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Kráčaj 
s rodinou 

dolným 
Zemplínom

Cieľom súťaže je zapojiť celé rodiny 
tak, aby rodičia spolu s deťmi navštívili 
počas letnej turistickej sezóny turistic-
ké miesta, prírodné zaujímavosti ale aj 
neobjavené očarujúce zákutia, o ktoré 
sa môžu podeliť s ostatnými účastník-
mi. Mnohí turisti môžu práve teraz zís-
kať neopakovateľné zážitky – pohľady 
na odhalené dno Zemplínskej šíravy 
z dôvodu nízkej hladiny vody, ktoré sa 
možno už tak skoro nenaskytnú. 

Súťažiaci môžu vyhrať horský bi-
cykel, kolobežku, skateboard a ďalšie 
zaujímavé ceny. Stačí navštíviť uve-
dené miesta, splniť podmienky sú-
ťaže a odovzdať prihlášku do Infor-
mačnej kancelárie mesta Michalovce 
do 11. septembra. Slávnostné vyhod-
notenie a žrebovanie víťazov sa usku-
toční 25. septembra o 14.00 hod. pred 
budovou MsÚ Michalovce. 

Zemplínska oblastná organizácia 
cestovného ruchu osobitne ocení účast-
níkov súťaže z najvzdialenejšieho regi-
ónu a novoobjavenú, doteraz neznámu 
turistickú atraktivitu. Prihlášky sa na-
chádzajú v informačnej kancelárii ale-
bo na web stránkach: www.michalovce.
sk, www.dolnyzemplin.sk. 

Iveta Pazičová

Zemplínska oblastná 
organizácia cestovného 
ruchu, ktorá združuje 

mestá, obce a podnikateľské 
subjekty pôsobiace 

v destinácii dolný Zemplín, 
sa snaží o podporu a rozvoj 
cestovného ruchu v regióne. 

Jednou z mnohých aktivít 
organizácie je aj tretí ročník 

letnej turistickej súťaže 
Kráčaj s rodinou dolným 

Zemplínom, ktorá je určená 
pre rodiny s deťmi.

aktua l i ty

Prvé miesto na svetovej súťaži v USA

Festival prebiehal od 25. do 29. júna. 
V deň príchodu sme sa zoznámili so všet-
kými zbormi a ďalší deň nás čakal prvý 
festivalový koncert v meste Annapolis. 
Na koncerte bola prítomná aj porota, ktorá 
nás odporučila do súťaže. V nasledujúcich 
dňoch prebiehali workshopy so svetovou 
americkou dirigentkou Doreen Rao, ktorá 
pripravovala zbory na spoločný koncert. 
Ten sa uskutočnil 28. júna v krásnej sále 
The Music Center at Strathmore. 

Príprava na súťaž nebola jednoduchá. 
Museli sme bojovať zo všetkých síl, aby sme 
si dobré meno ešte vylepšili. A podarilo sa! 
Za technicky správne spievanie, intonáciu, 
vhodný výber repertoáru, výraz, celkový 
dojem a vynikajúcu hru klaviristky Amá-
lie Semanovej sme získali vysoké známky 
poroty a 1. miesto v detskej a mládežníckej 
kategórie SERENADE 2015.

Z Washingtonu sme odchádzali do Johns-
townu, kde sme krásnym vystúpením potešili 

Tento rok sa nášmu zboru Pro Musica Magnólia dostalo veľkej cti. Bol vybraný organizátorom Classical Movements 
na prestížny festival Serenade Choral Festival Washington DC v USA. Náš detský a mládežnícky spevácky zbor patrí 
k najlepším zborom nielen na Slovensku, ale aj vo svete, čo potvrdzujú jeho úspechy z mnohých európskych i svetových 
prestížnych súťaží. V USA zbor vo svojej histórii ešte nebol a bola to preň veľká pocta a zároveň aj výzva.

MsKS Michalovce  
a Rímskokatolícka farnosť  

vás pozývajú na 

MichAlovSký 
orgAn

20. augusta 
o 19.00 hod.

rímskokatolícky Kostol 
narodenia Panny Márie

MsKS Michalovce  
a Zemplínske múzeum 

vás pozývajú na

ŠPAcirki 
Po vAroŠU

80. výročie – Bazilika 
zoslania Svätého Ducha
21. augusta o 17.00 hod.

zraz účastníkov: 
pred Bazilikou minor

MsKS Michalovce 
vás pozýva

na výstavu
UMelecká 

DrevorezBA 
MUDr. imrich Treščák

do 28. augusta
malá galéria MsKS

ZOS Michalovce 
vás pozýva

 
na výstavu fotografií

zeMPFo klUB

do 11. septembra
galéria ZOS

publikum. Odtiaľ sme v našej ceste po USA 
pokračovali do Pittsburgu. Honorárny konzul 
Joseph Senko nám tam pripravil veľmi zaují-
mavý program. 

Nasledovala cesta do mesta Linden, 
kde a výlet do NYC. Večerný koncert 
pre Linden bol pre nás niečím výnimočný 
a krásny. Stretli sme sa so všetkými, ktorí 
nám nielen pomohli prísť do USA, ale do-
konca sa o nás starali celý týždeň 24 hodín 
denne. V Lindene sme našli ľudí, ktorí pre 
nás mali otvorené srdcia plné lásky a dob-
ra. A my sme sa im za všetko chceli odvďa-
čiť najkrajším spievaním a tancovaním. 
Na koncerte bola prítomná aj generálna 
konzulka Jana Trnovcová, Sabina Sabados, 
regionálna riaditeľka First Catholic Slovak 
Union a ďalší podporovatelia nášho zboru 
v USA. V prvej časti koncertu sme po-
núkli výber vážnych skladieb a známych 
gospelových melódií. V druhej časti sme 
zatancovali v tradičných zemplínskych 
krojoch a zaspevali sme úpravy našich 
ľudových piesní. Atmosféra koncertu bola 
úžasná. Na záver pobytu nás čakalo ešte 
spievanie v slovenskom a poľskom kosto-
le. Tak sa uzavrela naša koncertná šnúra 
v USA. 

Ďakujeme z úprimného srdca všetkým 
sponzorom doma a v zahraničí a tešíme sa 
na ďalšie stretnutie.

 Mgr. art. Mária Šabáková



�

Vypestovanie nejakej tradície si vyžaduje kvalitnú myšlienku, program, 
ktorý zaujme, no i stabilný termín. Pri viacerých podujatiach, ktoré organi-
zuje mesto Michalovce, sa to podarilo skĺbiť. Na začiatku to bola myšlienka 
zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov. Poklad v našej zemplínskej 
kultúre najvzácnejší. Ľudové zvyky, obyčaje, tance a spevy. No nielen za-
chovať, ale i pravidelne pripomínať, nadchýnať citlivé zemplínske duše, do-
kumentovať, popularizovať a propagovať. S myšlienkou jeho zrodu mohli 
prísť iba ľudia, ktorí ho majú v krvi. Ľudia, pre ktorých znamená viac, ako 
všetky poklady sveta. Preto už päťdesiatšesť rokov je tretí augustový týž-
deň spojený s konaním Zemplínskych slávností. Miesta konania boli rôzne. 
Amfiteáter, tribúna v centrálnej pešej zóne, veľká sála MsKS. 

Pre spestrenie a oživenie pribudol po desiatich rokoch k slávnostiam 
i Zemplínsky jarmok. Teda vrchol letnej turistickej sezóny na Zemplín-
skej šírave a v meste Michalovce. Postupne sa aj program jarmoku obo-
hacoval o sprievodné aktivity. Jedným z už tradičných je Zraz motorkárov 
na Zemplínskej šírave, spojený s ich prejazdom a programom v meste 
Michalovce počas prvého dňa jarmoku. Teší sa obrovskej diváckej kuli-
se. Ich prezentácia na centrálnej pešej zóne priláka do mesta nespočetné 
davy divákov. Na svoje si prídu i drobnochovatelia s prezentáciou úspe-
chov svojej činnosti. Nechýba ani športové vyžitie sa pri futbale a street-
bale. Futbalový turnaj je pre bývalých hráčov nad 50 rokov. Uskutočňuje 
sa u víťaza posledného ročníka a v tomto roku to bude na VII. základnej 
škole. Turnaj v streetbale je tradične na dvore VIII. základnej školy. Je pre 
kategórie skôr detské, i keď nechýbajú ani dospelí. Takisto sa teší z roka na 
rok väčšej popularite, ako aj účasti hráčov a družstiev. Snáď i tohto roku 
si ho príde zahrať a moderovať atraktívna redaktorka RTVS, Michalov-
čanka Oľga Hamadejová. 

Pre výpočet vystúpení a celý program Zemplínskeho jarmoku a sláv-
ností nie je priestor v mojej pozvánke. No i napriek tomu mi dovoľte po-
zvať čo najviac tanca chtivých Michalovčanov na prvý deň Zemplínskych 
slávností. V tomto ročníku sa chceme pokúsiť o čo najväčší počet taneční-
kov karičky. Možno ďalšej atrakcie do budúcich ročníkov. Bude záležať na 
každom jednom tanečníkovi pre budúci zápis do knihy rekordov. Verím, 
že tohtoročné Zemplínske slávnosti a Zemplínsky jarmok prinesú radosť 
do mesta a množstvo pozitívnych zážitkov pre jeho návštevníkov.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Pozvánka na jarmok 
a zemPlínske slávnosti

 27. 7.  rokovanie so zástupcami firmy BSH, a.s.
 28. 7.  rokovanie s partnermi k projektom zo zdrojov EÚ  
  v Bratislave
 29. 7.  zasadnutie dopravnej komisie KSK v Košiciach
 31. 7.  porada primátora
 2. 8.  účasť na spomienkových oslavách G. Zvonického 
  v Močaranoch
 3. 8.  rokovanie s vedením VÚC Košice
 6. 8.   zasadnutie školskej komisie KSK v Košiciach

aktivity primátora

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Divadlo pri fontáne

Hostia:  J. TIMKOVÁ, H. ANDREEVA, K. VARECHOVÁ
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

repríza Žihadla z júna 2015

Záznam 
BENEFIČNÝ KONCERT PETER BIČ PROJEKT

repríza z decembra 2014
denne o 14.00 hod. 

pobačeňe Miža z varoša

U ľece furt ceplo, abo i horuco. No kedi už budze, kec ňe u ľece. Ta 
i ja še meňej vibiram do varoša, jak druhi raz. No trebalo mi vibrac 
pismo na pošce. Co še da robic. Das kolo dzevjatej mi še vibral. Dokedi 
ňebudze bars horuco. Strimal mi še kuščok. Bo vecej sebe dumaľi, tak 
jak i ja. I mi štretnul fajtu, ta tara... tara i čas ucekal. Višol mi vonkaľ 
a už bulo na pol jedenastu. Cepli ľuft me uderil po čoľe. Dumam, že ne-
pujdzem takoj pres jardu, aľe kuščok pošedzim pod stromami pri Spori-
teľňi. No lavočki zabraľi tote, co bez obisca. Ta mi sebe ľapnul na murik 
pri chodňikovej fontaňe. Bars šumna tota chodňikova fontana. I dzeci 
še okupu, kec tadzi pod vodu tancuju i kuščok ľepši ľuft. Bars fajňe to 
bulo vidumano. Ňe ľem šumňe, no i ľepši ľuft u tim mesce.

Vaš Mižo z varoša

Ľetňe horučavi

Letný Sommerfest 
v Michateku
Firma Michatek, 
k.s. neurobila ani 
v roku 2015 výnimku 
a už po desiatykrát 
zorganizovala 24. júla, 
v rámci svojich 
bohatých sociálnych 
aktivít pre svojich 
zamestnancov, tradičnú 
letnú oslavu s názvom 
Sommerfest. 

Letná slávnosť sa konala 
v areáli firmy. V tento deň mali 
zamestnanci možnosť prizvať 
si svojich blízkych, príbuzných 
i deti a predstaviť im svoje pra-
covné prostredie. Slávnosť orga-
nizuje každoročne iné oddelenie, 
tentokrát padol žreb na oddele-
nie výroby.  

Po príhovore konateľa, pána 
Rainera Steinbergera a vedúcej 
úseku výroby pani Lucie Seubert, 
čakalo návštevníkov bohaté ob-
čerstvenie vo forme teplých i stu-
dených stolov. Pre deti bola určite 
veľkým lákadlom zmrzlina, ovo-
cie, či kofola. K stánkom so že-
leznou pravidelnosťou odbiehali 

od pripravených aktivít – či už to 
bol ujo s balónmi, autíčka, rôzno-
rodé súťaže alebo zástupkyne Zá-
kladnej umeleckej školy. Práve im 
sa deti s radosťou nechávali maľo-
vať na tvár a ruky. Okrem toho sa 
učili techniku práce s farbami na 
textil. Mnohé odchádzali domov 
s originálnymi vlastnoručne vy-
hotovenými tričkami.

Vo večerných hodinách 
sa zamestnanci i návštevníci  
bavili pri počúvaní účinkujúcej 
hudobnej skupiny z Michalo-
viec. Mnohí tónom hudby ne-
odolali a stretli sa na parkete. 
To, že oslava bola úspešná, po-
tvrdzuje aj celkový počet – asi 
500 návštevníkov a zábava až do 
neskorých nočných hodín.  

Už teraz môže firma Mi-
chatek rozmýšľať nad tým, ako 
zvládne podobnú akciu v budú-
com roku, nakoľko plánuje ďalší 
nárast zamestnancov v technic-
kých profesiách a rozšírenie vý-
roby. V súčasnosti zamestnáva 
vo svojich priestoroch a dvoch 
výrobných halách približne 220 
zamestnancov, pričom pred ro-
kom ich bolo asi 140.

ma

Interpelácie poslancov

MUDr. JozeF MAkohUS
na základe podnetu viacerých občanov mesta michalovce chcem 
upozorniť na hromadenie vody v daždivom počasí na Švermovej 
ulici pred potravinami a pred ii. zŠ, čo obmedzuje predovšetkým 
peších a rodičov, privádzajúcich detí do zŠ a mŠ. Predpokladám, 
že došlo k upchaniu kanalizačných vpustov. Prosím o riešenie da-
ného problému.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Kanálové vpusty na Švermovej ulici budú prečistené v priebehu me-
siaca júl 2015. 

Doc. ing. MichAl STričík,PhD.
Interpelácia číslo 1: 
na kruhovom objazde pri oC zemPlín pri okraji prechodu pre 
chodcov v odbočovacom pruhu zo sládkovičovej ulice v smere 
k hotelu DruŽBa sa nachádza kanálový vpust, ktorý je nefunkč-
ný a v čase aj menších dažďov voda zalieva časť tohto prechodu, 
čo spôsobuje značné problémy chodcom. v tejto súvislosti prosím 
o zabezpečenie nápravy existujúceho stavu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu uvedeného kanálového vpustu  zrealizujeme v priebehu me-
siaca júl 2015. 
Interpelácia číslo 2: 
v jesennom období roku 2014 došlo zo strany slovenskej správy 
ciest (ssC) k odstráneniu krovinového porastu na sobraneckej 
ceste od kruhovej križovatky v smere k oC tesCo v dĺžke cca 
1000m po ľavej strane cesty. nakoľko v danej časti mesta nebadať 
žiadne aktivity, chcem sa opýtať, či mesto disponuje informáci-
ami, že slovenská správa ciest sa v danej lokalite chystá vybudo-
vať protihlukovú bariéru, alebo vysadí nový porast ako náhradu, 
aby ochránila občanov okružnej ulice a sídliska juh od hlučnosti 
a prašnosti z tejto ulice. Bol prevedený výrub krovín vykonaný 
v súlade s platnou legislatívou a povolením mesta michalovce?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca V,ŽPaMR
Mestský úrad Michalovce, odbor V,ŽPaMR sa problematikou odstrá-
nenia krovín v hore uvedenom úseku zaoberal aj na základe podnetu 
Slovenského zväzu záhradkárov, ZO č. 34 – 20, Okružná, Michalovce.
Listom zo dňa 11. 3. 2015 sme požiadali Okresný úrad Michalovce, od-
bor starostlivosti o životné prostredie o informáciu, či Slovenská správa 
ciest v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov, písomne oznámila skutočnosť, 
že bude realizovať výrub v predmetnom úseku Okresnému úradu Mi-
chalovce, ako orgánu ochrany prírody v lehote 15 dní pred výrubom. 
Listom zo dňa 15. 4. 2015 č. OU-MI-OSZP-2015/004583-2 nám bola 
doručená odpoveď Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivos-
ti o životné prostredie, že tak Slovenská správa ciest neučinila. 
Zároveň sme listom zo dňa 14. 5. 2015 pod číslom 01260/2015-Fe po-
žiadali Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných ko-
munikácií o informáciu, či ako príslušný cestný správny orgán nerozho-
dol o výrube drevín v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov. Požadované stanovisko 
nám bolo doručené dňa 29. 5. 2015, v ktorom nám bolo oznámené, že 
odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Okresného úra-
du Košice nebolo vydané rozhodnutie na výrub cestnej zelene. 
Výrub zelene v uvedenom úseku vyplynul z pochôdzky stavby pred 
preberacím konaním, uskutočneným dňa 26. 9. 2014 a to zo stanovis-
ka zástupcu KR PZSR, KDI Košice, v ktorom upozornil objednávateľa 
stavby na bujnú vegetáciu pozdĺž cesty I/50, ktorá bráni vo výhľade na 
zvislé dopravné značenie. 
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Ka-
sárenské nám. 4, Košice, ako investor okružnej križovatky a zároveň 
majetkový správca cesty I. triedy, vykonal výrub drevín v rozpore so 
zákonom č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny v platnom znení. 
V nadväznosti na ustanovenie § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v platnom znení, bol výsledok šetrenia postúpený Okresnému 
úradu Michalovce, odboru starostlivosti o ŽP, ako miestne a vecne 
príslušnému orgánu na jeho vybavenie.
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP predvolal 
Slovenskú správu ciest IVSC, Košice, na prerokovanie uvedenej 
záležitosti. Výsledkom konania bolo uloženie nápravných opatre-
ní, z ktorých vyplynulo pre Slovenskú správu ciest IVSC, Košice 
zabezpečiť v termíne do septembra 2015 výsadbu izolačnej zelene 
v predmetnom úseku a to v rozsahu do polovičnej šírky vyrúbané-
ho pásu, pričom zvyšná časť územia v blízkosti komunikácie bude 
pravidelne kosená.

MUDr. JozeF vAliSkA
1. obrátili sa na mňa občania z i. volebného obvodu – z užhorod-
skej ulice (rodinné domy), ul. Gorazdova, hurbanovo nábrežie 
a priľahlých ulíc iBv. Žiadajú, aby mesto riešilo bezpečný prechod 
k obchodným centrám iDea a liDl. jestvujúce prechody sú pri 
cirkevnej základnej škole a prechod na verbovčík, medzi ktorými 
je vzdialenosť cca 400 m. Prechod navrhujú zriadiť uprostred jes-
tvujúcich prechodov t.j. na ul. moldavskú alebo ukrajinskú.

Pravidelné opravy 
mestských škôl  
Mesto Michalovce 
zabezpečuje pravidelne 
opravy v  školských 
zariadeniach, ktoré má 
vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Rôzne 
stavebné práce 
prebiehajú počas celého 
roka. Výnimkou nie sú 
ani letné mesiace.  

Opravy a údržby škôl reali-
zujú Služby mesta Michalovce. 
Na II. základnej škole už urobili 
väčšinu prác. Na spájacej chod-
be medzi telocvičňou a školskou 
budovou sa zrealizovala oprava 
strechy a výmena okien. V augus-
te sa ešte vynoví elektroinštalácia 
a zrealizujú sa aj rôzne dokončo-
vacie práce. 

Na III. základnej škole stavbári 
opravujú elektrické rozvody a roz-
vodnú skriňu na prízemí. V nie-
ktorých triedach je už vynovená 

elektroinštalácia, ktorá by mala  
priniesť veľkú úsporu v spotrebe 
elektriny. 

Na V. základnej škole prebie-
ha oprava časti strechy. 

Rušno je aj na IV. základnej 
škole. V jari tu stavbári vymenili 
okná a teraz prišli na rad výsprav-
ky omietok. Postupne sa obnoví 
ešte podlaha v spájacej chodbe. 
Vykurovacia sezóna by mala byť 
bezproblémová aj vďaka novým 
radiátorom. 

Stavebné práce prebiehajú 
taktiež v školskej jedálni na Zá-
kladnej škole Pavla Horova. Pri-
budnú tu osobitné stravovacie 
priestory pre zamestnancov. Vy-
novená bude aj priľahlá chodba, 
sociálne zariadenia, ku ktorým 
bola urobená nová kanalizač-
ná prípojka. Všetky spomínané 
stavebné práce sú financované 
z rozpočtu mesta a do začiatku 
školského roka by mali byť do-
končené. 

jč

Zmeny v školstve
V minulom čísle som čita-

teľov Michalovčana oboznámil 
s novým spôsobom voľby riadi-
teľov škôl a školských zariadení, 
ktorý vyplýva z novely školského 
zákona č. 245/2008 Z.z. Keďže 
uvedená novela zákona je roz-
siahla a môže zaujímať rodičov, 
žiakov, študentov, členov rád 
škôl aj učiteľov, uvediem preto 
ešte niekoľko faktov.

Zápis žiakov do prvého roč-
níka základnej školy bol do-
teraz v termíne od 15. januára 
do 15. februára. Po novom to 
bude od 1. apríla do 30. aprí-
la. Ďalej sa upravuje možnosť 
zákonnému zástupcovi (väčši-
nou rodičovi) výberu školy na 
inú ako spádovú školu, ak dieťa 
prijme riaditeľ vybranej ško-
ly. MŠ, ZŠ a SŠ môžu využívať 
štátne vzdelávacie štandardy 
ako učebné osnovy pre svoje 
školské vzdelávacie progra-
my. Pritom sa školám naďalej 
ponecháva možnosť tvorby 
vlastných učebných osnov jed-
notlivých učebných predmetov. 
Umožňuje sa aj spájanie viace-
rých ročníkov do tried prvého 
stupňa ZŠ, aby týmto školám 

nehrozil zánik z dôvodu výraz-
nejšieho poklesu žiakov na pr-
vom stupni.

Postupné znižovanie počtu 
žiakov v osemročných gymná-
ziách sa predĺžilo do šk. roku 
2018/19, s cieľom vytvorenia 
priestoru na stanovenie stratégie 
štátu v tejto oblasti. Študenti pri-
jatí do učebného odboru stred-
nej školy s výučným listom bez 
maturity, nebudú môcť jednodu-
cho prestúpiť na študijný odbor 
ukončený maturitou na svojej 
alebo inej škole. Stredné školy 
môžu teraz mať v triede aj menej 
ako 17 študentov, najmenej však 
deväť študentov.

Pri najbližších záverečných 
skúškach, napr. maturitných 
budú mať učitelia menovaní za 
členov a predsedov skúšobných 
komisií povinnosť sa týchto zú-
častniť. Zvyšuje sa hranica pre 
odborníkov z praxe zo 7 na 10 
hodín úväzku, kedy sa nevyžadu-
je doplňujúce pedagogické štú-
dium. Dôležitá je aj informácia, 
že možnosť získavať sedemročné 
kredity pre učiteľov zostáva do 
1. 1. 2018.

Ing. Jozef Bobík

Novinka v DIAMI
Centrum sociálneho poraden-

stva a edukácie diabetikov v Mi-
chalovciach sídli na Partizánskej 
ulici, v priestoroch Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety. Počas troch rokov 
navštívilo centrum viac ako 400 
diabetikov nie len z Michaloviec. 
Najčastejšie problémy, ktoré rie-
šime je strach z ochorenia, ne-
znalosť správneho stravovania, 
šikanovanie, obavy z diskrimi-
nácie, sociálna pomoc, zvládanie 
ochorenia na cukrovku bez ob-
medzenia životného štýlu, strach 
z rozpadu manželstva, nácviky 
k samoobslužným činnostiam 
a pod. Keďže chceme diabetikom 
čo najviac pomáhať, zabezpe-
čili sme pre nich aj biotronovú 
lampu s rôznymi svetlami. Prá-

ve v našom centre, (ako prvom 
na Slovensku) máme zariadenie 
na regeneráciu nervových zakon-
čení a ciev na nohách. Zmierňuje 
bolesti nôh a slúži aj ako pre-
vencia vzniku diabetickej nohy. 
Diabetici, ktorí vyskúšali a ab-
solvovali desať procedúr si tento 
prístroj nevedia vynachváliť keď-
že aj prostredie a kreslo, na kto-
rom sa procedúra vykonáva je 
nadštandardne pohodlné. Naša 
sociálna pracovníčka, edukátor-
ka pre obsluhu tohto zariadenia, 
bola zaškolená v zahraničí a vie 
vždy poradiť a pomôcť. Centrum 
pracuje aj vďaka pomoci Košic-
kého samosprávneho kraja, Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR a Mesta Michalovce.

diami

pokračovanie na 4. strane

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na IV. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
16. júna 2015.  

(pokračovanie)
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VíTAMe MeDZI NAMI NAšICh NAJMeNšíCh...

Elizabeth Racová
Filip Sabo

Michaela Ivanková
Patrik Miško

Mia a Sára Ferkové
Vladimír Virčík
Michael Fringeš
Ema Vojtková

Noemi Daniela Želisková
Martin Jaškanič

dva týždne v kultúre Michalovčan informuje

DO STAVU MANžeLSKéhO VSTúPILI...

Rekondičný pobyt 
v Nízkych Tatrách
Začiatkom leta sa 96 
dospelých diabetikov 
zúčastnilo rekondično-
integračného pobytu 
v Nízkych Tatrách. 

Počas pobytu boli pre nich 
pripravené liečebné procedúry 
na základe odporúčania svojho 
lekára, ale aj edukačné stretnutia, 
ktoré boli zamerané na správ-
nu životosprávu a nevyhnutnú 
kontrolu hladiny cukru. Nechý-
balo ani sociálne poradenstvo, 
kde získali množstvo informácií 
o svojich nárokoch, ale aj povin-
nostiach, ktoré im môžu uľah-
čiť ich diabetický život. Využili 
krásne počasie na prechádzky 
v prírode, opekačku i dobrú zá-
bavu. 

Šestnásti detskí diabetici ab-
solvovali pobyt v Západných 
Tatrách pod Roháčmi. Navštívili 
Aquaparky Tatralandia a Beše-
ňova. Práve pri návšteve týchto 
vodných zábavných parkov bolo 

vidieť, že voda a deti sú veľkí 
kamaráti. Nemohla chýbať ani 
karaoke show a diskotéka. Počas 
návštevy Tarzánie v Jasnej zažili 
trochu adrenalínu. Ukázali, že 
niet žiadnej prekážky, ktorú by 
nezvládli. Stretli sa aj so záchra-
nárom z Horskej služby, kde živo 
diskutovali o záchranných akci-
ách a videli aj praktické ukážky 
práce záchranárskeho psa. Zá-
žitkom bola aj návšteva cirkusu, 
kde sa mohli odfotiť z krokodí-
lom a vidieť výcvik a drezúru 
zvierat. Deti počas pobytu nad-
viazali množstvo kamarátskych 
vzťahov.

Naša vďaka za podporu a po-
moc patrí všetkým vedúcim, Ná-
rodnému endokrinologickému 
a diabetologickému ústavu v Ľu-
bochni, Ministerstvu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR, spon-
zorom, darcom, a v neposlednom 
rade Mestu Michalovce, bez kto-
rých by sa tieto aktivity nemohli 
uskutočniť.

Ing. Jozef Borovka

46. ročník zeMPlínSkého JArMokU
14. – 16. 8., tribúna pri MsÚ

MichAlovSký orgAn
IX. ročník organových koncertov
František Beer (Slovensko)
20. 8. o 19.00 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie

ŠPAcirki Po vAroŠU
80. výročie – Bazilika zoslania Svätého Ducha
21. 8. o 17.00 hod., zraz účastníkov pred Bazilikou minor

leTný BAžAnT – kineMATogrAF
20. – 23. 8., Námestie slobody

výstavy
UMelecká DrevorezBA – MUDr. iMrich TreŠčák 
do 28. 8., malá galéria MsKS

zeMPFo klUB – výSTAvA FoTogrAFií 
20. 8. – 11. 9., galéria ZOS

Program kina
7. 8. piatok o 18.15 hod.

AMY 
dokumentárny film, hudobný  2015
Vstupné: 3 €  VEĽKÁ BRITÁNIA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

7. 8. piatok o 20.30 hod.
10. 8. pondelok o 20.00 hod.

neSMrTeĽný
sci-fi/thriller  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

8. – 9. 8. sobota, nedeľa o 20.00 hod. 
11. 8. utorok o 20.00 hod.

vYkoĽAJená
komédia  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

9. – 11. 8. nedeľa (2D), pondelok (2D), utorok (3D) o 18.00 hod.

MiMoni  Repríza
animovaný  2015
Vstupné 2D: 3 €, 3D: 5 € USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

13. 8. štvrtok o 18.00 hod. 
17. – 18. 8. pondelok, utorok o 18.0 hod.

FAnTASTická ŠTvorkA  Repríza
dobrodružný  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

13. 8. štvrtok o 20.00 hod. 
17. – 18. 8. pondelok, utorok o 20.0 hod.

krYcie Meno U.n.c.l.e. 
akčný, dobrodružný, komédia  2015
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

19. 8. streda o 19.30 hod.

levie SrDce  Premiéra
dráma  2013
Vstupné: 3,50 €  FÍNSKO, ŠVÉDSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

19. – 21. 8. streda (3D), štvrtok (2D), piatok (2D) o 16.30 hod.
22. – 23. 8. sobota (2D), nedeľa (3D) o 17.30 hod. 

v hlAve
animovaná rodinná komédia  2015
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 €, 3D: 6 €, deti: 5,50 €  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

20. – 21. 8. štvrtok, piatok o 20.15 hod.

DArček
horor, mysteriózny, thriller  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

20. – 21. 8. štvrtok, piatok o 18.30 hod.
22. – 24. 8. sobota, nedeľa pondelok o 19.30 hod. 

rYTMUS SíDliSkový Sen
dokument  2014
Vstupné: 4 €  SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

Spisovateľovi Vladimírovi Bá-
lintovi vyšla pred niekoľkými dňa-
mi esejisticko-poviedková kniha 
s názvom Déjà vu, ktorá poukazuje 
na úzku spojitosť medzi minulos-
ťou, budúcnosťou a prítomnosťou. 
Myšlienky plynúce popri našej rea-
lite zachytáva v trinástich prozaic-
kých obrazoch. Rodený Michalov-
čan je autorom už troch knižných 
titulov a viacerých divadelných 
hier. Vyštudoval kulturológiu na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach a v súčasnosti sa ok-
rem písania venuje aj alternatívnej 

medicíne. Hlavnými črtami jeho 
tvorby sú autentické pocity, ktoré 
pri písaní považuje za veľmi dôle-
žité.  Inšpiráciu čerpá z okamžité-
ho stavu, ktorý prežíva a zásadne 
nepodlieha citom. Podľa V. Bálinta 
je tvorba autora odrazom jeho po-
znania. Samotný spisovateľ sa ne-
považuje za konvenčného a nechce 
podliehať konvenciám, lebo tie za-
väzujú. Myslí si, že k životu patria 
zmeny, ktoré majú človeka stále 
niekam posúvať a prispievať k to-
mu, aby sa stal lepším.

Mária Ciganocová

Nová kniha V. Bálinta

Mestské kultúrne stredisko 
sprístupnilo v auguste pre mi-
lovníkov umenia expozíciu dre-
vorezieb. Jej autorom je MUDr. 
Imrich Treščák. V minulosti pô-
sobil vo funkcii primára ortope-
dického oddelenia v Nemocnici 
Štefana Kukuru. V čase, ktorý 
trávi na dôchodku, vymenil 
skalpel za dláto. Veľkoplošné 
drevorezby sú zhotovené pod-
ľa predlôh. Odrážajú tradície 
a zvyky regiónu, ktorý autor 
dobre pozná. V prevahe je figu-
rálna kompozícia, jednoduchý 
človek so všetkým, čo k životu 
patrí... Je možné vidieť človeka 
pri práci, premýšľaní a oddy-
chu, ktorý poteší dušu. Možno 
pokojne konštatovať, že “drevo 
rozpráva”, ponúka okamihy ra-
dosti i námahy, ktoré sú spojené 
s dôstojným prežívaním života 
ľudí. Podstatný je tu vzťah člo-
veka k človeku a k prostrediu, 
ktoré ho formuje. Zhotovené 
drevorezby sú bohaté na detaily, 
evidentnú dynamiku priestoru 
a stvárnených postáv. Výstavná 
expozícia je obohatená vlastný-
mi veršíkmi, ktoré robia dielo 
jasným a čitateľným. Výstava 
bude verejnosti prístupná do 
konca augusta.  

PaedDr. Ivana Mochorovská

Skalpel 
a dláto

Ing. Peter Bánoci  
a Mgr. Viera Šoltésová

Miroslav Gelatič  
a Petra Brindzáková

Marek Šamudovský  
a Eva Világiová

Mgr. Jozef Capko  
a Ing. Mariana Pulíková

Patrik Pastyrčák  
a Mgr. Katarína Tirčová

Marcel Ebský  
a Bc. Dušana Kucková

Ing. Jozef Mišenda  
a Lucia Viňarská

Mesto ponúka posledné miesta na školenie seniorov 

v oblasti práce s počítačom
Záujemcovia z radov seniorov sa môžu prihlásiť do 20. augusta 2015 

na tel. čísle 0918 490 296 (Ing. Ballová)
Mesto získalo finančné prostriedky na doškolenie záujemcov, ktorí z kapacitných dôvodov neboli zaradení 

do kurzu IKT v projekte “Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami”.

blahoželanie
Za roky lásky, za ruky zodraté, za všetky vrásky 
kytica vďaky patrí Ti.
Dňa 8. augusta sa dožíva 83 rokov 
drahá mamka, babka, prababka 

ANNA JOŽIOVÁ
Všetko najlepšie prajú dcéra Anička, vnučky 
Slávka, Andrea, pravnúčatá Stefanie, Patrik 
posielajú pusu.
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wdva týždne v športe

NAVžDy SMe SA ROZLúčILI...

spoločenská rubrika

spomienky

Vladimír Pospíšil (74)
Vladimír Kozma (62)
Alžbeta Matejčíková (95)
Pavlina Kocúrová (79)
Martin Babják (49)
Marta Balintová (79)
Jozefína Kolesárová (77)
Ján Ronďoš (76)

Očiam si odišla, v srdciach si zostala...
Dňa 24. júla uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustila naša milovaná 

Mgr. ADELA MIKLOŠOVÁ
s úctou a láskou na ňu spomína 
jej rodina a priatelia

Dňa 10. augusta uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko 

MICHAL MAJDÁK
S úctou a láskou stále spomíname 
a nikdy nezabudneme.
smútiaca rodina

Už len kytičku kvetov Ti na Tvoj hrob dáme 
a pri horiacej sviečke s láskou spomíname.

Dňa 1. augusta uplynul rok, 
čo nás navždy opustila drahá mamka a babka 

ETELA ŠAFFOVÁ
s láskou spomínajú 

dcéra Alena s rodinou

Kúpa – predaj – prenájom/byty
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

n	Predám stavebný pozemok v Lastomíri cca 24 ár. RK nevolať.  
Tel.: 0918 707 342

n	Predám garáž aj s pozemkom na Ulici okružnej pri Zekone 
za 2 200 €. Tel.: 0905 475 903

n	Predám pekný, 3-izbový, rekonštruovaný byt na Ulici 
Švermovej v Michalovciach 4/5. poschodie, 64 m2 s balkónom, 
s komplet zariadenou (takmer novou) spálňou robenou na 
mieru a obývacou stenou s veľkým úložným priestorom. 
Slušný vchod, aj susedia. Nízke náklady na bývanie. Možno 
hneď bývať. RK nevolať. Tel.: 0918 707 342

n	Priestory na prenájom. Tel.: 0949 236 950
n	Predám garáž č. 4162 v Michalovciach, Ulica špitálska.  

Cena 3000 €. Tel.: 0917 677 191
n	Predám 6-árový pozemok v centre Michaloviec.  

Tel.: 0905 473 191
n	Predám garáž oproti čerpacej stanici Shell. Cena dohodou. 

Tel.: 0903 783 053
n	Predám stavebný pozemok v Michalovciach, Ulica 

močarianska. Tel.: 0918 360 300
n	Dám do prenájmu obchodné priestory v centre mesta – 80 m2. 

Tel.: 0918 360 300
n	Dám do prenájmu garsónku, 32 m2. Byt sa nachádza 

vo výbornej lokalite (Ulica Švermová), kompletne prerobený, 
nové okná, podlahy, kuchyňa, kúpeľňa. Cena 250 €/mesačne. 
Tel.: 0907 435 757

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	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám zrno (pšenica, jačmeň) z tohtoročnej úrody. Cena 

dohodou. Tel.: 0908 266 649 
n	Predám veľmi zachovalú (ako nová, málo používaná) sedaciu 

– rozkladaciu súpravu s dvoma kreslami. Vzorkovaná, hnedo-
béžová poťahová látka. Rozmer gauča: dĺžka x šírka x výška: 
220 x 90 x 78 cm. Cena 250 €. Tel.: 056 6471364, 0902 722 364

n	Thajské masáže Michalovce. Tel.: 056 6281000
n	Predám 2 ovce. Tel.: 0905 473 191
n	Predám pšenicu a 1 pár pávov. Cena dohodou.  

Tel.: 056 6497391

Práca
n	Spoločnosť PKB invest, s. r. o., so sídlom Jilemnického 4, 080 01 

Prešov prijme do trvalého pracovného pomeru na stavebné práce 
v Michalovciach a vo Vranovskom okrese na tieto pracovné 
pozície: stavbyvedúci (minimálna 5-ročná prax), murár – 
obkladač, tesár, zámočník, strojník na kolesové rýpadlové stroje. 
Kontakt: Ing. Marián Husovský, tel.: 0915 930 466

n	Práca dlhodobo v EÚ: murár, tesár, inštalatér, elektrikár 
a zvárač – 2 400 €/mesačne s ubytovaním. Tel.: 0911 929 039

malý oznamovateľ

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

o Pohár PriMáTorA MeSTA
Michalovské futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov
15. 8., 9.00 hod., ZŠ Ul. krymská 5
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

leTný MichAlovSký STreeTBAll
15. 8., 9.00 hod., ZŠ P. Horova 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Basketbal
leTný Denný TáBor 2015
18. – 22. 8., ZŠ P. Horova 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Bojové umenia 
FighTMAniA 3
14. 8., 18.00 hod., amfiteáter Zemplínska Šírava
Info: T. Šimonič, tel: 0915 964 842

Futbal
MFk zeMPlín – Fc vion zlATé MorAvce
18. 8., 19.00 hod., FORTUNA liga muži – 4. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

hádzaná
MeMoriál ToMáŠA JAkUBčU
7. – 9. 8., Chemkostav aréna, 
Info: www. Iuventa–zhk.sk

Turistika
zA PoznAníM UkrAJinY
9. 8., 7.00 hod.

Becherov A okolie
9. 8., 7. 00 hod.

nároDný výSTUP nA kriváň
15. 8., 7.00 hod.
Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

1. BK Michalovce, Mesto 
Michalovce, spoločnosť 
SUZUKI a OZ Zober 
loptu, nie drogy – vás 
pozývajú na 7. ročník 
michalovského 
streetballu, ktorý sa 
uskutoční v sobotu 
15. augusta 2015 
od 8.00 hod. v areáli 
Základnej školy 
P. horova (8. Zš) v rámci 
Zemplínskeho jarmoku.

Súťažiť sa bude až v deviatich 
kategóriách. Novinkou je súťaž pre 

rodičov s deťmi. Rodič si môže za-
hrať streetball so svojím dieťaťom 
v kategórii, kde budú upravené pra-
vidlá. Oficiálne otvorenie turnaja 
bude o 9.00 hod. Štartovné je 0 €, 
okrem kategórie dospelých (OPEN 
M), kde bude 16 €/družstvo. Druž-

stvo pozostáva z troch hráčov + je-
den náhradník. Vyplnenú prihláš-
ku je potrebné odoslať na e-mail 
1.bkmi@centrum.sk ešte pred po-
dujatím. Registrácia v jednotlivých 
kategóriách bude možná aj priamo 
na mieste v deň turnaja od 8.00 do 
8.30 hod. Keďže Basketbalový klub 
organizoval v priebehu roka aj krú-
žok baby basketbal a na materských 
školách akciu Baby basketbal pre 
najmenších, pripravujeme súťaže aj 
v kategórii pre deti narodené v roku 
2007 a mladšie.  

Minulý ročník streetballu bol 
rekordný nielen v účasti, ale aj 
v kvalite. Organizátori aj tento rok 
prichystali niekoľko zaujímavých 
prekvapení pre hráčov i divákov.

Všetky informácie, propozí-
cie, pravidlá súťaže a prihlášky 
nájdete na webovej stránke klubu 
www.1bkmi.sk. Otázky zodpovie 
Peter BIGANIČ (0905 234 485, 
1.bkmi@centrum.sk).

1. BK Michalovce

Letný streetball 
napíše ďalšiu kapitolu

Mesto Michalovce 
a Koordinačná komisia 
mestských športových 
súťaží organizuje 
15. augusta v rámci 
Zemplínskeho jarmoku 
už šiesty ročník 
Majstrovstiev vo futbale 
hráčov nad 50 rokov. 

Hrať budú sídliskové druž-
stvá, a to: Stráňany, Východ, 
Juh a Západ na ihrisku Základ-
nej školy, Ul. krymská (7. ZŠ) 

v Michalovciach, so začiatkom 
o 9.00 hod. Záujemcovia získajú 
bližšie informácie na mestskom 
úrade, odbore školstva a športu 
– Mgr. Lívia Kalaninová, kon-
takt 686 41 42, 0917 650 912, 
resp. u vedúcich jednotlivých 
družstiev, a to na uvedených 
telefónnych číslach: za Sídlisko 
stráňany Dušan Kudroč – 642 
60 61, Ján Vasiľko – 0907 631 
184, za Sídlisko východ Jozef 
Žarnay – 0918 591 555, za Síd-
lisko juh Ján Varga – 0905 846 
841, za Sídlisko západ Jozef Var-
ga – 0918 555 019.

Majstrovstvá vo futbale 
hráčov nad 50 rokov

A OPEN M muži bez obmedzenia veku
B OPEN Ž ženy bez obmedzenia veku
C M18 chlapci ročník 1997, 1998, 1999
D M15 chlapci ročník 2000, 2001
E M13 chlapci ročník 2002, 2003
F M11 chlapci/dievčatá ročník 2004 a mladší
G M10 chlapci/dievčatá ročník 2005, 2006 a mladší
H Rodina R14 rodič/dieťa, dieťa ročník nar. 2001 a ml.
I Rodina R11 rodič/dieťa, dieťa ročník nar. 2004 a ml.

n	19. augusta 2015 v čase od 7.30 – 17.00 hod., 20. augusta 
2015 v čase od 7.40 – 17.10 hod., 21. augusta 2015 v čase od 
7.30 – 17.00 hod., úsek: Ulica Gagarinova č. d. 2, 3, 4, 6, 319, 
1292/27, Ulica svornosti, Ulica Hviezdoslavova č. d. 52 – 62, 
Ulica Kavarnianska č. d. 4 – 16, č. d. 1 – 7

prerušenie distribúcie elektriny

Interpelácie poslancov
pokračovanie z 3. strany

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Mesto Michalovce, odbor výstavby ŽP a MR požiadalo Okresné ria-
diteľstvo policajného zboru v Michalovciach o vydanie stanoviska 
k možnosti zriadenia priechodu pre chodcov cez Ulicu užhorodskú. 
Na základe stanoviska a podmienok OR PZ SR, ODI Michalovce pri-
stúpi k možnosti zrealizovania priechodu pre chodcov.

2. Ďalšou požiadavkou občanov je vybudovanie chodníka na ul. 
samovej v úseku od ul. mojmírovej po ul. verbovčík s pokračova-
ním na ul. farskú. v nočných hodinách je tento úsek nebezpečný 
najmä pre nedostatočné verejné osvetlenie. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Vybudovanie chodníka bude zahrnuté do zásobníka revitalizácie ko-
munikácií, chodníkov a parkovísk na území mesta, ktorý je predkla-
daný Mestskej rade na posúdenie a schválenie na realizáciu v danom 
roku.

rnDr. lýDiA SiDivárová
1. obyvatelia ulice humenská cesta ma upozornili na rozsiahle 
výtlky na ceste. spomínané výtlky sa nachádzajú hlavne pred obyt-
ným blokom hC/a. Bolo by možné tieto výtlky opraviť?
2. obyvatelia ulice humenská cesta poukazujú na veľký počet jám 
na ceste s hĺbkou od 5 – 10 cm. tieto jamy vznikli poklesom kaná-
lových vpustov. na úzkej ceste, akou je uvedená komunikácia, obísť 
takto vzniknuté jamy spôsobuje motoristom značný problém. čas-
to dochádza ku kolíznym situáciám a možným poškodeniam pod-
vozkov áut. kanálové vpusty s najväčším poklesom sa nachádzajú 
priamo v zákrute pri odbočovaní k obytnému bloku hC/C a pred 
obytnými blokmi hC/a a hC/B. kedy sa bude realizovať oprava 
týchto kanálových vpustov?
Odpoveď na interpeláciu č.1 a 2.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Vami spomínané výtlky na Humenskej ulici TaZS vyspravia v prie-
behu mesiaca júl 2015. Na uvedenej ulici sa však nachádzajú kryty 
kanálov, ktorých opravy a údržba nepatria pod správu TaZS. Budeme 
však informovať vlastníka krytov, aby opravy zrealizoval. 

3. na sídlisku západ, v priestore medzi obytnými blokmi hC/B 
a kotolňou k 11 smerom od ul. j. Švermu, sa nachádza asfaltový 
chodník, na ktorý nepreniká svetlo z verejného osvetlenia, a kto-
rý je často využívaný na skrátenie vzdialenosti obyvateľov sídliska 
k autobusovej zastávke a k autobusovej a železničnej stanici. oslo-
vili ma občania, idúci alebo vracajúci sa z nočných pracovných 
zmien podnikov mesta, ktorí uvedený chodník často využívajú.  je 
možné na spomínanom úseku z dôvodu bezpečnosti zriadiť nový 
svetelný bod?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Osvetlenie predmetného chodníka bude zahrnuté do plánu rozšíre-
nia osvetlenia na území mesta.

pokračovanie v nasledujúcom čísle


