ktorí tvrdia, 
že počas rokovania Mestského zastu-
piteľstva v Humennom, ktoré vedie 
primátorka Jana Vaľová, je v roko-
vacej sále plno nadávok, invektív, 
vykrikovanie a osočovanie. Mrzí má, 
že počas rokovaní sú slovným atakom 
vystavovaní aj ľudia, ktorí nie sú prí-
tomní na rokovaniach, alebo jednodu-
cho nedostanú slovo a nemôžu sa brá-
niť. Som presvedčený, že Humenčania 
si zaslúžia primátora, ktorý sa bude 
správať slušne nielen k poslancom, 
ale ku všetkým Humenčanom.

 � Čo hovoríte na to, ak niek-
torí primátori sedia naraz na 
viacerých stoličkách. Napríklad 
aj Jana Vaľová vykonáva funk-
ciu primátorky a zároveň sedí aj 
ako poslankyňa v parlamente. 
Každý človek, ktorý poctivo pracuje 
a robí svoju robotu naplno a zodpo-
vedne, vie, že sedieť naraz na dvoch 
stoličkách sa nedá. Buď bude robiť 
jednu robotu poriadne a druhú bude 
flákať. Podľa mňa by budúci primátor 
určite nemal sedieť v parlamente a do 
Humenného si len odbehovať a nao-
pak. Mal by to byť človek, ktorý bude 
Humenčanom neustále nablízku, 
bude s nimi v permanentnom kontak-
te a nielen dva mesiace pred voľbami. 
Ak sa chce mesto Humenné posunúť 
dopredu, nemal by primátor takmer 
polovicu volebného obdobia presedieť 
v Bratislave, ale mal by byť doma vo 
svojom meste. Pozorne vnímať, čo 
Humenčania potrebujú, čo ich trápi, 
a hneď ich problémy riešiť, a nie až 
tesne pre voľbami.  

porkačovanie zo strany 1 

Humenčania si konečne zaslúžia slušného primátora, tvrdí novinár



PONDELOK
5. NOVEMBRA 2018 HUMENSKÝ EXPRES 3|SPRAVODAJSTVO

Jednou veľkou výhodou 
volieb je, že sú anonymné. 
O našom meste je známe, že 
vyjadrovať sa určitým spô-
sobom na adresu niekoho 
vplyvného môže byť pomer-
ne rizikové. Môže sa Vám 
ľahko stať, že budete mať Vy 
či Vaši blízki problémy v za-
mestnaní alebo v škole. Ako 
keby sa sloboda slova zasta-

vila tesne pred tabuľou „Vi-
tajte v meste Humenné“.
 Máme šancu dokázať, že nie 
je správne, aby nás v žalúdku 
zvierala nervozita povedať 
verejne, že v meste niečo ne-
funguje na 100 %.
 Máme šancu dokázať, že nie 
je správne hovoriť otvorene 
o situácii v meste len v tom 
najužšom kruhu rodiny, a aj 

to za zastretými záclonami 
a pošepky.
Máme šancu dokázať, že 
strach mať názor do nášho 
mesta nepatrí.

Priatelia, voľby 10. novem-
bra sú anonymné, nikto ne-
bude môcť vedieť, ako sme 
hlasovali. Využime to. JUDr. Dávid Molnár,  

Generálny riaditeľ Chemes, a.s. Humenné

V dňoch 23. – 25. októbra sa 
na Zemplínskej šírave usku-
točnil rekondično-rehabili-
tačný pobyt. Bolo nás tam 25 
členov s rôznymi probléma-
mi a chorobami. Došli sme 
tam o 10.30 hod., kde sme 
sa pekne ubytovali. Izby boli 
vynikajúce a útulné, každý 
mal tam svojho parťáka/čku, 

a aj preto sme boli nadmieru 
spokojní, veľké plus by sme 
dali za bezbariérovosť, ktorá 
bola nevyhnutná, keďže naši 
členovia sú ťažko pohybujúci 
sa alebo na vozíku. Cieľom 
pobytu bolo zlepšiť fyzickú 
kondíciu, ako aj psychickú 
rovnováhu, zvýšiť sebavedo-
mie a celkovú vyrovnanosť 

našich členov. Naši členovia 
mohli využiť masáže a para-
fín. Bazén, vírivka a sauny 
boli prístupné pre každého. 
Bonusom bola aj kozmetička, 
ktorá nám vysvetlila, ako sa 
starať o pleť, a to nielen pred-
náškami, ale aj názornými 
ukážkami. Večer bola zábava 
so živou hudbou a do toho 

nám zahrali aj naši členovia 
zo ZO-Snina, konkrétne sku-
pina DUMA. Bol to super po-
byt, ďakujeme všetkým, ktorí 
sa o to postarali.

Jozef Levko, 
predseda OC SZTP

Bez strachu

Humenčania, pomáhajme si!
 Rekondično-rehabilitačný pobyt

Utečenci by mali bývať v azylovom zariadení Migračného úradu MV SR v Humennom. 
|  ILUSTRAČNÉ FOTO: MIPO

Slovensko plánuje dočasne prijať  250 utečencov. 
Bývať by mali v azylovom zariadení v Humennom

tasr,  Humenné   

Zostať by mali na Slovensku 
šesť mesiacov odo dňa ich 
vstupu do krajiny. Vyplýva to 
z návrhu dohody medzi vlá-
dou SR, Úradom vysokého 
komisára OSN pre utečencov 
a Medzinárodnou organizáci-
ou pre migráciu, ktorú v pon-
delok zverejnilo Ministerstvo 
vnútra (MV) SR.  Výdavky 
spojené s ich ubytovaním, 
stravovaním a zabezpečo-
vaním hygienických potrieb 
uhradí vláda SR. Utečenci by 
mali bývať v azylovom zaria-
dení Migračného úradu MV 
SR v Humennom. „Celkový 

počet dočasne prijatých ute-
čencov a osôb pod ochranou 
môže byť počas platnosti do-
hody doplnený po odchode 
niektorých prijatých osôb do 
tretej krajiny o ďalšie oso-
by, nepresiahne však 250 
osôb v akomkoľvek čase ich 
dočasného umiestnenia na 
území Slovenskej republi-
ky,“ uvádza ministerstvo v 
predkladacej správe návrhu. 
Za výnimočných okolností 
sa môže obdobie ich pobytu 
na Slovensku rozhodnutím 
MV predĺžiť, kým nebudú 
migranti presunutí do tretej 
krajiny. Presuny utečencov 
na Slovensko a následne do 
ďalších krajín by mala finan-

covať Medzinárodná organi-
zácia pre migráciu. Dohoda 
by mala nadobudnúť plat-
nosť dňom jej podpisu všet-

kými zmluvnými stranami. 
V pondelok ju MV predložilo 
do medzirezortného pripo-
mienkového konania.
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Požiar objektu družstva zamestnal hasičov na vyše osem hodín

Dôchodkyňu podviedol muž vydávajúci sa za bratranca. Prišla o 10-tisíc eur

S autom vyletel na hroby

tasr, Kamenica nad Cirochou ILUSTRAČNÉ FOTO: MILAN POTOCKÝ 

Ako TASR informoval operačný 
dôstojník Krajského riaditeľ-
stva Hasičského a záchranné-
ho zboru (HaZZ) v Prešove, ide 
o plechový hangár. „V jednej 
polovici bola slama, v druhej po-
lovici technika,“ vysvetlil s tým, 
že jedno vozidlo sa im podarilo 

zachrániť. „Zhorel tam traktor 
a nejaké prívesy,“ poznamenal. 
Predbežnú škodu podľa jeho 
ďalších slov vyčíslili na 35-tisíc 
eur. „Príčiny požiaru sú v štádiu 
vyšetrovania,“ doplnil. Na mies-
te boli od 17.30 do 2.00 h ráno 
hasiči z Okresného riaditeľstva a 
Záchrannej brigády HaZZ v Hu-
mennom, ale aj miestni dob-

r o v o ľ n í c i , 
ktorí tam 
boli podľa 
operačného 
d ô s t o j n í -
ka ešte aj 
v skorých 
ranných ho-
dinách.

ts, Slovensko 

Páchatelia sa pod rôznymi zá-
mienkami dostávajú do ich blíz-
kosti, uvedú ich do omylu, a pod-
vodom či obyčajnou krádežou 
ich pripravia o cenné predmety 
alebo peniaze. Dôchodcovia, oso-
by vyššieho veku, patria k jed-
nej z najviac ohrozených skupín 
v súvislosti s majetkovou, ekono-
mickou, ale aj násilnou trestnou 
činnosťou. Páchatelia vopred 
premysleným spôsobom okrá-
dajú dôverčivých seniorov pod 
rôznymi zámienkami. Predchá-
dzajúci týždeň doposiaľ neznámy 
páchateľ podvodným spôsobom 

vylákal od 68-ročnej dôchod-
kyne z Košíc finančnú hotovosť 
10-tisíc eur. Počas telefonické-
ho rozhovoru sa vydával za jej 
bratranca „Joža“ z Martina a dô-
chodkyni uviedol, že potrebuje 
peniaze na vykonanie obchodu 
v Košiciach, inak príde o viac 
ako 20-tisíc eur. Poškodená dô-
chodkyňa vybrala z banky sumu 
10-tisíc eur. Peniaze následne na 
dohodnutom mieste odovzda-
la neznámej osobe, ktorú mal 
poslať bratranec „Jožo“. V tejto 
súvislosti vyšetrovateľ odboru 
kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva PZ v Košiciach okolie 
začal trestné stíhanie pre zločin 

podvodu (trestná sadzba tri až 10 
rokov). Polícia po páchateľovi in-
tenzívne pátra. „Vzhľadom na to, 
že výzvy polície sa míňajú účinku 
na dosiahnutie sledovaného cie-
ľa, polícia apeluje na rodinných 
príslušníkov, susedov, starostov, 
ktorí prichádzajú do kontaktu 
s osamelo žijúcimi staršími oso-
bami, aby ich upozornili na také-
to podvodné konanie páchateľov. 
Opakovane ich upozorňovali, aby 
nevpúšťali cudzie osoby do svo-
jich príbytkov, nekontaktovali sa 
s cudzími osobami osamote. Aby 
v žiadnom prípade nevyberali 
z uschovaných miest peňažnú 
hotovosť a cennosti v prítomnos-

ti neznámych osôb,“ upozornila 
policajná hovorkyňa Jana Mésa-
rová. A tiež, aby nám oznamovali 
takéto prípady, aby mohla polí-
cia okamžite reagovať a páchate-
ľov „podvodníkov“ postaviť pred 
súd. Seniorov vyzývame, aby si 
u príbuzných obratom overili 
hodnovernosť telefonických roz-
hovorov, či skutočne ide o blíz-
keho, prípadne príbuznú osobu, 
ktorá potrebuje pomoc, a „nena-
leteli“ podvodníkom. V prípade 
podozrivého správania osoby, 
ktorá sa snaží pod rôznymi zá-
mienkami neodbytne dostať do 
ich obydlia, ihneď kontaktovali 
políciu na čísle 158. 

mpo, Prešov, FOTO: POLÍCIA 

Prešovskí dopravní policajti obvi-
nili z prečinu ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky 18-ročného 
Košičana. Mladý Košičan viedol 
uplynulý týždeň osobné auto Ško-
da Fabia po ceste I/20 v smere od 
Košíc do Prešova. Na križovatke s 
miestnou komunikáciou vedúcou k 
obci Seniakovce sa pravdepodobne 

plne nevenoval vedeniu vozidla a 
nesledoval situáciu v cestnej pre-
mávke, následkom čoho zišiel z 
cesty a narazil do oplotenia cintorí-
na obce Seniakovce. Oplotenie pre-
razil a zastavil až na jednom z hro-
bov, kde narazil do betónového 
ohraničenia hrobu, ktoré prasklo. 
Privolaní policajti podrobili vodi-
ča dychovej skúške na alkohol, jej 
výsledok bol pozitívny s hodnotou 

0,70 mg/l (miligram etanolu na 
liter vydychovaného vzduchu), 
čo je v prepočte 1,46 promile. Pri 
uvedenej nehode sa nikto nezra-
nil. Výška škody bola predbežne 
vyčíslená na 1000,- Eur. Mladík 
bol zadržaný a umiestnený do cely 
policajného zaistenia,“ informoval 
prešovský krajský policajný hovor-
ca Daniel Džobanik. 

Hasiči v noci na stredu zasahovali pri požiari objektu poľnohospodárskeho družstva  
v obci Kamenica nad Cirochou v Humenskom okrese. Zamestnal ich na vyše osem hodín.

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku  
sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávajú najčastejšie obeťami podvodov a krádeží.

Kurióznu nehodu riešili uplynulý týždeň prešovskí policajti. 
Opitý vodič prerazil autom oplotenie cintorína a zastavil až na jednom z hrobov.
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Humenčana okradli, keď si pospal na lavičke

Stále veľa vodičov sadá za volant pod vplyvom alkoholu

Hladiny vodných nádrží na Zemplíne sú nízke pre nedostatok zrážok

mpo, Humenné,   

Okradnutý muž začiatkom 
septembra vo večerných ho-
dinách pod vplyvom alko-
holu zaspal na lavičke pri 
soche vojaka Švejka vedľa 
budovy železničnej stani-
ce v Humennom. Využili to 

dvaja Humenčania vo veku 
15 a 16 rokov a ukradli mu 
ruksak, ktorý mal položený 
vedľa seba, a z vrecka noha-
víc mu vzali mobilný telefón. 
V ruksaku mal muž tablet s 
puzdrom, nabíjačku na mo-
bil, dioptrické okuliare, cuk-
ríky, nohavice, tričká a zväzok 

kľúčov. Telefón potom dali 
25-ročnému Humenčanovi 
a tablet 22-ročnej Sninčanke, 
ktorých stretli krátko po krá-
deži. Obom pritom povedali, 
že veci pochádzajú z krádeže a 
nech ich predajú. Žena tablet 
odniesla do záložne a muž te-
lefón predal istej žene. Penia-

ze si obaja ponechali a použili 
pre vlastnú potrebu. Polícia 
dvoch mladistvých chlapcov 
obvinila z prečinu krádeže 
a muža a ženu, ktorí ukrad-
nuté veci speňažili, z preči-
nu podielníctva,“ informoval 
prešovský krajský policajný 
hovorca Daniel Džobanik.

mpo, Humenné  

V uplynulom týždni zazna-
menali policajti v Košickom 
kraji až 29 prípadov požitia 
alkoholických nápojov u vo-
dičov dopravných prostried-
kov. „Nad jedno promile 
„nafúkalo“ 12 vodičov, ktorí 
sa trestnému stíhaniu ne-
vyhli. Tiež sme zaznamenali 
3 dopravné nehody pod vply-

vom alkoholu. Nezabúdajte, 
že alkohol za volantom je ne-
prípustný!“ uviedla košická 
krajská policajná hovorkyňa 
Jana Mésarová. Spresnila, že 
na cestách Košického kraja 
zaznamenali od začiatku 
roka 26 dopravných nehôd 
so smrteľným následkom. 
Pri týchto nehodách vyhaslo 
27 ľudských životov. „O život 
prišlo 11 vodičov, jeden spo-

lujazdec, 9 chodcov, dvaja 
cyklisti, traja motocyklisti 
a jeden vodič štvorkolky,“ 
uviedla policajná hovorky-
ňa. „Polícia žiada všetkých 
účastníkov cestnej premáv-
ky, aby dbali na zvýšenú 
opatrnosť a ohľaduplnosť. 
Pripomíname aj chodcom 
a cyklistom, aby na cestách 
nezabúdali na svoju bezpeč-
nosť. Jesenné počasie, dážď 

a hmly pohodovej jazde ne-
pomáhajú. V týchto dňoch 
sa veľmi rýchlo stmieva a ne-
osvetlený cyklista i chodec na 
ceste bez reflexných prvkov 
je veľkým rizikom. Jazdite 
bezpečne, dodržiavajte do-
pravné predpisy, pred jazdou 
nepite, ohrozujete seba i os-
tatných,“ uzavrela policajná 
hovorkyňa.

tasr, Snina, Vranov nad Topľou, Michalovce 

Aktuálny stav vodných nádr-
ží na Zemplíne nemá podľa 
vodohospodárov negatívny 
dopad na ich prevádzku. Hla-
diny sú nízke pre nedostatok 
zrážok. Ako TASR informo-
val hovorca Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku 
(SVP) Marián Bocák, k pon-
delkovému ránu 29. októbra 
(6.00 h) bol vodný stav Do-
maše na úrovni 79 455 000 
metrov kubických (m3), čo 
predstavuje naplnenie zá-
sobného priestoru na 46 
percent, Zemplínskej šíra-
vy 170 289 000 m3, čo je 
66-percentná naplnenosť, 
a vodárenská nádrž Starina 
bola naplnená na 69 percent 
– 31 188 000 m3 vody. „Uve-

dený stav v súčasnosti nemá 
negatívny dopad na prevádz-
ku nádrží a v najbližšom ob-
dobí sa bude riadiť platnými 
manipulačnými poriadkami. 
Zároveň chceme podotknúť, 
že obdobná situácia sa už 
vyskytla aj v minulosti,“ 
ozrejmil hovorca. Problé-
my podľa jeho ďalších slov 
možno očakávať v prípade 
pretrvávajúceho zrážkového 
deficitu s rizikom dosiah-
nutia úrovne minimálnych 
prevádzkových hladín. „Ale 
o tejto verzii je dnes pred-
časné hovoriť. Aj napriek 
skutočnosti, že platné ma-
nipulačné poriadky pamäta-
jú aj na uvedenú situáciu,“ 
dodal. Nízke hladiny vod-
ných nádrží sú podľa Bocá-
ka spôsobené dlhodobejšou 

nepriaznivou hydrologickou 
situáciou na Slovensku. „Po-
sledné výraznejšie zrážky 
boli zaznamenané na vý-
chodnom Slovensku 18. júla 
2018. Práve nadlepšovanie 
prietokov v obdobných situá-
ciách pod vodnou stavbou je 
základným účelom vodných 
nádrží, pre ktorý boli budo-
vané,“ zdôraznil. Zastavenie 
poklesu, príp. mierny nárast 
hladín možno očakávať v prí-
pade, ak nastane na zrážky 
bohatšie obdobie. „No z dl-
hodobejších prognóz Sloven-
ského hydrometeorologické-
ho ústavu je možné očakávať 
aj naďalej pokles vodných 
hladín v spravovaných nádr-
žiach,“ podotkol hovorca. 
Vodné dielo Domaša vybu-
dovali v rokoch 1962 až 1967. 

Jeho účelom bola okrem 
iného akumulácia vody pri 
vyšších prietokoch. Zatope-
ná plocha predstavuje 1510 
hektárov. Jej výstavba si vy-
žiadala vysťahovanie šiestich 
obcí. Zemplínsku šíravu vy-
stavali v rokoch 1961 až 1966 
v rámci vodohospodárskych 
úprav na Východoslovenskej 
nížine, ktorých hlavným cie-
ľom bolo ochrániť rozsiahle 
poľnohospodárske územia 
pred povodňami. Maximál-
na zatopená plocha je 3290 
hektárov. Vodárenská nádrž 
Starina je najväčším zdrojom 
pitnej vody v strednej Euró-
pe. Rozprestiera sa na ploche 
311,4 hektára. Vybudovali ju 
v rokoch 1983 až 1988. Jej 
výstavbe predchádzalo vysťa-
hovanie siedmich dedín.

Aktuálny vodný stav nádrží nemá negatívny dopad na ich prevádzku.

Humenskí policajti v uplynulých dňoch objasnili krádež pri železničnej stanici v Humennom, kde bol okradnutý 45-ročný Humenčan.

Mnohých nezodpovedných vodičov neodrádzajú ani tragické štatistiky. Len v susednom Košickom kraji vyhaslo v priebehu polroka až 27 ľudských životov.

SPRAVODAJSTVO / KRIMI
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tasr, Humenné

O jeho živote a diele prednášal v piatok 
študentom Gymnázia arm. generála L. 
Svobodu v Humennom pri príležitosti 
spomienkových podujatí na tohto vý-
znamného podľa neho nielen rusínske-
ho, ale aj slovanského národného bu-
diteľa, ktoré v týchto dňoch pripravilo 
Vihorlatské múzeum v Humennom 
v spolupráci s partnerskými organi-
záciami na viacerých miestach. Podľa 
Šafina nie sú Dobrianskeho diela bežné 
a dotýkajú sa všetkých celosvetových 
otázok. „Keď to porovnáme s historic-
kými prácami tej doby, tak určite majú 
obrovskú hodnotu. Jednak dobovú, 
pretože vypovedajú o charaktere a uva-
žovaní ľudí tej doby, a jednak aj nad-

časovú, lebo rozprávajú aj o otázkach, 
ktoré sa týkajú nielen časnosti, ale aj 
večnosti,“ priblížil. Ako ďalej uviedol, 
Dobrianskeho odkaz pre súčasnú ge-
neráciu je v pozdvihnutí istého národ-
ného povedomia v súčasnom globalizo-
vanom svete. „Aby učil ľudí správnemu 
patriotizmu, pravému nacionalizmu, 
nie nejakému živočíšnemu, ale naozaj 
kultúrnemu, národnej hrdosti, ktorá si 
váži aj iné národy, ale zároveň je hrdá 
aj na to svoje vlastné dedičstvo, resp. 
sa snaží poučiť z chýb minulosti a tiež 
na dobrých príkladoch,“ vysvetlil. Pod-
ľa jeho ďalších slov je z tohto pohľadu 
pre dnešnú mládež veľmi dôležitou 
osobnosťou, pretože sa nebál posta-
viť na stranu pravdy v časoch, keď to 
nebolo ľahké. „Nakoľko poznám dosť 

veľa mladých ľudí, aj sa s nimi rozprá-
vam, keď prichádzajú k nám do školy 
ako absolventi stredných škôl, tak tieto 
otázky sú im úplne cudzie,“ skonštato-
val Šafin. Podľa neho je preto nesmier-
ne dôležité ich o týchto historických 
udalostiach informovať. Spoločen-
sko-kultúrny a prednáškový program 
pod názvom Odkaz Adolfa Ivanoviča 
Dobrianskeho pre súčasnosť bude po-
kračovať v sobotu (27. 10.) v Rudlove 
vo Vranovskom okrese a v nedeľu (28. 
10.) dopoludnia v Michalovciach sláv-
nostnou liturgiou v pravoslávnom Ka-
tedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda 
a stretnutím účastníkov pri tamojšom 
pamätníku A. I. Dobrianskeho. Cyklus 
podujatí ukončí popoludní na pôde 
Vihorlatského múzea v Humennom 

vedecká konferencia a slávnostná aka-
démia. Adolf I. Dobriansky sa narodil 
19. decembra 1817 v Rudlove na Zem-
plíne do kňazskej rodiny. Bol význam-
ným politikom, publicistom a vedúcou 
osobnosťou rusínskeho národného 
obrodenia. Napísal množstvo prác, v 
ktorých sa venoval histórii, etnografii, 
náboženskej a politickej situácii v spo-
ločnosti. Pôsobil v štátnej službe ako 
vládny poradca vo Viedni. Pochádzal 
zo šľachtického rodu, hovoril deviatimi 
jazykmi. Vyštudoval filozofiu, právo aj 
Banícku a lesnícku akadémiu v Banskej 
Štiavnici. Bol viackrát vyznamenaný. 
Zomrel 19. marca 1901 v rakúskom 
Innsbrucku, pochovaný je v Čertižnom 
v Medzilaborskom okrese.

mpo, Humenné, FOTO: ARCHÍV MM

Peter Pipák uviedol, že odstupuje 
v prospech reálnej šance na zmenu 
v meste Humenné. „Pri ohlásení svo-
jej kandidatúry na primátora mesta 
a poslanca mestského zastupiteľstva 
som do predvolebnej kampane pred 
komunálnymi voľbami v Humennom 
vstupoval s myšlienkou, že ak sa majú 
veci v našom Humennom zmeniť k 
lepšiemu, je potrebné odstrániť pola-
rizáciu spoločnosti, začať ľudí spájať a 
otvorene komunikovať. Keďže chcem 
ostať verný tejto myšlienke, prijal som 
po porade s rodinou a svojimi najbliž-
šími spolupracovníkmi dôležité osob-
né rozhodnutie, ktoré by malo prispieť 
k takej očakávanej a potrebnej zmene 
v Humennom. Rozhodol som sa odstú-
piť z kandidatúry na primátora mesta 
v prospech najsilnejšieho protikandi-
dáta súčasnej primátorky - Miloša Me-
rička. Týmto svojím osobným rozhod-
nutím som chcel poukázať na potrebu 
spájania ľudí a vzájomnej spolupráce, 
pred svojimi osobnými očakávania-
mi som uprednostnil reálne potreby 

nášho mesta. Na základe vývoja pre-
ferencií jednotlivých kandidátov na 
primátora sa týmto vytvoril priestor 
na to, že do súboja o primátorskú sto-
ličku vstúpia minimálne rovnocenní 
súperi a voliči majú reálnu šancu roz-
hodnúť v prospech pozitívnej zmeny. 
Ďakujem SNS za nomináciu a všetkým 
svojim podporovateľom, spolupra-
covníkom a svojej rodine za podporu 
a jednotu v týchto náročných dňoch.  
Aj naďalej však zabojujem o post 
poslanca Mestského zastupiteľstva v 
Humennom za obvod 2, aby som sa 
mohol svojou prácou pre Humenča-
nov aktívne podieľať na premene náš-
ho mesta na slušné, silné a moderné 
Humenné,“ uviedol Peter Pipák vo 
svojom vyhlásení. 

Meričko: Jeho podporu si 
nesmierne vážim
Kandidát na primátora Miloš Meričko 
si podporu Petra Pipáka nesmierne 
váži. „Na včerajšej diskusii kandidátov 
na primátora mesta Humenné povedal 
Peter Pipák, že jeho najväčšou priori-
tou je zmena atmosféry v našom meste 

a lepšie Humenné, ako ho poznáme 
teraz. Aj keď prešiel už kus náročnej 
cesty, našiel v sebe odvahu a vzdal sa 
svojej kandidatúry na post primátora, 
a podporil mňa ako kandidáta, ktorý 
má šancu túto zmenu do nášho mesta 
priniesť. Nesmierne si vážim podporu 
od takého slušného a inteligentného 
človeka. Ubezpečujem priaznivcov 
pána Pipáka, že ak sa nám tento boj 
podarí dotiahnuť do úspešného konca, 
jeho programové ciele budeme napĺ-
ňať,“ uviedol Miloš Meričko na svojom 
facebookovom profile.

Pipákovo rozhodnutie ľudia 
ocenili
Mnohí Humenčania rozhodnutie 
Petra Pipáka ocenili. Vnímajú ho ako 
veľké gesto. „Ďakujeme. Máte náš reš-
pekt a hlas na poslanca. Zdravý rozum 
zvíťazil pred vlastným egom,“ uviedla 
na sociálnej sieti Mária. Podobný ná-
zor zdieľajú viacerí voliči, ktorí budú 
už túto sobotu rozhodovať o novom 
primátorovi mesta Humenné. „Veľmi 
rozumné a charakterné rozhodnutie,“ 
napísala Martina. „Ďakujem, pán Pi-

pák. Svojím rozhodnutím ste jasne 
ukázali, že Vám naozaj ide o zmenu v 
našom meste. Máte môj rešpekt, sr-
dečná vďaka,“ uviedla Anna Lopatová. 
„Peter, blahoželám, ukázal si, že ti na 
meste záleží,“ uviedol ďalší Humen-
čan. „Skláňam sa pred Vami a teší ma 
veľmi, že ešte stále sú ľudia na mieste, 
ktorým na tomto meste naozaj záleží,“ 
uviedla  Adriana. „Pravý charakter a 
morálka človeka sa prejaví v rozho-
dujúcej chvíli. Toto gesto pána Pipáka 
hovorí o všetkom. Takýchto ľudí Hu-
menné potrebuje pre svoj demokra-
tický vývoj a posun vpred,“ napísal 
Marcel Šejvl.

V Humennom si pripomenuli významného rusínskeho, ale aj slovanského národného buditeľa

VOĽBY V HUMENNOM: Pipák sa vzdal kandidatúry v prospech Miloša Merička

Je veľmi dôležité poznať osobnosť Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho. Pre TASR to uviedol dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Ján Šafin.

Kandidát na primátora mesta Humenné Peter Pipák sa vzdal svojej kandidatúry v prospech kandidáta Miloša Merička, ktorého podporuje široká koalícia 
politických strán. Mnohí Humenčania a ľudia na sociálnych sieťach vnímajú Pipákovo rozhodnutie ako veľké gesto, rozumné a charakterné rozhodnutie.
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Zuzana Švecová, Humenné

Doposiaľ registrovaní čitate-
lia knižnice si mohli obnoviť 
platnosť čitateľského preuka-
zu bez zaplatenia poplatku, 
noví čitatelia sa mohli zapí-
sať úplne zdarma. Bezplatný 
zápis využilo 127 čitateľov, 
49 si nechalo vytvoriť svoj 
úplne prvý preukaz, 78 či-
tateľov knižnice si obnovilo 
svoje členské. Pri vrátení za-
budnutých kníh bola čitate-
ľom odpustená pokuta, a to 
v celkovej výške 46,49 €. 
Pre návštevníkov bol pripra-
vený i rôznorodý program. 
Takmer 250 žiakov ZŠ a štu-
dentov SŠ získalo v rámci 
bibliograficko-informačnej 
prípravy základné druhy in-
formácií o službách knižnice 

a jej knižničnom fonde, o vy-
užívaní online katalógu, po-
užívaní primárnych a sekun-
dárnych prameňov pri štú-
diu a podobne. Pre mladších 
návštevníkov boli pripravené 
tematické podujatia „Hravo 
a poučne v knižnici“, „Vplyv 
čítania na dieťa“ a „Ľudová 
múdrosť v rozprávkach“. Pri-
bližne 120 študentov dvoch 
stredných škôl si v dvoch 
etapách vypočulo literárne 
pásmo o humenskom rodá-
kovi Václavovi Pankovčínovi 
spojené s divadelnou scén-
kou, úryvkom z jeho diela 
a kvízom, z ktorého si naj-
lepšie tímy odniesli zaujíma-
vé knižné ceny. Deň PSK bol 
zároveň Dňom obdarovania 
postihnutých detí rozpráv-
kovými knihami; knižky si 

z našej knižnice odnieslo 38 
žiakov Špeciálnej ZŠ pre te-
lesne postihnutých. Študenti 
gymnázia, ktorí vzdelávaciu 
inštitúciu navštevovali už ako 
detskí čitatelia, zrealizovali 
v jej priestoroch spomienko-
vé stretnutie pri kvíze „Vý-
pravy do budúcnosti“. Všetci 
návštev-
níci mohli 
t a k t i e ž 
vidieť vý-
stavy in-
štalované 
v interiéri 
V i h o r -
l a t s k e j 
knižnice: 
P o h ľ a d 
z môjho 
okna (vý-
stava fo-

tografií Jozefa Lauruského), 
Kamenní strážcovia (výstava 
obrazov OZ Ontis) a výsta-
vu kníh Pamiatky UNESCO 
v PSK v spoločensko-vednom 
oddelení. Počas Dňa PSK 
navštívilo Vihorlatskú kniž-
nicu v Humennom 558 náv-
števníkov.

tasr, Zemplínske Hámre

„Určite ich bolo viac, kto-
rí vyrážali zo Zemplínskych 
Hámrov. Pre presnejšie čísla 
by nám veľmi pomohol ne-
jaký elektronický sčítavač, 
ktorý by mohol byť umiest-
nený priamo na mostíku, 
kde začína žltá turistická 
trasa,“ informovala TASR 
Zuzana Burdová z TIC s tým, 
že zo všetkých zaregistrova-
ných okoloidúcich sa priamo 
u nich zastavila vyše polovica. 
„Oproti minulému roku sme 
zaznamenali mierny nárast 
turistov, no veľký vplyv na ich 
počet má, samozrejme, po-
časie,“ spomenula. Podobne 
ako vlani, najviac návštevní-
kov bolo zo Slovenska, potom 

Poľska a Česka. „Poliakov je 
každý rok viac a viac,“ dopl-
nila. Burdová v tomto roku 
postrehla veľmi veľa rodín 
s deťmi, hlavne zo stredného 
a západného Slovenska. „Veľa 
z nich zastávalo názor, že poz-
najú zahraničie, ale Slovensko 
a hlavne východ nie, tak spá-
jajú týždňový výlet za prírod-
nými či kultúrnymi krásami,“ 
podotkla. Oproti vlaňajšku 
zaznamenali podľa jej ďalších 
slov 100-percentný nárast 
cyklistov. „Naše územie po-
skytuje bohatú sieť lesných 
ciest a cyklotrás. Veľmi obľú-
benou je tá zo Zemplínskych 
Hámrov po trase bývalej úz-
kokoľajky smerom k Umarte-
mu a potom do Sniny, alebo 
sa dá pokračovať až k Astro-

nomickému observatóriu do 
Kolonice či cez Strihovské 
sedlo na Morské oko,“ opísa-
la. Turistické informačné cen-
trum sa nachádza v lokalite 
pri kameňolome, na mieste, 
kde sa začínajú hlavné turis-
tické trasy na Sninský kameň 
a Vihorlat. „V mesiaci október 
je už zatvorené, ale informá-

cie poskytujeme naďalej v na-
šom múzeu pri kostole a na 
našich kontaktoch, ktoré zá-
ujemcovia nájdu na webovej 
stránke www.zemplinskeha-
mre.sk,“ upozornila Burdová. 
Múzeum je podľa jej slov tiež 
už v zimnom režime, a teda je 
otvorené od utorka do piatku 
od 8.30 do 15.30 h.

Počas Dňa PSK navštívilo Vihorlatskú knižnicu v Humennom 558 návštevníkov

Počas sezóny zaznamenali v turistickom centre takmer tri-tisíc  návštevníkov 

Na utorok 23. októbra 2018 vyhlásil Prešovský samosprávny kraj Deň PSK. Zapojili sa doň krajské organizácie v našom 
meste vrátane Vihorlatskej knižnice v Humennom. Pre čitateľov a návštevníkov inštitúcie bolo pripravených niekoľko 

druhov aktivít a služieb. 

Počas tohtoročnej letnej sezóny od mája do začiatku októbra zaznamenali v turistickom informačnom centre (TIC)  
v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese takmer 3 000 ľudí.
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Ema Grešková, Humenné 

Pod záštitou rozšírenia ve-
domostí z predmetu umenie 
a kultúra sme sa zúčastnili 
exkurzie plnej historických 
pamiatok. Úlohy dozoru sa 
zhostili pani učiteľky PhDr. 
Marianna Klamárová, Mgr. 
Michaela Januchová a PaedDr. 
Júlia Borisová. 44 žiakov  24. 
októbra v dopoludňajších ho-
dinách nasadlo do autobusu a 
zahájili sme tematickú exkur-
ziu, ktorá zahŕňala prehliadku 
starovekého Ríma a Benátok. 
Nasledujúci deň sa nám na-
skytol nádherný pohľad na 
zobúdzajúce sa Benátky. Ako 
prvý nás očaril slávny Canale 
Grande, ktorý sa tiahne pozdĺž 
celým mestom, a hneď sme 
pochopili, prečo majú Benát-

ky prezývku „mesto na vode“.  
Naša sprievodkyňa Valerie od-
štartovala prehliadku, ktorá sa 
po celý čas niesla v príjemnej 
romantickej atmosfére. Z je-
dinečných benátskych ulíc nás 
najviac zaujalo Námestie San 
Marco so zvonicou a bazilikou. 
Obdivovali sme aj nádheru 
kostola Santa Maria Glorio-
sa del Frari. Po trojhodinovej 
prehliadke a voľnom programe 
sme sa celí zmorení  premiest-
nili loďou k autobusu a vyrazili 
sme k nášmu hotelu. Na ďalší 
deň sme okúsili cestu metrom. 
Exkurzia pokračovala prehliad-
kou Ríma, kde sme sa stretli so 
sprievodkyňou Ivanou. Do očí 
nám udrel pohľad na veľkolepý 
amfiteáter – Koloseum. S otvo-
renými ústami sme si prezerali 
všetky svetoznáme pamiatky 

od Panteónu po Fontánu di 
Trevi. Pompézne zrúcaniny 
antických chrámov si okam-
žite získali našu priazeň a my 
sme fotili, čo nám fotoaparáty 
stačili. Keďže ceny v Ríme boli 
už o niečo miernejšie, mnohí 
z nás si pochutili na typických 
talianskych špecialitách, ako 
sú napríklad cestoviny či pizza. 
Plní zážitkov a dojmov sme sa 
pobrali do hotelových izieb, 
nevediac, čo nás čaká v pred-
posledný deň exkurzie. Nasle-
dujúci deň sme sa vybrali po 
stopách Vatikánu. Zamierili 
sme do vatikánskych múzeí, 
kde sa nachádzali mnohé za-
ujímavé exempláre. Súčasťou 
vatikánskych múzeí bola aj 
Sixtínska kaplnka, v ktorej sme 
s úžasom pozorovali Miche-
langelove fresky. Našu pozor-

nosť si zaslúžila aj Bazilika sv. 
Petra. Prehliadku sme ukončili 
pohľadom na Anjelský hrad 
a  prechádzkou po Anjelskom 
moste, čo v nás zanechalo skve-
lé dojmy. Posledný deň exkur-
zie sme strávili výlučne cestou 
autobusom, ktorá sa niesla v 
znamení pohody a smiechu. 
Domov sme sa vrátili s mno-
hými nádhernými a nezabud-
nuteľnými spomienkami. Sme 
veľmi vďační za to, že sme sa 
mohli zúčastniť tejto exkurzie a 
rozšíriť naše vedomosti o ume-
ní a histórii. Vďaka patrí najmä 
pedagogickému dozoru, vede-
niu školy, ktoré nám umožni-
lo zrealizovať túto exkurziu, a 
taktiež technickému sprievod-
covi Erikovi, ktorý nám bol po-
čas exkurzie veľkou pomocou.

Daša Jeleňová, Prešov

Prešovský, Košický a Bansko-
bystrický samosprávny kraj 
spolupracujú pri realizácii 
opatrení a akčných plánov 
najmenej rozvinutých okre-
sov. Priority v rozvoji sociál-
nej ekonomiky, poľnohospo-
dárstve, doprave, cestovnom 
ruchu na pôde PSK definovali 
po rokovaní svojich pracov-
ných tímov župani troch naj-
menej rozvinutých krajov. Za 
PSK Milan Majerský, za BBSK 
Ján Lunter a KSK Rastislav 
Trnka. Šéfovia krajov sa chcú 
angažovať vo viacerých oblas-
tiach, ktoré majú priniesť od-
stránenie bariér a znižovanie 
regionálnych rozdielov. Me-
dzi prvé témy, ktoré pracovné 
tímy prerokovali na stretnutí 

v Prešove, patrili východiská 
a príležitosti pre rozvoj so-
ciálnej ekonomiky a možné 
zriaďovanie sociálnych pod-
nikov na regionálnej a lokál-
nej úrovni. Príkladom v tejto 
agende môžu byť práve dve 
obce z Prešovského samo-
správneho kraja – Spišský 
Hrhov a Raslavice. Ďalšou 
prediskutovanou oblasťou bol 
rozvoj vidieka a poľnohospo-
dárstva, kde krajské samo-
správy vidia priestor pre zme-
ny v dotačnom systéme štátu 
i európskej politiky. Predsta-
vené boli i úspešné aktivity 
krajov, medzi inými Projekt 
vytvorenia modelovej farmy 
na pestovanie biozeleniny 
na území Košického kraja či 
kreovanie regionálnej značky 
ako príležitosti pre vidiecke 

regióny. Zástupcovia krajov 
sa venovali aj doprave, najmä 
harmonizácii cestovných po-
riadkov, investičnému defici-
tu ciest II. a III. triedy či smart 
riešeniam. Osobitnou témou 
bol aj cestovný ruch, najmä 
legislatívne zmeny, spoluprá-
ca s oblastnými organizácia-
mi či koordinácia spoločnej 
propagácie cyklotrás. Témy 
spolupráce Najmenej roz-
vinutých krajov vychádzajú 
z jednotlivých priorít a opat-
rení existujúcich Akčných 
plánov jednotlivých najmenej 
rozvinutých okresov (NRO) 
vo všetkých troch krajoch 
a schválených Vládou SR. 
Pre každú tému spolupráce je 
vytvorený pracovný odborný 
tím, ktorý sa danou témou 
zaoberá, analyzuje existujúce 

problémy a navrhuje riešenia 
pre aktualizáciu regionálnych 
politík, prípadne aj legisla-
tívne návrhy pre regionálnu, 
slovenskú a európsku úroveň. 
Stretnutia pracovných tímov 
sa budú konať pravidelne k 
nosným dvom až trom témam 
každé dva mesiace. Platfor-
ma iniciatívy Najmenej roz-
vinutých krajov je založená 
na Memorande o spolupráci 
troch krajov pre podporu naj-
menej rozvinutých okresov 
(NRO), ktoré bolo podpísané 
13. marca 2018 v Košiciach. 
Predstavitelia najmenej roz-
vinutých krajov vyjadrili svo-
ju vôľu a pripravenosť anga-
žovať sa, obhajovať a podpo-
rovať znižovanie regionálnych 
rozdielov.

Cesty humenských gymnazistov viedli do Ríma

Tri najmenej rozvinuté kraje spolupracujú na spoločných projektoch

Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma, a platilo to aj pre žiakov Gymnázia arm. gen. L. Svobodu 
v Humennom, ktorí absolvovali v dňoch 24. - 28. októbra exkurziu do Ríma a Benátok.

V Prešove rokovali o sociálnej ekonomike, rozvoji vidieka a poľnohospodárstve, doprave a cestovnom ruchu.
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3Vážení Humenčania,

stretli sme sa nielen na námestiach v Humennom a vaša účasť dopomohla 
práve k tomu, že napreduje vyšetrovanie vraždy mladého novinára J. Kuciaka 
a jeho snúbenice. Vtedy sme kričali, že dominantná vládna strana musí skončiť. 
Spoločne sme túžili po zmene, túžili sme po slušnom Slovensku. 

Dňom, keď som sa postavil na námestie, začalo v mojom živote veľmi kritické 
obdobie. Mocní ľudia ohovárali moju rodinu, púšťali medzi ľudí klamstvá, 
spochybňovali moju prácu. Na internetových sociálnych sieťach vytvárali 
zosmiešňujúce obrázky a vytvárali atmosféru, že som zlý človek, ktorý mestu 
Humenné ubližuje. 

Vy, ktorí ma poznáte, viete, že sú to lži. V našom meste organizujem podujatia 
už niekoľko rokov, očisťujem prírodné prostredie aj mesto. Na našom meste 
mi záleží. Posledné prežité mesiace ma presvedčili, že arogancia moci, ktorá 
tu vládne, musí z mesta odísť čo najskôr. Milí Humenčania, úprimne vás 
prosím, nenechajme mesto v rukách súčasnej vládnucej strany a jej špinavému 
marketingu ukážme STOP! 

MARTIN RUŠČANSKÝ: Poďme dokončiť  to, čo sme začali v uliciach

HUMENNÉ VÁS POTREBUJE! PRÍĎTE V SOBOTU 10. NOVEMBRA VOLIŤ SVOJICH ZÁSTUPCOV NA KOMUNÁLNE MIESTA A FUNKCIE! MUSÍME DOKONČIŤ TO, 
ČO SME ZAČALI NA NÁMESTÍ. NEMÔŽEME ŽIŤ V MESTE STRACHU A V AROGANCII MOCI. TO SI HUMENNÉ URČITE NEZASLÚŽI! 

objednávateľ: Martin Ruščanský, Košická 17, 066 01  Humenné   /  dodávateľ: Vihorlat Press, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01  Humenné; IČO: 36 457 370

Svet je krásny, široký, veľký a plný iných miest. Snažím sa ďakovať Bohu, že 
som v tak mladom veku mohol navštíviť množstvo krajín a vidieť ako funguje 
svet, ekonomiky či mentalita ľudí v iných krajinách. 

Vždy ma v srdci potešila angažovanosť ľudí. Skupiny ľudí zbierali odpadky 
v lese, časť sa starala o predzáhradku pred svojou bytovkou a následne sa 
prihlásili do súťaže organizovanou mestom o tú najkrajšiu, poniektorí sa 
starali o opustené a zatúlané zvieratá, ďalšia skupina  pomáhala chorým, 
starým  a bezmocným ľuďom. Všetci robili to, čo ich bavilo a aj napriek občas 
zlým podmienkam, ale o to dôležitejšie - boli šťastní.

Po ukončení stredoškolského vzdelania som premýšľal, či si vybrať štúdium 
v zahraničí alebo študovať neďaleko nášho mesta, a občiansky sa angažovať 
ešte viac ako doteraz.  Zvolil som si druhú možnosť, pretože všetko, na čom mi 
v živote záleží sa odohralo v našom meste. S partiou nadšencov sme v meste 
organizovali verejné zbierky, čistili prírodu v našom regióne, motivovali sme 
ľudí k aktivite. Pri tých mojich aktivitách som si uvedomil, že mi to nedá, aby 
som sa so založenými rukami pozeral, kam sa veci v Humennom uberajú, ako 
sú ľudia ohováraní a šikanovaní za prezentáciu svojho názoru, ako ten, kto 
pre mesto robí je považovaný za nepriateľa či ba niečo horšie.

Vedel som, že politikom ľudia zvyčajne neveria, pretože ich veľakrát sklamali 
a vedel som, že vstup do politiky bude ťažký boj, lebo je v ňom množstvo špiny 
a faloše. Aj napriek tomu som do nej vstúpil. Často mi nesedeli „tučné“ čísla 
pri mestských zákazkách a množstvo rodinných prepojení na úradoch alebo 
zastrašovanie ľudí či iné viditeľné nezrovnalosti. Začal som si tieto informácie 
preveroval, porovnával a zisťoval. Prišli prvé analýzy a výsledky. Ale zrazu  
prišlo aj ohováranie, špinenie, klamstvo, faloš, spájanie s veľkopodnikateľom, 
Sorošom či dokonca s mimozemšťanmi. Toľko špiny, len pre to, že sa niekto 
zastal čestných ľudí a začal hrabať v ich brlohu klamstiev.

AJ TÝMTO CHCEM VYZVAŤ HUMENČANOV, ABY 
V SOBOTU 10. NOVEMBRA VYUŽILI SVOJE PRÁVO VOLIŤ A 
NENECHALI SA OBALAMUTIŤ KLAMSTVAMI, KTORÉ SÚ IM 

DENNODENNE PODSÚVANÉ. 

JA VERÍM, ŽE HUMENNÉ BUDE UŽ PO TOMTO VÍKENDE  
MESTOM, KDE JE ČLOVEK ČLOVEKOM, AKTIVISTOM, KDE 

BEŽNÝ OBČAN JE PRIATEĽOM A NIE VYVRHEĽOM. 
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V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 20.00 hod.
05. 11. PRI KAŠTIELI,
 Mierová ul. 33/1 (pod Stračou nožkou)
06. 11. DON BOSCO, 
 Ul. 26. novembra 52 (za SLSP)
07. 11. PRI FONTÁNE,
 Námestie slobody 28
08. 11. NA DETSKEJ POLIKLINIKE,
 Hviezdoslavova ul. 29
09. 11. LABORECKÁ,
 Laborecká ul. 58
10. 11. LÚČ,
 Ul. 1. mája 22
11. 11. 	SLNEČNICA,
 Ul. 1. mája 21
12. 11. CENTRUM,
 Námestie slobody 67

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH
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05. 11. IMRICH
 (Svetový deň behu)
06. 11. RENÁTA
 (Medzinárodný deň ochrany 

životného prostredia pred 
ničením počas vojny 
a ozbrojeného konfliktu)

07. 11. RENÉ
08. 11. BOHUMÍR, BOHUMÍRA
 (Svetový deň urbanizmu / 

Svetový deň rontgenológie a 
rontgenológov)

09. 11. TEODOR, TEO, 
TEODORA, TEA

 (Svetový deň slobody / 
Medzinárodný deň proti 
fašizmu a antisemitizmu)

10. 11. TIBOR
 (Svetový deň vedy pre mier 

a rozvoj - UNESCO)
11. 11. MARTIN, MAROŠ
 (Den válečných veteránů - 

ČR)
 (Deň veteránov / Svetový deň 

použiteľnosti)
12. 11. SVÄTOPLUK

MENINY 
oslavujú: 

MAČACÍ / PSÍ KALENDÁR
05. 11.  SUZY / HYACINTA
06. 11.  SCARLETT / TINA
07. 11.  ORFEUS / FIDO
08. 11.  IZABELA / OMAR
09. 11.  PIPI / DONOVAN
10. 11.  LUJZA / GERT
11. 11.  SAMUEL / JORIK
12. 11.  TRISTAN / CLEO

V PRÍPADE, ŽE SA K VÁM  NEDOSTAL NÁŠ 
TÝŽDENNÍK HUMENSKÝ EXPRES,

NÁJDETE NÁS V PRIEBEHU  TÝŽDŇA 
AJ NA PULTE PREDAJNE ALTHAN  NA 

LABORECKEJ ULICI (ZEKON) V HUMENNOM.

P R Á C A

 � Prijmeme zručných OPE-
RÁTOROV / -KY do výroby 
v Humennom. Základ od 
2,759 €/hod. + variabilná 
zložka (dochádzkový bonus 
od 50 do 175 € + príplatky + 
odmeny).  Informácie na tel. 
č. 0948 901 201, 0904 901 
632.

HE-R/0132

 � Práca v DREVOVÝRO-
BE – každý druhý deň, mzda 
530 eur (v čistom). Zároveň 
prijmeme vedúceho do dre-
vovýroby. Info na tel. č. 0905 
256 038.

HE-R/0141

P R E D A J

 � Predám staršiu zachovalú 
GAUČOVÚ SÚPRAVU tma-
vej tehlovej farby (3-miestna 
sedačka rozkladacia na spa-
nie + 2 kreslá). Cena 40 €, 
odvoz vlastný od kupujúce-
ho. Tel. 0911 256 749 (volať 
iba v čase 19. - 22. hod.; sms 
bez obmedzenia).

HE-R/0142

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

HE-R/0001

Riadková inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

KÚPALISKO V HUMENNOM
(05. – 11. 11. 2018)

vnútorný  
25-metrový BAZÉN 

ut, str 11.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
štvr 14.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
pia 13.00 – 16.00 hod.
 17.30 – 20.00 hod.
sob, ned 09.00 – 20.00 hod.

SAUNA – muži
 ut - sob 13.00 – 20.00 hod.
sob - ned 10.00 – 20.00 hod.

SAUNA – ženy
ut - sob 15.00 – 20.00 hod.
sob - ned 10.00 – 20.00 hod.

INZERCIA / INFOSERVIS
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(pnc), -MJK-; Humenné, FOTO MJK 

Krytý 25-metrový bazén v Humen-
nom sa stal cez víkend 27. – 28. ok-
tóbra hlavným športovým stanom 
takmer štvorstovke plavcov a ich 
fanúšikov.	 Šestnásť	 klubov	 zo	 Slo-
venska,	dva	z	Bieloruska,	päť	z	Poľ-
ska, tri zo Srbska a dva z Ukrajiny, 
celkom nominovali na tieto preteky 
367 plavcov. 

Po slávnostnom otvorení Ing. Jánom 
Tomkom,	 konateľom	 spoločnosti	
Muller Textiles Slovakia v Mysli-
ne sa v sobotu  o deviatej hodine 
sa	 zodvihla	 vodná	 hladina,	 keď	 do	
krátkeho bazéna v siedmich dráhach 
postupne vyštartovalo 199 chlapcov 
a	 168	 dievčat.	 Humenné	 a	 usporia-
dateľský	 Plavecký	 klub	 Chemes	

reprezentovalo 23 pretekárov a 19 
pretekárok.

Osemročná Noemi	 Daňová zaplávala 
zlaté prsia na 50 metrov, za 100  met-
rov prsia získala striebro a v štyroch 
disciplínach jej odovzdali bronzovú 
medailu – 100 m voľný spôsob, 100 
m znak, 50 m prsia a 100 m polohové 
preteky. Sarah Marcinová si vyplá-
vala striebro v motýliku na 50 met-
rov a Hana Mydlová bronz v tej istej 
disciplíne.

Deväťročný Kristián Gabrik stál na 
zlatom stupni víťazov raz – 100 metrov 
motýlik, na striebornom dvakrát  v zna-
ku na 50 a 100 metrov a na bronzovom 
tiež dva razy – 100 m prsia a 50 m mo-
týlik. Filip Luksaj zaplával strieborné 
prsia na 50 metrov a bronzové medaily 
získal v znaku na 50 a 100 metrov.

Dvanásťročný Dominik Luksaj so 
šiestimi zlatými medailami bol z na-
šich plavcov najúspešnejší – 50 a 100 
metrov prsia, 50 a 100 metrov motýlik, 
100 a 200 metrov polohové preteky. 
Striebro si vyplával v polohovke na 400 
metrov. Timotej Leško dvakrát stál na 
zlatom stupni víťazov – 50 a 100 met-
rov voľný spôsob, tiež na striebornom 
– 50 m motýlik, 100 m znak a trikrát ho 
dekorovali bronzovou medailou – 50 m 
znak, 100 m motýlik a 100 m polohové 
preteky.

Cena Plaveckého klubu Humenné – Muller Textiles Slovakia Cup
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Jedenásťročná Mária 
Balogáčová si domov 
odniesla striebro – 50 m 
motýlik a bronz – 100 m 
motýlik. Valerie Semo-
tamová trikrát stála na 
bronzovom stupni víťa-
zov – 50 m znak, 100 m 
prsia a 200 m polohové 
preteky. Petra	 Vasiľko-
vá si vyplávala bronzovú 
medailu v prsiach na 50 
metrov. Oliver Verba 
dvakrát doplával na tretej 
pozícii – 50 m motýlik, 
400 m polohové preteky.

Trinásťročná Ema Bor-
ščová sa potešila bron-
zovej medaile, ktorú jej 
odovzdali za 100 m prsia.

Osemnásťročný junior Denys Brez-
nyak stál na najvyššom stupni víťazov 
– zlato za 100 m znak, štyrikrát na strie-
bornom stupni – 50 m motýlik, 50 m 
znak, 100m voľný spôsob, 100 m motý-
lik a dvakrát na bronzovom – 200 a 400 
metrov polohové preteky.

Naši plavci si v 233 prípadoch zlepšili 
osobné rekordy, ale silná konkurencia 
ich nepustila na stupne víťazov. Tréne-
ri: Anton Bača, Blaško, Dušan Levický, 
Ján Pencák, Evka Rabajdová a Marián 
Tomahogh pracovali v rozhodcovskom 
zbore, Jozef Luksaj zastrešoval tech-
nickú čatu a o ekonomiku sa počas pre-
tekov postarala Magda Hrabcová. 

V nedeľu popoludní sa súťažiaci rozišli 
do svojich domovov. Poďakovanie, 
okrem iných, patrí riaditeľovi Správy 
rekreačných a športových zariadení 
a zamestnancom kúpaliska za veľmi 
dobre vytvorené podmienky pre správ-
ny priebeh pretekov. Pri organizovaní 
týchto pretekov veľmi  účinne prispeli 
aj hotelové zariadenia, v ktorých boli 
výpravy zúčastnených klubov ubytova-
né. K spestreniu jedálnička pre našich 

plavcov prispeli aj PPaC v Humennom 
a o pitný režim  plavcov a rozhodcov-
ský zbor sa postarala známa medziná-
rodná spoločnosť vodných nápojov. 
Poďakovanie patrí aj rodičom plavcov, 
ktorí sa podieľali na príprave priestorov 
na bazéne... menovite   Zuzane Biľovej, 
Mariánovi Verbovi, Petrovi Adameco-
vi, Rastislavovi Fecenkovi a  Martinovi 
Balogáčovi.

Už mnohé plavecké sezóny môže vede-
nie PK Chemes pokojne pracovať a pri-
pravovať tréningový či súťažný proces 
svojich zverencov aj vďaka bezplat-
nému užívaniu kancelárie v adminis-
tratívnej budove spoločnosti Chemes, 
a. s., aj vzhľadom na to, že bazény sa 
nachádzajú len zopár desiatok metrov 
od spomenutých priestorov. Určite nie 
nezanedbateľným bol aj jednorazový 
finančný dar od majiteľa spoločnosti, 
vďaka ktorému môžu naše mladé ta-
lenty napredovať a tréneri pracovať 
a zdravo vychovávať plaveckú mládež. 

Medzinárodné plavecké preteky
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kandidát na starostu obce BAŠKOVCE

Ing. Pavol TAMÁŠ
2
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-MJK-, Humenné; FOTO MJK 

Aj vyhratý zápas sa dá pre-
hrať...	Tradične	„odpálený“	
druhý	 polčas	 Humenčanov	
a	nepresnosť	streľby	v	pre-
dĺžení	(67:67)	poslali	súpera	
z Martina do vedenia.

1.BK HUMENNÉ 
 – SLÁVIA MEDIK MARTIN
73:77	pp	(21:19,	16:10,	
19:16,	11:22	–	6:10)

1.BK: Mi. Babjak, Pirkov-
ský, Gavaľa, Lošák, Tkáč 
(Kulik, Pliško, Glasa). Tré-
ner: Marek Burič.
Slávia	 Medik: Imriš, Kluč-
ka, Worobel, Kokoška, Ru-
man (Čerňanský). Tréner: 
Vinka.

Tradične zakliaty druhý polčas deravých košov humenských basketbalistov
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Myšlienka týždňa...

"TO, AKO SA 
ZACHOVÁME 

V KRÍZE, VŽDY 
ZÁVISÍ OD TOHO, 

ČI VIDÍME ŤAŽKOSTI 
Z POHĽADU BOHA, 

ALEBO BOHA 
Z TIEŇA ŤAŽKOSTÍ."

(G. CAMPBELL MORGAN)

H
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-S/0042

Ako kandidátka na poslankyňu MsZ mesta 
Humenné budem presadzovať záujmy 
obyvateľov nášho mesta a apelovať hlavne 
na tieto oblasti:

KULTÚRA

	navýšenie rozpočtu v oblasti kultúry
	väčšiu podporu folklóru a existujúcich 
folklórnych súborov
	obnovu folklórneho súboru Kalina
	kultúrne podujatia organizované 
mestom alebo organizáciami pôsobiacimi 
v meste
	rozšírenie divadelnej a kinematografickej 
ponuky

ŠPORT

Budem podporovať mládežnícke športové 
kluby (futbal, hokej, volejbal, plávanie, 
tenis a iné) a samozrejme aj seniorské 
športové kluby.

ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI 

Budem presadzovať zvýšenie bezpečnosti 
v Humennom s apelom na:
	vybudovanie siete kamerových 
systémov; najmä na všetkých mestských 
parkoviskách, v obytných zónach, na 

detských a multifunkčných ihriskách 
	inštaláciu nového osvetlenia v tmavých 
a doteraz neosvetlených miestach

EKOLÓGIA

Chcem:
	v meste umiestniť polopodzemné 
kontajnery
	bojovať proti nelegálnym „vylepovačom“ 
plagátov mimo miest na to určených
	vybudovať nové reklamné valce
	podporiť vyčistenie rieky Laborec a 
budem sa snažiť o obnovu chodníka pri 
Laborci
	podporiť projekt zelených striech 
v Humennom
	v meste umiestniť viac odpadkových 
košov pre domácich miláčikov
	zaviesť pravidelné kosenie v Humennom

DOPRAVA 

Budem sa snažiť o:
	rozšírenie počtu parkovacích miest 
	vybudovanie nových cyklochodníkov v 
Humennom a jeho okolí
	realizáciu kruhového objazdu na smer 
Snina a Jasenov (Sídlisko pod Sokolejom)
	opravu ciest, ich údržbu v lete a hlavne 
v zime
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Mám 44 rokov, pedagogické vysokoškolské vzdelanie, 21. 9. 2018 som 
úspešne absolvovala ďalšie štúdium Master of Business Administration 

(MBA). Aktuálne pôsobím v pozícii ODBORNEJ LEKTORKY INKLUZÍVNEHO 
VZDELÁVANIA.  Som vydatá matka dvoch detí, mám dcéru Martinu a 

syna Martina, ktorí študujú na Prešovskej univerzite.
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