
zdarma • piatok, 11. máj 2018 • ročník XXIX, číslo 10

pozývame...

ZO ZEMPLÍNA
 prehliadka 

sólistov, spevákov, 
inštrumentalistov, 

speváckych 
a inštrumentálnych 

skupín
10. mája 

o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

ECHO ZEMPLÍNA
hudobná súťaž

11. mája 
o 17.00 hod.

tribúna pri MsÚ

VĎAKA VÁM
podujatie venované 

ženám – matkám

15. mája 
o 15. 00 hod.

veľká sála MsKS

ONA A ON TOUR
Adela Vinczeová 
a Richard Müller

koncert

21. mája 
o 19.00 hod.

Chemkostav Aréna

Chystáte 
sa vycestovať?  
nová ambulancia 

2 Modelové 
zasadnutie OSN 
s michalovskou účasťou

4 Majsterky 
Slovenska 
v súťaži Pohyb bez bariér

6 Petangový 
turnaj  
v Užhorode

8

Aj mesto Michalovce bude SMART mestom

ROKOVANIE 

ZASTUPITEĽSTVA

V  úvode poslanci zvolili nové-
ho člena mestskej rady. Stal sa ním 
nezávislý poslanec Mirko Gejguš. 
Následne sa oboznámili so správou 
o prijatých uzneseniach mestskej 
rady a správou o riešení interpelá-
cií. Nasledovala správa o  výsledku 
kontrol, ktorú predložila hlavná 
kontrolórka mesta.

Ďalším bodom rokovania bola sú-
hrnná monitorovacia správa v rámci 
tematického hodnotenia Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvo-
ja mesta za roky 2016 – 2017. Ten-
to program poskytuje komplexnú 
analýzu aktuálneho stavu územia 
a  definuje strategické ciele a opatre-
nia v hospodárskej, sociálnej a en-
viromentálnej oblasti. Bol vypraco-
vaný a schválený v závere roka 2016 
na  desaťročné obdobie. Na tomto 
zasadnutí bola predložená prvá mo-
nitorovacia správa za prvý ucelený 
kalendárny rok. Správa je rozdelená 
do troch hlavných oblastí, pričom 
každá z nich zahŕňa príslušné projek-
tové zámery. Tento dokument pojed-
náva o ich plnení a aktuálnom stave 
realizácie. Predkladateľka správy 
Iveta Palečková zdôraznila, že vzhľa-
dom k tomu, že Mesto je ešte len na 
začiatku plnenia programu, niektoré 
z  programových cieľov sú splnené, 
iné sú v plnení a viaceré sú napláno-
vané na nasledujúce roky, tak ako celý 
program, teda až do roku 2025. Záro-
veň spomenula ciele, ktoré sa Mestu 
podarilo zrealizovať už v tomto ob-

dobí. Ide o inštaláciu hlásičov do au-
tobusov mestskej autobusovej dopra-
vy pre osoby so  zrakovým postih-
nutím, vytvorenie makety židovskej 
synagógy, zriadenie nového, už de-
viateho denného centra pre seniorov, 
nainštalovanie zariadenia pre ľudí 
so sluchovým postihnutím vo veľkej 
sále mestského kultúrneho strediska, 
zriadenie komunitného centra, terén-
na sociálna práca a komunitná práca 
priamo v  komunitách, rozširovanie 
kamerového systému, rekonštruk-
cia mestských komunikácií, ciest, 
chodníkov a parkovísk, dobudovanie 
chýbajúcich chodníkov, regenerácia 
medziblokových priestorov sídlisk, 
modernizácia mestskej športovej 
haly, rekonštrukcia a dostavba zim-
ného štadióna, revitalizovanie Cin-
torína Červenej armády na Hrádku, 
vytvorenie selfie miesta, prístrešky 
pre kontajnery, rekonštrukcia a mo-
dernizácia tepelného hospodárstva. 

Poslanci pokračovali prerokova-
ním a schválením výročných správ 
o činnosti technických a záhradníc-
kych služieb a mestského kultúrneho 
strediska za minulý rok. Nasledoval 
balík ekonomických bodov progra-
mu, z ktorých prvým a najvýznam-
nejším bol Záverečný účet Mesta Mi-
chalovce. Primátor Viliam Zahorčák 
sa k nemu vyjadril slovami: „Poslanci 
jednoznačným schválením tohto Zá-
verečného účtu Mesta Michalovce 
potvrdili, že Mesto v uplynulom roku 
hospodárilo dobre. Hospodárili sme 

s prebytkom viac ako 1,4 milióna eur, 
ktorý sme zahrnuli do nového rozpoč-
tového opatrenia. Mňa teší, že popri-
tom sme zrealizovali v predchádzajú-
com roku, tak ako sme to vyhodnotili 
pri Programe hospodárskeho a  soci-
álneho rozvoja tie úlohy, ktoré sme si 
naplánovali.“ Poslanci pokračovali 
schválením zmien rozpočtu technic-
kých a záhradníckych služieb a mest-
ského kultúrneho strediska. Ďalším 
bodom programu bol návrh vstupu 
Mesta do Občianskeho združenia 
SMART CITIES KLUB. Primátor 
uviedol, že  dnes je trendom, aby sa 
mestá stávali inteligentnými a  aby 
mnohé procesy v meste boli riadené 
aj prostredníctvom informačných 
a  iných technológií. Mesto Micha-
lovce nechce zostať pozadu, chce 
mať čo najviac informácií o tom, ako 
sa dá napríklad regulovať doprava, 
odpadové hospodárstvo, osvetlenie 
mesta. Proces, kedy sa Michalovce 
môžu stať smart mestom, je zdĺhavý, 
no už začiatkom nového roka môžu 
byť viditeľné prvé výsledky. Poslan-
ci na svojom rokovaní schválili 
aj  rozpočtové opatrenie č. 2, zmeny 
a doplnky Územného plánu mesta 
Michalovce, návrh formy pamätníka 
olympionikov a taktiež návrh osob-
ností zaradených na pamätník olym-
pionikov a viaceré majetkovoprávne 
záležitosti.

Záver patril interpeláciám a bodu 
rôzne. 

Adela Vojnová

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa 24. apríla po dvojme-
sačnej prestávke stretli na svojom XXI. zasadnutí. Na programe mali viac 
ako dvadsať bodov programu. Rokovanie pléna otvoril a viedol primátor 
mesta Viliam Zahorčák. 
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pobačeňe Miža z varoša

Ňič už ňit take, jak kec me buľi mi mlade. Ňigda ňemožem zabudnuc, 
jak me še trojo z majom štretľi pri jednej frajirkoj. I postaviľi me šicke tri. 
No zato sebe vona vibrala štvartoho za muža, i kec tamten postavil maj 
mojej šestre. Kamaraci me doteraz a furt sebe dobre rozumime. Zato mi 
ňemuch chibec na jardze, kec še stavjal maj toho roku. Naroda ňeure-
kom a i hojsci pri stavjaňi paradni. No a parobci zo zemplinskoho subo-
ru i dzivki paradňe potancovaľi na tribuňe, kec maj postaviľi. Ozdaľ veľo 
mladich ľudzi gu sebe u maju drahu najdze. Žebi nas, Mihaľovčanov, furt 
dobre običaje še trimaľi.

Vaš Mižo z varoša

Stavjaňe maja

Michalovce dostali dar

Chystáte sa vycestovať?

Primátor mesta Michalovce 
Viliam Zahorčák 
prijal v piatok 4. mája 
na pôde Mestského 
úradu v Michalovciach 
michalovského fotografa 
Ľudovíta Földyho. Dôvodom 
jeho návštevy bola vzácna 
kniha umeleckého 
charakteru, ktorú odovzdal 
primátorovi mesta.

Spolupráca s týmto fotografom 
nie je pre naše mesto novinkou. 

V rámci minuloročného projek-
tu cezhraničnej spolupráce Ľudovít 
Földy vytvoril pre mesto Michalov-
ce publikáciu umeleckých fotografií. 

Ako nám sám povedal: „Minulý 
rok sa nám podarilo ukončiť veľmi 
kvalitný projekt cezhraničnej spolu-
práce. Tento projekt dopadol veľmi 
dobre a na základe ohlasov a aj na 
základe toho, že vzniklo veľmi veľa 
kvalitného materiálu, bola vydaná 
kniha, ktorá patrila medzi jeden z fi-

nálnych produktov projektu. Jej ná-
zov je Od Michaloviec po Užhorod. 
Bola by škoda tento materiál neuká-
zať verejnosti. Vytvorili sme dielko, 
ktoré nemá za úlohu učebnicovým 
alebo pohľadnicovým spôsobom po-
dať tvár mesta Michalovce, ale trošku 
ho aj poľudštiť. Na Slovensku je to 
rarita a som rád, že ju máme práve 
v Michalovciach.“

Kniha vznikla pomocou všetkých 
dostupných technológií, ktoré v sú-
časnej dobe existujú. Jej veľkosť je 
30 x 40 cm, je v teľacej koži a vnútro 
tvorí 30 strán. Strany a samotné foto-
grafie sú vyrobené mokrou techno-
lógiou. Samotný výrobca na ňu dáva 
záruku 100 rokov. Táto vzácna kniha 
je robená ručne, strany a hrany listov 
sú pozlátené 24 karátovým zlatom. 

Veľmi príjemným bonusom je, 
že knihu vyrobila slovenská firma. 
Firma Foto Antal z Fiľakova sa môže 
popýšiť aj tým, že obdobnú knihu 
vyrobili pre prezidenta Andreja Kis-
ku, ktorý ju odovzdal ako dar pápe-
žovi Františkovi.

rr

Aké očkovania absolvovať 
pred cestou do tropických 
krajín, kedy preventívne 
nasadiť antimalariká, 
či na čo všetko si dať 
pozor počas pobytu 
v trópoch a subtrópoch. 
Aj to cestovateľom poradia 
lekári v nemocnici Svet 
zdravia Michalovce. 
V stredu 2. mája tam totiž 
otvorili novú ambulanciu 
cestovnej medicíny.

„Problematika cestovnej me-
dicíny a importovaných nákaz je 
v súčasnosti veľmi aktuálna. Rastú-
ci cestovný ruch totiž so sebou pri-
náša okrem pozitívnych momentov 
aj zvýšený výskyt celého radu ocho-
rení. Ambulancia bude preto posky-

tovať starostlivosť najmä osobám 
pred cestami do cudziny alebo po 
návrate z nej,“ vysvetľuje riaditeľ 
michalovskej nemocnice Marián 
Haviernik.

Nová ambulancia bude cestova-
teľom poskytovať konzultácie pred 
pobytom v trópoch a subtrópoch, 
očkovania proti cudzokrajným 
chorobám, predpis antimalarickej 
profylaxie, komplexné vyšetrenie 
pred i po návrate zo zahraničia, 
prehliadky pre cudzincov či konzi-
liárne služby. Nachádza sa v areáli 
Nemocnice Svet zdravia Michalov-
ce, na prvom poschodí v pavilóne 
A (bývalý internistický pavilón). 
Na  ošetrenie je možné sa objed-
nať každý pracovný deň od 8.00 
do 13.00 hod. na čísle 056/641 68 09 
alebo mailom na cestovnamedicina.
mi@svetzdravia.com.

Tomáš Kráľ

 30. 4.  účasť na podujatí Stavanie mája v Michalovskom domove seniorov
 30. 4.  prijatie podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho
 30. 4.  Stavanie mája na Námestí osloboditeľov s FS Zemplín
 1. 4.  odovzdávanie ocenení na jazdeckých pretekoch Jarná cena 
  Michaloviec
 1. 4.  odovzdávanie ocenení na súťaži mladých rybárov
 2. 4.  rokovanie so zástupcami MFK Zemplín Michalovce
 2. 4.  rokovanie v Thermalparku Šírava k letnej turistickej sezóne  
  na Zemplínskej šírave
 2. 4.  rokovanie s predstaviteľmi HK Dukla Ingema Michalovce
 2. 4.  zasadnutie Valného zhromaždenia HK Mládež Michalovce
 3. 4.  rokovanie komory miest ZMOS vo Vysokých Tatrách
 4. 4.  porada primátora
 4. 4.  rokovanie s vedením spoločnosti BSH
 4. 4.  prijatie fotografa Ľudovíta Földyho
 4. 4.  otvorenie futbalového turnaja Civil cup 2018
 4. 4.  otvorenie Dňa rodiny na Námestí osloboditeľov
 5. 4.  prijatie Zemplínskych heligónkarov a ich hostí z Chorvátska
 5. 4.  otvorenie a účasť na podujatí Zemplínska heligónka 
 7. 5.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 7. 5.  reprezentácia mesta na pietnom akte kladenia vencov
 9. 5.  rokovanie so zástupcami FIN.M.O.S. v Bratislave
 10. 5.  účasť na otvorení súťaže mladých záchranárov
 10. 5.  rokovanie regionálnej Rady ZMOS
 11. 5.  otvorenie Ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti

aktivity primátora

Interpelácie poslancov

PhDr. MARTA HORŇÁKOVÁ 
Na základe podnetov od občanov a vlastného zistenia žiadam Mesto 
o zabezpečenie opráv výtlkov na cestách ulíc Štefana Fidlíka, Vila-Real 
a Partizánska v časti od Ulice lipovej po nový cintorín. Opravu si vyžadu-
je chodník na Ulici nad Laborcom vedúci od predajne Fresh k Ulici ko-
nečnej, pretože je počas dažďov zaplavený vodou a tiež chodník v mest-
skej časti IBV Stráňany, ktorý sa nachádza po ľavej strane Ulice Vila-Real, 
pretože je už viac rokov bez asfaltového povrchu a betón sa rozpadáva.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Zabezpečenie opráv výtlkov Vami uvedených ulíc budeme môcť zrealizo-
vať až po začatí výroby obaľovanej asfaltovej drvy, avšak v prvom rade mu-
síme zabezpečiť opravu výtlkov na uliciach, ktoré sú viac frekventované. 

Občania mesta ma upozornili na väčšie množstvo odpadkov, ktoré 
sa nachádza na parkovisku pred novým cintorínom a žiadajú Mesto, 
aby v týchto priestoroch boli umiestnené odpadkové koše.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
TaZS mesta Michalovce realizovali vyčistenie parkovísk a okolitých plôch 
v okolí nového cintorína a v priebehu mesiaca marec realizujú osadenie 
odpadkových košov. 

Obyvatelia Lipovej ulice mestskej časti Stráňany majú počas prívalo-
vých dažďov zaplavené pivnice. V priebehu minulého roka sa to stalo 
štyrikrát. Ohľadom riešenia tohto problému obyvatelia tejto ulice viac-
krát oslovili Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., závod Mi-
chalovce. Nakoľko tento problém nebol doposiaľ odstránený, občania 
prosia Mesto o zistenie, v akom štádiu riešenia je tento ich problém 
a pomoc pri jeho odstránení.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Spomínaný problém riešime spoločne s VVS, a.s. Košice, závod Micha-
lovce, ako aj so zástupcami obyvateľov Lipovej ulice. Nakoľko sa jedná 
o závažný problém, na jeho vyriešenie je potrebný väčší časový priestor. 
Aj touto cestou chceme poprosiť obyvateľov o trpezlivosť. O výsledku ich 
budeme okamžite informovať. 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XX. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
27. februára 2018 (pokračovanie).

pokračovanie v nasledujúcom čísle
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Žijeme mierový život. Ak niekto 
ochorie, je v pohotovosti celá rodina. 
Ak sa stane nejaké nešťastie, sú toho 
plné spravodajstvá médií. Vražda no-
vinára zdvíha politické procesy v spo-
ločnosti a masovú nespokojnosť. 
Citlivosť k aktuálnym udalostiam je 
na úplne inej prahovej hodnote, ako 
k udalostiam, ktoré boli len nedávno 
a úplne inej, ak došlo k veľkým tragé-
diám v nedávnej histórii. Vyprcháva-
nie historických udalostí je asi vlastné 
každej dobe a  každej prítomnosti. 
Práve v tom asi spočíva nepouči-
teľnosť sa z histórie pre každú novú 
generáciu mladých ľudí. Nie je preto 
až taký veľký problém pre šikovných 
politikov zabaliť svoje skryté politické 
ambície do príjemne znejúcich hesiel. 

Ani najväčší vojnový zločinec 
nezískal politickú moc prezentáciou 
rozpútania druhej svetovej vojny 
pred občanmi Nemecka. Naopak, 
stále hovoril, že vojnu nechce. Nako-
niec do nej nemecký národ vtiahol 
a  jeho chúťky neboli len vo vojen-
skej oblasti. Snaha o vyhubenie ce-
lých národov a rás mu nevyšla úplne 
podľa jeho predstáv, lebo na odpor 
sa postavili nielen napadnuté kraji-
ny, ale pridali sa k nim aj ostatné ná-
rody. Vojna priniesla obrovské stra-
ty materiálne a miliónov ľudských 
životov. O život prichádzali nielen 
vojaci, ale aj civilné obyvateľstvo. 
Aj v našom meste máme miesto od-
počinku vojakov, ktorí položili svoje 
životy pri oslobodzovaní tohto úze-
mia od nemeckých fašistických jed-
notiek. Je na dôstojnom mieste v lo-
kalite Hrádok. Je tam pochovaných 
viac padlých, ako v tom čase mali 
Michalovce občanov. Minulého roku 
tam boli pochované aj ostatky troch 
vojakov nájdených v pohorí Dargov. 
Bolo to po dlhých 73 rokoch.

Aj v dnešnej dobe občas regis-
trujeme v spravodajských reláciách 
správy o objavení nevybuchnutej 
munície z tohto obdobia. Uvedené 
miesto posledného odpočinku tam 
pochovaných vojakov je i miestom, 
kde na znak vďaky každoročne 
v deň ukončenia druhej svetovej 
vojny a v deň oslobodenia Micha-
loviec pripravujeme spomienkovú 
slávnosť. Je aj miestom tichej spo-
mienky a pripomenutím si ich obe-
tí pri nezmyselnej snahe niektorých 
politikov zabudnúť na službu verej-
nosti a proti snahe o neprimeranú 
moc. Je aj miestom protestov proti 
všetkým formám násilia, neznášan-
livosti, rasovej či inej diskriminácie. 
Preto chcem poďakovať všetkým 
Michalovčanom za dôstojnú účasť 
na tomto spomienkovom podujatí.

MUDr. Benjamín Bančej,
zástupca primátora

POUČME SA

z pera viceprimátora

Pietny akt kladenia vencov
Michalovčania 
si 73. výročie víťazstva 
nad fašizmom pripomenuli 
pietnym aktom kladenia 
vencov 7. mája na Cintoríne 
Červenej armády 
na Hrádku.

Pri tejto príležitosti prednostka 
Okresného úradu v Michalovciach 
Jana Cibereová vo svojom príhovo-
re spomenula: „Významné historic-
ké udalosti sa častokrát tendenčne 
prekrúcajú, zlo sa povyšuje nad dob-
ro, pravda je cielene nahrádzaná lžou. 
V móde je neochota nazývať veci pra-
vým menom ústiaca do pokrytectva, 
dvojtvárnosti a falše. Rovnako naše 
osobné ignorovanie diania okolo nás, 
akási apatia, úpadok mravnej úrovne 
ľudského a politického správania sa, to 
všetko podporuje bujnenie zla, ktorého 
najvyššou formou je vojna. Je smutné, 
že aj dnes isté hnutia čoraz hlasnejšie 
spochybňujú utrpenie miliónov ľudí 
v  koncentračných táboroch, osprave-
dlňujú zabíjanie rôznymi nezmysel-
nými dôvodmi. A práve v týchto ne-

ľahkých časoch sme to v prvom rade 
my, ktorí musíme obhájiť tú ťažko 
vydobytú slobodu a krvou splatený 
mier. Nikdy nezabudnime na utrpe-
nie, ktoré mu predchádzalo. Namiesto 
zbraní však bojujme zdravým rozu-
mom a triezvym úsudkom, vedomí 
si svojej skutočnej sily a dôležitosti pri 
zachovaní pokoja a mieru pre ďalšie 
pokolenia. Venujme sa našej mládeži, 
pomáhajme jej hlavne našim prístu-

pom k životných hodnotám, ktoré ju 
v živote  určite správne nasmerujú. 
A aj za ňu v tento deň a na tomto 
mieste ďakujeme vám, naši oslobodi-
telia.“ Spomienkového stretnutia sa 
zúčastnili aj poslanec NR SR Emil 
Ďurovčík, primátor mesta Viliam 
Zahorčák, priami účastníci oslobo-
dzovacích bojov či členovia Zväzu  
protifašistických bojovníkov. 

nč

NA PERŠOHO MAJA
Občianske združenie Vrbovčan v priestoroch 
komunitného centra tejto mestskej časti v predvečer 
1. mája zorganizovalo tradičné stavanie mája. 
Podujatie bolo zamerané najmä na najmladšiu 
generáciu s cieľom oživiť ľudové tradície. Deti všetkých 
vekových kategórií ozdobili stromček pestrofarebnými 
stužkami. Potom zaspievali pesničky vznikajúci 
detský spevácky zbor pod vedením p. Marcinovej. 
Po vystúpení deti s pomocou rodičov preniesli 
stromček a vztýčili ho pri vchode do komunitného 
centra. Program pokračoval až do večerných hodín 
športovými aktivitami detí. Akcia bola realizovaná 
s podporou TESCO Michalovce. 

Dušan Onuška

Nesanujme sebe, šak ľem raz žijeme. V tomto duchu sa niesol Ošemnasti jarni jurmarok, ktorý sa v našom meste usku-
točnil na prelome apríla a mája. Veríme, že bohatý a pestrý program potešil Michalovčanov, ale aj návštevníkov nášho 
mesta. Veď bolo si z čoho vyberať. V piatok sa na tribúne, okrem iných, predstavila známa slovenská skupina Vidiek. 
Neodmysliteľnou súčasťou jarneho jurmarku sú aj sprievodné podujatia. Ani tento rok nechýbalo stavanie mája, už tra-
dične v podaní FS Zemplín, jazdecké preteky či detská súťaž v love rýb. Atmosféru spestrila Ulička remesiel.



Poďakovanie 
Prostredníctvom novín Michalovčan chcem zo srdca poďakovať 
neznámemu čestnému a poctivému nálezcovi, ktorý 25. apríla 
okolo 11. hodiny našiel v Kauflande na Humenskej ceste, pri 
automate na odovzdávanie fliaš, moju príručnú tašku s peniazmi 
a dokladmi. Neporušenú ju odovzdal SBS-károvi a mňa ochránil 
pred mnohým problémami. Presvedčil ma, že dobrí a slušní ľudia 
v našom meste žijú. Kiežby ich  bolo medzi nami čo najviac!  

Vďačný zábudlivec

4

Ona a On tour

V predvečer 1. mája

O kvapku lepší
Zasadnutie OSN

Úspešná moderátorka 
Adela Vinczeová a spevák 
Richard Müller sa širokej 
verejnosti v našom meste 
predstavia v programe Ona 
a On tour.

Realizátorom projektu  je Key 
art agency a Mgr. Július Kmec. Zdá 
sa, že názov projektu nie je náhod-
ný. V prenesenom zmysle slova 
možno s uspokojením konštato-
vať, že  v  programe vystúpi každý 
sám za seba. Predsa však pôjde 
o súhru komunikácie, v ktorej sa 
strieda hudba a slovo. Müllera ne-

treba nijako zvlášť predstavovať. 
Vo svete populárnej hudby je osob-
nosťou práve preto, že ustál vlastné 
vzostupy i pády. Tieto ho motivujú 
k stálemu tvoreniu. Je evidentné, že 
jeho tvorba už nesleduje kariérny 
postup a nie je poznačená túžbou 
po „doskách, ktoré znamenajú svet“. 
Müllerova tvorba je v súčasnosti hl-
bokou výpoveďou o zmysle života. 

Uvádzaný projekt je možno 
dôkazom toho, že vo dvojici sa to 
ťahá lepšie. Spomínaný program 
sa uskutoční v Chemkostav aréne 
21. mája o 19.00 hod. Vstupenky si 
môžete zakúpiť v sieti Ticketportal. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

My, žiaci ZŠ, J. Švermu 6, pra-
videlne navštevujeme Domov 
dôchodcov na Hollého ulici. Pri 
rôznych kalendárnych zvykoch sa 
spevom a tancom snažíme našim 
starkým vyčariť úsmev na tvárach.

Nebolo tomu inak ani v pred-
večer Prvého mája. Ľudová hudba 
znela zo všetkých strán a my? Za-
spievali sme, zatancovali... občer-
stvili sme sa červenou malinovkou 
a pochutili sme si na párkoch. To 

bol priestor a čas na rozhovory, 
my sme sa zapájali menej, lebo 
sme  načúvali spomienkam star-
kých na prvomájové sprievody, na 
mávatká, transparenty, no i na lás-
kyplný vzťah mládenca k dievčine, 
ktorej postavil máj. To nás obohati-
lo, veď úcta k spomienkam, tradíci-
ám, šedinám našich starkých tvorí 
základ poznania vlastných koreňov, 
histórie a kultúry našich predkov. 

žiaci ZŠ, J. Švermu 6

Druhý ročník mobilného 
odberu krvi na Strednej 
zdravotníckej škole 
v Michalovciach v spolupráci 
so Slovenským Červeným 
krížom a Hematologicko-
transfúziologickým 
oddelením Nemocnice Novej 
Generácie v Michalovciach 
– Svet zdravia sa konal 
16. a 23. apríla.

Do akcie bolo prihlásených 70 
študentov, učiteľov a zamestnancov 
Strednej zdravotníckej školy v Mi-
chalovciach. Po absolvovaní odbor-
ných vyšetrení bol samotný odber 
zrealizovaný u 38 prihlásených.

Druhý termín mobilného odberu 
bol určený pre všetky stredné školy 
v Michalovciach. Už ráno o pol ôsmej 
sa škola zaplnila novými tvárami. 

Študenti vzorne čakali na výsledky 
rozboru krvi, ktoré rozhodli o tom, či 
sa môžu stať darcami. Mnohí z nich 
darovali krv prvýkrát. Nevedeli, čo 
ich čaká, ale myšlienka humánnos-
ti akcie vyhrala. Dokonca niektorí 
presne vedeli, ku komu odobratá krv 
poputuje. Druhý termín mobilného 
odberu bol určený pre všetky stredné 
školy v Michalovciach.

Do akcie sa zapojilo 35 žiakov. 
23 bolo z Gymnázia Pavla Horova 
Michalovce a 12 žiakov zo Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb 
Michalovce. Výsledný odber bol zre-
alizovaný u 21 prihlásených žiakov, 
ktorí spĺňali podmienky odborných 
vyšetrení.  

Súčasťou mobilného odberu bol 
aj krátky kvíz o darcovstve krvi, kto-
rý bol hneď vyhodnotený. Traja naj-
úspešnejší študenti boli odmenení 
tričkom so svojou krvnou skupinou.

Mgr. Džadová, Mgr. Stanková

Žiačky Gymnázia Pavla 
Horova v Michalovciach, 
Sarah Kuipers a Lucia 
Harmociová, pod vedením 
Mgr. Antona Michalku sa 
koncom apríla zúčastnili 
modelového zasadnutia 
Organizácie spojených 
národov v Žiline, ZAMUN 
2018.

Modelové zasadnutie OSN (Mo-
del United Nation) je podujatie 
venované žiakom stredných škôl. 
Na  konferencii sa zúčastnili stre-
doškoláci z  Indie, Ruska, Poľska, 
Luxemburska, Švédska, Nemecka, 
Španielska, Nizozemska, Francúz-
ska, Palestíny a Slovenska. Žiaci 
napodobňovali zasadnutie OSN, re-
prezentujúc jednotlivé členské kraji-
ny podľa vlastného výberu, a na jed-
notlivých stretnutiach rozoberali 
aktuálne svetové politické, sociálne, 
bezpečnostné a ekonomické otázky.

Podujatie ZAMUN 2018 organi-
zovalo Bilingválne gymnázium v Ži-
line s podporou Erasmus+ HOPE. 
Študentská konferencia sa uskutoč-

nila v troch jazykových sekciách, 
v  anglickom, francúzskom a špa-
nielskom jazyku. Žiačky GPH boli 
delegátkami Filipín v anglickej jazy-
kovej sekcii. Sarah Kuipers pôsobila 
v Úrade vysokého komisára OSN 
pre utečencov (UNHCR). V pozícii 
delegátky Filipín sa venovala problé-
mu ohrozenia ľudských práv rozvo-
jom moderných technológií. Lucia 
Harmociová pôsobila v  organizácii 
UNESCO a ako delegátka Filipín 
sa  venovala začleneniu problemati-
ky klimatickej zmeny do vyučova-
cieho procesu. Obe žiačky sa veľmi 
aktívne spolupodieľali na analýze, 
návrhoch riešení a  záverečných re-
zolúciách k daným problémom.

Modelové zasadnutie OSN 
(MUN) je na Slovensku i vo svete 
čoraz rozšírenejšie podujatie. Počas 
konferencie žiaci v cudzom jazyku 
preberajú dôležité a zaujímavé prob-
lémy, ktorým dnes ľudstvo čelí. In-
špirované týmto podujatím pod ges-
ciou PaedDr. G. Vasiľkovej sa žiačky 
GPH rozhodli uskutočniť v júni 2018 
na pôde GPH modelové zasadnutie 
Európskeho parlamentu k aktuálnej 
problematike migrácie a imigrácie. 

Mgr. Anton Michalka

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 03. 05. 2018 do 21. 05. 2018.
Počet bytov: 2

Číslo bytu   Adresa            Poschodie     Bytový dom  Počet izieb  Podl. plocha
-------------------------------------------------------------------------------------
49   Ul. obrancov mieru 4           prízemie     (malometrážny)  Garsónka    28,19 m2

94   Ul. obrancov mieru 4    3. poschodie  (malometrážny)  Garsónka   28,19 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 
1,70 €/m2. Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, 
prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalov-
ce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského 
úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Mi-
chalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

ECHO ZEMPLÍN – HUDOBNÁ SÚŤAŽ
11. mája

ZO ZEMPLÍNA
prehliadka sólistov, spevákov, inštrumentalistov, speváckych  
a inštrumentálnych skupín
10. mája o 18.00 hod., veľká sála MsKS

VĎAKA VÁM – PODUJATIE VENOVANÉ ŽENÁM – MATKÁM
15. mája o 15. 00 hod., veľká sála MsKS

ONA A ON TOUR – ADELA VINCZEOVÁ A RICHARD MÜLLER
koncert
21. mája o 19.00 hod., Chemkostav Aréna

FESTIVAL KULTÚRNYCH ČINNOSTÍ
22. – 24. mája, veľká sála MsKS

Výstavy
FUGOVA DOMOVINA
výtvarno-literárna súťažná výstava žiakov ZŠ a MŠ 
od 18. mája, galéria ZOS

VÝSTAVA ÚČASTNÍKOV XIII. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO
MALIARSKEHO A SOCHÁRSKEHO SYMPÓZIA 
do 31. mája, malá galéria MsKS

MICHALOVCE NA STARÝCH POHĽADNICIACH 
do 1. júla, Galéria pod nebom

E-twinning na Malte

Stavanie mája 
s Močarankou

Stretnutie heligónkárov

V meste St Julian’s 
na ostrove Malta sa 
19 – 21. apríla konal 
pod záštitou Národnej 
agentúry pre elektronickú 
spoluprácu škôl Malty 
e-twinningový seminár 
s názvom Celebrating 
Cultural Diversity and 
Digital Literacy Through 
eTwinning (Oslava 
kultúrnej rozmanitosti 
a digitálnej gramotnosti 
prostredníctvom 
e-twinningu).

Zastúpenie tam mala aj Stredná 
odborná škola technická Michalov-
ce (jedna zo štyroch slovenských 
škôl a jediná z východného Sloven-
ska). Vďaka súhlasu vedenia školy 
nás reprezentovala Mgr. Marcela 
Harmanová, vyučujúca anglického 
jazyka.

Počas troch dní prebiehali rôz-
ne prednášky  a workshopy. V deň 
príchodu to bola prednáška na 
tému „Migranti na vyučovacej ho-
dine“ a po nej nasledovali aktivity 

za účelom vzájomného spoznania 
účastníkov semináru a prvé pokusy 
nájsť si partnerskú školu pre budúci 
projekt. 

Na druhý deň sme sa zoznámi-
li s  elektronickou platformou pre 
vzdelávanie dospelých v Európe – 
EPALE a jej využitím. Ďalej seminár 
ponúkal dva paralelne prebiehajúce 
workshopy na tému ekoškola a uži-
točné nástroje na tvorbu projektu. 
V práci sa pokračovalo už na tému 
samotnej tvorby projektov a využí-
vania „twinspace“, v ktorom sa celý 
e-twinningový projekt realizuje. 

V posledný deň semináru bolo 
úlohou účastníkov predstaviť as-
poň základnú myšlienku svojho 
projektu a svojich projektových 
partnerov. Našimi partnermi v pro-
jekte by mali byť študenti z Čiech, 
Malty a Portugalska a hlavným cie-
ľom bude, aby si mladí diskusiou 
na rôzne témy uvedomili rozma-
nitosť našich krajín, ale zároveň 
hľadali to, čo ich spája, a niečo sa 
o týchto krajinách aj naučili. Rov-
nako dôležité bude, aby si precvičili 
svoje jazykové znalosti a zručnosti 
z angličtiny. Projekt by mal trvať od 
októbra do marca. 

Mgr. Marcela Harmanová

Folklórny súbor 
Močaranka svojím spevom 
vítal na Ulici Andreja 
Šándora pri kultúrnom 
dome návštevníkov 
podujatia organizovaného 
OZ Močarany. 

Bolo to májové stretnutie detí 
s rodičmi či starými rodičmi, stava-
nie mája a lampiónový sprievod. Pre 
tých najmenších boli najprv pripra-
vené malé súťaže, v ktorých hravou 
formou zbierali účastnícke pečiatky 

a potom si pripravovali lampióny. 
Na chodníku spestrenom detskými 
kresbičkami sa vytvorila skupina 
detí s lampiónmi a mávatkami s tri-
kolórou. Spolu s Močarankou si za-
spievali pekné májové pesničky pri 
lampiónovom sprievode a potom 
pri zdobení a stavaní mája. 

Májová veselica pokračovala, 
k tomu sladké odmeny pre súťažia-
cich, radosť v očkách a šantenie pri 
vatre. Dobrá opekačka, super nála-
da a spev sa ozývali do neskorých 
hodín.

A. Kostovčíková

V sobotu 5. mája sa 
v MsKS v Michalovciach 
uskutočnil už piaty ročník 
Zemplínskej heligónky, 
nesúťažnej prehliadky 
heligonkárov.

Tohto roku aj s hosťami z Druž-
stva Goranin z chorvátskeho Zá-
hrebu. Cez šesťdesiat účinkujúcich 
heligonkárov, spevákov, jednotliv-
cov, skupín a rodinných zoskupení, 
pripravilo pre divákov atraktívny 
kultúrny zážitok. 

Heligonkárska rodina v našom 
regióne sa každoročne rozrastá, 
o  čom svedčia aj noví interpreti. 
Za  spoluprácu OZ Zemplínski heli-

gonkári v mene všetkých heligonká-
rov ďakujú hlavne mestu Michalovce 
a jeho primátorovi Viliamovi Zahor-
čákovi, ktorý od prvého ročníka drží 
záštitu nad podujatím. Vďaka patrí 
aj MsKS, ZOS, DMS, Ing. Emilo-
vi Ďurovčíkovi, poslancovi NR SR, 
všetkým sponzorom, ktorí nedoká-
zali odolávať prosbám neúnavného 
Jána Romanika a každoročne nám 
prispievajú na finančné a materiálne 
zabezpečenie tohto skvelého poduja-
tia. Výsledkami našej cieľavedomej 
a neúnavnej práce sme, zdá sa, pre-
svedčili aj predstaviteľov VÚC v Ko-
šiciach, keď už v  tomto roku záštitu 
nad naším podujatím prevzal aj jeho 
nový predseda pán Rastislav Trnka.

P. Hájnik

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Juraj Urbančík
Laura Sabová

Lukáš Buchalla
Michaela Bičová
Matúš Rusňák
Michal Virčík

Sofia Kostovčíková

Michalovčan informuje Demokratické praktiky 
pána Kaplana
Na poslednom rokovaní 
zastupiteľstva Košického 
samosprávneho kraja 
sa svojsky prezentoval 
tzv. občiansky aktivista 
z Michaloviec Milan Kaplan. 
Všetkým ukázal, čo je to 
túžba po funkcionárskych 
stoličkách. 

Tento „bojovník“ za demokraciu 
sa už dávnejšie rozhodol, že spasí 
školstvo v Michalovciach tým, že ho 
ovládne a pretvorí na svoj zvrátený 
spôsob. Prostredníctvom predse-
du ich poslaneckého klubu na KSK 
sa navrhoval za  predsedu školskej 
komisie. Na školstvo má presne tri 
kvalifikácie. Bol žiakom (1), štu-
dentom (2) a vie, že školy existujú 
(3). A  okrem toho si myslí, že  byť 
asistentom poslanca NR SR stačí 
ako kvalifikácia pomaly na ministra 
školstva. Riadiace skúsenosti v škol-
stve nie sú pre Kaplana nijako dôle-
žité. To však u všetkých nekompe-

tentných matovičovcov vlastne ani 
neprekvapuje.

Kaplanovi jeho zámer stať sa pred-
sedom školskej komisie nevyšiel, 
pretože aspoň časť poslancov KSK 
má zdravý rozum. Tak vyskúšal iný 
trik. Predviedol zrejme slovenský re-
kord v počte nominácií samého seba 
za  člena školských rád v  Michalov-
ciach, Strážskom a vo Veľkých Kapu-
šanoch. Zatiaľ, čo ostatní poslanci sa 
nominovali raz alebo dvakrát do škol-
ských rád, Kaplan to urobil hneď šesť-
krát. Asi v zmysle, že jeho „odborné“ 
skúsenosti potrebujú všade. 

A na záver rada pre riaditeľov 
stredných škôl v okrese. Mali by ste 
poďakovať všetkým poslancom KSK, 
ktorí nedopustili to, aby ste až v šies-
tich (áno ešte raz: až do šiestich rád 
škôl sa chcel dostať) školách mali toh-
to „experta“ na všetko. 

Boh ochraňuj naše školy pred od-
borníkmi ako Kaplan a jeho tieňový 
minister.

J. Cibereová, E. Ďurovčík, 
F. Farkaš, P. Kuchta, J. Mihalečko, 

V. Zahorčák

Noviny Mistral
športové správy

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

Dokument
Téma: Zlatý žobrák 2017

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Festival tanca

repríza z roku 2017
denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS 
v sieti UPC Slovensko a GECOM, Facebook, 

YouTube a www.tvmistral.sk

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v zne-
ní neskorších zmien a doplnkov a na základe uznesení MsZ v Michalovciach č. 189, 
zo dňa 4. 9. 2012, č. 309 zo dňa 3. 9. 2013 a 389 zo dňa 24. 4. 2018

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod 

touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisného čísla 
(sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, o vý-
mere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce 
sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 7 227 m2 v k.ú. 
Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý 
sa nachádza na Ul. lastomírskej.

B) objektu bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej  súpisné 
číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532, a pozemky p.C-KN č. 2532, zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 1 981 m2, č. 2533, zastavané plochy a nádvoria o cel-
kovej výmere 543 m2, č. 2534, záhrada o celkovej výmere 785 m2, ktoré sú vedené 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,

C) pozemku C-KN, p.č. 1837/63, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vý-
mera 54 m2, ktorý je evidovaný Okresným úradom Michalovce, katastrálnym 
odborom, na Liste vlastníctva č. 5157, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres 
Michalovce,

D) novovytvoreného pozemku C-KN, p.č. 3935/2, druh pozemku ostatné plochy, 
výmera 42 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením geometrického plánu 
č. 14328810-23/2017, zo dňa 30. 11. 2017

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmot-
noprávnej lehote do 28. mája 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Bližšie informácie vám poskytneme 
aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk, 
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, tel.: 6864 242.  

Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Mgr. Anna Serečunová. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, 
Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza 
v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Ján Romaňak  
a Vitaliia Pechunka

Ladislav Smiško  
a Monika Demeterová

Ing. Peter Dobrovolský  
a Paula Miľová

Mgr. Marína Rudašová  
a Mgr. Andrej Oravec

Majsterky Slovenska
Je známe, že v organizácii sluchovo postihnutých v Michalovciach 

sa tešia bohatej činnosti. Okrem iného tam pôsobí aj skupina Zem-
plindance, v ktorej sa žienky vo veku od 12 do 72 rokov venujú taneč-
nému pohybu pod vedením predsedníčky organizácie Valérie Mitro-
vej. Majú už zvládnutých deväť choreografií, s ktorými sa prezentujú 
na rôznych podujatiach a súťažiach. 

Teraz sa tešia tretiemu titulu majsterky Slovenska v súťaži Po-
hyb bez bariér v kategórii znevýhodnených skupín. Súťaž sa kona-
la v  Mestskom divadle v Žiline v apríli. Najprv začiatkom mesiaca 
odprezentovali svoju novú choreografiu pod názvom Horúca láska 
s piesňou od Lukáša Adamca v Košiciach na krajskom kole a tam zís-
kali postup obhájiť ďalší titul v Žiline. 

Je obdivuhodné, že napriek sluchovej bariére sa vedia tieto členky 
vzoprieť a ukázať všetkým, čoho sú schopné.

Valéria Mitrová
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spoločenská rubrika

prerušenie distribúcie elektriny

n	11. mája od 7.40 hod. do 15.00 hod., úsek: Ul. Štefánikova, č. d. 20.
n	15. mája od 7.20 hod. do 14.00 hod., úseky: celá Ul. slovenská, celá 

Ul. staničná, Ul. pri mlyne, č. d. 2 – 24 (párne čísla domov), č. d. 
1 – 13 (nepárne čísla domov), Ul. Štefánikova, č. d. 80 – 98 (párne 
čísla domov), č. d. 51 – 67 (nepárne čísla domov).

n	16. mája od 7.50 hod. do 14.30 hod., úseky: Ul. Jilemnického, 
č. d. 2 – 30 (párne čísla domov), č. d. 1 – 49 (nepárne čísla domov), 
Ul. Čajkovského, č. d. 4 – 20 (párne čísla domov), č. d. 9 – 17 
(nepárne čísla domov).

n	18. mája od 7.30 hod. do 15.30 hod., úseky: Ul. topolianska, č. d. 
183 – 201 (nepárne čísla domov), č. d. 198 – 220 (párne čísla 
domov).

n	23. – 25. mája od 7.40 hod. do 17.00 hod., úseky: celá Ul. 
M. Koperníka, celá Ul. J. Ľ. Holubyho, celá Ul. T. Vansovej, celá 
Ul. Boženy Nemcovej, celá Ul. J. Palárika, celá Ul. J. Kalinčiaka, 
celá Ul. J. Palkoviča, celá Ul. odbojárov, Ul. Gagarinova, č. d. 6 – 22 
(párne čísla domov), Ul. Moussonova, č. d. 3 – 33 (nepárne čísla 
domov).

n	23. mája od 8.30 hod. do 16.00 hod., úseky: Ul. užhorodská, č. d. 
40 – 76 (párne čísla domov), Ul. Čapajevova, č. d. 1 – 10.

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

Pavol Pliška (58)

Mária Smerigová (91)

Mária Rapačová (72)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Súrne kúpim 2-izbový alebo 3-izbový byt na Ulici okružnej, 

Štefánikovej, príp. Sídlisko západ. Som súkromná osoba.  
Tel.: 0948 242 311

n	Predám záhradku s chatkou v Klokočove. Tel.: 0907 522 342

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter piva, 

hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), odznaky, 
etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, 
tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, vršky z fliaš, súdky, pipy, 
prepravky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 
medaily, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, 
porcelán, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan 
Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z TUZEXu a DAREXu (podniky zahraničného 
obchodu) – bony, odberné poukážky, dobropisy, poukážky, 
dobropisy, poukážky na pohonné hmoty (autobenzín, motorová 
nafta), šeky, dispozičné príkazy, karty, listy, obálky, faktúry, fotografie, 
pohľadnice, akékoľvek dokumenty Živnostenská banka a Štátna 
banka československá a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

malý oznamovateľ

spomienky

Dňa 5. mája uplynulo 10 rokov od smrti otca, 
dedka a pradedka 

JÁNA KUDLÁČA
Ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali 
a spomínajú s nami.
s láskou dcéra Valika s rodinou

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 16. mája uplynie rok, kedy nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedko 

JURAJ JENČÍK
so žiaľom v srdci spomína manželka Helena, 
syn Juraj a dcéra Iveta s rodinami

Žiarila z neho láska, dobrota,  
bude nám chýbať do konca života.

Dňa 15. mája uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil 
milovaný otecko, dedko a pradedko 

JOZEF BROSINGER
s láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia 

s rodinami

Dňa 4. mája uplynul rok 
od smrti našej milovanej mamy 

ALŽBETY ZWINGEROVEJ
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, 

ktorí spomínajú s nami.
synovia s rodinou

Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií: 

RIADITEĽ/KA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRI MATERSKEJ 
ŠKOLE V MICHALOVCIACH, JANA A. KOMENSKÉHO 2   
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Školská jedáleň pri materskej škole  
v Michalovciach, Jana A. Komenského 2    
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  úplné stredné vzdelanie s maturitou so zameraním na spoločné stravovanie,  
b)  vysokoškolské vzdelanie v oblasti spoločného stravovania, prípadne ekono-

mického smeru, je výhodou, pri zachovaní neodpustiteľného kvalifikačného 
predpokladu uvedeného v bode a) 

Ponúkaná základná zložka mzdy:  
Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 
8. platová trieda od 480,00 € do 642,50 € podľa odpracovaných rokov.  

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b)  bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
c)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh 

písomného testu: zákon o obecnom zriadení, všeobecne záväzné právne pred-
pisy pre oblasť školstva a školské stravovanie, zákon o výkone prác vo verejnom 
záujme, zákon o odmeňovaní týchto prác, zákon o verejnom obstarávaní)

d)  spracovať návrh koncepcie  riadenia a rozvoja školského stravovania – v roz-
sahu max. 2 strany

e)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
f)  zdravotná spôsobilosť na prácu v potravinárstve a v zariadeniach spoločné-

ho stravovania 

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní 
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
d) zdravotný preukaz – účastník predloží k nahliadnutiu na výberom konaní
e) návrh koncepcie riadenia a rozvoja školského stravovania  

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 25. 05. 2018 do 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) 
Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s ozna-
čením "Výberové konanie – ŠJ pri MŠ, Michalovce, Jana A. Komenského 2 – neo-
tvárať". 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 a smernicou stanovenou primá-
torom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zasla-
ním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a ucho-
vanie 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 a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Basketbal
I.BK MICHALOVCE – BK 04 AC LB SNV                         
12. 5., 10.30 – 12.00 hod., žiaci – nadstavbová súťaž; športová hala GPH
Info: http://new.1bkmi.sk/

Florbal
RAKEŤÁCI – WARRIORS TREBIŠOV
BARANI – SNINA PENGUINS
4. 5., 18.00 hod. 

SENATORS – TEAM ZEMPLÍN
8. 5., 18.00 hod. 

HADZI – FANNSPORT
8. 5., 17.15 hod. 

BARANI – FANNSPORT
8. 5., 18.50 hod. 

RAKEŤÁCI – TEAM ZEMPLÍN
11. 5., 19.00 hod. 

HADZI – SNINA PENGUINS
8. 5., 18.15 hod. 

SENATORS – WARRIORS TREBIŠOV
17. 5., 18.00 hod. 

TEAM ZEMPLÍN – WARRIORS TREBIŠOV
17. 5., 18.50 hod. 

FANNSPORT – SNINA PENGUINS
18. 5., 18.15 hod. 

BARANI – HADZI
18. 5., 19.00 hod. 
Mestská florbalová liga, 7. ročník, Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
12. 5., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – nadstavbová časť 

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
12. 5., 11.00 hod., I. LSD U19 – 28. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
19. 5., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 29. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
19. 5., 13.00 hod., I. liga ženy – 17. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
19. 5., 15.00 hod., I. liga juniorky U19 – 17. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – MFK SOBRANCE
20. 5., 17.00 hod., IV. liga Juh – muži VsFZ – 26. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

TJ SOKOL MOČARANY – ŠK NACINA VES
20. 5., 17.00 hod., V. zemplínska liga muži – 22. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
IUVENTA MICHALOVCE – DUSLO ŠAĽA
12. 5., 17.30 hod. – 1. zápas finále národného play off
13. 4., 10.30 hod. – 2. zápas finále národného play off
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

Turistika
ZÁDIELSKA TIESŇAVA
19. 5., 8.00 hod., info: www.kst-turista.sk

V poslednú aprílovú nedeľu sa v našom meste uskutočnil jeden z najkraj-
ších maratónov na Slovensku, najväčšie bežecké podujatie na Zemplíne 
– Podvihorlatský maratón, zároveň Michalovský polmaratón a Polmara-
tónska štafeta. Víťazom Podvihorlatského maratónu sa stal Anatoliy Ma-
lyy s časom 2 hodiny a 41 minút. V ženskej kategórii sa na stupeň víťazov 
postavila Mahuliena Krištanová so skvelým výkonom 3 hodiny a 22 mi-
nút. Víťazom Michalovského polmaratónu sa stal Eduar Hapak s časom 
1 hodina a 18 minút. Aj Polmaratónska štafeta má svojho víťaza – DHZ 
Vyšná Rybnica. 

Petangový turnaj

WAKO Austrian Classic 

Päť členov michalovského Pe-
tangového klubu Šírava sa v sobotu, 
5. mája zúčastnilo medzinárodné-
ho petangového turnaja SAKURA 
2018  v družobnom meste Užho-
rod. V jednom z miestnych par-
kov si celkovo 85 párov z 18 štátov 
Európy zmeralo svoje sily v tomto 
mladom ale vo svete veľmi populár-
nom športe. Naši petangisti sa síce 
neprebojovali medzi najlepších 16 

dvojíc, ale svojou účasťou a výsled-
kami potvrdili, že úroveň petan-
gu má aj u nás rastúcu tendenciu. 
Okrem toho reprezentanti PK Šíra-
va – manželia Vajdovci a Trčkovci 
a J. Kločanka – v mimošportovej 
oblasti prispeli k propagácii mesta 
a regiónu, za čo patrí poďakovanie 
zástupcovi prednostu MsÚ v Mi-
chalovciach JUDr. Doričovi.

Radomír Trčka

Svetový pohár v kickboxe 
v rakúskom Innsbrucku 
sa konal 20. – 22. apríla. 
Zúčastnilo sa ho 28 
krajín, 169 klubov a 2124 
štartujúcich.

 Výpravu Športového Kickbox 
klubu Michalovce reprezentova-
li traja pretekári, Kajo Svobodník, 
Matej Hospodár a Vasyl Klevlyanyk. 
V silnej konkurencii pretekárov na-
pokon vybojovali tri bronzové me-
daily. Kajo Svobodník získal bronz 

spomedzi deviatich pretekárov 
disciplíny kick light, cad., do 57 kg. 
Matej Hospodár si vybojoval dve 
bronzové medaily; jednu v disciplí-
ne light contact, jr., do 69 kg a druhú 
v disciplíne kick light, jr., do 69 kg. 
Vasyl Klevlyanyk skončil prehrou 
na body 2:1 v zápase o postup do se-
mifinále v disciplínach light contact 
a kick light, sn., do 69 kg.

V tréningovej príprave však po-
kračujeme a už čoskoro sa zúčast-
níme svetového pohára v kickboxe 
v Budapešti.

Elena Takáčová

Mesto Michalovce ako správca dane vydalo 

ROZHODNUTIA O MIESTNYCH DANIACH 
A POPLATKOCH ZA TUHÝ KOMUNÁLNY ODPAD

PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY
Rozhodnutia si podnikatelia nájdu vo svojich 

elektronických schránkach


