Michalovčan
ROČNÍK XXIII, ČÍSLO 9

Dvojtýždenník občanov Michaloviec

P I AT O K , 2 7. A P R Í L 2 012

ZDARMA

Poslanci schválili názvy
okružných križovatiek
Predmetom deviateho riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach boli, v utorok 24. apríla dôležité zmeny v poskytovaní
sociálnych služieb v našom meste, záverečný účet mesta, ale aj schválenie
pomenovania okružných križovatiek.
Poslanci začali svoje rokovanie tradične voľbou návrhovej
komisie, prerokovaním prijatých
uznesení mestskej rady, správou
o riešení interpelácií poslancov
a prerokovaním správy hlavnej
kontrolórky Ing. Bobovníkovej
o výsledkoch kontroly v mestskej polícii.
Jedným z najdôležitejších rokovacích bodov bol tentokrát návrh všeobecne záväzného nariadenia MsZ o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby
v meste Michalovce. Toto VZN
pripravil sociálny odbor mestského úradu z dôvodu zmeny
legislatívy – schválenia novely
zákona o sociálnych službách,
ktorý je v platnosti od 1. marca
2012. Schválené zmeny sa dotýkajú predovšetkým sprísnenia
podmienok pre prijatie občana do zariadenia pre seniorov,
zvýšenia spoluúčasti klienta na
úhrade za sociálne služby, financovanie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta aj participácii rodinných
príslušníkov pri stanovovaní
úhrad za sociálne služby. Predmetný zákon ukladá verejnému
poskytovateľovi, teda aj Mestu
určiť vo VZN sumu náhrady za
sociálnu službu najmenej vo výške 50 % oprávnených nákladov.
Mesto Michalovce doteraz
určovalo úhradu s prihliadnutím
na sociálno-ekonomickú situáciu

v meste a regióne, preto tieto úhrady boli voči ostatnému Slovensku a regiónu nízke.
Novela zákona zaviazala Mesto Michalovce určiť vo VZN úhrady, ktoré budú znamenať značný zásah do rozpočtu užívateľov
týchto služieb. Po zapracovaní
viacerých pripomienok z rokovania mestskej rady a diskusii poslanci predmetné VZN schválili.
V ďalšom bode rokovania
mestskí zákonodarcovia prerokovali VZN o názvoch okružných križovatiek. Navrhované
pomenovania vzišli z podnetov,
ktoré prostredníctvom webovej
stránky mesta zasielali obyvatelia Michaloviec počas niekoľkých mesiacov uplynulého
roka. Návrhy, ktoré sa vyskytli
najčastejšie, boli predložené
a následne schválené poslancami takto:
1. Michalovce okružná križovatka Ul. Štefánikova, Martina
Rázusa, Saleziánov – Okružná
križovatka mladých umelcov
2. Michalovce okružná križovatka Ul. Štefánikova, Okružná,
Jána Švermu – Okružná križovatka západná
3. Michalovce okružná križovatka Ul. Jána Hollého, Moskovská, Okružná – Okružná
križovatka východná
4. Malá okružná križovatka
Michalovce – Špitálska, Š. Kukuru, Saleziánov – Okružná križovatka saleziánov

5. Michalovce, križovatka
na ceste II/582 – Ul. Andreja
Sládkoviča – Vinianska cesta –
Okružná križovatka zemplínska
6. Michalovce okružná križovatka na ceste I/50 Sobranecká
cesta, Lastomírska – Okružná
križovatka lastomírska
7. Michalovce okružná križovatka – II/582 Vinianska cesta, Partizánska – Okružná križovatka šíravská
Poslanci schválili aj názov
novej fontány na Námestí slobody – Dúhová fontána.
V nasledujúcej časti zasadania prítomní volení zástupcovia
občanov rokovali o ekonomických bodoch. Prerokovali záverečný účet mesta, v ktorom sa
konštatuje, že upravený rozpočet z roku 2011 bol vyrovnaný
v celkovej výške viac ako 33 miliónov eur, pričom výsledok celkového rozpočtu po zapracovaní
finančných operácií predstavuje
1 371 tisíc eur. Táto suma bude
v súlade s pravidlami hospodárenia prerozdelená do fondov.
Poslanci schválili záverečný účet
mesta bez výhrad.
Medzi ďalšie prerokované
materiály patrili výročné správy
mestského kultúrneho strediska
aj technických služieb, predložené
zmeny rozpočtu Mesta a MsKS,
územný plán aj majetkoprávne
záležitosti. Záver rokovania patril
interpeláciám poslancov.
Ing. Iveta Palečková

Olympijská pochodeň k OH
Londýn aj v Michalovciach
Slovenský olympijský výbor odštartoval 1. apríla 2012 v Bratislave reťaz
podujatí, ktoré upriamia pozornosť našej športovej verejnosti smerom
k blížiacim sa Olympijským hrám v Londýne a sú súčasťou Posolstva
Slovenska Hrám XXX. olympiády Londýn 2012.
Celoslovenská štafeta s olympijským ohňom s týmto názvom a s mottom Sme jeden tím
odštartovala 1. apríla v rámci
ČSOB Bratislava Marathonu a potrvá až do 23.
júna, keď sa celosvetovo
tradične slávi Olympijský
deň a ohňové posolstvo
vyvrcholí návratom štafety do Bratislavy. Počas
uvedených dní olympijská štafeta zavíta do tých
miest Slovenska, v ktorých pracujú olympijské
kluby. Slovenský olympijský výbor chce využiť
štafetu s ohňovým posolstvom na propagáciu
tak Olympijských hier
v Londýne, ako aj olympizmu ako takého, predovšetkým medzi deťmi
a mládežou.
Pre mesto Michalovce je
veľkou cťou a ocenením, že
SOV rozhodol, aby táto olympijská štafeta zavítala do nášho mesta, v ktorom sme len

na sklonku uplynulého roka
založili v poradí devätnásty
olympijský klub na Slovensku.
Olympijskú pochodeň privíta-

me 7. mája o 10.00 hod. a spolu s bežeckým konvojom ju na
Námestí osloboditeľov prevezme primátor mesta Viliam
Zahorčák. Počas niekoľkých
hodín pobytu olympijskej šta-

fety v Michalovciach bude na
tribúne prebiehať bohatý kultúrny program žiakov michalovských základných škôl a základnej umeleckej školy,
ako i beseda a autogramiáda s michalovskými
olympionikmi. Ďalšími
sprievodnými akciami
budú vedomostné súťaže pre žiakov základných
a stredných škôl o olympizme, na jednotlivých
materských i základných
školách budú prebiehať
výtvarné aktivity smerujúce k olympijskému
Londýnu 2012 a súčasne premiérovo sa budú
plniť disciplíny olympijského odznaku všestrannosti.
Michalovčania
sa budú môcť rozlúčiť
s olympijskou pochodňou na
Námestí osloboditeľov o 12.45
hod., kedy ukončí svoju misiu
v našom meste a svoju ďalšiu
„púť“ nasmeruje do Prešova.
nk

Prvý máj je čas lásky a preto
sa k nemu viaže tradícia – bozk
pod rozkvitnutou čerešňou.
Žena, ktorá pod ňou bude pobozkaná,
by mala celý rok oplývať krásou
a príťažlivosťou.
Preto by páni na túto „povinnosť”
rozhodne nemali zabudnúť.

Mesto schválilo
dotácie z rozpočtu
Mesto Michalovce každoročne poskytuje
zo svojho rozpočtu nenávratné finančné
príspevky – dotácie. Na rok 2012 boli vyčlenené
finančné prostriedky z rozpočtu mesta
na dotácie v celkovom objeme 57 800 €.
Dotácie sú smerované do jednotlivých oblastí života v meste
- telovýchova a šport, záujmová
činnosť – umelecká, kultúrna, výstavníctvo, rozvoj školstva a vzdelávania, zdravotníctvo a sociálna
oblasť, cirkev a charita. Jednotlivé
žiadosti o dotácie sú prerokované
v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva v súlade s VZN.
Celkový počet všetkých žiadateľov
o poskytnutie dotácie bol 105 subjektov a celkový objem požadovaných finančných prostriedkov bol
vo výške 183 784 €. Mestská rada
ako aj primátor mesta žiadosti
schválili a v súčasnosti už odbor

informatizácie a grantov spracováva zmluvy o poskytnutí dotácií
a predloží ich na podpis primátorovi mesta a žiadateľom. Na základe uzavretej zmluvy zabezpečia
príslušné odbory mestského úradu
prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa a následne
kontrolu hospodárneho, efektívneho a účinného spôsobu využitia
poukázaných finančných prostriedkov. Zoznam všetkých žiadateľov s vyhodnotením získaných
finančných prostriedkov je zverejnený na web stránke mesta www.
michalovce.sk v sekcii Samospráva
– Novinky – Granty mesta.
nč

Literárne dni
seniorov
Rok 2012 vyhlásila OSN za
Rok zbližovania generácií. Jednota
dôchodcov na Slovensku, mestská
organizácia Michalovce v spolupráci so Zemplínskou knižnicou
Gorazda Zvonického pripravila,
pri tejto príležitosti, stretnutie
„skôr narodených“ s mladou generáciou. Zorganizovali spoločne
Literárne dni seniorov – súťaž

seniorov v prednese poézie, prózy a prezentácie vlastnej tvorby.
Prijmite pozvanie na túto akciu,
ktorá sa uskutoční v pondelok 30.
apríla o 9. hodine v knižnici. Dopoludnie spríjemní svojím vystúpením spevácka skupina Vánok.
Podujatie sa koná pod záštitou
primátora mesta Michalovce.
jv

Pozor zmena!!!

Počas rekonštrukcie nadjazdu od 23. 4. 2012
sa mení organizácia MHD následovne:
Linka č. 1 spoj č. 17, linka č. 1 spoj č. 20, linka č. 3 spoj
č. 1, linka č. 4 spoj č. 2, 6, 8, linka č. 5 spoj č. 3, linka
č. 6 spoj č. 2, 5, 16, 18, 26, 40, linka č. 7 spoj č. 18 budú
mať konečnú a východziu zastávku na Továrenskej 2,
zastávka Poľno-nákup pri pekárni bude dočasne zrušená.
Zriadený nový spoj č. 44 linky č. 1 s východziou
zastávkou železničná stanica o 13.15 hod. – Humenská
– Štefánikova – ďalej po trase linky č.1 s príchodom
do YAZAKI o 13.33 hod.

Mestský úrad Michalovce
a Organizačný výbor
vás pozýva na

dvanásty
jarný jarmok
30. apríl – 1. máj
tribúna pri MsÚ
Obchodná ulica

Pozývame vás
na sprievodné podujatia
XII. jarného jarmoku

Súťaž vo varení
guľášu
Stavanie mája
Jazdecké preteky
Podvihorlatský
maratón
In-Line maratón
Mesto Michalovce,
ako správca dane,
oznamuje občanom,
že v dňoch
od 23. 4. do 9. 5.2012
budú zamestnancami
mestského úradu
doručované rozhodnutia,
na základe ktorých
sa vyrubuje
daň z nehnuteľností
a miestny poplatok
za komunálne odpady,
ako aj výzvy
k neuhradenej dani
za psa.


z pera viceprimátora

aktivity primátora
16. 4.
16. 4.
16. 4.
17. 4.
17. 4.
18. 4.
18. 4.
19. 4.
19. 4.
20. 4.
20. 4.
20. 4.
21. 4.
24. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.
27. 4.

rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
zasadnutie predstavenstva VVS, a.s. v Košiciach
stretnutie s občanmi I. volebného obvodu Centrum
otvorenie telocvične v Materskej škole na Vajanského ulici
stretnutie s občanmi II. volebného obvodu Východ
zasadnutie Rady cirkví
stretnutie s občanmi III. volebného obvodu Juh
zasadnutie Rady podnikateľov
stretnutie s občanmi VI. volebného obvodu Kapušianska ulica
porada primátora
rokovanie k príprave podujatí Terra Incognita
stretnutie s občanmi V. volebného obvodu Stráňany
otvorenie regionálnych majstrovstiev žiakov v džude
rokovanie mestského zastupiteľstva
tlačová beseda k aktuálnym témam
a pripravovanému jarmoku
stretnutie s občanmi VI. volebného obvodu Močarianska ulica
stretnutie s občanmi IV. volebného obvodu Západ, Sever
rokovanie k príprave jubilea G. Zvonického
stretnutie s občanmi VI. volebného obvodu Topolianska ulica

Z poslaneckých interpelácii
Riešenie interpelácií poslancov predložených na
VIII. zasadnutí MsZ Michalovce 21. februára 2012.

Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.:

dokončenie

Na Sídlisku Juh sa objavujú nálety havranov. Na niektorých miestach sa začínajú aj zahniezďovať. Prosím, aby Mesto prijalo opatrenie na obmedzenie vytvárania nových miest sústredeného hniezdenia, lebo sústreďovaním havranov v lokalite JUH dochádza k ohrozeniu životného prostredia,
vrátane ničenia technických opatrení pri zatepľovaní bytových domov.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Mestský úrad Michalovce, odbor V,ŽPaMR sa problematikou zvýšeného počtu
havranov poľných (Corvus frugilegus) na území mesta zaoberá od roku 2007.
Ide hlavne o lokalitu parku na Ul. kpt. Nálepku. Keďže ide o chráneného živočícha, bolo nutné požiadať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, odbor ochrany prírody o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov. Uvedenou výnimkou nám bolo povolené rušiť
v prirodzenom vývine, ničiť a poškodzovať hniezda chránených druhov vtákov havranov poľných na Ulici kpt. Nálepku v Michalovciach. Vzhľadom na
horeuvedené sme zisťovali, aké sú efektívne možnosti riešenia uvedeného problému. ŠOP SR, Správa CHKO Latorica nám odporučila použiť laserový plašič
typu DESMAN. Zistili sme však, že uvedené zariadenie nie je na našom trhu
dostupné a zatiaľ nebolo ani vo východnej Európe použité. Preto sme oslovili
firmu zaoberajúcu sa uvedenou problematikou - Bábolna Bio Slovensko, s.r.o.,
Lučenec, s ktorou Mesto Michalovce uzavrelo v roku 2009 zmluvu na montáž zariadenia na plašenie havranov certifikované pre Slovenskú republiku.
Uvedené zariadenie sa skladá zo zvukových a optických plašičov. Za obdobie
rokov 2009 až 2011 sa nám podarilo znížiť populáciu havranov na polovicu.
V roku 2009 bola v parku kolónia havranov v počte cca 400 ks v roku 2011
v počte cca 170 ks. Vami uvedenú lokalitu Sídliska Juh sme v jarnom období
monitorovali a na základe vykonaných šetrení zatiaľ konštatujeme, že situácia v uvedenej lokalite nie je kritická. V uvedenej lokalite sa havran občasne
zdržiava, ale nehniezdi. Aj napriek tejto skutočnosti budeme lokalitu aj naďalej monitorovať. Na základe konzultácie s firmou zaoberajúcou sa uvedenou
problematikou je v uvedenej lokalite v prípade nutnosti možné namontovať
len tzv. optickú ochranu na strechy obytných domov. Žiadne technické opatrenie však stopercentne nezabezpečí, aby nedošlo k sadaniu havranov na
stromy, prípadne budovy. Inštalácia špeciálnych optických plašičov pre jeden
vnútroblokový priestor by stála Mesto Michalovce približne 12 000 €.

Mgr. Martin NEBESNÍK:

Obyvatelia Sídliska Juh, na Okružnej ulici, žiadajú predĺžiť chodník od bytového domu H2, pozdĺž garáží smerom na križovatku Špitálska – Okružná z dôvodu bezpečnosti pri presune v tomto smere.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Chodník od bytového domu H2, pozdĺž garáží smerom na križovatku Špitálska – Okružná, je zahrnutý do stavebných aktivít v programe rozvoja mesta
na obdobie rokov 2011 – 2014. V roku 2012 mesto začne s rekonštrukciou
Sídliska Juh, v ktorej je zahrnutý aj tento chodník.

Ing. Jozef BOBÍK:

Chcel by som navrhnúť pánovi riaditeľovi alebo požiadať pána riaditeľa TaZS,
aby, ak už existuje operačný plán, ktorý rieši aj chodníky, aby bol nejako novelizovaný v tom zmysle, aby jednoducho sa nestalo to, že niektoré plochy zostanú neupratané v domnení, že to patrí možno niekomu inému. Ten iný to
nerobí a potom jeden, dva až tri dni sú tie plochy neupratané, takže, aby sa tam
prípadne do toho dostala nejakým spôsobom aj mestská polícia, ak by to bolo
potrebné.Čiže dávam podnet, aby sme alebo novelizovali alebo pripravili nový
nejaký operačný plán, ktorý by tak precízne, ako pripravuje riešenie na vozovky, komunikácie, tak pripravil aj činnosť technických služieb pre chodníky.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Sme toho názoru, že existujúci operačný plán je vyhovujúci a nie je potrebné ho
meniť. TaZS počas terajšej zimnej sezóny upravovali aj chodníky, ktoré nie sú zahrnuté v operačnom pláne, z titulu zvýšenia komfortu chodcov a zníženia úrazovosti. Ako príklad uvádzame centrálnu mestskú zónu, kde chodníky, ako aj stredové pásy boli vcelku odhrnuté a pozametané. Taktiež sme operatívne reagovali
na krízové miesta, aj na základe podnetov občanov bez ohľadu na operačný plán.

z pirka Andriša zo Straňan
Mušim še otvoreňe priznac, že okrem tich, co še u bokserskich rukavicov tluču a tich co po vertepov ľežu, naj še ňeuraža – bečeľujem
šickich ostatňich športovcov. Aľe jedňi, prečik ľem, maju u mojim
šercu najbečeľovaňejše mesto. Maratonci. Chlopi a išče vecej ženi,
co aj toho roku pridu na peršoho maja do našoho šumnoho varoša
odbehnuc sebe svojich 42,195 metre, už po dvacec osmi raz, kolo našoho morja na Podvihorlatski maraton. Robja to na počejs greckoho
vojaka, co na zakladze povejsci zos 490-ho roku pred n.l. bežel zos
greckej osadi Maraton do Atenoch, žebi oznamil novinu, že Grekove
vyhraľi nad Peržanama. Potim, co to oznamil, spadnul a umar.
Tot dzeň, kedz še ma behac naš maraton, u našim kaľendaru furt
dopredku obcahňem zos červenu fiksku, to žebi rodzina znala, že tedi ňetreba plaňovac sadzic bandurki, prisadi, či ňedajbože pratac
u obiscu. „Mižu,“ pitam še sušida Rašpeľa, „ti kedi pošľedňe behal?“
„Kedi, Andriš, ta tedi pred Veľku nocu – zo ženu po skľepoch!“
Co še nestalo, može še stac! Šicko dobre, mojo rodaci a pritce na maraton.

Májové dni

Od 1. apríla Mesto Michalovce zriadilo v lokalite Angi mlyn hliadku verejného poriadku. Hliadka pozostáva z piatich členov, ktorí pracujú pod
gesciou mestskej polície. Ich úlohou je preventívne pôsobiť a dohliadať
na verejný poriadok, hygienu, dodržiavanie nočného pokoja, školskú dochádzku, ale predovšetkým na poriadok. Hliadka samostatne zasahovať
nemôže, v prípade zistenia protiprávneho konania vec oznámi na linku 159. Potrebné opatrenie vykoná až vyslaná hliadka mestskej polície.
Hliadkovať budú najmä v popoludňajších a večerných hodinách. Hliadky verejného poriadku nie sú platené z mestského rozpočtu, ale v rámci
aktivačných prác z úradu práce a rodiny.
JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP

Aby deti otcov mali,
aby mali mamy...
Toto konštatovanie básnika je
mottom „Dňa rodiny“. Ide o zaujímavý projekt, ktorý sa realizuje
na celom Slovensku, v jednotlivých centrách krajských a okresných miest. Je treba pripustiť, že
v súčasnosti možno vnímať krízu
rodiny ako spoločenstva. Tá je
evidentná v tom, že mladí ľudia
majú obavu vstupovať do manželstva a vziať tak na seba zodpovednosť za vzťah a v konečnom
dôsledku za život. Naplnenie
zmyslu života je práve v rozhod-

nutí nežiť sám pre seba, ale pre
druhých. Tento zámer je možné
realizovať a naplniť v harmonickej rodine. Únia kresťanských
pedagógov v našom meste citlivo
vníma túto skutočnosť a preto
sa jej členovia rozhodli zapojiť
do projektu Deň rodiny. V našom meste uskutoční 26. mája
pod záštitou primátora mesta
Viliama Zahorčáka. Podrobnejšie informácie o programe prinesieme v nasledujúcom čísle.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Zbierka pre Zlatého psa
ZLATÝ PES je občianske
združenie, ktoré sa zaoberá predovšetkým výcvikom vodiacich
psov. V roku 2011 úspešne absolvoval skúšky vodiaceho psa
prvý psík. Momentálne je vo
výcviku ďalší. Pre rok 2012 bola
združeniu povolená rozhodnutím Obvodného úradu Michalovce verejná zbierka, ktorá sa
koná vyberaním dobrovoľných
finančných príspevkov v meste
Michalovce. Je povolená na obdobie od 16. apríla do 31. júla.
Účelom zbierky je nákup
krmiva a vitamínových dopln-

kov pre psa, pomôcky pre jeho
výcvik, administratívne potreby
pre činnosť OZ, odmena pre
cvičiteľa, cestovné náklady súvisiace s vyhľadávaním vhodného
klienta so zrakovým postihnutím, skúška psíka so špeciálnym
výcvikom, vyhotovenie jeho
známky. Zbierka sa bude konať
v Michalovciach na pešej zóne a
pri všetkých nákupných centrách
a v obciach okresu Michalovce.
Páči sa Vám čo robíme? Skúste
prosím popremýšľať o tom, že by
ste našu činnosť podporili.
Jarmila Margová

E-komunikácia

Sociálna poisťovňa pokračuje
v projekte rozširovania elektronických služieb pre svojich klientov. Namiesto papierových dokumentov budú môcť lekári podobne ako zamestnávatelia posielať
svoje výkazy, ktoré im prepláca
Sociálna poisťovňa, prostredníctvom internetu.
Pre lekára to bude znamenať
zrýchlenie procesu úhrady, zníženie administratívnej zaťaženosti a nákladov a okamžitý prístup
k informáciám cez portál Sociálnej poisťovne SES. Novinkou
bude aj možnosť vygenerovania
potvrdenia o úhrade za zdravotné výkony na účely účtovníctva.

Zavedením tohto projektu
do praxe v žiadnom prípade nedôjde k navýšeniu práce lekára,
ale pôjde iba o zmenu spôsobu
komunikácie v prospech všetkých účastníkov.
V súčasnosti Sociálna poisťovňa v súčinnosti s vybranými
lekármi a dodávateľmi ambulantných softvérov spustila testovaciu prevádzku projektu. Nová
elektronická služba bude plošne
2 700 poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti sprístupnená v máji
2012. Zamestnanci Sociálnej poisťovne lekárom pri zriaďovaní
tejto služby ochotne poradia.
ml

zvieratká na adopciu

Majky

je veľmi milý, aktívny, hravý,
mladučký, asi ročný psík malého
vzrastu, s ktorým sa určite nebudete
nikdy nudiť. Vhodný do bytu aj
k rodinnému domčeku, k aktívnej
rodinke, aj k deťom. Rozumie si iba
so sučkami, psíkovia mu nie sú veľmi
sympatickí. Podmienkou adopcie
je podpísanie adopčnej zmluvy
a uhradenie adopčného poplatku.
Kontakt: 0910 161 789
utulokmi@gmail.com

Príroda sa nezadržateľne prebúdza. Cyklus nového vegetačného obdobia ohlasuje lupienkami kvetov stromov a kríkov najkrajší mesiac
roka. Všetko kvitne, všetko rastie, všetko sa zelená novými farbami prekrásnej prírody. Pestrá paleta jarných kvetov je zo dňa na deň pestrejšia
a krajšia. Je skoro hriechom nepokochať sa toľkou krásou.
Je priam až neuveriteľné pre človeka, že dynamikou plynutia času sa
o chvíľu všetko zmení. No tak je tomu nielen v prírode. I ľudské spoločenstvo časom pozabudlo, že májové dni majú v spoločenskom podvedomí aj iné stopy. V našom kalendári sú štátnymi sviatkami. Mladšej
generácii už ale veľa nehovoria. Pritom sú koreňmi našej dnešnej existencie a dosiahnutej spoločenskej úrovne. Hneď prvý máj. Je sviatkom
boja za osemhodinový pracovný čas. Za práva na prácu za spoločensky
prijateľných podmienok. Za dôstojnosť v právach pracujúcich. Sviatkom
boja proti otrockej práci detí. Priniesol množstvo ľudských obetí pri potlačení pokojných protestov. Pritom prvky zneužívania pracovného času
a práva na prácu sú otvorené aj v dnešnej vyspelej spoločnosti. Ani druhý májový štátny sviatok pre dnešnú generáciu veľa neznamená. Pritom
ôsmy máj priniesol koniec najstrašnejšej vojny novodobých dejín. Korene jej vzniku tlejú v dnešnej spoločnosti. Vo forme rasovej nadradenosti,
neznášanlivosti, náboženskom fanatizme, extrémizme rôzneho zafarbenia. Ľudstvo by malo aspoň v tieto dni pamätať na poučenia z týchto
hrozieb. Bez falošného pátosu by si malo uctiť obete týchto kataklyziem.
Malo by sa v tichej piete nad obeťami zamyslieť aj nad dnešnou súčasnosťou. Obete predchádzajúcich udalostí nech nás varujú pred novými
nebezpečiami. Ich prezlečenie do nových čias a ideí nech bude pre nás
mementom. Tešme sa z radosti mája. Tešme sa z mierovej skutočnosti.
Tešme sa z práce a úspechu. No nezabúdajme ani na tieto udalosti a na
tých hrdinov, ktorí spočinuli aj v našej zemi za našu prítomnosť.
Príjemné prežitie sviatočných májových dní želá
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo

Hostia: JUDr. Dorič a RSDr. Repovská
Téma: Rozsah poskytovania sociálnych služieb
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

z rokovania mestského zastupiteľstva
denne od soboty o 14.00 hod.

Predstavujeme mestskú políciu
Od 1. januára 2012 príslušníci MsP Michalovce vykonávajú
službu podľa nového členenia a to tak, že mesto je rozdelené do 6
služobných obvodov a do každého služobného obvodu sú pridelení konkrétni policajti, ktorí tam budú vykonávať obchádzkovú
a hliadkovú službu s tým, že za zverený obvod aj zodpovedajú.
V predchádzajúcich číslach Michalovčana sme vám predstavili
všetky obvody, dnes vám predstavujeme ekologickú hliadku:
ekologická hliadka

st. inšp. Ing. Anton Tadian

st. inšp. Milan Lechan

Občania sa môžu na týchto policajtov obracať vo veciach, ktoré majú
v kompetencii mestskí policajti počas náhodných stretnutí, alebo ich
osobne navštíviť na oddelení MsP na Ul. duklianskej č. 4. Pokiaľ svoje
požiadavky oznámia na oddelení MsP, tieto budú príslušným policajtom tlmočené a sú povinní sa nimi zaoberať a promptne ich riešiť.
JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP

Spoznaj svoj Zemplín
Mládežnícke zastupiteľstvo
mesta Michalovce pod vedením
svojho predsedu Tomáša Doležala zorganizovalo 13 apríla turistický výjazd pre svojich členov
ale aj pre žiakov základných škôl.
Táto turistická akcia je jednou
z častí projektu organizácie pod
názvom Spoznaj svoj Zemplín.
Zúčastnilo sa jej dvadsaťtri členov mládežníckeho zastupiteľ-

stva a pätnásť žiakov Základnej
školy na Ulici krymskej v Michalovciach. Cieľom bolo odtrhnúť
mladých ľudí od počítačov a vybrať sa na jeden deň do prírody.
Ukázať im lepšie náš región a krásy, ktoré sa tu nachádzajú. Fotografie a viac informácií o ďalších
akciách, ktoré pripravujú nájdete na ich webovej stránke www.
mzmmichalovce.estranky.sk

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
ponúka byty do nájmu

v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.79/2004 o podmienkach prideľovania
nájomných bytov na Ulici konečnej v bytovom dome “H” v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne od 23. 4. 2012 do 10. 5.
2012. Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.
Počet bytov: 2
Číslo bytu Adresa
Poschodie Počet izieb Podlahová plocha
B-6
Ul. konečná 18 3. poschodie 3-izbový
67,71 m2
C-10
Ul. konečná 20 5. poschodie 3-izbový
71,56 m2
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s užívaním bytu): 1,32 €/m2
Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta
Michalovce www.michalovce.sk, odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Obvodného úradu Nám. slobody 1
v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.



dva týždne v kultúre...

Michalovčan informuje...

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:

Jarný jarmok
30. 4. 2012 – pondelok
8.00 hod.
Súťaž vo varení kotlíkového guľášu (gazdovský dvor)
10.00 hod. Slávnostné otvorenie jarmoku, (tribúna pri MsÚ)
12.00 hod. Vyhodnotenie súťaže vo varení kotlíkového guľášu
16.00 – 16.45 Vystúpenie dychovej hudby Vychodňare
z Humenného
17.00 hod. Stavanie mája v podaní súboru Zemplín
18.00 hod. Ľudová zábava s hudobnou skupinou ŽOBRÁCI
1. 5. 2012 – utorok
8.00 hod.
Pohár primátora mesta - OTVÁRANIE VODY
Pretek v love rýb udicou detí (Baňa)
9.30 hod.
MITINGY POLITICKÝCH STRÁN
10.30hod.
ŠTART VII. ročníka IN LINE MARATÓNU
NA KORČULIACH A IN LINE HOBBY
11.00 hod. ŠTART XXVIII. Podvihorlatského maratónu
a XII. Michalovského polmaratónu
11.00 hod. XI. ročník jazdeckých pretekov
JARNÁ CENA MICHALOVIEC
30. 4. – 1. 5. Ulička remesiel
Pietny akt kladenia vencov
pri príležitosti 67. výročia oslobodenia republiky
7. 5. 2012, 11.00 hod., Cintorín Červenej armády na Hrádku
Vernisáž výstavy
X. ročníka medzinárodného maliarskeho a sochárskeho sympózia
9. 5. 2012, 15.00 hod., malá galéria MsKS

Výstavy
PREMENY ŽENY
KRISTÍNA PAVLUVČÍKOVÁ a GALÉRIE UMĚNÍ PP - ČR
do 8. 5. 2012, malá galéria MsKS
Medzinárodné maliarske a sochárske sympózium
výstava diel X. ročníka, 9. 5. – 1. 6. 2012

Program kina Centrum
27. – 29. 4. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
BOJOVÁ LOĎ
akčný, sci-fi		
Digitálna 2D projekcia, Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

premiéra
USA
2012
slovenské titulky

27. 7. piatok o 17.30 hod.
28. – 29. 4. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
HURÁ DO AFRIKY
animovaný film
Digitálna 3D projekcia. Vstupné: 5 €
Mládeži prístupný

premiéra
NEMECKO
2010
slovenský dabing

2. – 3. 5. streda, štvrtok o 19.30 hod.
MILÁČIK 		
dráma		
Digitálna 2D projekcia. Vstupné 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

premiéra
USA
2012
české titulky

4. – 6. 5. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
EŠTEBÁK		
trpká komédia
Digitálna 2D projekcia. Vstupné 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

premiéra
SR/ČR/POĽSKO
2012
originál verzia

5. 5. sobota o 17.00 hod.
6. 5. nedeľ o 16.00 hod.
SNEHULIENKA
dobrodružný, komédia, fantasy
Digitálna 2D projekcia. Vstupné 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

premiéra
USA
2012
české titulky

9. 5. streda o 19.30 hod.
ANJELI		
dráma		
Digitálna 2D projekcia. Vstupné 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

premiéra
SR
2012
originál verzia

10. – 11. 5. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
12. – 13. 5. sobota, nedeľa o 16.00 a 19.30 hod.
AVENGERS: POMSTITELIA
akčný, dobrodružný
Digitálna 3D projekcia. Vstupné 6 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

premiéra
USA
2012
slovenské titulky

Múdre hlávky
zachránili rozprávky

Mesiac marec si už tradične
spájame nielen s príchodom jari,
ale i s knihou. Keďže v dnešnej
pretechnizovanej dobe mladí ľudia siahnu radšej po počítačovej
hre ako po knihe, žiaci 8. ročníka
ZŠ na Moskovskej ulici sa rozhodli
svojim mladším spolužiakom z 1.
stupňa priblížiť čaro knihy trochu netradičným spôsobom. Ako
šibnutím čarovného prútika sa zo
starších žiakov stali rozprávkové
bytosti, ktoré formou zážitkového učenia vtiahli mladšie deti do
sveta rozprávok. Prostredníctvom
zábavných, vedomostných i tvorivých úloh zachraňovali pople-

tený rozprávkový svet, a zároveň
si obohacovali svoje vedomosti
i zručnosti. Napokon zložili slávnostný sľub skutočného čitateľa
a stali sa právoplatnými členmi našej zrenovovanej školskej
knižnice. Po príjemne strávených
chvíľach vo svete fantázie bolo
pre deti pripravené sladké občerstvenie. Pevne veríme, že naši
malí čitatelia svoj sľub dodržia
a veľkých ôsmakov bude pri srdci hriať pocit, že svojim mladším
kamarátom takouto zaujímavou
formou ukázali čaro obyčajnej,
a pritom úžasnej knihy.
Kabinet SJL

Dominik Šandrej
Matúš Taňkoš
Katarína Dziaková
Marián Lörinc
Dávid Kendra
Jakub Sabo
Nikolas Fedák
Victor Dejmek
Päť študentov zo SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach, zo študijného
odboru služby v cestovnom ruchu, úspešne prezentovalo región Zemplín
na celoslovenskej súťaži Vitajte v našom regióne, ktorá sa konala 13. apríla 2012 v Košiciach. Päťčlennému tímu sa podarilo získať 1. miesto
v kategórii Najoriginálnejší maskot a 2. miesto v kategórii Najlepší prezentačný tím. Cieľom súťaže, ktorú organizuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť, je prezentovať svoj
región ako zaujímavú destináciu cestovného ruchu. Súťažný tím, ktorý si
dal názov CK TATOŠI (Tatry, Tokaj, Šírava), v ponuke Potulky po Zemplíne prezentoval zaujímavosti sobranského a michalovského okresu. Ponúkali vlastnoručne vyrobené aj získané prezentačné materiály.

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Róbert Balog
a Izabela Miľová
Andrej Daňo
a Ľubica Lojziová
Peter Okruhľanský
a Mgr. Barbora Bendzáková
Gabriel Vahila
a Dominika Trčková

Premeny ženy
Takýto názov má ucelená expozícia, ktorá je širokej
verejnosti dostupná v galérii
mestského kultúrneho strediska od 2. apríla. Aj keď v autorstve je dominantnou študentka
Technickej univerzity v Liberci
Kristína Pavluvčíková, ktorá
študuje technológiu odevov
a textilu, jej návrhy a následne
realizované modely dopĺňajú
kolorované kresby a oleje stredovekých kostýmov otca Petra.
Treťou časťou expozície sú akty

ženy strýka Štefana Pavluvčíka
a akty ceruzou v prevedení otca
Petra. Celá expozícia upriamuje
pozornosť na dôstojnosť ženy
v samotnom odeve, ale nestráca ju ani bez neho. Nakoľko
otec a dcéra žijú v Hraniciach
na Morave, výstava má medzinárodný charakter a je organizovaná v spolupráci s Galériou
umění v Prahe. Spomínaná expozícia bude verejnosti prístupná do 8. mája.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Ôsmaci v Matici
Hodina dejepisu v priestoroch
Domu Matice slovenskej bola pre
ôsmakov zo Základnej školy na
Ul. Moussona nevšedným zážitkom. Učivo o Matici slovenskej
o to viac nadchlo žiakov, že im ho
odprezentovali riaditeľka JUDr.
Kušnírová a jej tajomníčka, lektorka pre spoluprácu s mladými
matičiarmi PhDr. Obšatníková.
Touto cestou sa chceme poďakovať obom dámam za ich
srdečný a ústretový prístup a za
podrobné informácie. Pani ria-

diteľka vyzdvihla poslanie, ciele
a činnosť súčasnej Matice, pani
tajomníčka načrela do jej histórie. V závere nášho päťdesiatminútového rozprávania si pracovníčky Domu Matice slovenskej
pripravili pre žiakov poučný test.
Odmenou za zvládnutie úloh bol
malý darček pre všetkých žiakov
– pero s logom Matice slovenskej.
Verím, že spolupráca našej školy
s touto celonárodnou inštitúciou
sa bude naďalej sľubne vyvíjať.
Mgr. Rudášová

Milan Bobik
a Erika Činčarová
Igor Bali-Jenčík
a Gabriela Petrecová
Peter Trčka
a Jaroslava Kuchtová

Blahoželania
V týchto dňoch oslávila svoje krásne životné
jubileum 90 rokov naša drahá

Margita Uhľárová

Všetko najlepšie k jubileu,
aby si v zdraví a spokojnosti
ešte dlho pobudla medzi nami.
Deti s rodinami, pravnúčatá starkú objímajú.
5. máj bol svadobným dňom pre

Pavlu a Ladislava
Hrindovcov

Spoločnú cestu životom
zdieľajú už 50 rokov.
K ich zlatej svadbe
im hojnosť Božích milostí
a požehnania
do ďalších dní vyprosujú
dcéra Mária s rodinou,
syn Daniel s rodinou
a syn Lukáš
i celá ostatná rodina.
Nech ich príklad služby,
obety a lásky
je povzbudením pre mnohých.

Pozvánka na Noc
Nájdi pokoj duše
múzeí v Michalovciach
V rámci príprav celoslovenského podujatia Noci múzeí
a galérií 2012, ktoré sa bude konať dňa 19. mája ponúka predpredaj vstupeniek na nočnú zážitkovú prehliadku múzea spojenú s ukážkou a ochutnávkou
stredovekej kuchyne. Vstupenky sú na predaj v troch časových
intervaloch (20.00, 21.00, 22.00
hod.) v obmedzenom počte 20
ks na 1 časový interval, ktorými sa návštevníci preukážu pri

vstupe. Cena vstupenky je 6 € za
1 osobu zahŕňa:
– zážitkovú prehliadku múzea
– stredoveké menu pre 1 osobu
(nápoj podľa výberu a stredoveká mäsová špecialita s prílohou)
Vstupenky je možné zakúpiť
len v predpredaji do 16. 5. 2012 na
sekretariáte Zemplínskeho múzea. Bližšie informácie ohľadom
podujatia Noci múzeí a galérií
a predaja vstupeniek: 056/644 10
93, sekretariat.zm@gmail.com

Skupina Hostel krstila
debutový album
Slovenská hudobná skupina
HOSTEL uviedla v sobotu 21.
apríla na hudobný trh debutový
album s názvom INFORMATION PINBALL. V ten istý večer
album za účasti regionálnych
médií uviedla do života v michalovskom klube KaeMko. Krstným otcom albumu bol zástupca
letného Easthetic festivalu, na
ktorom kapela vlani vystúpila.
Formáciu Hostel v súčasnosti
tvoria: Slavomír “Septy” Valaštek
(spev, klávesy), Maroš “Majkee” Mišley (basgitara, klávesy),
Milan “Majlan” Hredzák (bicie
nástroje, perkusie). Na albume,
ktorý si kapela sama produkovala, pracovali 6 mesiacov.

HOSTEL v ten večer pokrstil
nielen nový album, ale aj vlastnú
webovú stránku www.hostelmusic.eu. Krstným otcom bol známy spevák Maťo Husovský z Komajoty, ktorý spestril príjemnú
atmosféru vlastnou produkciou.
Skvelú atmosféru vystupňovali
hity ako napr. Ráno v novinách,
Mesto v nás, Anjel. Po krstoch
nasledovalo live vystúpenie
HOSTEL, kde hostia prvýkrát
počuli live skladby z nového albumu. Event vyvrcholil programom známeho dj DnBIO.
Hostel svoju novinku predstaví
na krátkom jarnom turné po mestách na východnom Slovensku.
Maroš Mišley

Neuveriteľne plodný a vitálny
umelec MUDr. Juraj Duda predstavuje verejnosti ďalší výber
polytematickej poézie zaznamenávajúci tradičné náboženské,
filozofické i súčasné socioekonomické pohľady na záhadu neprehľadných ľudských vzťahov.
Vo svojej štvrtej obsiahlej básnickej knihe Čakanie na brieždenie (Renoma Michalovce 2012)
spod vrstiev ľahostajnosti a nezáujmu odkrýva závažné problémy
hýbuce našimi modernými dejinami a zdôraznením nutnosti
návratu k prazákladom kresťanskej morálky ukazuje možné východiská z pretrvávajúcej krízy
nášho spoločenstva.

Svojím krédom „Evanjelizovať
svet je príkaz pre nás“ vyznačuje
povinnosť každého kresťana napĺňať svoj život skutkami, oslavujúcimi Boží majestát. O správnom
konaní svedčí aj vnútorná radosť,
ktorú pociťujeme, keď vykonáme
šľachetný čin z lásky k blížnemu.
Veríme, že v zbierke nájde
každý čitateľ žriedlo poučenia,
nádeje a múdrosti. Splní poslanie, ak poteší čo len jedného
v žiali, zotrie slzu z oka. Autor
nám odkazuje: „Ak si myslíš, že
trpíš nevinne, pohliadni na kríž.
Z výšky svojho sebavedomia
a snáď i pýchy sa zníž a nájdeš
pokoj duše...“
ervín ochman

Skamenení svedkovia
treťohôr

Jedinečnú možnosť dotknúť
sa dreva starého niekoľko miliónov rokov máte v Zemplínskom
múzeu v Michalovciach.
Pozoruhodnú zbierku skamenených driev z obdobia treťohôr zapožičali múzeu amatérski
geológovia, manželia František
a Jarmila Chvancovci z Prešova. Na výstave uvidíte nálezy
skremeneného, zopalizovaného
a zvápenateného dreva staré 23
– 2,5 milióna rokov. Nálezy pochádzajú prevažne z lokalít Slánskych vrchov, kde vďaka pôso-

beniu sopečnej činnosti a vody
boli v dávnych dobách vhodné
podmienky na ich zachovanie.
Najväčší skamenený kus váži
až 300 kg a meria 160 cm. Dosiaľ
ho mohli obdivovať len návštevníci Východoslovenského múzea
v Košiciach.
Manželia svoje objavy prvýkrát verejne vystavujú v Zemplínskom múzeu. Návštevníci ich
môžu zhliadnuť v prírodovednej
expozícii múzea do 31. júla v čase otváracích hodín múzea.
zm



dva týždne v športe...
Posolstvo Slovenska Hrám XXX. olympiády
v Londýne 2012 – olympijská štafeta Michalovce
7. 5. 2012, 10.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Atletika
Hobby In – Line na korčuliach
I. ročník, 1. 5. 2012, 10.30 hod.
In – Line maratón
VII. ročník, 1. 5. 2012, 10.30 hod.
Michalovský polmaratón
XII. ročník, 1. 5. 2012, 11.00 hod.
Podvihorlatský maratón
XXVIII. ročník, 1. 5. 2012, 11.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Basketbal
1. BK – Kežmarok
Východoslovenský pohár kadetov
13. dvojkolo, 28. 4. 2012, 13.00 hod. a 15.00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485
1.BK – Kovohuty Krompachy
1.kolo play-off mužov, 1.5.2012, 19.15 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Futbal
MFK Zemplín – MŠK Žilina
I. LS/MD U19, U17 – 23. kolo
28. 4. 2012, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
MFK Zemplín – MŠK Rimavská Sobota
II. liga mužov – 27. kolo, 28. 4. 2012, 19.30 hod.
MFK Zemplín B – MŠK Tesla Stropkov
Majstrovstvá regiónu Východ – 23. kolo, 29. 4. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
MFK Zemplín – ŠŠK KAC Košice
I. LSŽ VA/SŽVB U15, U14 – 21. kolo
4. 5. 2012, 10.00 hod. a 12.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
TJ Močarianska – FK Roma Trhovište
II. B trieda mužov ObFZ – 20. kolo, 6. 5. 2012, 16.30 hod.
Info: Juraj Sabov, tel.: 0907 977 758

Hádzaná
HC WinLAND – Topoľčany
finálová časť extraligy mužov o 5. – 8. miesto, 27. 4. 2012, 18.30 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559
HK Iuventa – HK Piccard Senec
1. semifinálový zápas národného finále play-off
28. 4. 2012, 17.00 hod.
2. semifinálový zápas národného finále play–off
29. 4. 2012, 10.30 hod.
HK Iuventa juniorky – Inter SC Bratislava
I. liga žien – 19. kolo, 29. 4. 2012, 15.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel. 0918 159 219
HC winLAND – HK Modra
I. liga mladšieho dorastu – 25. kolo, 5. 5. 2012, 15.00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559
HK Iuventa – Bernolákova Košice
Finálová skupina I. LM/SD – 6. kolo
6. 5. 2012, 13.00 hod. a 15.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel. 0918 159 219

primátor mesta Michalovce
vypisuje podľa zákona č.552/2003 Z.z. v platnom znení
o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície:

vedúci (a) odboru sociálnych vecí
Mestského úradu v Michalovciach
Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce
Kvalifikačné predpoklady:
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
b) celková prax minimálne 8 rokov, z toho v riadiacej činnosti
minimálne 3 roky
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s obsadzovanou
funkciou:
a) uchádzač (ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
(podľa zák.552/ 03 Z.z.)
b) bezúhonnosť ( podľa zák.552/ 03 Z.z.)
c) spracovať projekt organizácie a riadenia odboru
d) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom
e) znalosť právnych a ekonomických noriem v oblasti samosprávy
a náplne činnosti odboru
f) znalosť práce s PC - Windows, kancelársky balík MS Office
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť
prihlášky:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením
dosiahnutej praxe
c) čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony
v plnom rozsahu
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
e) projekt organizácie a riadenia odboru
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 15. 5. 2012, (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená)
na adresu Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 07101
Michalovce s označením “Výberové konanie vedúci(a) odboru sociálnych vecí. (Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením). Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.
Poznámka: Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas
Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení
výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa
archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.
Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky.

malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám garáž s vysporiadaným pozemkom na Ulici
M. Rázusa. Cena dohodou. Tel.: 0949 172 053
n Predám 7-izbový poschodový rodinný dom s pozemkom
1 400 m2 v tichej lokalite – Biela hora. Cena dohodou.
RK prosím nevolať. Tel.: 0907 481 514
n Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom
a elektromerom. Tel.: 0940 752 138
n Predám rodinný dom vo Vinnom. Orientačná cena 45 000 €.
Tel.: 0911 313 946
n Predám pozemok Ulica tichá, Michalovce – 530 m2
– 43,00 €/1 m2. Tel.: 0905 429 794
n Predám 3-izbový byt v osobnom vlastníctve. Byt je po
čiastočnej rekonštrukcii. Nachádza sa na Zakarpatskej ulici,
5. poschodie. Cena dohodou.
Tel.: 0908 986 236, 0918 051 479
n Prenajmem 1-izbový byt – rekonštruovaný v Michalovciach
pre nefajčiara. Tel.: 0949 684 536
n Predám rodinný dom so záhradou a pozemkom blízko
Michaloviec. Tel.: 0918 479 575

Rôzne

VK Michalovce – Giraltovce
Majstrovstvá oblasti Východ, ženy, juniorky, kadetky
18. kolo, 29. 4. 2012, 10.00 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

n Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom
technickom stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003.
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050
n Predám štartér na Škodu Favorit – 1 ks menší + 1 ks
s prevodovkou. Cena dohodou. Tel.: 0910 581 273
n 39-ročná matka s 12-ročným synom hľadá súrne ubytovanie.
Zn. Lacno + pomoc v domácnosti. Tel.: 0904 667 004
n Predám bukové odrezky. Tel.: 0908 102 786
n Predám roksor – hrúbka 10, dĺžka 12. Tel.: 0907 422 304
n Odstúpim zabehnutú prevádzku Fast food v centre
Michaloviec. Tel.: 0907 607 905

Turistika

Služby

Cyklojarné kilometre
XI. ročník, 28. 4. 2012
Blatná Polianka – Ranč, cyklo, 1. 5. 2012
Info: Anton Hasák, tel. 0908 027 602

n Doučujem matematiku – ZŠ, SŠ, VŠ – 1. ročník.
Tel.: 0948 059 051
n Pre podnikateľské subjekty robím účtovníctvo, europrojekty,
švajčiarske a nórske fondy ... Tel.: 0948 059 051
n Komplexné účtovníctvo. Najvýhodnejšie hypotéky
a poistenie - všetky banky a poisťovne.
Tel.: 0915 644 489, www.ekonomickesluzby.eu
n Strechy, sadrokartóny – odborná montáž + materiál.
Tel.:0907 922 100, www.cackostav.szm.com
n Tepovanie a čistenie kobercov. Zabezpečujeme kvalitné
hĺbkové tepovanie a čistenie kobercov a sedacích súprav.
ČS Slovnaft, Sobranecká cesta, Michalovce. Tel.: 0905 421 782

Jazdectvo
Jarná cena Michaloviec
XI. ročník, 1. 5.2012, 11.00 hod.
Info: Mgr. Martin Bulík, tel.: 0905 284 244

Volejbal

Podhoroď – Bralo – Beňatina
1. 5. 2012, Info: Ing. Zdenek Šteliar, tel.: 0905 550 243
Na bicykli po Zemplíne
XIX. ročník, 8. 5. 2012
Info: Anton Hasák, tel. 0908 027 602
Značkárska nedeľa – Svetový deň turistiky
8. 5. 2012, Info: Ing. Zdenek Šteliar, tel.: 0905 550 243

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
Mária Habaľová, 84-ročná
Iveta Kratková, 44-ročná
Anna Mattová, 97-ročná
Anna Kačmarská, 89-ročná
Ing. Tomáš Rajnoha, 74-ročný
Blažej Kolibáš, 63-ročný
Valéria Klimková, 84-ročná
Dana Jackuličová, 45-ročná
Paraska Belejová, 85-ročná
Milan Ivan, 61-ročný
Zuzana Rimková, 85-ročná

Spomienky
Dňa 24. apríla uplynulo 7 rokov,
keď nás navždy opustil milovaný otec,
dedo a pradedo

Emil Fedorčák

spomína dcéra Klára,
syn Martin a syn Emil s rodinami
Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote, láske a dobrote.
Dňa 5. mája 2012 uplynú 3 roky,
keď dotĺklo šľachetné srdce našej milovanej
mamky, babky a prababky

Magdalény Farkašovej

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina
Dňa 5. mája uplynie 5 rokov,
keď nás navždy opustil náš drahý

Michal Ďuraško

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie,
ten, kto Ťa mal rád, nezabudol.
Čas plynie, smútok zostáva.
s láskou spomínajú manželka, syn, dcéra
s rodinami a dcéra Slávka

Dňa 1. mája uplynie 20 rokov,
keď nás navždy opustil náš drahý

Michal Dzurjo

Všetci, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
s láskou na neho spomínajú dcéry Marta
a Blažena, synovia Edo, Michal, Dušan
a nevesta Želmíra s rodinami
Dňa 26. apríla 2012 uplynul rok,
čo nás navždy opustil drahý manžel,
otec, dedko a pradedko

MUDr. Ladislav Novotný
s láskou spomína manželka
a synovia s rodinami

Dňa 6. apríla uplynuli 2 roky,
keď nás náhle opustil náš otec,
svokor, dedo a švagor

Štefan Jacko

Priatelia a známi,
ktorí ste ho poznali a mali radi,
spomeňte si s nami.
Nič viac vám už nemôžeme dať,
len kahanček zapáliť,
kytičku kvetov na hrob dať
a s láskou na vás spomínať.
Dňa 24. apríla 2012 sme si pripomenuli
7. výročie chvíle,
čo nás navždy opustil náš drahý otec

Ladislav Szailer

a 8. mája 2012
si pripomenieme už 21. výročie
úmrtia našej drahej mamy

Alžbety Sailerovej
s láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
zverejňuje zámer

podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších zmien a doplnkov
PrenAjať PriamyM prenájmom
za účelom prenájmu, nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte
na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 17. mája 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
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