2 Krajšie a čistejšie mesto
Vyše 50 uchádzačov o zamestnanie sa stará o čistotu mesta

3 Revitalizácia parku
Pripravujeme rekonštrukciu parku
a podchodu na Sídlisku I.
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Milí Humenčania!
Prinášame vám tretie číslo mestského občasníka. Dúfam, že ste si už na túto formu
komunikácie vcelku zvykli a radi si prečítate
aj dnes, čo je v našom meste nové. Ja mám
za sebou náročné obdobie. Predvolebná
kampaň dala zabrať. Aj keď od času, keď ste
pristúpili k volebným urnám, ubehol už nejaký
ten čas, dovoľte mi poďakovať touto formou
všetkým, ktorí svojím dielom prispeli k bezproblémovému priebehu volieb. Ale najmä
vám, občanom, ktorí ste sa správali zodpovedne a využili svoje voličské právo tým, že
ste sa aktívne zúčastnili parlamentných volieb.
Aj vďaka vašej podpore som znovu získala post poslankyne parlamentu. Ubezpe-

čujem všetkých, že tak ako doteraz, budem
naďalej s plným nasadením vykonávať aj
funkciu primátorky. Pôsobenie v parlamente
využijem na to, aby som pomohla rozvoju
Slovenska, regiónu a nášho mesta. Pri presadzovaní legislatívnych úprav som vždy
myslela na naše mesto. Na to, aby ﬁnančné
prostriedky, projekty na rozvoj zamestnanosti smerovali aj do nášho regiónu.
Od nástupu na post primátorky sa mi
spolu s kolektívom mojich spolupracovníkov
podarilo množstvo zmien. Pevne dúfam, že
každý z Humenčanov si všimol väčší poriadok, krajšie kruhové objazdy, pestrejšiu ponuku kultúrnych podujatí, či čulý stavebný
ruch. Snažíme sa, aby sa každý z vás cítil
vo svojom meste dobre a bezpečne.
Ďakujem za všetky podnetné pripomienky, ktoré som dostala od vás občanov
Humenného. Od nástupu do funkcie primátorky sa snažím myslieť najmä na vaše
potreby. Ak sa niekto stretne s akýmkoľvek
problémom, ktorý súvisí s mestom, nech neváha obrátiť sa priamo na mňa či mestský
úrad. Dôležité sú aj vaše nápady, postrehy
a pripomienky.

5 Mesto ocenilo učiteľov

Na oslavách Dňa učiteľov sa stretli
pedagógovia a vychovávatelia

Informačný občasník Humenčanov

la, organizácia či inštitúcia vyzdvihla na Obvodnom úrade životného prostredia.
Rekreačná oblasť Hubková pripravená na sezónu
Na základe určeného harmonogramu
v rámci akcie „Vyčistime si Slovensko“ sa
v Humennom postupne upratovali nielen jednotlivé sídliská, ale aj rekreačná oblasť Hubková. Tá patrí hlavne v jarných a letných mesiacoch k vyhľadávaným lokalitám slúžiacim
pre víkendový oddych. Zamestnanci mestské-

Aj mesto Humenné sa zapojilo do
akcie „Vyčistime si Slovensko“
Projekt Vyčistime si Slovensko aj v tomto roku vyhlásilo Ministerstvo životného
prostredia SR pri príležitosti Dňa Zeme
(22.4.). Akcia bola zameraná na zber
odpadu, čistenie prírody a aktivity zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska. Zapojilo sa aj mesto
Humenné spolu so základnými školami.

Z

amestnanci Mestského úradu v Humennom, ako aj mestských organizácií,
v spolupráci so žiakmi základných škôl,
ktorých zriaďovateľom je mesto, upratovali na
všetkých sídliskách, a to od 28.03.2012 do
23.04.2012.

„Ruku k dielu mohli a stále môžu priložiť
všetci občania a spoločnými silami tak prispieť k zelenšiemu a čistejšiemu životnému
prostrediu,“ pripomenula primátorka Jana
Vaľová.
Upratovali a čistili sa verejné priestranstvá
v okolí parkov, ciest, chodníkov, vyhrabávali
sa trávnaté plochy, zbierali sa konáre,
a to nielen pred školami, ale aj blokmi.
Cieľom bolo, aby naše mesto bolo
krajšie a obyvatelia získali väčšie povedomie v udržiavaní čistoty v prostredí, v ktorom žijú. Ministerstvo životného
prostredia túto aktivitu podporilo tým, že
poskytlo symbolické množstvo plastových
vriec a rukavíc, ktoré si každá zapojená ško-

V rekreačnej lokalite Hubková pribudli
pozdĺž cesty nové lavičky a odpadkové koše.
ho úradu a technických služieb zbierali odpad prevažne na frekventovaných miestach,
kde rodiny s deťmi trávia najviac času. Dokopy sa im podarilo zhromaždiť viac
ako 15 vriec odpadu. Pristavený bol
navyše i veľkoobjemový kontajner.
Mesto sa zároveň snažilo skvalitniť
tamojšie prostredie aj ďalšími spôsobmi.
Osadili sa nové lavičky pozdĺž cesty, ako
i v blízkosti 3 studničiek. Pribudli samozrejme
aj odpadkové koše. Cieľom je vytvoriť príjemnú oddychovú zónu pre občanov.
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Napísali o nás
Všimla som si, že v poslednom čase je čoraz viditeľnejšie , že sa to v Humennom hýbe
a rozbieha. Špinavé chodníky a neporiadok sa stávajú minulosťou. Všimla som si nové
stroje, ktoré sa starajú o to, aby bolo všade pekne a čisto. Práve teraz s prichádzajúcou
jarou je zmenu vidieť ešte výraznejšie, trávniky sa začínajú zelenať, pribudli nové
stromčeky a ozdobné kríčky. Celkovo to vyzerá, ako keby Humenné chytilo pod taktovkou
našej primátorky druhý dych. Všade vidím ľudí z technických služieb v tých krikľavých
vestách, ako upratujú a čistia. Je príjemné ráno cestou do práce prejsť sa po čistom
a upravenom meste. Kruhové objazdy nám závidia Sninčania, Vranovčania a dokonca
aj Michalovčania...
Dagmar Krešilová
(uverejnené v Podvihorlatských novinách)

Na starostlivosti o naše mesto sa podieľa
vyše 50 uchádzačov o zamestnanie

M

esto prijalo od začiatku marca
2012 na základe dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
formou menších obecných služieb 50 uchádzačov o zamestnanie na dobu 6 mesiacov.
Táto dohoda je uzavretá v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a
je spoluﬁnancovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

ných priestranstiev, výsadbe rastlín a starostlivosti o ne.“ Ďalej dodala, že štyria z nich
sa budú starať o ochranu a udržiavanie
poriadku, bezpečnosti a čistoty len v lokalite Podskalka. Rozsah prác je stanovený na
20 hodín týždenne pre každého z prijatých
uchádzačov.
Výber vhodných uchádzačov o zamestnanie pre mesto zabezpečoval Úrad práce,

V Humennom by
mohli vzniknúť nové
pracovné miesta
Vznik nových pracovných miest
a podpora rozširovania podnikateľskej činnosti spoločnosti Tytex
Slovakia s.r.o. na území mesta
boli hlavnými dôvodmi, prečo sa
poslanci Mestského zastupiteľstva v Humennom na svojom X.
a XI. zasadnutí zaoberali otázkou
odpredaja niektorých pozemkov pod priemyselným parkom
Gutmanovo.

Ž

iadosť o odkúpenie parciel pod
stavbami v priemyselnom parku
Gutmanovo a pozemkov v ich tesnej blízkosti (pred a za budovami) obdržalo mesto ešte v marci tohto roka. V žiadosti sa uvádzalo, že spoločnosť Radlest
s.r.o. chce plochy odkúpiť, pretože plánuje využiť časť pozemkov na postavenie
novej výrobnej haly, teda na rozšírenie
podnikateľskej činnosti spoločnosti Tytex
Slovakia s.r.o. a na vytvorenie ďalších
pracovných príležitostí pre občanov mesta a blízkeho okolia.
Nakoľko je zámerom mesta prispieť
k zvýšeniu počtu voľných pracovných
miest v regióne, odpredaj týchto pozemkov bol chápaný ako dôvod hodný
osobitného zreteľa. Mesto zároveň získa
významnú sumu ﬁnančných prostriedkov,
ktoré využije pre ďalšie vykonávanie verejnoprospešných aktivít. Ušetria sa tiež
nemalé čiastky, ktoré predtým samospráva investovala do údržby zastavaných
plôch a okolitých pozemkov v priemyselnom parku. Samospráva tieto pozemky
vykúpila od súkromných osôb po 150
Sk/m2, t.j. 4,98 eur/m2, a v súčasnosti sa
predajú za 17,40 eur/m2.

NAPÍSALI NÁM
Primátorka mesta Jana Vaľová uviedla:
„Prijatí uchádzači sa budú podieľať najmä
na udržiavaní čistoty a poriadku v meste Humenné, na drobných opravách a údržbe, na
kosení, hrabaní, likvidácii, odvoze či triedení
TKO, čistení chodníkov, ako aj iných verej-

sociálnych vecí a rodiny v Humennom. Ten
samozrejme poskytne mestu aj príspevok na
úhradu časti nákladov, ktoré s vykonávaním
prác súvisia, ako aj príspevok na úhradu časti
celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby.

„Bývam pri Laborci a veľmi
oceňujem, že okolie je pekne
vyčistené. Napríklad minulý rok to vôbec nebolo. Skutočne je vidieť, že sa dejú veci a menia sa k lepšiemu.“
Marián Surničin, fb

PLAT PRIMÁTORKY MESTA AKO
JEDNA Z TÉM UPLYNULÝCH DNÍ

P

rimátorka uznesenie o zvýšení jej platu nepodpísala už po druhýkrát a jej
plat je na minimálnej, zákonom určenej, hranici. Pre zaujímavosť uvádzame, že
ročný príjem primátorky je v porovnaní s
ročným príjmom bývalého primátora nižší
o 27 894,23 €. Čistý mesačný plat primátorky je okolo 1 380 €.
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„Názov parku na Sídlisku I. v Humennom“

Mesto Humenné vyhlasuje súťaž na „Názov parku na Sídlisku I. v Humennom“, ktorý je projektovo pripravený na revitalizáciu a rekonštrukciu vrátane fontány, aj podchodu.

D

o súťaže sa môžu zapojiť všetci občania, ktorí svoj návrh zašlú do 15.
mája 2012 na nižšie uvedenú
adresu. V prípade občanov mladších ako
18 rokov, návrh za nich predkladá ich zákonný zástupca.
Komisia zložená zo zástupcov mesta vyberie tri námety, resp. návrhy, ktoré budú uverejnené na webovej stránke mesta, kde za
nich následne budú môcť občania hlasovať.
Hlasovanie prebehne nielen na internetovej
stránke mesta Humenné, ale aj na proﬁle mesta na známej sociálnej sieti, hlas bude možné
zaslať mailom, či priamo poštou, na ďalej uvedenú adresu do 15. júna 2012.
O konečnom názve parku následne rozhodnú mestskí poslanci (na základe výsledkov hlasovania).
Autor víťazného návrhu získa odmenu vo
forme permanentného ročného vstupu

na relaxáciu a šport v zariadeniach
SRaŠZ (zimný štadión, kúpalisko, sauna,
posilňovňa) a ročnej parkovacej karty

na platených parkoviskách v správe mesta.
Autor bude samozrejme pozvaný na slávnostné otvorenie parku po ukončení rekonštrukcie.
V prípade, že komisii nebude doručený
vhodný návrh, vyhradzuje si právo nevybrať
žiaden zo súťažných návrhov.
Návrhy posielajte elektronicky alebo poštou na nižšie uvedenú adresu a do predmetu
uveďte „Súťaž – Park“.
email: msusekprimatorky@humenne.sk
adresa: Sekretariát primátorky mesta
MsÚ Humenné
Kukorelliho 34
Humenné 066 01
Bližšie informácie o súťaži:
Odbor kultúry, športu a mládeže,
MsÚ Humenné, tel. č.: 057/ 7863 239,
057/7863 254

OZNAM PRE OBČANOV – ZBER TEXTILU

M

esto Humenné a Technické služby mesta Humenné oznamujú,
že všetkým občanom sú k dispozícii nové kontajnery na textil. Prvé
štyri kusy sú zatiaľ umiestnené na separačnom dvore na Sninskej ulici. Občania môžu nepotrebný textil prinášať do
areálu technických služieb každý deň od
06.00 do 18.00 hod., vrátane soboty
a nedele.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu
potrebovať.
V neposlednom rade takouto likvidáciou
pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.
Bližšie informácie o zbere na:
www.humenne.sk,
prípadne na tel. č. 057/775 43 56.
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MDŽ OSLAVOVALI AJ
HUMENSKÍ DÔCHODCOVIA

P

ri príležitosti Medzinárodného dňa
žien, ktorý každoročne pripadá na
8. marca, usporiadali dôchodcovia
z Humenného spoločné stretnutie s cieľom
prejaviť úctu všetkým ženám, poďakovať
im za ich obetavosť, materskú nehu a vyzdvihnúť ich významnú úlohu a postavenie
v spoločnosti. Oslavy sa konali v Dennom
centre na Laboreckej ulici, ako aj v Dennom
centre na Duchnovičovej ulici. Organizačne
prispelo i mesto Humenné, ktoré zabezpečilo občerstvenie a kvety pre zúčastnených.
Denné centrá už od 2. apríla vedie Antónia
Halecká.

VYHODNOTENIE
SÚŤAŽE

V

druhom čísle Humenských novín
sme uverejnili súťaž, v rámci ktorej
ste mali zasielať Vaše názory na
novú webovú stránku mesta, ako aj na
náš občasník Humenské noviny.
Ceny (knihu o meste Humenné, darčekové predmety a dve vstupenky na kultúrne podujatie organizované MsKS)
získavajú:
Mgr. Hyacinta Balleková, Košická 9, Jaroslava Šaková, Mierová 74, a František
Veliký, Partizánska 2, všetci z Humenného.
Všetkým, ktorí sa zapojili, ďakujeme
a vyžrebovaným výhercom gratulujeme!

K sviatku ženám zapriala všetko dobré aj primátorka Jana Vaľová.

MDŽ oslávili v Dennom centre na
Duchnovičovej ulici, ako aj v Dennom centre
na Laboreckej ulici.

Mesto Humenné v roku 2012 podporilo a podporí dotáciami rozvoj športu
Športový klub

Priama
dotácia
v roku 2012

Volejbalový klub Chemes

28 500 eur

Nepriama dotácia v roku 2011
(poskytnutie zariadení
SRaŠZ na náklady mesta
odhadované aj na rok 2012)
34 280 eur

Mládežnícky hokejový klub

15 000 eur

67 735 eur

82 735 eur

Futbalový klub 1. HFC

18 000 eur

50 260 eur

68 260 eur

1. Tenisový klub

3 000 eur

1 003,12 eur

4 003,12 eur

ŠTICH – ženský futbal

3 000 eur

–

3 000 eur

Plavecký klub

3 000 eur

23 691 eur

26 691 eur

Basketbal

2 000 eur

11 720 eur

13 720 eur

Futbal Podskalka

1 000 eur

1 194,80 eur

2 194,80 eur

Spolu
62 780 eur

Mesto okrem iného ﬁnančne podporí aj ďalšie organizácie a kluby, ktoré na území mesta pôsobia. Viac informácií vám prinesieme v ďalšom čísle
nášho občasníka. Vyššie uvedené priame dotácie schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Ďalšie menšie dotácie, ktorými mesto podporuje športovcov,
prerokúva príslušná komisia pri MsZ.
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◄ Humenskí pedagógovia v MsKS.

MESTO OCENILO UČITEĽOV
ZA ICH OBETAVÚ PRÁCU

Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov sa v piatok, 30. marca 2012, v priestoroch
Mestského kultúrneho strediska v Humennom konalo stretnutie pedagógov spojené s odovzdávaním ocenení za celoživotnú prácu. Po prvýkrát bolo na toto
podujatie pozvaných až 440 učiteľov z humenských škôl patriacich pod správu
mesta, ako aj zástupcov stredných škôl, či škôl iných zriaďovateľov. „Stretnutia
pri príležitosti Dňa učiteľov by sa mali týkať všetkých pedagogických zamestnancov pracujúcich v našom meste a nemali by byť určené len pre úzky okruh
pedagógov. Všetci učitelia a vychovávatelia si zaslúžia našu úctu a pozvanie,“
myslí si primátorka Jana Vaľová.

S

lovami vďaky a uznania ukončil svoj príhovor prednosta mestského úradu Alexander Ernst a ocenenia predal 16 uči-

teľom viceprimátor Andrej Semanco. O kultúrny program sa postarali žiaci humenských
základných umeleckých škôl a skupina Free

Voices. Po oﬁciálnej časti sa pedagógovia
presunuli do estrádnej sály, kde bol pre nich
pripravený slávnostný prípitok, ako aj raut.
Ocenení boli:
Mgr. Irena BUBANOVÁ
(ZŠ Dargovských Hrdinov),
Mgr. Viera MACKOVÁ
(ZŠ Dargovských Hrdinov),
Mgr. Marián DOBROVOLNÝ
(ZŠ Hrnčiarska),
Mgr. Andrej SUKEĽ
(ZŠ Jána Švermu),
Mgr. Anna TOKOŠOVÁ
(ZŠ Jána Švermu),
Mgr. Marián GAJDOŠ
(ZŠ Kudlovská),
Mgr. Renáta PROCOVÁ
(ZŠ Pugačevova),
Mgr. Darina MACKOVÁ
(ZŠ Pugačevova),
Mgr. Darina CMAROVÁ
(ZŠ Laborecká),
Mgr. Anna FEDORKOVÁ
(ZŠ SNP 1),
PaedDr. Oľga KATKOVČINOVÁ
(ZŠI s vyučovacím jazykom ukrajinským
s MŠ Lesná),
Anežka DŽURBALOVÁ
(ZUŠ Mierová),
Tatiana OLEKSÍKOVÁ
(ZUŠ Mierová),
Bc. Agáta SAKALÍKOVÁ
(CVČ Dúha),
Zdenka OROSZOVÁ
(MŠ Dargovských Hrdinov),
Margaréta MARCINOVÁ
(MŠ Osloboditeľov).
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