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Rozšírili sme beneﬁty
Od septembra zadarmo cestujú
aj žiaci II. stupňa ZŠ
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Pamätné dni mesta
Prilákali tisíce spokojných
Humenčanov
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MHK a FK Humenné dostanú viac peňazí, lebo sa
prebojovali do vyšších súťaží

M

estské zastupiteľstvo schválilo
na svojom rokovaní 17. augusta
2018 zvýšenie dotácie o 35- síc eur pre
futbalistov FK hrajúcich III. ligu a o 105- síc eur pre hokejistov MHK, ktorí sa od
septembra predstavia v I. lige.

Osoh z vyšších dotácií na šport bude
mať aj mládež

v meste volajú po účas v stále vyšších
súťažiach, čo si vyžaduje stále viac financií. Vo futbale sa však angažuje približne 300 de a mládežníkov, v hokeji
približne 190. „Pre eto de znamená
kvalitnejšie športové prostredie vyššie
šance na ich vlastné presadenie sa v budúcnos ,“ poznamenal zástupca primátorky.

Primátorka Jana Vaľová, jej zástupca Andrej Semanco a hlavná kontrolórka Jana Čandová
počas rokovania zastupiteľstva

„Som veľmi rada, že oba športové
kluby sú čoraz úspešnejšie a dobre reprezentujú mesto. Viac športu v meste znamená i viac starostlivos o mladé talenty.
Mesto však muselo dobre gazdovať, aby
mohlo takýmto spôsobom podporovať
športové ak vity,“ uviedla primátorka
mesta Jana Vaľová (Smer – SD).
Zástupca primátorky Andrej Semanco (Smer – SD) pripomenul, že všetci

Do lavíc zasadli školáci,
budú aj nové učebne

Informačný občasník Humenčanov

Mesto viac podporí futbal i hokej, pribudnú
aj nové DETSKÉ IHRISKÁ

Humenská radnica zvyšuje svoju podporu humenského futbalu i hokeju, keďže MHK, resp. FK
Humenné sa v priebehu tohto roka
prebojovali do vyšších súťaží.

Nový školský rok

PhDr. Jana VAĽOVÁ,
primátorka mesta
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BABIN, CEHELSKÁ A BABJÁK
NECHCELI VIAC PEŇAZÍ NA HOKEJ
Podpora futbalového klubu bola napriek
dlhej diskusii jednomyseľná, pro podpore hokeja hlasovali poslanci Michal Babin (KDH), Mária Cehelská (SOĽ) a Jozef
Babják (SDKÚ).
V Humennom zároveň pribudnú štyri
nové detské ihriská. „Pri mojich stretnupokračovanie na s. 2 

Milí Humenčania,

M

imoriadne horúce leto a prázdniny, počas ktorých sme si
mohli oddýchnuť a načerpať sily do
ďalšej práce, sa už skončili a nedávno
sa začal už aj školský rok. Kým väčšina Humenčanov mohla cez prázdniny oddychovať, poslanci zastupiteľstva ešte 17. augusta absolvovali posledné pracovné rokovanie v tomto
volebnom období. O výsledkoch ich
rokovania sa môžete dozvedieť na
tejto strane nášho občasníka.
V piatok 7. septembra sa ešte poslanci zišli na každoročnom slávnostnom
zasadnu zastupiteľstva pri príležitos
osláv 701. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste. Na ňom sme okrem
iného odovzdali aj Ceny mesta Humenné za tento rok, o čom si takisto budete
môcť spolu s fotogalériou z celých Pamätných dní prečítať v tomto čísle.
Ešte predtým ako začne volebná
kampaň by som sa však chcela poďakovať všetkým poslancom, s ktorými
sme sa v uplynulých štyroch, resp.
s niektorými aj osem rokov stretávali
počas rokovaní zastupiteľstva.
Poslanci a ja ako primátorka sme
v roku 2014 dostali mandát priamo
od Humenčanov, ktorých sme zastupovali podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia. A 10. novembra vo voľbách dostaneme všetci za
svoje skutky a postoje to najspravodlivejšie vysvedčenie od občanov.
Som rada, že v zastupiteľstve sa
našla väčšina poslancov, ktorí svoje
poslanie zastupovať vôľu ľudí poňali konštruk vne a v prospech tohto
mesta. Všetci sme pred štyrmi rokmi
nastupovali s množstvom plánov.
pokračovanie na s. 2 
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DIANIE V MESTE

Primátorka Vaľová predložila svoj ODPOČET
za štyri roky
Výrazne sa investovalo do zlepšenia života v meste a rozšírili
sa beneﬁty pre občanov
„Humenné sa v posledných rokoch vďaka mnohým inves ciám zaradilo medzi
najlepšie spravované mestá na Slovensku. Výborne hospodári a svojim obyvateľom ponúka veľké množstvo benefitov, ktoré sa stali inšpiráciou aj pre iné a väčšie
mestá,“ uviedla primátorka Humenného Jana Vaľová na nedávnej tlačovej konferencii, kde predložila občanom odpočet za uplynulé volebné obdobie.

M

estu sa pod jej vedením podarilo
výrazne zveľadiť svoj majetok, zrekonštruovali sa kilometre ciest a chodníkov, obnovili sa mnohé základné a materské školy a postavili sa viaceré nové
parkoviská. Mesto významne zvýšilo
podporu športu a kultúre a zrekonštruovalo športové stánky, ktoré dnes patria
medzi najkrajšie na východnom Slovensku. Dôkazom zlepšujúcich sa športových
podmienok, je aj postup humenských
futbalistov zo šiestej do tretej ligy a postup hokejistov do I. ligy.

ÚSPEŠNÉ HOSPODÁRENIE MESTA
Primátorka poukázala na dva základné
kamene dosiahnutých úspechov. „Keďže sme výborne hospodárili a pravidelne
sme mali hotovostné prebytky na našich
účtoch, mohli sme realizovať mnohé inves čné akcie a sociálne programy. Sme
presvedčení, že mesto svoj ekonomický
úspech musí zdieľať s občanmi v podobe

Žiaci prvého i druhého stupňa základných
škôl môžu cestovať zadarmo autobusmi
MHD. Rodiny nastupujúcich prváčikov
dostávajú nový benefit vo výške 150 eur
na ľahšie zvládnu e prvých nákupov školských pomôcok. Všetci obyvatelia mesta
môžu využívať mnohé bezplatné parkovacie miesta, profitovať zo zvýhodnených
cien na kúpalisku a pravidelne sa zúčastňovať na kvalitných kultúrnych podujaach,“ pripomenula primátorka.
MIESTE DANE A POPLATKY
NA MINIME
Miestne dane a poplatky naďalej patria
medzi najnižšie na Slovensku. Za odvoz
odpadu napríklad pla a Humenčania len
13,50 eur ročne, kým v okolitých mestách je to aj dvojnásobok. Zadlženosť
mesta klesla takmer o polovicu na súčasných približne desať percent a výrazne
klesla i nezamestnanosť, ktorá dosahuje
rekordne nízke hodnoty na úrovni sied-

rozsiahlych sociálnych opatrení a benefitov,“ uviedla Jana Vaľová.
Z množstva inves čných akcií patria medzi najvýznamnejšie rekonštrukcia futbalového štadióna, oprava strechy hokejového štadióna, rekonštrukcia Domu
smútku, obnova kúpaliska, opravy školských striech či výmeny okien.

mich percent. Primátorka sa v tejto súvislos poďakovala všetkým poc vým
zamestnávateľom, ktorí dávajú ľuďom
v Humennom prácu, pla a dane a zvyšujú ponuku kvalitných pracovných miest.

BENEFITY PRE SENIOROV, RODINY
S DEŤMI AJ ŽIAKOV
Benefity poskytované mestom sa vzťahujú na všetky skupiny obyvateľov. „Humenskí seniori dostávajú viacnásobne vyšší
príspevok na stravu ako pred štyrmi rokmi, keď sme s týmto benefitom začínali.

HUMENNÉ AKO INŠPIRÁCIA PRE INÉ
MESTÁ
Primátorka sa tiež poďakovala poslancom Mestského zastupiteľstva, ktorí
počas štyroch rokov prichádzali s konkrétnymi a uskutočniteľnými riešeniami. „Mrzí ma, že moji protikandidáti

Mesto viac podporí futbal
i hokej ...
 pokračovanie z prvej strany

ach s ľuďmi dostávam veľmi pozivne reakcie na výstavbu detských
ihrísk, preto v tomto trende chceme
pokračovať,“ povedala Jana Vaľová.
PRIMÁTORKA POĎAKOVALA
VŠETKÝM, KTORÍ SA PRIČINILI
O ROZVOJ MESTA V TOMTO
VOLEBNOM OBDOBÍ
Augustové zasadnu e zastupiteľstva bolo zároveň jeho posledným
pracovným rokovaním v tomto volebnom období. Primátorka sa poďakovala všetkým zamestnancom
Mestského úradu a Mesta Humenné
za ich prácu. Poďakovala sa aj Humenčanom, ktorí ež prispeli k rozvoju mesta a všetkým poslancom za
výkon mandátu. Osobitne vyzdvihla
tých, ktorí svoje poslanie poňali konštruk vne a v prospech Humenného.
„Všetci sme pred štyrmi rokmi nastupovali s množstvom plánov. Jedno
príslovie však hovorí, že hoci plány
majú všetci, len niektorí ich dokážu realizovať. A práve sú pre spoločnosť
najvzácnejší, , ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť a pomôcť dobrým
veciam,“ uviedla primátorka. 

Výstavba futbalového štadióna bola najväčšou inves čnou akciou v tomto
volebnom období v našom meste

a ich stúpenci niekedy veľmi nevyberavo spochybňujú úspechy mesta. Nielen ja, ale aj mnohí rozumne uvažujúci
Humenčania si spoluprácu predstavujú
úplne inak. Teší ma však, že na mojich
stretnutiach s primátormi iných miest
dostávam pozitívne reakcie na vývoj
v Humennom a mnohí kolegovia sa našimi úspechmi snažia inšpirovať. Chcela
by som preto poďakovať všetkým, ktorí
za uplynulé roky konštruktívne priložili ruku k dielu a Humennému nezištne
pomáhali,“ uzavrela Jana Vaľová. 
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PRÍHOVOR/DIANIE V MESTE

Príhovor primátorky mesta
 pokračovanie z prvej strany

Ako hovorí jedno známe príslovie, hoci
plány majú všetci, len niektorí ich dokážu
realizovať. A práve sú pre spoločnosť
najvzácnejší, , ktorí sa neboja prevziať
zodpovednosť a pomôcť dobrým veciam.
Ako primátorka môžem a musím vysloviť spokojnosť s tým, čo sa v meste
za posledné štyri roky podarilo. Prežili
sme naozaj prajné obdobie, keď mesto
dobre gazdovalo, rozumne investovalo a rozširovalo benefity pre občanov
všetkých vekových kategórií tak, že nám
mnohé mestá vrátane mnohých omnoho väčších ako je Humenné môžu len
cho závidieť.
Mesto bolo počas celého volebného
obdobia vo veľmi dobrej finančnej kondícii a pravidelne dosahovalo hotovostné
prebytky hospodárenia. Tie sme potom
využívali na ďalšie inves cie, ktorými
sme zlepšovali život obyvateľom v každej
čas nášho mesta. Spomeňme si na rekonštrukciu futbalového štadióna, opravu zimného štadióna, vynovenie plavárne, obnovu množstva ciest, chodníkov

H

umenská radnica rozširuje poskytovanie benefitov pre obyvateľov
nášho mesta. Doteraz mohli celoročne
na autobusových linkách v humenskej
MHD zadarmo cestovať držitelia Senior
karty, občania mesta vo veku nad 62 rokov a vyššie a držitelia preukazov ZŤP
a ZŤP-S.
Okrem toho počas školského roka
mohli bezplatne cestovať v MHD aj žiaci
1. – 4. ročníka základných škôl na území
mesta Humenné, ak majú trvalé bydlisko
v našom meste a ich zákonný zástupca
nie je dlžník mesta.
J. VAĽOVÁ: DOBRE HOSPODÁRIME,
MÔŽEME SI DOVOLIŤ AJ BEZPLATNÉ
CESTOVNÉ PRE VŠETKÝCH ŠKOLÁKOV
Od 3. septembra 2018 sa uľahčilo aj peňaženkám rodičov, ktorých de navštevujú aj II. stupeň (5. – 9. ročník) niektorej
zo základných škôl v našom meste. Ich
ratoles budú môcť za rovnakých podmienok ako žiaci I. stupňa ZŠ počas celého školského roka cestovať bezplatne
na ktorejkoľvek zo siedmych liniek MHD.
„Naše mesto je lídrom v poskytovaní benefitov na východnom Slovensku.
Keďže dobre hospodárime a v rozpočte
mesta sme na to vedeli nájsť potrebné
finančné zdroje, teší ma, že sa k nim odteraz pridáva aj možnosť bezplatného
cestovania pre žiakov 5. až 9. ročníka
našich základných škôl. Verím, že tým
vzras e aj záujem o cestovanie v MHD.
Rodičia našich žiakov tým usporia peniaze a zároveň pocí a, že sa radnica
stará o to, aby sa v Humennom cí li
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a parkovísk, opravy v mnohých základných i materských školách.
Zároveň sme výrazne investovali, čím
sme zveľaďovali aj majetok mesta. Jeho
hodnota každým rokom rástla a momentálne dosahuje už takmer 107 miliónov
eur. Aj napriek inves ciám pritom zadlženosť nášho mesta klesla z vyše 20 percent v roku 2014 na súčasných približne
desať percent, teda takmer o polovicu.
Nezamestnanosť v našom okrese klesla na historické minimum sedem percent
a je najnižšia na celom Zemplíne. Dokážeme profitovať aj z dobrého využívania eurofondov a štátnych dotácií, mestu pomáha aj to, že ako primátorka som zároveň aj
poslankyňou NR SR. Ak by som to zhrnula,
dobrý gazda toho vie veľa spraviť pre ľudí.
Možno niektoré (ne)závislé médiá to
vidia inak, ale pre mňa vždy bolo omnoho dôležitejšie počúvať názory ľudí, než
s údivom čítať o nejakých kauzách, ktoré
nemajú žiaden súvis s realitou, ale sú len
snami niektorých predstaviteľov médií
a ich chlebodarcov.
Vždy som verila občanom, že dokážu
spoľahlivo rozlíšiť, kto pracuje pre nich
a kto hrá len sám za seba v bezbrehej

túžbe po moci. Kto koná v prospech ich
rodného mesta a kto naopak robí všetko
preto, aby sa namiesto mestu darilo len
niektorým vybraným jednotlivcom.
Výsledky sú to, s čím po štyroch rokoch
zanechávame mesto - s prebytkom na
bežnom účte a splnenými sľubmi pre ľudí.
Možno sa dá polemizovať o tom, či mal
mať náš zrekonštruovaný futbalový štadión
modrú alebo zelenú strechu, ale podstatné
je, že už ho Humenčanom nikto nevezme.
Vieme, že Humenčania chcú žiť v peknom meste plnom športovísk, detských
ihrísk a parkov. Takisto chcú žiť v meste,
ktoré sa stará o ľudí a ktoré dobre gazduje. Vedenie mesta sa počas tohto volebného obdobia celý čas snažilo, aby to tak
bolo a z Humenného sme mohli urobiť
najkrajšie mesto na Zemplíne.
Tak ako som povedala vo svojom príhovore poslancom na našom poslednom
pracovnom rokovaní, zostáva to len a len
v rukách Humenčanov, či budú chcieť,
aby mesto pokračovalo v nastúpenej
dobrej ceste alebo sa rozhodnú pre neznámy experiment v podaní ľudí, ktorých
výsledky práce v minulos neboli vždy
v prospech obyvateľov nášho mesta. 

Od nového
školského roka
s novými BENEFITMI

nie karty žiaka na zľavnené cestovné.
Vypísanú žiadosť je potrebné odovzdať
na Mestskom úrade, kde žiaka odfotografujú. Na základe žiados , bude následne žiakovi vyhotovená príslušná
Karta žiaka.

Bezplatne cestujú aj žiaci II.
stupňa základných škôl
Od začiatku nového školského roka
môžu už aj žiaci druhého stupňa základných škôl s trvalým bydliskom na území
nášho mesta, bezplatne využívať dopravu v autobusoch MHD. Túto potešiteľnú
novinku schválilo nedávne Mestské zastupiteľstvo v Humennom.

ešte príjemnejšie ako doteraz,“ uviedla
primátorka Jana Vaľová.
AKO VYBAVIŤ ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ
PRE ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA ZŠ?
Na webovej stránke www.humenne.sk
v sekcii Občan nájdete Žiadosť o vyda-

PRE PRVÁKOV JEDNORÁZOVÝ
PRÍSPEVOK OD MESTA
Humenská radnica prišla tento rok aj
s ďalším benefitom pre žiakov v meste. Konkrétne ide o jednorázový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú
školskú dochádzku. V zmysle „Zásad
poskytovania jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú
školskú dochádzku v meste Humenné“
poskytne radnica jednorázový príspevok 150 eur na jedno dieťa pri nástupe
na povinnú školskú dochádzku oprávnenej osobe pri splnení nasledujúcich
podmienok:
• trvalý pobyt dieťaťa na území mesta
trvá viac ako 24 mesiacov pred nástupom na povinnú školskú dochádzku
a v čase poskytnu a príspevku trvá,
• dieťa nastúpilo na plnenie povinnej
školskej dochádzky na základe rozhodnu a riaditeľa,
• nárok na príspevok vzniká iba raz na to
isté dieťa,
• finančný príspevok bude poskytnutý
oprávnenej osobe prostredníctvom
základnej školy, ktorú dieťa navštevuje,
• oprávnená osoba nemá voči mestu
finančný záväzok, čo potvrdí čestným
vyhlásením priamo v žiados . 
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Humenská radnica by chcela tento rok potešiť
motoristov ďalšími novými PARKOVACÍMI miestami
Aj v novom školskom roku pokračuje humenská radnica v realizácii plánovaných
inves cií alebo prípravách projektových dokumentácií. Potešia sa nielen motoris ,
či chodci ale aj obyvatelia vnútroblokových priestorov na Sídlisku Pod Sokolejom.

O

byvatelia Sídliska Pod Sokolejom
poznajú veľkú nevyužitú zarastenú a zamokrenú plochu pri
obchode na ceste SNP. Tam už onedlho
vyras e parkovisko. Ako nám povedal
zástupca primátorky Andrej Semanco
(Smer – SD), mestu sa po komplikovaných rokovaniach podarilo od príslušných orgánov získať súhlas na odstránenie náletových drevín a odvodnenie
močiara, čo urýchli výstavbu parkoviska.
DO KONCA OKTÓBRA PRIBUDNE
60 MIEST NA SÍDLISKU POD
SOKOLEJOM
Stavebné mechanizmy by sa tam mohli
objaviť už v týchto dňoch a do konca jesene by malo byť hotových 60 nových
parkovacích miest. Súčasťou tohto projektu je aj rekonštrukcia schodiska od
križovatky na Jasenovskej ulici smerom
k bytovým domom.
Ďalších 64 nových parkovacích miest by
už onedlho malo vzniknúť aj na Tyršovej
ulici, kde sa cez prázdniny konalo aj
stretnu e primátorky Jany Vaľovej s občanmi. Návrh, ktorý na tomto stretnu
vzišiel, už radnica premietla do projektovej dokumentácie a je odsúhlasený aj so
združeniami vlastníkov bytov. Stavebné
práce sa začnú ešte tento mesiac.

NA OBYVATEĽOV VNÚTROBLOKOV
ČAKÁ PRÍJEMNÉ PREKVAPENIE
Viceprimátor Semanco spomenul
z ďalších inves cií aj frézovanie asfaltu
a jeho výmenu za nový na ceste na ulici Osloboditeľov a rekonštrukciu chodníka na ulici Osloboditeľov smerom na
Hubkovú, tak ten bol smerom od námes a v uplynulých dňoch dokončený
a obyvatelia mesta si ho pochvaľujú.
Významnou inves ciou bude aj plánovaná revitalizácia vnútroblokových priestorov na Sídlisku Pod Sokolejom, na ktoré
mesto získalo skoro 600 000 eur z eurofondov. Ako hovorí, pôjde o revitalizáciu
dvoch vnútroblokov, ktoré po jej dokončení opeknejú a výrazne vzras e aj spokojnosť ich obyvateľov s bývaním v tejto
lokalite.
Investície pokračujú, pomohli aj
peniaze získané z eurofondov

„Na tento projekt pripravujeme verejné obstarávanie a keď všetko dobre
pôjde, realizácia by sa mohla začať ešte
tento rok. Obyvateľom tam pribudne
nové verejné osvetlenie, zeleň a fontána
s jazierkom, spevnené plochy, chodníky
a detské ihrisko. Okrem toho pribudne aj
parkovisko. Som veľmi rád, že sme uspeli

Zrekonštruovaný chodník na ulici
Osloboditeľov

v eurofondovej výzve, lebo takto komplexne by sa tá revitalizácia z finančných
dôvodov nemohla uskutočniť.”
VICEPRIMÁTOR: OBYVATEĽOM SA TO
BUDE PÁČIŤ, BUDÚ CHCIEŤ BYŤ SKÔR
DOMA Z PRÁCE
Architekti a odborníci na krajinné plánovanie už podľa neho prichystali projekt, kde mysleli napr. aj na konkrétne
druhy vysadených stromov, aby to bolo
v poriadku aj zo zdravotného hľadiska.
“Vnútroblok tam ožije, bližšie k sebe
budú mať aj občania alebo ich deti.
Som presvedčený, že ľudia sa z roboty
začnú každý deň ponáhľať domov, tak
sa im to bude páčiť,“ pochvaľoval si viceprimátor. 
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Na slávnostnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva sa rozdávali
CENY mesta a CENY primátorky
Dostali ich aj lekárka, umelkyňa, športovec,
hasiči, či vedúci cirkevných speváckych zborov

P

rimátorka Jana Vaľová privítala na
slávnostnom otvorení zástupcov
partnerských miest Humenného – českého Třebíča, maďarskej Mátészalky, ruského mesta Vidnoje, ukrajinského Perečína
a poľských miest Sanok a Jaslo. Nielen
spomínané partnerské mesta, ale napr.
aj francúzske Darney sa Humenčanom
počas trojdňových osláv Pamätných dní
mesta predstavili aj vlastnou prezentáciou na Námes slobody.
Jana Vaľová vo svojom príhovore ocenila medzinárodný rozmer poduja a
a prekračovanie miestnych či regionálnych hraníc pri reprezentácii Humenného. „Každodenná poc vá a obetavá
práca, nasadenie a úsilie zabojovať za
dobrú vec v prospech mesta i obdivuhodná krea vita Humenčanov sú predpokladom toho, že pozi vne správy
o Humennom sa šíria do celého sveta,“
povedala.
Keďže išlo o posledné zasadnu e Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom
období, poďakovala sa všetkým, ktorí
prispeli k rozvoju mesta a jeho zveľaďovaniu. „Jediná cesta, ktorá vedie k ďalším úspechom Humenného, je cesta spolupráce, rešpektu, spoločného záujmu,
vzájomnej pomoci a solidarity,“ uviedla
primátorka s tým, že uplynulé štyri roky
boli úspešné a mesto môže byť hrdé na
to, aký rozmach počas nich zažilo.

talentovaná Ľudka Kvašná zo ZŠ Hrnčiarska, či nadané speváčky z partnerského mesta Vidnoje – Maria Prokaznova
a Valeria Odeševa. Prítomných doslova
zdvihla zo sedadiel a roztancovala slovenská operná a muzikálová diva Sisa
Lelkes Sklovská.

Diploma ocenili rozvoj mesta za posledné roky
Rozvoj Humenného a spoluprácu vo svojom príhovore pochválila aj atašé Veľvyslanectva Ruska na Slovensku Elena Epišina, generálny konzul Maďarskej republiky
v Košiciach A la Harasz , či radca-minister Veľvyslanectva Poľskej republiky
na Slovensku Piotr Samerek, ktorý si zaspomínal aj na pôsobenie Dobrého vojaka Švejka v Humennom. Poslanec NR SR
Mikuláš Krajkovič dal Humenné za príklad
pre iné mestá, ktoré „mu v dobrom môžu
závidieť jeho rozvoj“.
Odovzdávanie ocenení svojou návštevou poc li aj viacerí zástupcovia diploma ckého zboru a predstavitelia cirkví.
Pred slávnostným oceňovaním prečítal
prítomným humenský gymnazista Samuel Onderišin zaujímavé pasáže z histórie
a súčasnos mesta.
V bohatom kultúrnom programe vystúpila so svojim speváckym umením

Cenu mesta si prevzali Valéria Bašistová, Peter Králik a Mar na Minorová
Trojica osobností, ktorým boli slávnostne udelené Ceny mesta Humenné má
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za sebou nevšedné príbehy. Ich laureátmi sa stali novinárka, ilustrátorka
a dizajnérka Martina Minorová, prezident Slovenského zväzu malého futbalu a zakladateľ najväčšej súťaže v malom futbale a jej juniorskej a detskej
obdoby Peter Králik a dlhoročná primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia humenskej nemocnice
Valéria Bašistová.
Cenu primátorky mesta získali aj traja
hudobníci – vedúca rímsko-katolíckeho
cirkevného súboru v Humennom Katarína Feňová, vedúci grécko-katolíckeho
cirkevného súboru Pavol Kokuľa, vedúci
pravoslávneho cirkevného súboru Mikuláš
Surgent, spoločnosť Jev – Rošt AJ s.r.o a ko-

Primátorka spolu so svojim zástupcom odovzdala Ceny mesta Humenné
Valérii Bašistovej (druhá zľava), Petrovi Králikovi a Mar ne Minorovej

Sisa Lelkes Sklovská

lek v pracovníkov Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Humennom.
Bývalá primárka hematológie neskrývala doja e nad ocenením
Za ocenených poďakovala v príhovore
Valéria Bašistová. „Sme doja , že v toku
humenského času ste si všimli práve
naše kroky, prácu a ak vity. Veríme,
že to, čo sme urobili vstúpi do histórie
mesta ako priaznivé posolstvo. Toto
ocenenie patrí nielen nám, ale aj všetkým ľuďom v meste, ktorí s nami spolupracovali, našim rodinám a aj priateľom. Nikto sa nerodí len sám pre seba,
ale pre celú ľudskú spoločnosť. Vzájomnou spolupatričnosťou a úsilím naďalej vytvárali priaznivé prostredie pre
každého z nás. Aby v Humennom bolo
veľa šťas a, pohody a lásky a aby nám
v tomto úsilí pomáhal Boh,“ skonštatovala bývalá primárka. 
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Vydarené Pamätné dni mesta – Dni
priateľstva NAVŠTÍVILI tisíce Humenčanov
Druhý septembrový víkend sa uskutočnili v Humennom trojdňové oslavy 701.
výročia prvej písomnej zmienky o meste. Pamätné dni sa tentoraz niesli v duchu spoznávania remesiel, kultúry a tradičnej kuchyne našich družobných miest
s pod tulom Dni priateľstva.

P

bravčové výpečky so žemľovou knedľou
a kapustou, či zemiakový guľáš s údeninou. Rusi, ktorým stánok vyzdobila ZŠ
Pugačevova, uvarili tradičný boršč, pirohy a holúbky.
Naši severní susedia, ktorým vyzdobila
stánok ZŠ Hrnčiarska, zas bodovali polievkou z červenej repy s uškami, bigosom a krokietkami a takisto aj tamojším

rimátorka Jana Vaľová ešte v piatok
na slávnostnom otvorení privítala zástupcov partnerských miest Humenného.
Tie mali na Námes Slobody stánky, kde
návštevníkom ponúkali svoje tradičné
jedlá, rôzne remeselné výrobky a mohli
sa tam oboznámiť aj s ich typickou kultúrou. S výzdobou stánkov pomáhali šikovné ruky žiakov a pedagógov humenských
základných škôl.

PROGRAM POTEŠIL GURMÁNOV,
ALE AJ UMELECKY ZALOŽENÝCH
HUMENČANOV A ICH DETI
V rámci prezentácie ľudových remesiel
sa zo Slovenska a našich zúčastnených
partnerských miest predviedli hrnčiari,
výšivkári, spracovatelia koží, drevorezbá-

Šikovní balajkári z nášho partnerského mesta Vidnoje

euro mohli pochu ť na rozvoniavajúcich špecialitách. Český stánok, ktorý si
pod taktovku výzdoby prebrala ZŠ Jána
Švermu, ponúkal napr. moravské koláče,

bio kozím syrom, ktorý k nám priniesli.
Na zážitky Humenčanov spojené s ich
stánkom finančne a organizačne prispel
Poľský inš tút v Bra slave.

Na dračku išli aj pochúťky českej kuchyne

ri, výrobcovia mydlových ky c, tkaných
kobercov, ale aj bižutérie a perníkov. Na
oslavy dorazili aj fujaris , heligonkári,
výrobcovia ručných maľovaných ozdôb
alebo vianočných gúľ.
Na svoje si prišli aj chuťové bunky návštevníkov. Tí si kúpou žetónu za jedno
V Humennom sme mali aj kúsok sladkého
a voňavého Francúzska

Folklórny súbor Lemkovskí hudáci

Maďarský stánok s výzdobou ZŠ
Laborecká, ponúkol tradičný perkelt, plnenú kapustu, či fazuľový „Babgulyás“.
Francúzsky stánok si obľúbili najmä fanúšikovia sladkého - lákal svojimi palacinkami s pomarančovým džemom, lotrinským
koláčom kiš a a jablkovým koláčom tart.
O výzdobu sa postarala ZŠ Dargovských
hrdinov a Asociácia priateľov Francúzska
v Humennom. Ukrajincom vyzdobila stánok ZŠ SNP a uvarili napr. boršč alebo tatársku kašu s duseným mäskom.
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Primátorka Jana Vaľová ponúkala pred
stánkom mesta Vidnoje okoloidúcim
tradičné ruské pirohy

Pamätných dní. Nadšení boli aj z sícov
Humenčanov, ktorí sa počas osláv premleli v centre mesta.
Folkloris z maďarskej Matészalky ukazujú svoje umenie

NA DESMOD PRIŠLO
AŽ 5000 NÁVŠTEVNÍKOV
Srdcia Humenčanov si získali nielen
spomínané folklórne súbory a ľudoví umelci a programy pre najmenších.
Návštevníci Pamätných dní si mohli

Chemlon, fujaristov Milana Katreniaka,
Ľudovíta Cehelského, Milana Lakatoša,
Petra Pajkoša, Ľuda Kuruca a ruských
balalajkárov.
Filmoví fanúšikovia mohli zavítať aj do
Letného kina. Najväčšími ťahákmi víken-

Zástupcovia partnerských miest
potešili umeleckú dušu i chuťové
poháriky návštevníkov

PRIMÁTORKA: PODUJATIE VYSOKO
OCENILI HUMENČANIA, ALE AJ
VŠETKY ZAHRANIČNÉ DELEGÁCIE
Primátorku potešilo, že aj tento ročník
Pamätných dní mesta bol plný skvelej
nálady, nových priateľs ev a krásnych
kultúrnych zážitkov. „Chcem poďakovať všetkým delegáciám, že k nám priniesli veľa súborov, kultúry a kuchárov, ktorí v našich základných školách
pripravili viaceré výborné gurmánske
jedlá. Všetko nám vyšlo na jednotku,
vrátane počasia. Za e tri dni som rozprávala s desiatkami Humenčanov, ktorí boli nadšení, že sme pokračovali vo
vysoko nastavenej latke z uplynulých
ročníkov. Som rada, že program a organizáciu celého poduja a veľmi ocenili
aj partneri z našich družobných miest.

Zaplnené námes e počas koncertu
kapely Desmod

pozrieť vystúpenia FS Šumadija zo
Srbska, FS Bajdyš z českého Třebíče,
Lemkovských hudákov a FS Turzanská
dolina z Ukrajiny, poľských šermiarov

Veľký úspech malo aj vystúpenie sokoliarov
zo spolku sv. Bavona

a FS Zespol Piesni i Tanca, FS z maďarskej Mátészalky, ale aj FS Chemlon
a Mestského dychového orchestra

du bolo vystúpenie frontmana kapely
Lucie Davida Kollera a skupiny Desmod,
kde podľa odhadov prišlo až 5000 ľudí.
Zástupcovia družobných miest si pochvaľovali atmosféru na Námes slobody, kde sa uskutočnil hlavný program

V Humennom sa im tak páčilo, že mnohí
z nich ľutovali, že už musia ísť domov,
no sľúbili, že sa sem veľmi radi prídu
pozrieť aj o rok,“ pochvaľovala si oslavy 701. výročia prvej písomnej zmienky
o meste Jana Vaľová. 
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Mesto po diskusii s občanmi rozhodlo
o osude JEDNOSMERKY na Sovietskych hrdinov

Ulica Sovietskych hrdinov

Dohodli sa na výbere riešení, ktoré vzišli z diskusie
Vyše 40 obyvateľov ulíc Petrušovského, Mierová, Domašanská a Sovietskych hrdinov sa nedávno zišlo v zasadačke Mestského úradu na diskusii k ďalšej podobe automobilovej dopravy a parkovania v ich lokalite. Diskusiu zvolala primátorka mesta
Humenné Jana Vaľová kvôli nespokojnos čas obyvateľov tejto lokality s dopravnou situáciou. Tá u niektorých z nich nastala po osadení dopravnej značky zákaz odbočenia vpravo z Petrušovského ulice na Ulicu sovietskych hrdinov v Humennom,
po ktorej sa táto ulica stala jednosmernou.
Rokovanie
pracovnej
skupiny na
Mestskom
úrade

V

erejné diskusie s občanmi, ktorí sa
na radnicu obracajú kvôli riešeniu
svojich problémov, sa uskutočňujú
v Humennom v pravidelných intervaloch.
Vedenie mesta týmto spôsobom chce
spoznať názory čo možno najväčšej skupiny občanov dotknutej lokality. Následne
spolu so zvolenými poslancami a príslušnými komisiami zastupiteľstva navrhne
prijať také rozhodnu e, ktoré bude aj väčšinovým záujmom dotknutých občanov.
Primátorka už na začiatku diskusie uviedla, že tam, kde je viacero ľudí, je aj samozrejme viac záujmov. Zdôraznila pritom, že
mesto podobne ako v predchádzajúcich
prípadoch rozhodne v prospech občanov.
RADNICA SA RIADILA POŽIADAVKOU
OBČANOV
Dopravná značka zákaz odbočenia vpravo z Petrušovského na Ulicu sovietskych
hrdinov, bola schválená Okresným dopravným inšpektorátom v Humennom
na základe požiadavky z Mestského úradu v Humennom. Zástupca primátorky
Andrej Semanco (Smer – SD) prítomným
vysvetlil chronológiu postupu, odkedy
v novembri 2017 prišla na Mestský úrad
žiadosť od obyvateľov ulice Sovietskych
hrdinov na vyriešenie z ich pohľadu neúnosnej dopravnej situácie. Obyvatelia
žiadali zjednosmernenie ulice z viacerých dôvodov, jedným z nich bolo aj
skracovanie si cesty motoristami idúcimi
v smere na Brestov, ktorým sa nechce čakať na blízkej svetelnej križovatke.
„Viackrát sme sa boli na mieste pozrieť, absolvovali sme aj viacero stretnu
a o tejto požiadavke rokovala aj komisia
dopravy. Ešte v zime sme dostali kladné
stanovisko z dopravného inšpektorátu. To
zjednosmernenie je za aľ na skúšku, nej-

Dohodli sa na výbere riešení,
ktoré vzišli z diskusie

de o konečný verdikt. Medzitým nám došli
dve pe cie pro jednosmerke a na druhej
strane aj poďakovanie za to, že bola zriadená. Je zaujímavé, že niektorí ľudia sa
podpísali pod pe ciu aj pod poďakovanie,“
informoval prítomných A. Semanco.
OBYVATELIA MALI S VEDENÍM
MESTA DVOJHODINOVÚ DISKUSIU
Obyvatelia tejto lokality mali počas dvojhodinovej diskusie značne odlišné názory na to ako by malo vyzerať najprospešnejšie dopravné značenie. Kým jedna
časť trvala na zachovaní jednosmerky,
keďže na ulici Sovietskych hrdinov výrazne ubudlo áut, obyvatelia iných ulíc
jej zavedenie kri zovali. Problémy vidia
s dopravnou obsluhou blízkej škôlky na
Mierovej ulici a komplikovaným otáčaním, resp. až cúvaním, ktoré musia absolvovať vodiči nákladných a osobných
áut rodičov nosiacich de do materskej školy. Nepáčili sa im ani dopravné
zápchy, ktoré po zavedení jednosmerky
vznikli na Petrušovského ulici, upozorňovali aj na nebezpečný výjazd na Mierovú
ulicu cez neprehľadnú križovatku, kde už
vznikli viaceré kolízne dopravné situácie.
O VŠETKÝCH ZMENÁCH ROZHODUJE
VÝLUČNE DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT
Primátorka zdôraznila, že o žiadnej zmene v organizácii dopravy nerozhoduje ona
sama, jej zástupca alebo ktokoľvek z vedenia mesta, ale Okresný, resp. Krajský
dopravný inšpektorát. Zástupca Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom kpt. Černega reagoval na každý

z návrhov účastníkov diskusie. Išlo napr.
aj osadenie retardérov, resp. dopravnej
značky obytná zóna, predĺženie intervalu
na svetelnej križovatke pri odbočení vľavo z Mierovej na Brestovskú, či posunu e
autobusovej zastávky na Mierovej ulici,
či osadenie jednosmerky na Sovietskych
hrdinov v opačnom smere. Diskutérom
odporučil, aby si zjedno li svoje názory
a dali podnet na Mestský úrad. „My sa už
potom budeme zaoberať tými návrhmi,
ktoré nám od aľ prídu,“ uviedol.
Napokon sa na návrh Jany Vaľovej prijal
taký postup, aby si zástupcovia dotknutých
ulíc zvolili svojich zástupcov a by predostreli varianty, o ktorých sa bude ďalej
rokovať. Primátorka so svojim zástupcom
informovala účastníkov diskusie, že mesto
plánuje v areáli MŠ Mierová vytvoriť sedem nových parkovacích miest z polovegetačných panelov. Tie by mohli pomôcť
zlepšiť dopravnú situáciu nielen tým,
ktorí nosia de do škôlky, ale vo zvyšnom
čase aj obyvateľom tejto lokality. Vyslovila názor, že bude veľmi ťažké nájsť také
riešenie, s ktorým bude každý spokojný.
Argumentovala príkladom zo Sídliska Pod
Sokolejom, kde sa 60 občanov vyslovilo za
vybudovanie parkoviska a následne prišla
nesúhlasná pe cia so 78 podpismi.
NA SEPTEMBROVOM STRETNUTÍ SA
ZHODLI NA ZRUŠENÍ JEDNOSMERKY
Začiatkom septembra sa uskutočnilo
ďalšie stretnu e s vybranými zástupcami
všetkých ulíc, kde z devia ch pozvaných
zástupcov prišlo nakoniec osem. Z výsledkov hlasovania vyplynulo, že sedem
z 8 prítomných bolo za zrušenie jednosmerky. Radnica podľa viceprimátora
Andreja Semanca akceptovala výsledky
hlasovania a spolu s Okresným dopravným inšpektorátom v Humennom podnikne kroky pre navrátenie dopravného
značenia do pôvodného stavu.
„Predpokladám, žeby sa tak malo stať
niekedy začiatkom októbra. Okrem návratu obojsmernej prevádzky na ulici
Sovietskych hrdinov vyhovieme aj ďalším požiadavkám obyvateľov ulíc. Pôjde napr. o osadenie dopravnej značky
obytná zóna a vyznačenie prechodu pre
chodcov na ulici Sovietskych hrdinov alebo zákaz stá a na Mierovej ulici,“ dodal
viceprimátor. 
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Komunálne voľby v Humennom sa
uskutočnia v sobotu 10. NOVEMBRA
V sobotu 10. novembra 2018 sa na celom Slovensku budú konať
voľby do orgánov samospráv miest a obcí. V meste Humenné
si ako tradične zvolíme nielen primátora, ale aj poslancov
Mestského zastupiteľstva.

K

omunálne voľby v Humennom sa
budú riadiť podľa rovnakých zásad a pravidiel ako e predchádzajúce
v roku 2014. Ešte v máji o tom rozhodli
poslanci Mestského zastupiteľstva. 19
z 21 prítomných hlasovalo za návrh, aby
v nasledujúcom volebnom období zasadlo opätovne do poslaneckých lavíc
zákonom stanovený maximálny počet
24 poslancov. Tí sa budú ako tradične
voliť v dvoch volebných obvodoch, ktoré bude rozdeľovať železničná trať.

ZVOLÍME SI PO 12 POSLANCOV
V DVOCH VOLEBNÝCH OBVODOCH
Naše mesto patrí do skupiny miest s počtom obyvateľov od 20 001 do 50 000.
Zákon o obecnom zriadení stanovuje počet poslancov v takýchto mestách medzi
15 až 25, pričom pre jeden volebný obvod
obmedzuje maximálny počet poslancov
na 12. Znamená to, že v oboch volebných
obvodoch si aj tentoraz zvolíme tucet poslancov.
Právo voliť do orgánov samosprávy má
každý obyvateľ nášho mesta, ktorý tu
má trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb
dosiahol 18 rokov. Za mestských poslancov môžu byť takisto zvolení obyvatelia
s trvalým pobytom v Humennom, ktorí
majú aspoň 18 rokov. Podobne je to aj
v prípade volieb primátora, tam však nastáva jedna zmena. Kandidovať na túto
funkciu sa dá až od dovŕšeného veku 25
rokov.
VOĽBY PRIMÁTORA A POSLANCOV
SÚ JEDNOKOLOVÉ
Voľby primátora mesta a poslancov
Mestského zastupiteľstva sú ako vždy
jednokolové. Za poslancov zastupiteľstva
budú zvolení kandidá , ktorí získajú v 1.
resp. 2. volebnom obvode najviac platných hlasov. V prípade ich rovnos od
12. miesta nižšie sa bude žrebovať medzi tými kandidátmi, ktorí získali rovnaký
počet hlasov. Primátorom mesta sa stane kandidát, ktorí získa najviac platných
hlasov. V prípade ich rovnos sa podľa
zákona uskutočnia nové voľby.
Lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií je určená do 11. októbra a termín
na ich prvé zasadanie je do 24. októbra.
Výsledky komunálnych volieb v našom
meste budú známe 10. novembra 2018
v neskorých nočných hodinách. 

NA AKÉ VOLEBNÉ
OBVODY JE ROZDELENÉ
MESTO HUMENNÉ?
Volebný obvod 1 tvoria eto
ulice:
Čsl. Armády, Hviezdoslavova, Kpt.
Nálepku, Nemocničná, Pugačevova,
Sládkovičova, Staničná, Staré
kasárne, Štefánikova súp. č. 1521,
1522, 1523, 1527, 1529, 2933,
5308, Štúrova, 1. mája, Družstevná,
Komenského, Školská, Krátka,
Tolstého, Fidlíkova, Mierová,
Agátová, Budovateľská, Dubová,
Gaštanová, Javorová, Poľná,
Riečna, Ružová, Starinská,
Na Lieskovčíku, Nad tehelňou,
Suchý Jarok, Brestovská,
Domašanská, Janka Kráľa,
Majakovského, Petrušovského,
Sovietskych hrdinov, Wolkerova,
Záhradná, Fučíkove sady,
Jilemnického sady, Lesná, Lipová,
Orechová, Osloboditeľov, Sadová,
Puškinova, Tyršova, Hrnčiarska,
Duchnovičova, Dobrianskeho,
Ševčenkova, Sokolovská, Gorkého,
Kukorelliho, 26. novembra,
Vihorlatská, Námes e slobody
súp. č. 8, 10, 12, 14, 26, 27, 28,
5656, Gagarinova, Iljikčana,
Jánošíkova, Kalininova, Kudlovská,
Liesková, Pod lesom, Sídlisko
Poľana, Stavbárska, Šmidkeho.

Volebný obvod II tvoria eto
ulice:
Laborecká, Dargovských hrdinov,
Třebíčska, Námes e slobody
súp. č. 20, 21, 1729, 1731, 1732,
1736, Kukučínova, Chemlonská,
Štefánikova súp. č. 1546, 2327,
4995, Čapajevova, Čulenova,
Jasenovská, Na Podskalku, Lúčna,
Jarná ulica, Letná ulica,
Pod Krámovou, Sninská,
Valaškovská, Podskalka, Košická,
Par zánska, SNP.

Privítali sme

NAJMENŠÍCH

obyvateľov Humenného
Mesto Humenné myslí aj na svojich
najmladších obyvateľov. V sobotu 11. augusta 2018 sa uskutočnilo
Slávnostné uvítanie de v obradnej
sieni humenského zámku, na ktoré
prišlo s rodičmi až 35 de .

R

odičia najmenších obyvateľov
mesta slávnostne zložili sľub, na
základe ktorého vychovajú svoje dieťa – nového občana mesta ako čestného, zdravého človeka, oddaného
Slovensku a hrdého na svoje mesto.
V rámci prija a sa všetkým prihovorila primátorka mesta Humenné Jana
Vaľová, ktorá rodičom popriala veľa
šťas a a úspechov pri výchove svojich ratoles .

Rodičia si odniesli 100-eurovú
poukážku pre svoje ratoletesti

PRIMÁTORKA ODOVZDALA
RODIČOM BENEFITY PRI
NARODENÍ DIEŤAŤA
Zároveň rodičom v rámci slávnostného uvítania de odovzdala malú
pozornosť ako spomienku na túto
krásnu udalosť . V zmysle „Zásad poskytovania jednorázového príspevku
pri narodení dieťaťa“ to bola symbolická poukážka na 100 eur ako benefit pre dieťa narodené v tomto roku.
Rodičia toto slávnostné prija e potvrdili svojím podpisom v Pamätnej
knihe mesta. Po prija milým kultúrnym programom potešili prítomných Ľudmilka Kvašná hrou na
flaute a spevom a Alžbetka Piňková
s básničkou. 
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ŠKOLSTVO

Slávnostné otvorenie školského roka
2018/2019 na Základnej škole SNP
Vyše dvojmesačná prázdninová pauza pre všetkých školákov sa skončila v pondelok 3. septembra, keď aj školy v našom meste otvorili svoje brány. Privítali nimi
nielen o rok starších žiakov, ale aj nových prváčikov. Práve tých prišla pozdraviť na
Základnej škole SNP primátorka Jana Vaľová.

RIADITEĽKA POSMELILA
DEVIATAKOV
ZŠ SNP patrí k najmladším výchovno-vzdelávacím inš túciám v meste. Svoje brány po
prvýkrát otvorila žiakom v roku 1990 a odvtedy jej chodbami prešlo množstvo de .
O ich výchovu a vzdelávanie sa stará vyše
40 členný kolek v pedagógov na čele s riaditeľkou školy Katarínou Sninčákovou. Tá sa

Prváčikovia si zo školy odniesli sladké
prekvapenie

v úvode slávnostného otvorenia školského
roka prihovorila desiatkam žiakov a ich rodičov. Privítala najmenších prváčikov, ale
posmelila aj deviatakov, ktorých čaká posledný rok na tejto škole.

Na Sídlisku I už čoskoro vzniknú nové
parkovacie PLOCHY
V uplynulých dňoch sa začalo s výstavbou nových parkovacích plôch na Sídlisku I.
Od budúceho mesiaca tam pribudne 39 miest na parkovanie.

S

pomínané parkovacie plochy vzniknú
na mieste opro MŠ Družstevná pred
radovými garážami vedľa nákupného
centra na Družstevnej ulici v Humennom.
Cieľom rekonštrukcie tejto plochy je

zlepšenie dopravnej situácie v ranných
dopoludňajších hodinách v tejto lokalite.
Dôvodom je aj zvýšená návštevnosť zdravotníckych zariadení, ktoré sa nachádzajú v blízkos tejto lokality.

DUCHOVNÝ OTEC SZÉKELY
PREZRADIL TRI ČAROVNÉ SLOVÍČKA
Spolu s primátorkou popriali žiakom veľa
síl a entuziazmu v učení a rodičom, aby
sa im darilo pri výchove svojich ratoles .
Okrem toho vyjadril veľmi peknú myšlienku aj duchovný otec Oliver Székely
z blízkej farnos , ktorý prezradil žiakom
tri čarovné slovíčka – prosím, ďakujem

a prepáčte. Práve e sú podľa neho základom dobrej komunikácie medzi učiteľom a žiakom, ale aj rodičmi.
Neskôr sme zavítali aj do dvoch prváckych
tried, 1.A a 1.B, kde už netrpezlivo čakali
s ky čkami a zvedavými očami malí prváci.
Pani primátorka sa s prváčikmi porozprávala
o ich pocitoch byť prvýkrát v škole a každého odmenila sladkým prekvapením. 
VZNIKNE 39 NOVÝCH PARKOVACÍCH
MIEST
Ešte donedávna bol s parkovaním na
Sídlisku I problém, nakoľko pacien
a návštevníci nemocnice či polikliniky parkovali medzi bytovými domami
a obyvatelia samotného sídliska už nemali častokrát možnosť, kde zaparkovať.
Už čoskoro sa však tento problém vyrieši, keďže úpravou terénu a použi m betónových prefabrikátov so štrkovou výplňou vznikne 39 miest s kolmým stá m na
parkovanie. 
Motoris na nich budú môcť
parkovať už v priebehu októbra
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ŠPORT/DIANIE V MESTE

Humenskí futbaloví internacionáli
si s primátorkou ZASPOMÍNALI na
najväčšie úspechy
Humenský futbal zažil pred 22 rokmi
jednu zo svojich najkrajších kapitol.
Vtedajší kapitán nášho mužstva Peter
Dzúrik zdvihol po finálovom triumfe 2:1
nad Spartakom Trnava nad hlavu trofej
určenú pre víťaza Slovenského pohára
vo futbale.

E

šte aj teraz mnohým pamätníkom
naskakujú zimomriavky, keď v 19. sekunde odvetného zápasu Pohára víťazov
pohárov a AEK Atény, výborný volej útočníka Pavla Diňu po spolupráci s Jožkom
Valkučákom (v súčasnos
úspešný mládežnícky tréner FK Humenné)
a Ruslanom Ljubarskim skončil v sie
hosťujúceho gólmana. P. Diňa sa postaral
o jeden z najrýchlejších gólov v histórii
európskych pohárových súťaží. Zároveň
14 720 divákov bola historicky najvyššia
návšteva na futbale v Humennom.
Aj eto nádherné spomienky si v sobotu 11. augusta na vynovenom humenskom štadióne pred treťoligovým zápasom medzi FK Humenné a Pokrokom SEZ
Krompachy (1:0) osviežili bývalí humenskí futbalis , ktorí prijali pozvanie pri-

mátorky mesta Jany Vaľovej na spoločné
stretnu e.
SNÚBILA SA HISTÓRIA
SO SÚČASNOSŤOU
V dobrej nálade spolu prebrali nielen inšpira vnu minulosť, počas ktorej
Chemlon Humenné účinkoval sedem
sezón v najvyššej súťaži, ale dotkli sa aj
súčasnos a budúcnos tohto najpopulárnejšieho športu v našom meste.
Zároveň jeden z bývalých humenských
futbalových „veteránov“ Jožko Babjak,
poďakoval primátorke mesta za to, že sa
odvážila a pus la do tak veľkého projektu rekonštrukcie futbalového štadióna.
Jej traja mužskí predchodcovia na to

Získali sme nenávratný ﬁnančný príspevok
na stavbu prepojovacieho CYKLOCHODNÍKA
V meste a okolí sú široké
možnosti pre vyznávačov
cykloturistiky
Mesto Humenné podalo ešte v septembri minulého roka žiadosť o poskytnue nenávratného finančného príspevku
(NFP) na projekt „Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území
mesta Humenné“ na základe výzvy. NFP
bol mestu schválený vo výške 154 198
eur. Spomínaný projekt rieši výstavbu
prepojovacieho cyklochodníka od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a umiestnenie
cyklostojanov pozdĺž vybudovaného
a plánovaného cyklochodníka na území
mesta.

H

umenská radnica využila v rámci
výzvy na výstavbu cyklochodníka
projektovú dokumentáciu ešte bývalého
vedenia z roku 2010, ktorá niesla názov
„Prepojovací chodník“. Projektová dokumentácia sa však Mestu vrá la s tým, že
bola nedostatočne pripravená, keďže ne-
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nemali odvahu, ale primátorka ako žena
to dokázala. Vyzdvihol ež krásu novej
prevádzkovej budovy a šatní pre našich
futbalistov.
Prítomní humenskí futbaloví internacionáli, tréneri a bývalí funkcionári
ocenili vstup mesta do FK
Humenné, ktorý sa ako
pokračovateľ futbalovej
tradície v meste prediera
na čoraz vyššie futbalové poschodia a od júna
tohto roku môže hrať
na krásnom futbalovom
štadióne. Mnohí z nich
sa našli aj na dobových
fotografiách zachytávajúcich humenský
futbal od výstavby starého štadióna, cez
účinkovanie v I. slovenskej futbalovej lige,
postup do najvyššej súťaže, zápasy v európskych pohároch až po súčasnosť.
POCHVALA ZA SPLNENÝ SĽUB
Primátorku mesta Janu Vaľovú pochválili za splnený sľub z roku 2015, keď fanúšikom futbalu v našom meste sľúbila,
že na konci jej terajšieho funkčného obdobia primátorky, postúpia naši futbalis zo šiestej najvyššej súťaže až do III.
ligy. Celkovo je v klube registrovaných
270 de v mládežníckych kategóriách,
vrátane družstva starších žiačok, ktoré
takisto dosahujú pekné výsledky. 
cyklis ckej infraštruktúry v rámci ktorej sa
rieši umiestnenie cyklostojanov s prestrešením a cyklostojanov pozdĺž vybudovaného a plánovaného cyklochodníka.
Projektová dokumentácia z éry
bývalého vedenia mesta sa musela
výrazne prepracovať

spĺňala technické normy a nebolo v nej
vyznačené ani cykloznačenie. Mesto tak
muselo vypracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá už v tejto výzve uspela
a získali sme tak NFP.
„Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné“
predstavuje zvýšenie atrak vity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy - cyklis ckej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb, a to prostredníctvom
dvoch hlavných ak vít, ktoré spočívajú vo
výstavbe prepojovacieho cyklochodníka
od starého Valaškovského mosta, po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a doplnkovej

PROJEKT VYTVORÍ PODMIENKY PRE
LEPŠIU MOBILITU OBYVATEĽOV
MESTA
Na základe tohto nového projektu
sa prispeje k dostatočne vybudovanej a kompaktnej sie cyklotrás v meste.
Ďalej prispeje k zmene deľby prepravnej
práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy a k zvýšeniu
podielu využívania cyklis ckej dopravy,
čím odľahčí centrum mesta od postupne
narastajúcej miery automobilizácie a vytvorí pozi vny environmentálny efekt
v podobe zníženia miery znečistenia
ovzdušia, hluku a vibrácií.
V rámci projektu sa vytvorí v meste 5
cyklostojanov a dva stojany pre bicykle
s prestrešením. Celkové predpokladané
náklady na projekt predstavujú 162 314
eur, z toho NFP je 154 198 eur. Radnica
vloží do projektu 8 116 eur z vlastných
zdrojov. 
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MHK Humenné sa stalo v novej
sezóne FARMOU pre HC Košice
Kluby sa dohodli na obojstranne výhodnej spolupráci
Mládežnícky hokejový klub (MHK) Humenné pôsobí od začiatku novej hokejovej
sezóny ako farmárske družstvo HC Košice. Oba kluby sa dohodli, že MHK Humenné
bude na stretnu a košického A-mužstva uvoľňovať ktoréhokoľvek hráča podľa výberu trénera. Zároveň bude humenský klub zaraďovať hráčov A-mužstva a juniorov HC Košice v majstrovských stretnu ach základnej zostavy.

H

C Košice naopak bude uvoľvoľárňovať na stretnu a farmárorí
skeho družstva hráčov, ktorí
nebudú zaradení do základného 22-členného kádra na
zápasy extraligy. MHK Humenné bude tak môcť využívaťť
aj vybraných hráčov košickejj
juniorky.

PREZIDENT HC KOŠICE OCENIL
NIL PRÍ
STUP RADNICE K HOKEJU
„Podpis zmluvy je dobrou správou pre
obe mužstvá. Vybraní hráči oboch klubov
budú môcť zbierať skúsenos v extralige
aj 1. lige. Táto spolupráca pre nás zároveň znamená možnosť efek vne využívať všetkých hráčov, vrátane juniorského

nos krokov, ktoré podnikáme pre
konc
koncepčný a udržateľný rozvoj
hoke
hokeja v Humennom,“ povedala
prim
primátorka mesta Humenné Jana
Vaľ
Vaľová.
STAŠ VYSTRIEDAL ŠECH
NÉHO, V KÁDRI VIACERO
ODCHOVANCOV
MHK Humenné sa stalo v sezóne
MH
2017 – 2018 víťazom druhej hokejovej ligy seniorov a zaslúžene si vybojoval postup do prvej ligy. Káder pre ďalšiu
sezónu začal s letnou prípravou 1. augusta 2018 pod vedením nového trénera
Milana Staša, ktorý vystriedal Richarda
Šechného. Milan Staš je dvojnásobný
majster Československa a účastník MS

Ľubomír Buraľ, Jaroslav Šiňanský, Michal
Kasarda. Tých doplnia Denis Markuš,
Štefan Majerník, Adrián Mačkovič,
Juraj Kamenický, Jakub Lesňák, Mar n
Ondrej a legionári Gleb Bylina a Vladislav
Solomonchak.
ZÁKLADOM JE MLÁDEŽ
Humenné stavilo pri rozvoji hokeja najmä na mládež. V mládežníckych kategóriách bude mať MHK Humenné v nasledujúcej sezóne zastúpenie v mini hokeji
v kategórii 3.- 4. ročník, najvyššiu súťaž
budú hrať aj mladší žiaci (5. a 6. ročník),
starší žiaci (7. a 8. ročník) a kade (9.
ročník). Juniori sa predstavia v 1. lige
juniorov.
V klube má zastúpenie aj kategória
chlapci a dievčat navštevujúcich materské škôlky a 1. a 2. ročník základných
škôl. Celkovo v klube pôsobí 167 de .
Tento počet sa stále zvyšuje vďaka náborom v materských a základných školách
a v spolupráci s mestom.
ZREKONŠTRUOVANÝ ŠTADIÓN
MÁ KAPACITU 4500 DIVÁKOV
Ku kvalite hokeja v Humennom prispieva
aj zrekonštruovaný štadión s kapacitou 4
500 divákov. Počas rekonštrukcie sa na
ňom inštalovalo nové osvetlenie, nová

Predstavitelia MHK Humenné a HC Košice počas spoločnej tlačovej konferencie

kádra. Oceňujeme aj prístup
Humenného, ktoré do rozvoja
hokeja v meste investuje veľa
energie a aj nemalé prostriedky..
rať
Hráči majú zároveň možnosť hrať
na jednom z najkrajších štadiónov na
východnom Slovensku,“ povedal Július
Lang, prezident HC Košice.
„Je dôležité, že sa mesto ak vne podieľa na vedení klubu a sme radi, že mužstvu sa darí. Jasným dôkazom je aj víťazstvo MHK v druhej lige seniorov a postup
do vyššej súťaže. Zmluvu s HC Košice
vnímam ako potvrdenie kvality a správ-

a ako hlavný tréner pôsobil
na lavičke viacerých extraligových celkov a pri mlád
dežníckych reprezentačných
vý
výberoch.
Jeho asistentom bude Rudolf Jurčenko, ktorý pôsobil od roku 2005 do 2012
ako tréner brankárov v HC Slovan Bra slava a posledných 5 rokov trénoval brankárov pri reprezentácii Slovenska do 20 rokov,
s ktorou v roku 2014/2015 získal bronzovú
medailu na šampionáte v Kanade.
V kádri MHK Humenné sa predstavia
odchovanci: Filip Vaško, Ivan Fedorko,

zvuková technika, vrátane montáže elektroinštalačných rozvodov, osadili sa nové
man nely a okná, komplexne sa opravili
priestory šatní, spŕch, kancelárií a ďalších
miestnos v prevádzkovej čas objektu.
Zároveň sa rozšírili a skultúrnili občerstvovacie priestory pre divákov, pribudol
bezbariérový vstup do hľadiska. Kľúčovou časťou rekonštrukcie bola komplexná výmena izolácie strechy a vylepšilo
sa aj odvetranie haly. Práve vďaka týmto
zmenám sa na štadión vrá li fanúšikovia
a klub môže napredovať spolu s nimi na
hokejovej ceste za ďalšími úspechmi. 
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