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Rekonštrukcia
Základnej Školy
Michalovská
nemocnica
dostáva
novú fazónu
Nemocnica Svet zdravia
Michalovce dokončila
koncom mája 2015
prvú fázu rekonštrukcie
budovy infektologického
pavilónu. Tá zahŕňala
výmenu strechy, inštaláciu
nových okien, zateplenia
a fasády. Vo vnútri bol
vstavaný nový výťah
a v súčasnosti prebieha ešte
rekonštrukcia schodísk
a sociálnych zariadení.
Vynovené boli tiež priestory
infektologickej ambulancie.
Farba a dizajn novej fasády sa už nesú
v štýle nemocnice novej generácie, ktorá by mala byť v prevádzke od januára
2018. Hodnota celkovo vynaložených
investícií do infektologického pavilónu
je vyše 255-tisíc eur.
„Sme radi, že nášmu partnerovi – spoločnosti Svet zdravia, a. s., sa podarilo splniť ďalšie z náročných predsavzatí. Dnes
sme svedkami skrášlenia jednej z budov
nemocnice a jej okolia. Michalovčania tak
získavajú konkrétnu predstavu o tom, ako
by mala o dva roky vyzerať nová nemocnica, ktorú celý Zemplín už netrpezlivo
očakáva,“ vysvetlil Viliam Zahorčák, primátor mesta Michalovce.
Výskyt infekčných ochorení má značne sezónny charakter. Každoročne v letných mesiacoch sa na infektologickom
oddelení liečia desiatky pacientov s akútnymi infekčnými črevnými ochoreniami. Ich zvýšený výskyt súvisí s vysokými
vonkajšími teplotami, čo podmieňuje
rýchlejší rast a množenie choroboplodných zárodkov vo vonkajšom prostredí. Vyvolávateľmi týchto ochorení sú
baktérie, vírusy a parazity. Najčastejšie
sú to salmonelózy, bacilová červienka,
kampylobakterové hnačkové ochorenia
a u detí rotavírusové infekcie.
„Ťažšie formy hospitalizujeme, ľahšie
formy liečime ambulantne. Výskyt tohto
typu infekcií nezávisí od veku pacienta.
Najťažšie sa však prejavujú u malých detí
a starších osôb, u ktorých môžu spôsobiť
zlyhanie orgánov, čo si potom vyžaduje intenzívnu medicínsku starostlivosť,“
spresnil MUDr. Štefan Zamba, primár
infektologického oddelenia nemocnice
Svet zdravia Michalovce.
Zažívacie problémy sú však často spojené aj s dovolenkou v zahraničných destináciách. Mali by sme preto dbať na zvýšenú
hygienu pri príprave potravín, konzumovať
len dôsledne umyté ovocie a používať tekutiny len z balených fliaš, pretože zdrojom
infekcie môže byť aj ľad v nápoji.
ts

M

esto Michalovce začína realizovať projekt financovaný z Regionálneho
operačného programu v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu
mesta Michalovce – Komunitný rozvoj a sociálna inklúzia MRK v meste
Michalovce. Projekt Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Moskovská získal
nenávratný finančný príspevok vo výške 1 420 105,60 €. Výška NFP predstavuje
95 % oprávnených nákladov, Mesto sa bude podieľať 5 % spolufinancovaním.

Budova základnej školy sídli
v budovách na uliciach Moskovskej
a Mlynskej a je v prevádzke od roku
1962 (Moskovská ul.) resp. od r. 1993
(Mlynská ul.). Od doby uvedenia do
prevádzky nedošlo k výraznému investovaniu do týchto budov, s výnimkou rekonštrukcie telocvične a hygienických zariadení. Budova na Ulici
mlynskej je poškodzovaná aj z dôvodu absentujúceho oplotenia, zdevastovaného obyvateľmi lokality.
Výsledkom dlhodobého nedostatku
zdrojov pre investície je neuspokojivý
stavebno-technický stav objektov školy
a zvyšovanie prevádzkových nákladov,
nevyhovujúce tepelno-izolačné vlastnosti konštrukcie obvodového plášťa
a strešnej konštrukcie, presakovanie
zrážkovej vody cez strechy a obvodové
murivo, poškodené vonkajšie aj vnútorné omietky stien, zastaralé a opotrebované výplne otvorov – okenné
rámy sú rozsušené a prehnité.
V budove na Mlynskej ulici je
dvojzmenná prevádzka vyučovania
z dôvodu malej kapacity budovy, sú
v nej len štyri triedy. Rodičia nechcú
dovoliť svojim malým deťom v roční-

koch 1. – 4. navštevovať školu na Moskovskej ulici, keďže je nutný prechod
cez cestu 1. triedy, trvajú na umiestnení detí v budove na Ulici mlynskej.
Budova nie je debarierizovaná, nemá
jedáleň ani výdajňu teplej stravy.
Prístavbou vzniknú ďalšie štyri
triedy ZŠ a jedna trieda prípravného ročníka MŠ, včítane oddychovej
miestnosti Odstráni sa dvojzmennosť
v škole, vytvorí sa možnosť prípravy
detí do 1. ročníka a v prístavbe vznikne jedáleň s kapacitou 200 jedál denne s výdajňou stravy a zázemím.
Zvýši sa energetická hospodárnosť
objektov školy prostredníctvom zateplenia o celkovej ploche 4 361,5 m2
výmenou výplňových otvorových konštrukcií, rekonštrukciou striech a zateplením obvodového plášťa. Vybudovaním kotolne, zateplením objektu a výmenou otvorových konštrukcií dôjde k
zníženiu vysokých nákladov elektrickej
energie na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu, stavebnými úpravami dôjde
k zníženiu energetickej náročnosti objektov školy v priemere o 40 %.
Dôjde k technickému zhodnoteniu
objektov školy z pohľadu hygienických

a bezpečnostných požiadaviek rekonštruovaním hygienických zariadení
a výmenou nášľapných vrstiev podláh
v objekte školy na Mlynskej ulici. Objekt školy sa sprístupní aj imobilným
osobám vybudovaním bezbariérových prístupov, rovnako aj prístavba
je navrhnutá v zmysle bezbariérových
štandardov. Súčasne bude vybudované nové oplotenie na ochranu rekonštruovanej budovy a prístavby.
Realizáciou projektov sa zvýši úroveň mikroklimatického prostredia
oboch škôl, vytvoria sa kvalitatívne lepšie podmienky pre vlastné vzdelávanie
žiakov i pre pedagogických zamestnancov, vytvorí sa kultúrnejšie a zdravšie
prostredie, ktoré má nepriamo vplyv na
zdravie a žiacky výkon. Úsporou finančných prostriedkov v oblasti prevádzkových nákladov sa vytvárajú predpoklady pre rozvoj ďalších dôležitých atribútov kvality života v danom prostredí
a jeho zatraktívnenia pre zvýšenie kapacity užívateľov, aj imobilných.
Keďže procesy verejného obstarávania boli kladne verifikované, projekt chce
Mesto ukončiť do konca roka 2015.
RNDr. Jana Machová

Cesta za svetlom a tieňom
Po rokoch štúdií, po mnohých hodinách prežitých v prírode, v meste, či za pracovným
stolom zorganizovali dvaja kamaráti už svoju druhú výstavu autorských fotografií
pod názvom Cesta za svetlom a tieňom.
Zakladajúci členovia Fotoklubu
Zempfo otvorili uplynulý piatok svoju výstavu.
Ako obaja autori svorne povedali,
k fotografickému umeniu majú blízko
už od detstva. „Keď ma rodičia nechávali v postieľke samého, potme som si premietal staré negatívy pomocou baterky
na stenu,“ zaspomínal si Orolín. Jeho
láska k fotografii narastala a fotoaparát
sa stal súčasťou jeho každodenného
života. Fotil svadby, krstiny, pohreby,
či futbalové zápasy. Neskôr sa stal redaktorom Zemplínskych novín a Hlasu Zemplína. Svoje skúsenosti využil
aj ako kameraman, strihač a technik
v michalovskej televízii Mistral. „Fotografia pre mňa znamená veľa – relax,
sebarealizáciu, sebavedomie, potešenie.
Objektívom sa snažím vidieť veci trochu
inak ako bežní okoloidúci,“ doplnil.
Ako priznal, veľa záberov vzniklo na
spoločných výletoch s dlhoročným kamarátom, spoluautorom výstavy Františkom Demským. „Od mladosti som
vyvolávaním kinofilmov a ich následnom zväčšovaní a upravovaní, strávil
stovky hodín v tmavej komore,“ zaspomínal Demský a doplnil, že fotografia
sa stala jeho celoživotným koníčkom.
V minulosti bol predsedom fotoklubu
Zemplín v Michalovciach a členom

Zväzu slovenských fotografov. V osemdesiatych rokoch absolvoval štvorročnú
diaľkovú školu fotografie, kde získal potrebné skúsenosti a prehľad. „Fotografia
je pre mňa zdrojom relaxácie, potešenia,
inšpirácie a nepreberného množstva zážitkov,“ uzavrel Demský.

Na výstave s názvom Cesta za svetlom a tieňom na vás čaká ukážka
z tvorby dvoch uznávaných fotografov.
Uvidíte, ako objektívom stvárnili krajinu, portrét či zátišie. Výstava potrvá
v priestoroch ZOS do 31. júla.
miš

Zdravotne
postihnutí
medzinárodná
športová súťaž

aktuality
MsKS Michalovce
a Zemplínske múzeum
vás pozývajú na

Špacirki
po varošu

Židia v Michalovciach
10. júla o 17.00 hod
Zraz účastníkov: pred MsKS
autobusová preprava
zabezpečená bezplatne

MsKS Michalovce
a Rímskokatolícka farnosť
Michalovce
vás pozývajú na

Michalovský
orgán
23. júla o 19.00 hod.
Rímskokatolícky kostol
Narodenia Panny Márie

MsKS Michalovce
vás pozýva na

Výstavu
z depozitu
malá galéria MsKS
do 31. júla

Pozývame vás na zápas
1. kola Fortuna ligy

Michalovce
Trenčín
sobota 18. júla
o 19.00 hod.
štadión MFK Zemplín
Michalovce


aktivity primátora
29. 6.
		
30. 6.
1. 7.
2. 7.
		
3. 7.
3. 7.
		
3. 7.
		

z pera viceprimátora

Na aktuálnu
tému

prijatie úspešných športovcov – reprezentantov
škôl a mesta
prijatie futbalistov MFK Zemplín Michalovce
rokovanie so zástupcami finančných inštitúcii
účasť na otvorení zrekonštruovaného
infektologického pavilónu v Nemocnici Š. Kukuru
porada primátora
účasť na promóciách absolventov vysokých škôl
etablovaných v našom meste
účasť na otvorení výstavy Cesta za svetlom
a tieňom fotografov S. Orolína a F. Demského

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré
boli predložené na III. zasadnutí MsZ v Michalovciach
28. apríla 2015. 			
(dokončenie)
Doc. Ing. Michal Stričík,PhD.
Interpelácia číslo 2: Na Sídlisku Stráňany je značne poškodený
chodník pozdĺž bytovky F na Ul. konečnej až k supermarketu
FRESH. Tento nesúvislý a na mnohých miestach rozdrobený asfaltový povrch chodníka spôsobuje problémy pri chôdzi hlavne
starším občanom, ale aj mamičkám s malými deťmi. Je možné na
tomto chodníku natiahnuť nový asfaltový povrch?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu chodníka zrealizujeme v priebehu 21. týždňa.
Interpelácia číslo 3: V jarných mesiacoch roku 2014 na začiatku Topolianskej ulice po pravej strane cesty v smere od Michaloviec medzi
kanálom Duša a prvými domami Technické a záhradnícke služby
mesta Michalovce vyčistili zarastené plochy od burín a náletových
drevín. Budú sa o tieto plochy starať TaZS nášho mesta aj naďalej,
alebo budú ponechané samovoľnému vývoju, nakoľko v priebehu
roku 2014 tam nebolo vykonaná žiadna iná úprava porastu?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
O spomínaný priestor sa staráme každý rok priebežne.
Interpelácia číslo 4: Na základe dotazov vlastníkov bytov z obytného bloku A6 na sídlisku SNP sa obraciam na Mesto s prosbou
o zabezpečenie kosenia pozemkov v okolí bytového domu A6
(hlavne v jeho vnútornom dvore, ktorý z južnej strany nie je oplotený a traktor tam má prístup). Na základe informácie od zástupcu
vlastníkov bytov sa jedná o mestské pozemky, ktoré boli v minulosti oplotené, ale už nie sú a vyžadujú si potrebnú starostlivosť.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Napriek zložitému prístupu do danej lokality kosenie zrealizujeme
v priebehu 21. týždňa a budeme to vykonávať priebežne.
Ing. Jozef Bobík
Vo volebnom obvode č. 4 – Západ patria cesty a chodníky medzi najstaršie v meste. Aj preto tu boli v ostatných rokoch cesty a chodníky
opravované vo zvýšenom rozsahu. Napriek tomu sa ešte vyskytujú
miesta, kde hrozia úrazy chodcov a nebezpečné situácie pre vodičov
motorových vozidiel, či cyklistov ako napríklad na Puškinovej ulici.
Navrhujem, aby boli cestná komunikácia a chodníky na Puškinovej
ulici čo najskôr opravené a zaradené do zoznamu na rekonštrukciu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Cestná komunikácia a chodníky na Puškinovej ulici budú zaradené
na rokovanie mestskej rady.

Drobci z Materského centra Drobec v rámci projektu, podporeného z grantu mesta Michalovce, s názvom Drobci spoznávajú hrady, zámky – históriu, navštívili Spišský hrad. Tu sa deti sa dozvedeli veľa zaujímavostí z jeho
histórie. Zúčastnili sa aj na Spišských folklórnych slávnostiach v Spišskom
podhradí. Výlet bol obohatený návštevou ZOO v Spišskej Novej Vsi.
Mgr. Adriana Jacečková

Minimálne dôchodky
V ostatnom čísle Michalovčana
som napísal, že dôchodcovia, ktorí
odpracovali tridsať rokov a viac,
budú mať od 1. júla nárok na minimálny dôchodok. Spodná hranica
minimálneho dôchodku 269,50 €
sa zvyšuje v závislosti od dĺžky odpracovaných rokov a bude sa každý rok automaticky upravovať.
Po schválení zákona sa ukázalo,
že Sociálna poisťovňa bude na posúdenie nároku na minimálny
dôchodok od dôchodcov potrebovať niekoľko listinných dokladov.
Samotné spracovanie dokladov
zaberie asi dva mesiace. Odhaduje sa, že asi desať tisíc dôchodcov
počas tejto doby bude ešte poberať dávky v hmotnej núdzi, ktoré
by po priznaní minimálneho dôchodku museli vracať úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto
riešenie by pre dôchodcov predstavovalo komplikovaný a chaotický stav. Preto Sociálna poisťovňa
začala pracovať na riešení, že dotknutí dôchodcovia dostanú pravdepodobne v novembri už upravený dôchodok aj s doplatkom od

Veteránska
kvapka krvi
Pri príležitosti
10. ročníka zrazu
veteránov sa organizátori
tohto tradičného a veľmi
obľúbeného podujatia
rozhodli zrealizovať
po prvýkrát mobilný
odber krvi v OC ZEMPLÍN.
Odber sa začal v sobotu krátko po 9.00 hodine a na príjemné
prekvapenie organizátorov sa
ho zúčastnilo takmer 40 darcov,
z nich bolo až 26 prvodarcov.
Viac prezradila riaditeľka Červeného kríža Mária Pavluvčíková: „Po otvorení nastala trochu
rozpačitá situácia, pretože návštevníci si skôr obzerali veterány

Charitatívno-sociálne centrum, Arcidiecézna charita,
Okružná 3657, Michalovce
Kontaktná osoba: Mgr. Stanková

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

a zaujímal ich program, tak sme
sa obávali či vôbec niekto príde.
Postupne sa však začali hlásiť
záujemcovia a ich počet neustále
vzrastal. Vďaka 34 darcom sme
získali 17 litrov krvi.“
Reakcie okoloidúcich na mobilný odber boli pozitívne, niektorí už dlhšie uvažovali o darovaní
krvi, iní až teraz nabrali odvahu
ju darovať. Ďalší zase privítali „víkendový“ odber kvôli pracovnému vyťaženiu cez týždeň. Darovanej krvi by bolo aj viac, nie všetci
však prešli vstupnou prehliadkou
úspešne. Všetky zúčastnené strany sa zhodli, že akciu opäť zopakujú, keďže tejto vzácnej tekutiny
je stále málo a zvlášť v letných
mesiacoch.
Eva Bučková

Za prírodnými
krásami Slovenska
Členovia Základnej
organizácie Slovenského
zväzu zdravotne
postihnutých z Michaloviec
sa 10. júna vydali na
poznávací zájazd.

čítajte nás aj na

1. júla, po odpočítaní vyplatených
dávok v hmotnej núdzi.
Situácia s minimálnymi dôchodkami sa však môže aj zásadne zmeniť. Novela Zákona
č. 461/2003 o sociálnom poistení, ktorá prináša riešenie minimálnych dôchodkov, vytvára
dve skupiny dôchodcov. Jednu
tvoria dôchodcovia, ktorí sú
zaradení do I. dôchodkového
piliera. Druhú skupinu tvoria
dôchodcovia, ktorí sú zaradení do I. dôchodkového piliera
a aj do II. dôchodkového piliera. Novela zákona nepriznáva
obidvom skupinám dôchodcov
rovnakú výšku minimálnych dôchodkov. Toto riešenie opoziční
poslanci považujú za nespravodlivé, a preto dali na Ústavný súd
podnet na pozastavenie účinnosti zákona a na odstránenie
diskriminácie druhej skupiny
dôchodcov. O situácii v oblasti
minimálnych dôchodkov budem
čitateľov Michalovčana priebežne informovať.
Ing. Jozef Bobík

Ráno o 6.30 hod. sa autobusom naša výprava vydala na
cestu smer Bardejov. Prvá zastávka bola v Hertníku, kde sme
navštívili integračné centrum.
Sú v ňom umiestnení klienti
so zdravotným postihnutím.
Pozreli sme si pekne upravené
okolie a priestory, ktorými nás

sprevádzala Mgr. Blajsková.
Druhá zastávka bola v samotnom Bardejove, kde sme si pozreli pamätihodnosti. V Bardejovských kúpeľoch pokračovala
prehliadka ďalších historických
skvostov. O veselú náladu cestou tam i späť sa postarala skupina Stráňanka.
Za všetkých účastníkov tohto
zájazdu by som sa chcel poďakovať za finančnú pomoc Mestskému úradu Michalovce a primátorovi Viliamovi Zahorčákovi. Bez
ich pomoci by sme túto akciu
neuskutočnili.
Jaroslav Koščo

Súčasný svet je atomizovaný na jednotlivé štáty na šiestich kontinentoch. Podľa prírodných podmienok je rozdielna hustota osídlenia. Napriek
obrovským rozdielom úrovne ľudskej existencie v jednotlivých krajinách,
sa počet obyvateľov neustále zvyšuje. Rozdiely sú v dosahovanej priemernej dĺžke života, chorobnosti, spoločenskej úrovni, životnej úrovni, v kultúre, vzdelanosti a tradíciách. Napriek tomu fungujú globalizačné tendencie
a migrácia nebola nikdy na takej úrovni, ako je dnes. Navyše, svet sa stal
nepokojným, i keď pokojným asi nikdy nebol. Konflikty náboženské, ideologické, hospodárske záujmy, sféry vplyvu, neakceptovanie iného názoru, rasy, ľudského spoločenstva sa stále vyhrocujú. Menia sa aj prírodné
podmienky v jednotlivých krajinách naštartované globálnym otepľovaním
zemskej atmosféry. Jednoducho svet je v pohybe vo všetkých sférach.
V roku 1989 Populačný fond OSN vyhlásil jedenásty júl za Svetový deň
populácie ako spomienku na rok 1987, kedy počet obyvateľov zeme dosiahol
5 miliárd. Slovensko je členom Európskej únie a nie je izolovaným ostrovom, ktorého sa nič nedotkne. Nakoniec nič nového pod slnkom. Už v predchádzajúcich rokoch sa Slovensko stalo domovskou krajinou pre mnohých
obyvateľov Ukrajiny, arabského sveta, Číny, Vietnamu, Afganistanu a podobne. Neboli to utečenci, ale legálne, na Slovensku študujúci, alebo pracujúci jednotlivci, ktorí tu i naďalej žijú a pracujú. Aj napriek rozdielom
v kultúre medzi nimi a majoritným obyvateľstvom sa im darí a sú spokojní.
Slovensko má pomerne prísnu azylovú politiku, ktorú aj dôsledne dodržiava. Naša blízka hranica Schengenského priestoru je mimoriadne strážená.
Každý narušiteľ tejto hranice je po príslušných procedúrach vracaný do krajiny, odkiaľ prišiel. Tí, ktorí požiadajú o politický azyl sú umiestnení v utečeneckých táboroch a skúma sa opodstatnenosť štatútu politického utečenca.
Aj júnové mestské zastupiteľstvo sa vo svojom rokovacom programe zaoberalo tematikou “migrantov” v kontexte zmapovania situácie
na území mesta. Pre viacerých bolo prekvapením, že na území Michaloviec žije viac ako 400 migrantov, občanov krajín, ktoré nie sú v Európskej únii. Tento materiál sa obsahovo zaoberal nie tak počtom, ale možnosťami ich fungovania v meste, bez narušenia ich ostatného života.
V žiadnom prípade to nebolo a nie je o možnosti prijať nových utečencov z krajín Európskej únie, pripadne tretích krajín. Mnohí to ale tak
pochopili a s veľkými obavami sa obracajú na vedenie mesta. Niektorí
občania ponúkli mestu nehnuteľností na umiestňovanie utečencov, iní
zas kládli otázky v súvislosti s ohrozením života v meste. Ubezpečujem
občanov mesta, že k žiadnej takejto aktivite nesmerujeme. Naopak podporujeme všetky prvky zlepšenia bezpečnosti pre našich občanov.
MUDr. Bančej Benjamín, zástupca primátora.

Noviny Mistral

a športové správy

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

ŽIHADLO

Téma: HISTORICI A MESTO
Hostia: V. Zahorčák, V. Sekela, M. Molnár
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.
repríza Žihadla z novembra 2014

Záznam

KONCERT SÚKROMNEJ ZUŠ TALENT-UM
z júna 2015
denne o 14.00 hod.

Michalovce v obrazoch
Mestské kultúrne stredisko
v tomto mesiaci pripravilo pre
milovníkov výtvarného umenia
expozíciu z depozitu. Zaujímavosťou výstavy je, že má medzinárodný charakter, a že v olejomaľbách
a pasteloch je zachytená architektúra, prírodná rezervácia – Zemplínska šírava, sakrálne pamiatky
a známe ulice mesta. Ťahom štetca
to stvárnili umelci z Poľska, Maďarska, Užhorodu, Česka a Slovenska. Tešíme sa, že naše mesto je

zobrazené na obrazoch známych
umelcovi. Slovensko a jeho tradície sú blízke aj Ľudmile Lakomej,
ktorá je organizátorkou spomínaného podujatia a Ladislavovi Deekovi. Expozícia ponúka abstraktné
i realistické obrazy. Je tu však príležitosť ponúknuť turistom, ktorí
navštívia Michalovce aj “umeleckú” alternatívu mesta. Výtvarnú
expozíciu si môžete pozrieť v malej galérii MsKS do konca júla.
PaedDr. Ivana Mochorovská

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a

Jeden štvartok
pred obedom
Kec vas chopi frišne behane, abo dajaka druha chorojs, ta bizovne vas
ňemiňe pobit na infekčnim. Ňe žebi mi vam to vinčoval, bo ja u štvartok
pred obedom išol na rehabilitacju, bo me križe chopiľi. No vidzel mi, jak
primator mejsta i z generalnim direktorom Šveta zdravia pred infekčnim
pavilonom rozburaľi podobizeň mura. Ta mi še mušel kuščok pristavic,
žebi mi ňenarušal toto šveto, kec otviraľi zrekonštruovani infekčne. Čul
mi, že i viťah pribudovaľi. No neznam, jak dnuka porobiľi, no toto co
zvonkaľ mi vidzel, ta še mi ľubilo. Kuščok mi sluchal i tote reči, ňe tote
oficialne, no co sebe hutoriľi šestri i dochtore z inakšich oddzeľeňi. Bodaj
bi še jim podarilo skoro i ostatne tak spravic, žebi neľem tote, co u špitaľu
robja, no i našo chore vizdraveľi, už kec še pokukaju na novi špitaľ.
Vaš Mižo z varoša


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších...

Špacirki po varošu
netradičné poznávanie Michaloviec
10. 7. o 17.00 hod., parkovisko pred MsKS

Adam Bakaľár
Adam Neumeister
Karolína Činčárová
Martin Michalko
Michael Sabolčík
Šimon Hunder
Nina Chvostaľová

Michalovský organ
9. ročník organových koncertov, Wladyslav Szymanski – organ (Poľsko)
23. 7. o 19.00 hod., Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie
KIKS, Fat Groove a Atmosferik
vstúpenia hudobných skupín
24. 7. o 18.00 hod., tribúna pri MsÚ

do stavu manželského vstúpili...

Zemplínske Osvetové stredisko
FASHION SHOW + live concert
módna prehliadka, 11. 7., galéria ZOS

Výstavy
Výstava z depozitu (maľba)
do 31. 7., malá galéria MsKS
Cesta za svetlom a tieňom (výstava fotografií)
Stanislav Orolín a František Demský, do 31. 7., galéria ZOS

Program kina Centrum
10. – 11. 7. piatok (2D), sobota (2D) o 19.30 hod.
12. 7. nedeľa (2D) o 20.15 hod.
13. 7. pondelok (3D) o 18.40 hod.
TERMINATOR: GENISYS
2015
akčné sci-fi, thriller
Vstupné: 2D: 4 €, študent: 3,50 €, 3D: 6 €, študent: 5,50 €
USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky
10. – 11. 7. piatok, sobota o 21.40 hod.
13. 7. pondelok o 20.45 hod.
ŠIBENICE
horor
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2015
USA
Slovenské titulky
12. 7. nedeľa o 18.15 hod.
14. 7. utorok o 20.00 hod.
15. 7. streda o 20.40 hod.

ANDÍLEK NA NERVY
komédia
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
ČR
Originál verzia
15. 7. streda o 19.00 hod.

SLEPÁ
dráma
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov

Premiéra
2014
NÓRSKO
České titulky

16. 7. štvrtok (2D) o 18.00 hod.
17. 7. piatok (2D) o 19.00 hod.
18. – 19. 7. sobota (3D), nedeľa (2D) o 18.00 hod.
ANT-MAN
akčné sci-fi
Vstupné 3D: 6 €, 2D: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA
Slovenské titulky

16. 7. štvrtok o 20.15 hod.
17. 7. piatok o 21.15 hod.
18. – 20. 7. sobota, nedeľa, pondelok o 20.15 hod.
MAGIC MIKE XXL
komédia
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2015
USA
Slovenské titulky
19. 7. nedeľa o 16.00 hod.

SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV
rozprávka
Vstupné: 3 €
Mládeži prístupný

Repríza
2015
SR/ČR
Originál verzia

20. 7. pondelok (3D) o 18.00 hod.
21. – 22. 7. utorok (2D), streda (3D) o 20.00 hod.
JURSKÝ SVET
dobrodružný
Vstupné 2D: 3 €, 3D: 5 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Repríza
2015
USA
Český dabing
22. 7. streda o 18.15 hod.

DIOR A JA
dokumentárny
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2014
FR
České titulky

23. – 26. 7. štvrtok (2D), piatok (2D), sobota (2D),
nedeľa (3D) o 18.00 hod.
PIXELS
2015
komédia, sci-fi
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 €, 3D: 6 €, deti: 5,50 €
USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Český dabing
23. – 27. 7. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok o 20.00 hod.
PAPIEROVÉ MESTÁ
romantický dráma
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2015
USA
Slovenské titulky

Žiaci Základnej školy na Ul. Jána Švermu 6 v Michalovciach sa v júni zúčastnili školského poznávacieho výletu v Poľsku. Prvý deň prešli bránami
koncentračných táborov Auschwitz a Birkenau, kde sa oboznámili s neľahkými osudmi väzňov. Druhý deň si prezreli krásy soľnej bane vo Wieliczke. Ochutnali, či je soľ ozaj slaná a popritom si vypočuli zaujímavosti
o tejto bani. Neodmysliteľnou súčasťou tohto výletu bola aj prehliadka
Krakowa, jeho opevnenia a pamiatok, vrátane kráľovského sídla Wawel. Počasie im prialo, tak si okrem suvenírov domov priniesli aj krásne
fotografie a milé spomienky.
vš

Zaujímavá výstava
Potleskom a poklonou
obyčajne končí každé
predstavenie. Výstava
pani Ruženy Biluščakovej
bola jedným originálnym
predstavením ženy
bojovníčky s veľkým
srdcom.
Zo žabej perspektívy – tajomná
a zaujímavá pozvánka oslovila aj
mňa. Pri poslednom obraze sa mi

chcelo tlieskať, pokloniť sa úžasnej
pokore a citlivému stvárneniu.
Život z posteľného lôžka nie je
plačom a výkrikmi, ale zdvihnutým prstom pre každého. Duša
človeka, ktorá pozerá na svet z jedného miesta a z jednej perspektívy,
dýcha človečenstvom a oddanosťou premietnutými do farebného
sveta obrazu.
Bravo Ruženka! Už dnes sa
teším na repete.
Ľudmila Poláková

Pozdrav pápeža
Už vlani učitelia a žiaci Základnej školy Pavla Horova navštívili rôzne časti Európy. V tomto
roku zavítali do Barcelony, Ríma
či Benátok. Obdivovali mnohé
historické pamiatky. Najviac sa
však tešili na návštevu Vatikánu,
ktorý je celosvetovým centrom
katolíckej cirkvi. Navštívili niekoľko tamojších múzeí. Nechceli
sa však kochať len pamätihodnosťami. Chceli prežiť niečo výnimočné a požiadali sprievodkyňu
aby oslovila pápežský úrad. „Išlo
o to, či by nás počas generálnej au-

diencie nemohol pápež František
pozdraviť,“ povedal Mgr. Slavko
Pavolko, riaditeľ ZŠ Pavla Horova.
Kladná odpoveď zo strany pápežského úradu nenechala na seba
dlho čakať. Významný moment
sa udial počas generálnej audiencie na Námestí svätého Petra, na
ktorej nechýbali ani pedagógovia
a asi tridsiatka našich žiakov. Svätý otec počas svojho príhovoru
pred tisíckami veriacich osobitne
pozdravil aj túto michalovskú základnú školu.
nč

Očarení Londýnom
Žiaci Cirkevnej základnej
školy sv. Michala
v Michalovciach
sa v polovici júna vybrali
objavovať krásy sveta
– Amsterdam a Londýn.
Tento poznávací výlet sme uskutočnili vďaka finančnej dotácii
Mesta Michalovce.
Amsterdam je malebné mesto
plné kvetín. Rovnako nás upútal
aj jedinečný Londýn a jeho okolie. Náš výlet spestrili atrakcie
v Amsterdame, ale najviac sme
sa venovali objavovaniu Londýna, ktorý sme začali spoznávať
po preplavení kanálu La Man-

che. Prehliadka začala v Greenwichi, nasledovali Tower a Tower Bridge a slávne Londýnske
doky. Navštívili sme najväčší obchodný dom Európy – Westfield
Stratford.
Boli sme ubytovaní v anglických rodinách, vďaka čomu sme
sa zdokonaľovali v anglickom jazyku. Absolvovali sme aj prehliadku jedného z najväčších, stále
obývaných hradov sveta Windsor
a mnoho ďalších pamiatok. Fascinujúca bola hlavne jazda na Londýnskom oku, Big Ben a nákupy
na ulici Oxfort Street.
Bol to krásny poznávací zájazd,
na ktorý len tak nezabudneme.
Mgr. J. Romanyszynová

Cesty za poznaním
minulosti 2015
Cesty za poznaním minulosti
je siedmym ročníkom celoštátnej
súťaže tvorivosti detí a mládeže
vyhlásenej pri príležitosti 71. výročia SNP a 70. výročia ukončenia
2. svetovej vojny. Je určená pre žiakov základných a stredných škôl,
ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním
a špeciálnych škôl. Súťaž prispieva
k vyhľadávaniu talentov z oblasti
literárnej a výtvarnej tvorby, vedie k samostatnej tvorivej činnosti
a efektívnemu využívaniu voľného
času. Zároveň vytvára podmienky na prezentáciu vlastnej tvorby
priamo v Múzeu SNP a to formou

výstavy najlepších ocenených prác.
Vyhlasovateľom súťaže je Múzeum
SNP v Banskej Bystrici a Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov
a Kancelária prezidenta SR – pracovisko Banská Bystrica.
V tejto súťaži sa v 3. kategórii
(mládež od 16 – 18 rokov) s básňou Zacnelo sa mi... umiestnila
Ivana Šaffová (študentka SOŠ
obchodu a služieb Michalovce)
na krásnom 2. mieste. Slávnostné
udeľovanie cien sa uskutočnilo
v júni v priestoroch Múzea SNP
v Banskej Bystrici. Blahoželáme!
Ľ.Š.

Martin Leško
a Monika Lukačovičová
Ing. Pavol Adamčík
a Ing. Martina Dóciová
Ján Kisty
a Mgr. Simona Faťolová
Ján Kuročka
a Barbora Halaničová
Pavol Sabo
a Alžbeta Hajduková
Štefan Ondo
a Katarína Ondová
Ing. Erik Boltun
a Ing. Dana Hrešková
Michal Vajda
a Anna Vojníková
Oleksandr Petrov
a Simona Demčáková
Peter Juhás
a Daša Németová
Mgr. Ján Raškovský
a Anna Kontra Pálová

TOP cukrár 2015
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
v Michalovciach,
usporiadala 11. júna
2. ročník súťaže Top
cukrár 2015.
Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci odboru „hotelová akadémia“,
ktorí pracujú v cukrárenského
krúžku. Účastníci mali príležitosť pripraviť a prezentovať svoje
zručnosti a kreativitu pred porotou. Žiaci sa na súťaž dobre pripravili a upiekli chutné zákusky,
ktoré zodpovedali novým trendom súčasnej gastronómie, zároveň pripravili aj krásnu tabuľu
v provensálskom štýle. Pri prezentácii svojho výrobku vysvetlili
celú technológiu prípravy a zodpovedali na otázky poroty.
Cukrárske výrobky hodnotila odborná porota pod vedením
zástupkyne riaditeľa PaedDr. Evy

Pažinkovej. Členkou poroty a hosťom bola Mgr. Eva Hrehovčíková
Bučková, ktorá vysoko ohodnotila snahu, záujem a samotný výsledok. Prevažovali zákusky, kde sa
s blížiacim letom objavilo ovocie,
a čokoládové dekorácie, ktoré oživili výsledný efekt. Okrem chute
zákuskov bola hodnotená aj estetická úprava, nápad, technológia prípravy, hygiena, ale aj ústna
prezentácia ich prípravy.
Na 1. mieste sa umiestnila žiačka II.A triedy Frederika Balogová.
Porota ocenila jej vlastnoručne
vyrobenú čokoládovú ozdobu,
ktorá bola nanášaná na živé lístky
a postupným technologickým postupom oddelená od lístkov, čím
vznikol nádherný výsledok.
Na súťaž pripravovali žiakov učitelia odborných predmetov a majstri
odborného výcviku. Ocenení boli
nielen víťazní študenti, ale aj všetci
účastníci súťaže knihami receptov.
Dr. E. Pažinková

Deň objatí
Deň objatí (Hug day)
v Michalovciach som
organizovala s myšlienkou
viac sa priblížiť ľuďom
bez rozdielu farby pleti,
národnosti, pohlavia,
vekovej kategórie
a rozdať čo najviac
lásky v podobe
objatí a úsmevu.
Byť ľuďmi, znamená usmiať
sa na druhého a pomôcť aj celkom cudziemu človeku.
Začali sme pred mestským úradom, udalosť odštartovali primátor
a viceprimátor mesta Michalovce.
Následne sme vystískali zamestnancov ale i návštevníkov tohto
úradu. Spolu 655 žiakov a zamestnancov Základnej školy na Ul. J.
Švermu objalo spolu s nami sym-

bolicky svoju školu pred koncom
školského roka. Na autobusovej
stanici sme vystískali našich šoférov, ktorí nás vozia do škôl a práce,
ale aj tety za pokladňou.
Najväčší nával emócií bol v domove seniorov, kde nás čakala hŕstka tých, ktorí chceli objatie prijať,
a veľmi radi ho vrátili späť. Myšlienka podujatia sa im veľmi páčila.
Navštívili sme podniky, obchodíky, knižnicu, ZUŠ, reštaurácie
a akciu sme ukončili pred poštou
na Námestí osloboditeľov.
Počet objatí, ktoré sme rozdali prevýšil predpokladanú tisícku
a výsledné číslo, 8184 objatí, nás
všetkých nesmierne potešilo.
OBJATIE ZDARMA malo
úspech a ja som vďačná všetkým,
ktorí mi pomáhali pri organizácii, a dobrovoľníkom, ktorí s láskou rozdávali objatia.
Slavomíra Poliaková

Občianske združenie Podoby Zemplína
vyhlásilo výtvarnú súťaž

Tradície a život našich predkov
viac info na facebookovej stránke združenia

dva týždne v športe
Futbal
Michalovce – Trenčín
18. 7., 19.00 hod., Fortuna liga – 1. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Jachting
Pohár Tatum
11. – 12. 7., 8.00 hod., Majstrovstvá oblasti
Info: Z. Mošpan, tel.: 0907 340 061

Turistika
62. celoslovenský zraz KST
9. – 12. 7., 8.00 hod., Veľký Meder
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

Letný streetball 2015

Mesto Michalovce, 1. BK Michalovce, spoločnosť SUZUKI a OZ Zober
loptu, nie drogy vás pozývajú na 7. ročník michalovského streetballu
sobota 15. augusta od 8.00 hod. v areáli ZŠ P. Horova (8. ZŠ)
Info: www.1bkmi.sk

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám pekný 2-izbový byt s balkónom v Michalovciach, Sídlisko
Juh. Byt je kompletne zrekonštruovaný + roll door, všetko nové,
1. poschodie vo vynovenej bytovke. Tel.: 0911 160 380
n Priestory na prenájom. Tel.: 0949 236 950
n Predám chatu na Zemplínskej šírave, Medvedia hora. Cena
dohodou. Tel.: 0907 959 441
n Ubytovanie na Zemplínskej šírave. Tel.: 0907 959 441
n Predám stavebný pozemok v obci Jastrabie, okres Michalovce.
Tel.: 0907 164 840
n Ponúkam na predaj murovanú chatu na Vinianskom jazere
vedľa hotela Jazero s možnosťou celoročného využitia ako
rodinný dom. Cena dohodou. Tel.: 0905 420 221

Rôzne
n Predám kimono na judo, zn. Adidas – 500 g, veľkosť 130 cm.
Cena 15 €. Tel.: 0915 268 202
n Predám súťažné kimono na judo zn. Katsudo – 900 g, 100 %,
veľkosť 140 cm. Cena 23 €. Tel.: 0915 268 202
n Piesky, štrky, kamenivo – dovoz zdarma. Realizujeme strojové
potery a omietky. Tel.: 0948 300 988
n Predám rám na značkové slnečné okuliare Helen Rocha.
Súčasťou je červené puzdro. Cena – 45 €. Tel.: 0907 769 185
n Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov.
Tel.: 0907 534 726
n Thajské masáže Michalovce. Tel.: 056 6281000
n Predám jednofázové vodovodné čerpadlo 1,5 kW po
generálnej oprave. Tel.: 0907 349 166
n Kúpim plynové kachle 2 kW. Tel.: 0907 349 166
n Predám včelí med za 4,50 €/kg + fľaša. Tel.: 0907 171 739
(Michalovce)
n Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n Predám Mitsubishi Lancer 1,3 b, rok výroby 2007.
Tel.: 0918 449 123

Služby
n Poskytujem pedikérske služby dôchodcom so zľavou,
v pohodlí vášho domova. Tel.: 0948 996 290
n Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria a výrobu
paplónov, vankúšov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta
Michalovce zabezpečíme. Tel.: 0915 325 381, tel.: 056 6497735
n Ponúkam doučovanie anglického jazyka pre žiakov základných
a stredných škôl v okrese Michalovce a okolie počas letných
prázdnin. Som bakalár britských a amerických štúdií,
deťom ponúkam zlepšenie sa v slovnej zásobe, gramatike
a výslovnosti. Doučovanie bude prebiehať dve hodiny týždenne,
v prípade potreby aj častejšie. Hodinová tarifa je 7 €. V prípade
záujmu ďalšie informácie poskytnem na tel.: 0907 902 166

prerušenie distribúcie elektriny
n 15. júla 2015 v čase od 9.00 – 16.30 hod., úsek: Ulica močarianska
č. d. 29 – 117 (nepárne), č. d. 16 – 128 (párne), Ulica krásnovská č. d.
2 – 30 (párne), č. d. 3 – 11 (nepárne), Ulica Barč Ivana č. d. 2 – 22
n 18. júla 2015 a dňa 19. júla 2015 v čase od 8.00 – 18.30 hod.,
úsek: Ulica SNP č. d. 27 – 103 (nepárne), 4 – 62 (párne), Ulica
Š. Fidlíka č. d. 39 – 71 (nepárne), 36 – 64 (párne)
n 20. júla 2015 a 21. júla 2015 v čase od 9.40 – 18.00 hod., úsek:
Ulica Jedľová, Ulica Sosnová Ulica Smreková, Ulica Brestová
n 22. júla 2015 v čase od 7.10 – 17.00 hod., úsek: Ulica brezová,
Ulica topoľová
n 23. júla 2015 v čase od 8.30 – 17.40 hod., úsek: Ulica topoľová,
Ulica brezová č. d. 28 – 40 (párne), č. d. 39 – 51 (nepárne)
n 24. júla 2015 v čase od 8.30 – 18.00 hod., úsek: Ulica lipová,
Ulica liesková, Ulica brezová, č. d. 2 – 8 (párne), č. d. 1 – 17
(nepárne)

Opäť s medailami
Krátko pred prázdninami
sa v Nových Zámkoch
konali Majstrovstvá
SR základných škôl,
na ktorých sa zúčastnili
aj družstvá žiakov a žiačok
ZŠ, J. A. Komenského
z Michaloviec.
Na súťaž sa nominovali víťazstvami v okresnom a krajskom
kole v atletike základných škôl.
Súťaž bola mimoriadne dramatická a o víťazoch sa rozhodovalo
až do posledných chvíľ v jednotlivých disciplínach. V konečnom
súčte bodov družstvo žiakov ZŠ,
Komenského 1 z Michaloviec obsadilo 3. miesto. Dievčatá skončili
v celkovom poradí na 6. mieste.

V kategóriách jednotlivcov svoju
dominanciu predviedol Simon Rigász v behu na 300 m, kde získal suverénne 1. miesto a stal sa tak Majstrom Slovenska v tejto disciplíne.
Medailová bola aj štafeta družstva
chlapcov v behu na 4 x 60 m, kde
družstvo v zložení Rigász, Čižmár,
Havrila, Lukáč získalo strieborné
medaily. Pekné 5. miesto obsadili
René Čižmár vo vrhu guľou a Patrik Bruňo v hode kriketovou loptičkou. Bez medaily domov neprišli ani dievčatá. Ich štafeta v zložení
Pčolková, Beránková, Reváková
a Duhaňová, v behu na 4 x 60 m,
obsadila 2. miesto. Mimoriadne
ocenenie v podobe pozvánky na
Olympijský festival mládeže v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi sa
dostalo Simonovi Rigászovi.
zskommi

Zdravotne postihnutí
športovali
V priestoroch Spojenej
školy internátnej
v Michalovciach sa
5. júna uskutočnila
športová súťaž
zdravotne postihnutých
s medzinárodnou
účasťou.
Svoje zastúpenie tu mali družstvá z Maďarska, Ukrajiny a samozrejme z Michaloviec a okolitých dedín nášho okresu. Naše
mesto reprezentovali členovia
Denného centra Stráňany. Pre

družstvá boli pripravené rôzne
súťažné disciplíny ako napríklad
hod šípkami, rýchla chôdza, hod
loptičkou alebo hod loptičkou na
cieľ. Súťaž otvorila predsedníčka OR SZZP Eva Hlodinková,
ktorej patrí veľké poďakovanie
za perfektnú prípravu a realizáciu. Zároveň ďakujeme PhDr.
Marianne Behunovej, riaditeľke
SŠI v Michalovciach, ktorá spolu s kolektívom pedagogických
pracovníkov zvládla na výbornú
zabezpečenie občerstvenia v príjemných priestoroch školy.
Kolektív DC 2 Stráňany

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ponúka

byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.70/2003 o nájme
bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 29. 6. 2015 do 16. 7. 2015.
Počet bytov: 3
Číslo bytu Adresa
Poschodie Bytový dom Počet izieb Podl. plocha
--------------------------------------------------------------------------------------------40 Ul. obrancov mieru 4 2. poschodie (malometrážny) G
28,19 m2
51 Ul. obrancov mieru 4 prízemie
(malometrážny) G
28,19 m2
111 Ul. obrancov mieru 4 4. poschodie (malometrážny) 1,5
43,91 m2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce
www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského
úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ponúka

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 105/2008
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici mlynskej v bytovom
dome „D“ a „E“ v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 29. 6. 2015 do 16. 7. 2015.
Počet bytov: 1
Číslo bytu:
Adresa:
Poschodie:
Bytový dom: Počet izieb:
------------------------------------------------------------------------------------8
Mlynská 6242/17
prízemie
D
2
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce
www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského
úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ponúka

byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003
o nájme bytov, v bytovom dome na Ulici mlynskej (lokalita Angi mlyn)
v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 29. 6. 2015 do 16. 7. 2015.
Počet bytov: 2
Číslo bytu:
Adresa:
Poschodie:
Bytový dom: Počet izieb:
------------------------------------------------------------------------------------3/B
Mlynská 3508/9
prízemie
E/M
1
9/B
Mlynská 3508/9
1. poschodie
E/M
1
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy
a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce
www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského
úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

w


spoločenská rubrika

navždy sme sa rozlúčili...
Mária Prepiorová (86)
Helena Adamková (84)
Michal Gomboš (74)
Mária Tomčáková (66)
Anna Hrehová (84)
Anna Selecká (59)
Július Beňko (70)
Ladislav Hudák (62)
Renáta Azudová (56)
Dušan Ferenc (60)

poďakovanie
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme,
že dňa 30. júna nás navždy opustila
vo veku 56 rokov naša milovaná

RENÁTKA AZUDOVÁ

rod. Gojdová
Bola tu dosť krátko, ale rozdala veľmi veľa
lásky, pretože milovala život, nás všetkých.
smútiaca rodina

spomienky
Piatich si nás vychovala, naša milovaná mama.
Päť rokov nepočuť Tvoj láskavý hlas,
ozvenou zaznieva predsa v každom z nás.
S láskou a úctou spomíname na

IRENU DIČKOVÚ

rod. Bolcházyovú
dcéry Darinka, Marica, Katka, Ivetka
a syn Matej s rodinami
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta
a spomienky v srdciach zostávajú.
Dňa 14. júla uplynie 20 rokov, čo nás navždy
opustila milovaná dcéra a sestra

MARTA ČINČÁROVÁ

rod. Horkajová
s láskou spomínajú rodičia, sestra s rodinou
Dňa 17. júla uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko

JÁN SEMEŠ

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
s láskou spomínajú manželka,
dcéry Anička a Jolka s rodinami
Dňa 14. júla uplynie rok, čo nás navždy opustil
milovaný ocko, manžel a dedko

MIROSLAV BELLA

Kto v srdci žije, nezomiera!
spomínajú manželka, dcéry
a vnuk Matúš

Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie
na obsadenie pracovných pozícií:

príslušník mestskej polície – policajt
Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce, pracovisko Mestská polícia
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým
konaním:
a) bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení)
b) osoba staršia ako 21 rokov
c) telesná a duševná spôsobilosť, spôsobilosť na prácu v noci a so zobrazovacími jednotkami
d) vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia B
e) znalosť práce s počítačom
f) absolvovať písomný test, pohovor a overenie telesnej a duševnej spôsobilosti (základný okruh písomného testu – Ústava SR, zákony o obecnom zriadení,

o obecnej polícii, o priestupkoch, o správnom konaní a všeobecná časť trestného zákona; duševná spôsobilosť bude overovaná psychológom; telesná spôsobilosť podľa
interných tabuliek – vek, výkon)

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní
b) štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského oprávnenia a doterajšej praxe
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 29. 7. 2015, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s označením “Výberové konanie príslušník mestskej polície – policajt”. Pri
osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.

Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom mesta.
Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov
výberového konania a zároveň súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté
osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.
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