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pozývame...

MICHALOVSKÝ 
ORGAN

organový koncert

12. júla 
o 19.10 hod., 

Rímskokatolícky kostol 
narodenia Panny Márie

ŠPACIRKI 
PO STOPÁCH 

ČESKOSLOVENSKEJ 
REPUBLIKY

13. júla 
o 17.00 hod.

zraz je pri Železničnej 
stanici 

v Michalovciach

STREDOEURÓPSKY 
POHÁR SILNÝCH 

MUŽOV
podujatie silných 

mužov

14. júla 
o 14.00 hod.

Obchodná ulica

EXPRES STREET 
PARTY

show Rádia Expres

14. júla 
o 19.00 hod.

Park študentov

Ambulantná 
pohotovosť 
od 1. júla po novom

2 Organové 
koncerty 
v našom meste 

3 Záhradná 
slávnosť 
40. výročie MŠ, Okružná 

5 Letný 
streetball 
počas prázdnin 

8

Poslanci sa stretli v utorok 26. júna na rokovaní mestského zastupiteľstva

ROKOVANIE 

POSLANCOV

V úvode rokovania poslanci 
schválili členov návrhovej komisie 
a správu o prijatých uzneseniach 
mestskej rady za ostatné dva me-
siace. Nasledovala správa o riešení 
interpelácií poslancov z predchá-
dzajúceho rokovania zastupiteľstva 
a informácia o výsledkoch kontroly, 
ktorú vykonala hlavná kontrolórka 
mesta Marta Bobovníková v mesia-
coch máj a jún. Hlavná kontrolórka 
zároveň prítomným predložila plán 
kontrolnej činnosti na druhý polrok. 

Zasadanie pokračovalo prero-
kovaním a schválením návrhu VZN 
o  poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Michalovce. Jednou zo zmien 
vo VZN je skrátenie termínu zúčto-
vania pre prijímateľov dotácií na ce-
loročnú činnosť, a to z 30. januára na 
15. január nasledujúceho kalendár-
neho roku. Zmena sa týka aj dotácií 
na konkrétne aktivity. Prijímatelia 
dotácie sú povinní predložiť zúčto-
vanie poskytnutej dotácie do 30 ka-
lendárnych dní od ukončenia aktivít, 
najneskôr však do 15. januára nasle-
dujúceho kalendárneho roku. Ďalší 
bod programu – návrh na podanie 
žiadosti k  získaniu titulu Michalov-
ce – Európske mesto športu uviedol 
primátor slovami: „V  Michalovciach 
sa športu mimoriadne darí, máme za-
stúpenie vo viacerých športových od-
vetviach aj v najvyšších republikových 
súťažiach, máme tu vynikajúce výsled-
ky, ktoré dosahujú aj žiaci našich škôl, 
mládežnícke športové kolektívy. Aj to 
nás viedlo k tomu, aby sme sa uchá-

dzali o získanie tohto titulu. Zname-
nalo by to jednak marketingovú znač-
ku pre mesto, ale samozrejme vytvára-
lo by to priestor pre ďalšie možnosti či 
investície do športovej infraštruktúry, 
priestor pre vytvorenie športových 
podujatí a ešte väčšej zaangažovanosti 
našich spoluobčanov do športovania 
a zdravého životného štýlu.“ 

Rokovanie poslancov pokračova-
lo schválením tretej zmeny rozpočtu. 
Zmenou rozpočtu došlo k zvýšeniu 
bežných príjmov o 5 217 eur, bežné 
výdavky sa zvýšili o 146 347 eur. Ka-
pitálové príjmy sa znižujú o 10 360 
eur a kapitálové výdavky sa znižujú 
o 5 882 eur. Rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami bežného a kapitálového 
rozpočtu po úpravách predstavuje 
prebytok vo výške viac ako 1,8 milió-
na eur. Príjmové finančné operácie 
sa zvyšujú o 145 608 € a výdavkové 
finančné operácie sa nemenia. 

Ďalším bodom bol dodatok orga-
nizačnej štruktúry základných škôl, 
základnej umeleckej školy a  mater-
skej školy s právnou subjektivitou 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mes-
ta. O  zmenu platnej organizačnej 
štruktúry požiadali riaditelia škôl 
a  školských zariadení po uzavretí 
zápisu detí do 1. ročníka základných 
škôl a  prepočítaní celkového počtu 
žiakov. Ďalej bol schválený návrh 
na úpravu školského vzdelávacieho 
programu ZŠ na Ulici Jána Švermu 
od školského roka 2018/2019 z  dô-
vodu otvorenia triedy s posilneným 
vyučovaním telesnej výchovy so za-

meraním na basketbal chlapci a plá-
vanie chlapci a dievčatá od 2. roční-
ka. Zvýšený týždenný počet hodín 
v predmete telesná výchova bude 
o  1 hodinu. Mestskí zákonodarco-
via prerokovali a schválili aj zmeny 
v Územnom pláne mesta, majetkovo-
právne záležitosti, prenájom majetku 
vo vlastníctve Mesta, plány rokovaní 
mestského zastupiteľstva, mestskej 
rady, komisií MsZ a redakčnej rady 
našich novín na druhý polrok 2018. 
V roku 2019 si pripomenieme 100. 
výročie od udalostí, keď sa v lete 1919 
Michalovce stali župným mestom. 
Aj v tejto súvislosti mestskí zákono-
darcovia schválili návrh na vydanie 
publikácie História Michaloviec II., 
Michalovce ako sídlo Zemplínskej 
župy (1919 – 1922). Poslanci v ďal-
šom bode neschválili návrh doplnku 
č. 1 Štatútu novín Michalovčan. V sú-
vislosti s blížiacimi sa komunálnymi 
voľbami, ktoré budú v  jeseni tohto 
roka, mestské zastupiteľstvo preroko-
valo a schválilo rozsah výkonu funk-
cie budúceho primátora mesta, počet 
poslancov mestského zastupiteľstva 
a volebných obvodov. Na základe 
skúseností z predošlého volebného 
obdobia bol zastupiteľstvu predlo-
žený návrh na stopercentný rozsah 
výkonu funkcie primátora a rovnaké 
počty poslancov a volebné obvody 
tak, ako boli doposiaľ. Poslanci pred-
ložený návrh schválili.

Posledným bodom rokovania boli 
interpelácie poslancov a diskusia.

Adela Vojnová

Na programe rokovania bol aj návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Michalovce a návrh na podanie žia-
dosti k získaniu titulu Michalovce – Európske mesto športu.
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pobačeňe Miža z varoša

U pjatok mi še vibral do varoša. Bul mi bars zvedavi na totu paradu, 
co každoho milovňika starich motorov oči poceši. Veteran klub pozval maji-
teľov starich luxušov. Vera to bula parada. Dachtore mi vidzel krem obrazkov 
perši raz u živoce. Cale mesto polne motorovich krasavcov. Jeden krajši jak 
druhi. Z motorkov še mi ľubiľi take, co i šofere maľi take obľečeňe, u  jakim 
še vtedi chodzilo. Pospominal mi sebe i na svoju peršu škodovku. Jak začali 
motore štartovac i pohinac še, ta o každim išče išlo predstaveňe. Dobre še o ňich 
starjaju jich majiteľe, bo aňi jedno ňezahaprovalo. Povzbudzeňe na spaňilu 
jazdu bulo čuc od šickich obďivovateľov. Ozdaľ pridu i o rok še ukazac.

Vaš Mižo z varoša

Stare motore

Ambulantná 
pohotovostná služba
Od 1. júla došlo k zrušeniu 
Lekárskej služby prvej 
pomoci (LSPP), ktorú 
nahradila Ambulantná 
pohotovostná služba (APS). 

Zabezpečená je prostredníc-
tvom nových pevných bodov, ktoré 
sa budú nachádzať v tzv. spádových 
územiach, pričom jedno územie 
bude tvoriť najmenej jeden okres. 
n Nový pevný bod APS pre do-

spelých v Michalovciach – TRI-
GOD, s.r.o., Námestie oslobodi-
teľov 25.

n Nový pevný bod APS pre deti 
a  dorast v Michalovciach – 
KOMPROMIS, s.r.o., Námestie 
Slobody 1.

Pohotovosti budú po novom fun-
govať v skrátenom režime, teda nie 
od 16.00 do 7.00 hod. rána, ale len 
do 22.00 hod. v pracovné dni. Cez 
víkendy a sviatky budú otvorené od 
7.00 do 22.00 hod. Chorým tak budú 
po tomto čase k dispozícii už len ur-
gentné príjmy v nemocniciach.

Zmeny sa nedotknú zubno-le-
kárskych pohotovostných služieb, 
fungovať budú rovnako, ako doteraz. 

Aj v oblasti lekárenskej starostli-
vosti dochádza k zmenám. V každom 
okrese, kde bude fungovať APS, bude 
minimálne jedna pohotovostná leká-
reň otvorená do 22.30 hod. Snahou 
samosprávneho kraja bude zabezpe-
čiť, aby táto lekáreň bola čo najbližšie 
k ambulantnej pohotovosti.

ts

Amerikánsky dom 
na Zemplíne
Zemplínske múzeum 
v Michalovciach 
v spolupráci s ďalšími 
organizátormi pripravilo 
pri príležitosti stého výročia 
vzniku Československa 
fotografickú výstavu 
Amerikánsky dom 
na Zemplíne o atraktívnom 
období nášho ľudového 
staviteľstva. 

Obdobie prvej republiky je na 
východnom Slovensku vyvrchole-
ním konštrukčného a výtvarného 
vývoja roľníckeho domu. Obytný 
štandard tu prudko rastie vďaka ka-
pitálu Amerikánov – predstaviteľov 
veľkej vlny pracovnej emigrácie, 
ktorá zachvátila Uhorsko od konca 
19. storočia. Po návrate do staro-
novej vlasti investovali do nákupu 
poľnohospodárskej pôdy a  výstav-

by nebývalo reprezentatívneho 
obydlia. Staviteľmi domov, dodá-
vaných spravidla „na kľúč“, boli 
miestni profesionáli uplatňujúci 
najmodernejšie dobové materiály 
a technológie i zľudovené dekora-
tívne koncepty secesie a art deco na 
tradičné obytno-hospodárske dis-
pozície, čím vznikol jedinečný fe-
nomén tzv. amerikánskych domov.

Fotografická výstava predstavu-
je charakteristické znaky, materiály 
a  prvky týchto pamiatok, ktorých 
stavebné a výtvarné kvality ako i kul-
túrnohistorický význam si zaslúžia 
pozornosť. Ich posledné autentické 
ukážky dnes nenávratne zanikajú.

V jeseni bude podujatie doplnené 
vydaním popularizačnej publikácie, 
cyklom prednášok o ľudovom stavi-
teľstve na Zemplíne a výstava popu-
tuje do múzeí v Humennom a Tre-
bišove. Výstavu z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Maroš Demko

 23. 6.  účasť na otvorení medzinárodnej Veľkej ceny mesta  
  Michalovce v džude
 23. 6.  prijatie zahraničných účastníkov podujatia v Močaranoch
 23. 6.  účasť na podujatí Jánske ohne nad Šíravou
 24. 6.  účasť na podujatí Močarianske dni
 25. 6.  zasadnutie zastupiteľstva KSK v Košiciach
 26. 6.  rokovania mestského zastupiteľstva
 26. 6.  pracovná porada k podujatiu Zemplín veterán rallye
 28. 6.  zasadnutie Rady seniorov 
 28. 6.  rokovanie Rady zdravotne postihnutých 
 28. 6.  rokovanie Rady rómskych zástupcov
 28. 6.  prijatie žiakov Základnej umeleckej školy v Michalovciach
 28. 6.  prijatie členov Plaveckého klubu Orca
 28. 6.  prijatie účastníkov a vyhodnotenie mestskej volejbalovej ligy
 29. 6.  rokovanie Rady cirkví 
 29. 6.  účasť na podujatí Zemplín veterán rallye
 30. 6.  účasť na slávnostnej promócii absolventov štúdia Vysokej  
  školy sv. Alžbety na detašovanom pracovisku  
  bl. Metoda Trčku v Michalovciach
 3. 7.   zastúpenie mesta na tlačovej besede HK Dukla Ingema
 3. 7.  prijatie úspešných hráčov stolného tenisu
 4. 7.  zastúpenie mesta na slávnostnej promócii absolventov  
  PHF EUKE v Košiciach

aktivity primátora

Ing. JOZEF BOBÍK
Akou formou verejného obstarávania, kedy a z koľkých uchádzačov bol 
vybratý zhotoviteľ prác na futbalovom štadióne v roku 2017?
Kto realizoval podkladové vrstvy a drenáž trávnika v roku 2017?
Na interpeláciu odpovedal Viliam Zahorčák primátor mesta
Príjemcom dotácie na vykonanie predmetných prác bol Mestský futba-
lový klub Zemplín Michalovce, ktorý ich aj zabezpečoval. Mesto Micha-
lovce nemá oprávnenie konať a teda ani vystupovať a podávať informácie 
v mene MFK Zemplín Michalovce. Ak máte záujem o podrobnejšiu infor-
máciu obráťte sa na orgány MFK Zemplín Michalovce. Predsedovi pred-
stavenstva MFK Zemplín Michalovce sme interpeláciu odoslali. 

Pán riaditeľ TaZS, čas aj lokality rozmiestnenia veľkoobjemových kon-
tajnerov (VOK( občania bývajúci v rodinných domoch sledujú veľmi 
pozorne. Asi pred 15 rokmi došlo k stabilizácii lokalít rozmiestnenia 
VOK. Minulú jeseň bola bez diskusie s občanmi a poslancami mest-
ského zastupiteľstva zrušená lokalita VOK na Ulici A. Kmeťa. Občanov 
bývajúcich medzi ulicami Masarykova a Vajanského táto skutočnosť 
nepríjemne zaskočila. Obrátili sa na mňa, ako mestského poslanca, aby 
som Vás, pán riaditeľ, pred jarnou sezónou požiadal o nápravu v tejto 
záležitosti tak, aby sme predišli petícii nespokojných občanov.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
V rámci rozmiestnenia VOK bolo zrušené miesto na Ulici A. Kmeťa na zá-
klade podnetu redemptoristov a veriacich, ktorí navštevujú bohoslužby 
a akcie organizované redemptoristami. Konštatovali, že stav na danej lo-
kalite v čase umiestnenia kontajnera je nedôstojný danej lokality a aj čas, 
keďže je tam umiestňovaný v čase veľkonočných sviatkov. Nakoľko zástav-
ba v danej lokalite je taká hustá, nevieme zatiaľ tento kontajner umiestniť 
na inom mieste v danej lokalite. V prípade, ak občania alebo poslanci MsZ 
vedia o nejakom akceptovateľnom riešení, radi privítame ich návrhy. 

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

Interpelácie poslancov

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA
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Prichádza letné obdobie. Často 
označované aj ako čas dovoleniek, 
školských prázdnin, obdobia, v kto-
rom je voľnejšie od politiky. Zda-
nie často klamlivo pokojnejšie len 
na prvý pohľad. Je rovnako náročné 
na spoločenské dianie. Aj v ňom je 
život a spoločnosť v pohybe, len našej 
pozornosti akoby to viac ako inokedy 
unikalo. Inak vnímame aj udalosti, 
ktorým by sme za iných okolností 
venovali viac pozornosti. 

Viac by sme sa zamýšľali nad 
ich obsahom, dopadmi a vplyvom 
na  náš život. Z repertoáru televíz-
nych a rozhlasových programov odí-
du na chvíľu vášnivé politické disku-
sie. Viac času venujeme prítomnosti 
a využitiu každej chvíľky nabažiť sa 
letného času. 

Nebolo tomu ináč ani pred viac 
ako štvrťstoročím. Po júnových voľ-
bách v roku 1992 sa najsilnejšie a ví-
ťazné politické subjekty v Čechách 
a na Slovensku dohodli na vzájom-
ných rokovaniach riešiť štátoprávne 
problémy vtedajšej federácie. Tak 
sa stalo, že 17. júla 1992 Slovenská 
národná rada prijala Deklaráciu 
o  zvrchovanosti Slovenskej republi-
ky. Samostatná Slovenská republika 
vznikla až 1. 1. 1993, no už tento 
prvý krok môžeme považovať za jej 
základ. 

Deň prijatia Deklarácie o zvrcho-
vanosti SR – 17. júl – je na základe 
Zákona NR SR z 20.  októbra 1993 
pamätným dňom SR. Aj keď sme 
mladý štát, z pohľadu histórie je nut-
né si pripomínať tento dátum spolu 
s okolnosťami vzniku Slovenskej re-
publiky. Aj keď dnes žije generácia, 
ktorá bola pri zrode týchto udalosti, 
práve aj jej pripomíname tento pa-
mätný deň. Nech nezanikne vedo-
mosť o procesoch, na ktoré je každý 
národ hrdý a oslavuje ich.

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

VÝZNAMNÉ DNI 
PRE SLOVENSKO

z pera viceprimátora

Močarianske dni 2018

Medzinárodný organový festival 

Tohtoročné Močarianske 
dni sa niesli v znamení 
105. výročia narodenia 
a 70 rokov kňazstva nášho 
vzácneho rodáka Gorazda 
Zvonického. 

Záštitu nad týmto podujatím 
prevzal primátor Viliam Zahorčák. 
Občianske združenie Močarany 
a  poslanec MsZ Vladimír Kostov-
čík organizačne zabezpečovali celý 
program slávností počas obidvoch 
dní tohto víkendu. 

Sobotné popoludnie patrilo hlav-
ne deťom a mládeži. Skauti i  naše 
organizátorky pripravili súťažno-zá-
bavný program. Anna Kostovčíko-
vá, predsedníčka OZ, slávnostne 
otvorila Močarianske dni 2018 a zá-
roveň Gorazdov večer, ktorý v réžii 
Štefanie Sabolovej zachytil cestu ku 
kňazstvu Andreja Šándora a jeho 
spojitosť profesorom Štefanom Hla-
váčom a blahoslaveným Titusom 

Zemanom. V programe vystúpilo 
aj tridsať členov Komorného zboru 
Zvony a Orchestríka pod vedením 
vedúceho súboru Juraja Súdiho, 
ktorých sme ako vzácnych hostí, za-
hraničných Slovákov, privítali v Pa-
mätnej izbe Gorazda Zvonického 
chlebom a soľou už v piatok.  

Na nedeľnej slávnostnej svätej 
omši privítal vzácnych hostí don 
Hrabovecký, medzi ktorými boli  
hlavný celebrant sv. omše provinciál 
saleziánov don Jozef Ižold, predsta-
vitelia mesta na čele s primátorom, 
zástupcovia Matice slovenskej, býva-
lí žiaci dona Šándora, z ktorých don 
Turanský predniesol homíliu. Pred-
stavený Slovenskej provincie salezi-
ánov za účasti nášho rodáka kano-
nika Zavadského, a ďalších kňazov 
kostolu sv.  Gorazda a spoločníkov 
odovzdal vzácny dar – relikviu bla-
hoslaveného Titusa Zemana.

Výnimočnosť chvíľ umocnilo  
predstavenie knihy o histórii Moča-
rian. Primátor mesta Viliam Zahor-

čák hlinou z polí nášho chotára vy-
prevadil knihu na cestu k rodákom. 
Prítomní boli aj zostavovateľ a autor 
Martin Molnár a autor Ernest Si-
rochman, ktorí prijali úlohu spraco-
vania záznamov z novšieho obdobia 
od zmeny identity a poslanec Vladi-
mír Kostovčík. Popoludní nasledo-
val Festival folklórnej hudby. Mode-
rátorka podujatia a zároveň vedúca 
FS Močaranka Emília Koribaničová 
predstavila už v  priestoroch kosto-
la súbory Močaranka, Viňančan, 
Komorný zbor Zvony Selenča, FSS 
z  Ukrajiny a FS Svojina. Po skve-
lom vystúpení súborov pozdravil 
zahraničných účastníkov festivalu aj 
predseda Matice slovenskej Marián 
Gešper. 

Krásnym záverom Močarian-
skych dní bolo vystúpenie Dášky 
Pavlíkovej s manželom, v podaní 
ktorej zazneli duchovné i ľudové 
piesne a  samozrejme jej najväčšie 
hity i nové pesničky.  

Anna Kostovčíková

Michalovce patria len k niekoľ-
kým mestám na Slovensku, v kto-
rých si poslucháči môžu vypočuť 
organových virtuózov. Mestské kul-
túrne stredisko a Rímskokatolícka 
farnosť v Michalovciach pripravili 
už po dvanástykrát Medzinárod-
ný organový festival Michalovský 
organ. Nevšedné umelecké zážitky 
pripravil poslucháčom na prvom 
koncerte 28. júna talentovaný poľ-
ský organista Michal Markuszewski. 

Cyklus piatich koncertov, kto-
ré sa konajú v Rímskokatolíckom 
kostole narodenia Panny Márie, 
je naplánovaný do konca augusta. 
Svoje umenie predvedú vynikajúci 
interpreti tejto vznešenej hudby, 
ktorá je aktívnou súčasťou duchov-
ného života: ukrajinská organistka 
Nadiya Velychko spolu s japon-
skou huslistkou, žijúcou v USA, 
Ayako Yonetani (26. júl), András 
Gábor Virágh z Budapešti (9. au-

gust), Charles Andrews z Londýna 
(16. 8.), Imrich Szabó z Bratislavy 
(30. 8).  

Najbližší koncert sa uskutoční 
už 12. júla o 19.10 hod. So zaujíma-
vým repertoárom sa predstaví česká 
organistka Hana Bartošová, ktorá 
účinkuje na prestížnych organových 
koncertoch v Európe a  v  minulom 
roku koncertovala na turné v Spoje-
ných štátoch amerických.

Jela Timková

Prihláste sa na týždenný 
odber newslettera 
a získajte prehľad 

o aktuálnom 
kultúrno-spoločenskom

 dianí

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Každá časť nášho 
Slovenska ukrýva 
v sebe skvost, ktorý 
je charakteristický 
pre danú oblasť. Skvostom 
východného Slovenska 
sú zaiste unikátne 
drevené kostolíky, ktoré 
sú jedinečné a nikde 
vo svete sa podobné 
architektonické pamiatky 
nenachádzajú. 

Vďaka dotácii od Mesta Michalov-
ce mohli aj žiaci SOŠ sv. Cyrila a Me-
toda v Michalovciach, študijného od-
boru propagačná grafika, obdivovať 
nádherné dedičstvo otcov, navštíviť 
drevené chrámy v Inovciach, Ruskej 
Bystrej, Uliči a Jalovej a  z odborné-
ho výkladu sprievodcov sa dozvedieť 
veľa zaujímavých informácií o histó-
rii týchto pamiatok. Každý z dreve-
ných chrámov je výnimočný niečím 

iným, ale všetky majú interiér rovna-
ko členený na tri základné časti, a to 
na predsieň (babinec), chrámovú loď 
a svätyňu oddelenú od chrámovej 
lode ikonostasom. Pre žiakov to bol 
nezabudnuteľný zážitok. 

Cieľom projektu bolo na odbor-
nom výcviku zhotoviť maketu dre-

veného chrámu z Jalovej. Môžeme 
byť hrdí na to, čo všetko vytvorili 
naši predkovia. Tieto kultúrne a du-
chovné pamiatky si právom zaslúžia 
našu ochranu a  starostlivosť, aby 
sme mali čo odovzdať našim deťom 
ako nádherné dedičstvo otcov.

Ing. J. Javorská

Po stopách dedičstva



Daniel Hevier v knižnici
Detské oddelenie 
Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického 
v Michalovciach 
v spolupráci so Základnou 
umeleckou školou 
Michalovce a finančnou 
podporou Fondu 
na podporu umenia 
18. júna privítalo 
najobľúbenejšieho 
a najznámejšieho autora 
vyše 60 kníh pre deti 
a mládež Daniela Heviera. 

Podujatia sa zúčastnilo 237 det-
ských čitateľov z michalovského 
okresu. Daniel Hevier je takmer 
univerzálnou tvorivou osobnos-
ťou. Stal sa autorom poézie, prózy, 
esejí, básní pre deti, rozprávok, 
prekladov, autorských antológií pre 
dospelých i pre deti, textov piesní, 
divadelných a rozhlasových hier, 

libret muzikálov, filmových a te-
levíznych scenárov, scenárov pre 
multimediálne projekty a spolu-
pracuje s rozhlasom aj televíziou. 
Okrem toho sa venuje výtvarnému 
umeniu, interpretácii vlastných 
piesní a autorskému divadlu. Je aj 
priekopníkom tvorivého písania na 
Slovensku, vedie početné worksho-
py a e-learningové tvorivé písanie 
online. 

Spisovateľ k nám zavítal v rám-
ci svojho dvojtýždňového turné 
Chymeros po východnom Sloven-
sku. Deťom predstavil veľmi zau-
jímavý projekt Čítanie je fantázia, 
v ktorom ich motivuje nielen k čí-
taniu, ale aj tvorivosti. Mladým 
čitateľom priblížil prvý diel svojej 
fantasy knihy Stopy vedú do tem-
noty. Hlavným hrdinom je 12-roč-
ný chlapec Chymeros, ktorý sa 
ocitá v dobrodružnej krajine. Spi-
sovateľ ponúkol deťom a pedagó-
gom možnosť aktívne sa podieľať 
na vzniku ďalších dobrodružných 
príbehov prostredníctvom webovej 

stránky www.chymeros.sk. Daniel 
Hevier o tom hovorí: „Sme výprava, 
ktorá chce pomôcť chlapcovi menom 
Chymeros. Ten sa ocitol v záhadnej 
krajine, ktorá je rovnako zaujímavá 
ako nebezpečná. Jeho dobrodruž-
stvá môžeš zažívať spolu s ním – 
a  to nielen v  knihe, ale aj v  živote. 
A Chymeros zasa potrebuje práve 
teba: bez tvojej pomoci by sa nedo-
stal z mnohých nebezpečenstiev.“ 

Okrem týchto informácií sme 
si vypočuli zaujímavé príbe-
hy, dobrú hudbu a rap. V závere 
podujatia mali deti možnosť získať 
autorovu knihu s podpisom. Sám 
autor v nej vystupuje ako Fiktus 
Fabulus.

Milý Fiktus Fabulus ďakuje-
me Vám za veľmi srdečné, poučné 
a motivujúce stretnutie.

Mgr. Iveta Majvitorová

Dobrovoľníci v nemocniciach 
Pridajte sa k nám ako dobrovoľník 

a môžete si byť istý, že spolu nás čaká krajší deň!
Profil dobrovoľníka: 

vek 17 rokov a viac, správna dávka empatie, pozitívna nálada, 
ochota aspoň raz týždenne stráviť pár hodín s našimi pacientmi

Kontakt: ALENA KRAVECOVÁ, mobil: 0918 751 661 ,
e-mail: krajsiden.mi@svetzdravia.com, www.krajsi-den.sk

Výlet za spoznávaním 
histórie
Dvanásty jún si členky 
Onko klubu Venuša 
Michalovce spríjemnili 
výletom do Bardejovských 
kúpeľov.

Cestou sa zastavili v Hanušov-
ciach nad Topľou. Tam si prezreli 
niektoré expozície vo vlastivednom 
múzeu. Ten sídli v krásnom rene-
sančno-barokovom kaštieli, ktorý 
kedysi vlastnila rodina Desseffyov-
cov. Už prvá expozícia, prírodo-
vedná, zaujala svojimi exponátmi 
usporiadanými podľa geologických 
období. V ďalšej miestnosti boli 
vypreparované zvieratá, ktoré sa 
vyskytujú v tejto lokalite. Prezreli si 
aj dobovo zariadené interiéry, pri-
bližujúce štýl bývania zámožných 
rodín. V múzeu práve vystavovali 
historické hodiny.

Ďalšou zastávkou na výlete bolo 
mesto Bardejov. Celé námestie dý-
chalo históriou. V starobylej bu-

dove radnice je Šarišské múzeum 
s mnohými zbierkami. Expozícia 
Slobodné kráľovské mesto Bardejov 
prezentuje dejiny mesta od prvej pí-
somnej zmienky v roku 1241 po ko-
niec 18. storočia. V  umelecko-his-
torickej časti múzea je umiestnený 
súbor renesančných meštiackych 
epitafov, ikonostas a  ikony. Azda 
každú zo žien zaujal vystavený 
prsteň kráľovnej Alžbety.

Cieľom cesty boli Bardejovské 
kúpele, kde sa nachádza najstarší 
skanzen na Slovensku. V jeho are-
áli obdivovali ľudovú architektú-
ru a bývanie ľudí žijúcich v tomto 
regióne. Zrubové domy zariadené 
dobovým nábytkom, hospodárske 
budovy a drevené sakrálne stavby 
tvoria ucelenú dedinu. 

Členky Onko klubu Venuša aj 
touto cestu chcú poďakovať Mestu 
Michalovce, že vďaka finančnému 
príspevku mohli navštíviť nádherné 
miesta a spoznávať našu históriu.

Eva Čechová

NÁRADIE PRE DETI
Materská škola, S. H. Vajanského ďakuje Mestu Michalovce za poskytnutie 
dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018. Finančný príspevok sme použili na za-
kúpenie detského záhradného náradia. To nám poslúži na sezónne záhradné 
činnosti na školskom dvore. Náradie spĺňa účel využitia počas všetkých ročných 
období, a zároveň podporuje rozvoj dieťaťa. Bádaním a objavovaním základ-
ných zákonitostí prírody sa deti podieľajú aj na jej ochrane a starostlivosti.

  Mgr. Lucia Sobeková

Separujeme!
V minulých dňoch horela sklád-

ka odpadov na Žabanoch. Dozve-
deli sme sa to až z televízie. No 
najviac ma prekvapilo, že na spo-
mínanej skládke bolo veľmi veľa 
obalov z fliaš z umelej hmoty. V sa-
motných Michalovciach podľa mňa 
je veľmi dobre zorganizovaný sepa-
rovaný zber. Pri bytových domoch 
sú označené kontajnery na sklo, 
papier, plasty, kovy. Je len na nás, 
obyvateľoch mesta, aby sme sepa-
rovanie robili. Spracovateľská firma 

nemá dostatočné množstvo práve 
obalov z fliaš. Dokonca sú nútené 
dovážať prázdne obaly z Maďarska 
a Rakúska. Uvedomme si, že fľaše 
z  umelých hmôt sa v prírode roz-
kladajú veľmi dlho, tvrdí sa, že viac 
ako 100 rokov, a pritom znehodno-
cujú životné prostredie. Apelujeme 
na všetkých obyvateľov mesta: sepa-
rujme odpady a tým ochránime ži-
votné prostredie pre nás a aj budúce 
generácie. 

J.G.
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POBYT V KÚPEĽOCH 
V rámci svojej koncepcie činnosti na rok 2018 sme pre svojich členov a ro-
diny s mentálne postihnutým členom, pripravili sociálno-rekondičný pobyt 
v Bardejovských Kúpeľoch. Začiatkom júna absolvovalo 26 členov Združe-
nia na  pomoc ľudí s mentálnym postihnutím pobyt v krásnom prostredí. 
Pobytový program bol zameraný na posilnenie a podporu samostatnosti, 
aktivovanie schopností a posilňovanie návykov mimo prirodzeného pros-
tredia. Rehabilitačné procedúry napomáhajú udržiavať zdravotný stav detí 
aj rodičov. Ďakujeme Mestu Michalovce za podporu nášho projektu.

Emília Kužmová

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

MICHALOVSKÝ ORGAN
organový koncert, 12. júla o 19.10 hod., Rímskokatolícky kostol 
narodenia Panny Márie

ŠPACIRKI PO STOPÁCH ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY 
13. júla o 17.00 hod., zraz je pri Železničnej stanici v Michalovciach

EXPRES STREET PARTY
14. júla o 19.00 hod., Park študentov

Výstavy
ČESKÁ KLASIKA 
výstava obrazov
do 30. júla, malá galéria MsKS

DUŠA V UMENÍ
výstava obrazov Juraja Tkáčika a šperkov Emílie Rudincovej
do 20. júla, galéria ZOS

AMERIKÁNSKY DOM NA ZEMPLÍNE
do 2. septembra, Galéria pod nebom

Česká klasika
Leto je v plnom prúde 
a nie náhodou má 
prívlastok „kultúrne.“ 
Súčasťou bohatého 
programu, ktorý pochádza 
z dielne MsKS, je aj 
sprostredkovaná 
medzinárodná expozícia 
s názvom Česká klasika.

Milovníci realistického vý-
tvarného prejavu si tak ulahodia 
umeleckému oku a pohladia dušu. 
Prezentovaná expozícia má široký 
záber reality, ktorá zahŕňa prírodu 
a krajinu, kvetinové zátišia, archi-
tektúru Prahy, či akty, to všetko 
stvárnené prevažne technikou oleja, 
nechýba kresba, či akvarel. Návštev-

ník galérie má možnosť stretnúť sa 
s  takými menami v oblasti výtvar-
ného umenia ako sú O.  Blažíček, 
O.  Bubeníček, A. Fišárek, J. Grus, 
M. Švabinský, A. Mucha a ďalší, kto-
rí boli akýmsi fundamentom pre re-
alistický výtvarný prejav. Význam-
ným spôsobom v minulosti ovplyv-
nili mnohých známych maliarov. 
Za všetkých možno spomenúť Mar-
tina Benku. Prezentované diela sú 
z depozitu zberateľov Michaloviec. 
Srdečne vás pozývame do  priesto-
rov umelecky stvárnenej reality, 
v ktorej sa snúbi minulosť s prítom-
nosťou. Takto sú majstri umenia 
v  prítomnosti stále živí odkazom 
pre všetky generácie. Expozícia je 
verejnosti prístupná v  priestoroch 
galérie do konca júla.

MsKS

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.skOlympijský deň 

Olympijský deň 
(20. jún) sme na SOŠT 
v Michalovciach oslávili 
školskou športovou 
olympiádou, v poradí už jej 
VI. ročníkom. 

Naša olympiáda je netradičná 
tým, že medzi sebou súťažia štu-
denti dvoch pracovísk, z Kapušian-
skej a Partizánskej ulice. Tento rok 
súťažilo spolu 80 študentov, ktorí 
súťažili v siedmich disciplínach: 
šprint na 100 m, vytrvalostný beh 
na 1500 m, skok do diaľky, vrh gu-
ľou, stolný tenis, volejbal a futbal.

Aj keď 1. miesto mohol vyhrať 
v každej disciplíne iba jeden súťa-
žiaci, všetci už vlastne boli víťazmi, 
boli to totiž tí najlepší za dané pra-
covisko. A v zmysle olympijského 
ducha aj tak „nie je dôležité zvíťa-
ziť, ale zúčastniť sa“. 

Školské rekordy v individuál-
nych disciplínach tento rok poko-
rené neboli, neprialo tomu aj  dosť 
veterné počasie, ktoré bolo pre sú-
ťažiacich ďalším súperom. Naopak, 
veľkou oporou a podporou boli 
študenti a pedagógovia v hľadisku, 
ktorí fandili a podporovali svojich 
súťažiacich. 

Mgr. Marcela Harmanová

Záhradná slávnosť 
Brány Materskej školy 
na Okružnej ulici 19 
sa otvorili v šk. roku 
1977/78. Jej krásne, 
okrúhle 40. výročie sme si 
pripomenuli koncom júna. 

Počasie nám síce neprialo a našu 
Záhradnú slávnosť sme premiestnili 
do náhradných priestorov školskej 
jedálne VI.ZŠ. Vôbec nám to však 
neubralo na dobrej nálade. Prišli 
nás pozdraviť aj mnohí vzácni hos-
tia, medzi nimi aj primátor nášho 
mesta Viliam Zahorčák, nechýbali 

ani bývalé riaditeľky, pani Semiva-
nová a Rebičová. Slávnosť otvorila 
riaditeľka materskej školy Melánia 
Kelemenová a potom sa už pred-
stavili deti všetkých tried so svojím 
programom. Rodičia, starí rodičia 
a všetci diváci povzbudzovali deti 
veľkým potleskom, ktorý si právom 
zaslúžili. Darčekom pre ne bolo vy-
stúpenie Cirkusu Galent z Kyjeva. 

Ďakujeme Mestu Michalovce 
a primátorovi, všetkým rodičom 
a sponzorom za výbornú spoluprá-
cu. Našej skvelej MŠ prajeme ešte 
veľa úspešných rokov. 

Kolektív MŠ, Okružná 19

Kuchárska show 
súčasťou vyučovania
Posledné dni školského 
roka spestrila žiakom 
3. ročníka ZŠ, J. Švermu 
6, Kuchárska show, ktorá 
sa uskutočnila v rámci 
pracovného vyučovania.

Kuchárske umenie predviedli 
žiakom dvaja šéfkuchári:  Adrián 
Čižmár a Marián Pšak. Pred zrakmi 
detí pripravili trojchodové menu, 
v  ktorom predviedli rôzne trendy 
modernej gastronómie. Okrem sle-

dovania prípravy jedál a následné-
ho ochutnávania boli žiaci do pro-
cesu varenia interaktívne zapojení.
Pod dohľadom profesionálov piekli 
vlastné palacinky, ktoré spoločne 
zdobili a degustovali. V rámci ser-
vírovania tohto jedla sa oboznámili 
s významom termínov ako „Food 
art“ a „Food styling“.

Táto akcia bola nádhernou ukáž-
kou, ako môže vyzerať spolupráca 
školy a rodiny, nakoľko jeden zo šéf-
kuchárov je otcom žiaka našej školy.

PaedDr. Renáta Erbyová  

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Tomáš Jacko
Teo Ryník

Karolína Holubová
Laura Koribaničová

Hana Stričková
Tomáš Stričko
Šimon Ivanko

Karolína Kaplanová
Ema Kucová

Michalovčan informuje Festival študentského 
remesla v Kežmarku
V podtatranskom meste 
Kežmarok sa 8. júna 
konal 6. ročník festivalu 
študentského remesla, pod 
záštitou prezidenta Andreja 
Kisku.

Súčasťou festivalu, ktorý bol zame-
raný na 16. a 17. storočie, boli ukážky 
prác žiakov, predvádzanie remesiel 
tradičnými technikami v dobových 
kostýmoch, bohatý kultúrny program 
a tematické súťaže.

Do súťaže v odbore kaderník sa 
zapojila aj Stredná odborná škola sv. 
Cyrila a Metoda v Michalovciach. 

Dámsky historický účes pre obdobie 
barok vytvorila žiačka Barbora Ja-
kubová a umiestnila sa v rámci škôl 
z celého Slovenska na 2. mieste. K cel-
kovému umiestneniu prispela profe-
sionálna práca majsterky odborného 
výcviku Mgr. Beáty Hricíkovej, kva-
litné prevedenie účesu žiačky Barbory 
Jakubovej a náležitý výber modelky 
Nikolety Voroňakovej.

Festivalu sa zúčastnili aj žiaci 
z  iných odborov našej školy. Tí mali 
možnosť sami si overiť, že odborná 
úroveň práce je v našej škole na vy-
sokej úrovni a konkurencie schopná 
a na svoje výsledky môžeme byť pyšní.   

Bc. Eleonóra Žeňuchová
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DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Ing. Matúš Lebeda  
a Mgr. Ivana Poľáková
Mgr. Michaela Kráľová  
a Mgr. Marián Lukáček

Viliam Antal  
a Jana Žecová

Filip Dzurjovčin  
a Miroslava Miková
Ing. Miroslav Paľo  

a Ing. Jana Tempeľová
Mgr. Marián Uhrina  

a PaedDr. Viera Vajsová

OZNÁMENIE O PLÁNOVANEJ ODSTÁVKE
Oznamujeme všetkým odberateľom, že na okruhu zásobovania 

teplom a túv kotolňa Juh 1 bude realizovaná rekonštrukcia 
na tepelnom zdroji. Z uvedeného dôvodu bude na uvedenom 

okruhu prerušená dodávka tepla a túv dňa 17. júla od 8.00 – 15.00 
hod. Termín prerušenia dodávky tepla a túv bude oznámený 

konečným spotrebiteľom v zmysle zákona 657  
(2004 obvyklým spôsobom – výveskami. 

Noviny Mistral
športové správy

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

Žihadlo
Téma: Rozvedení katolíci. Ako ďalej žiť?

Hosť: Miroslav Konštanc Adam
piatok, pondelok a streda o 18.05 hod.

Záznam 
Deň na poctu mesta 2018

denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti UPC Slovensko a GECOM, Facebook, 
YouTube a www.tvmistral.sk

MESTSKÉ KÚPALISKO POČAS PRÁZDNIN
od 3. júla do 28. augusta

s možnosťou opaľovania sa na trávnatej ploche v areáli 
kúpaliska.

Otváracie hodiny: 
Utorok – nedeľa od 10.00 hod. do 18.00 hod.

Vstupné: dospelá osoba/dieťa 2 €
Od 15.00 hod. do 18.00 hod. dospelá osoba/dieťa 1€

Rodič s dvoma a viac deťmi do 15 rokov má vstup za 1 €
(cena 1€ platí len pre rodiča, dieťa platí podľa platného cenníka)

ŠPORTOVO-ZÁBAVNÉ DOPOLUDNIE 
V Základnej škole Jána Švermu 6 sa 23. júna uskutočnilo športovo-zábavné do-
poludnie. V rámci tejto akcie sa v priestoroch našej školy stretli rodičia, učitelia 
a vychovávatelia, aby tak strávili príjemný a oddychový čas. Dopoludnie bolo 
vyplnené športovými aktivitami, príjemnou hudbou a  súťažou vo  varení guľá-
šu. Všetky štyri družstvá získali diplom vo svojej nezvyčajnej kategórii. Pokojná 
atmosféra, priateľské rozhovory a chutné jedlo prispeli k pekne prežitej sobote. 
Veríme, že budúci rok sa stretneme opäť. 

Mgr. Ján Džara



Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom časti strechy objektu:
a) Ul. obrancov mieru č. 6 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 23. júla 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej ta-
buli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

7  INZERCIA

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

prerušenie distribúcie elektriny

n	17. júla od 8.00 hod. do 14.00 hod., úseky: Ul. Eduarda Urxa, 
Ul. Miloša Uhra, Ul. Juraja Fándlyho, Ul. Martina Benku, Ul. Janka 
Borodáča; Ul. Villa Real č. d. 1 – 11 (nepárne čísla domov); Ul. SNP 
č. d. 3; Ul. partizánska č. d. 27 – 55, č. d. 79 – 61 (nepárne čísla 
domov), č. d. 28 – 64 (párne čísla domov), Ul. lúčna 

n	24. júla od 8.00 hod. do 14.30 hod., úseky: Ul. Čapajevova č. d. 12 – 
36 (párne čísla domov), 13 – 25 (nepárne čísla domov); Ul. Samova, 
ul. rybárska vrátane záhradkarskej oblasti, Nábrežie J. M. Hurbana, 
Ul. A. V. Suvorova, Ul. Františka Kubača, Ul. Československej armády, 
Ul. M. I. Kutuzova, Ul. Gorazdova, Ul. Koceľova, Ul. Svätoplukova, 
Ul. Rastislavova, Ul. Mojmírova, Ul. Verbovčík, Ul.  farská okrem 
bytového domu č. d. 169/13, č. d. 169/15, č. d. 169/17, Ul. Ľudovíta 
Štúra, Ul. grófa Antala Sztárayho

n	1. augusta od 7.30 hod. do 16.30 hod., úseky: Ul. severná č. d. 16 
a č. d. 18

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

Katarína Mudrayová (78)

Ľubica Poláková (47)

Miroslav Džurina (69)

Juliana Rodinová (89)

Mária Chvostáľová (91)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Kúpim 2-izbový alebo 3-izbový byt na uliciach: Okružnej, 

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

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

n	Prenajmem 3-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0907 970 595

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, 
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

n	Predám starší užívaný nábytok: obývaciu stenu, gaučovú súpravu, 
kombinovaný sporák MORA, váľandy, koberce a iné. Cena 
dohodou. Tel.: 056 6423023, 0944 286 550

malý oznamovateľ

spomienky

Ani po roku čas nezmiernil bolesť a žiaľ.
Plačú nielen oči, ale aj srdcia všetkých, 
ktorých miloval 

Ing. FRANTIŠEK CIBERE
za tichú spomienku ďakuje manželka

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Dňa 2. júla uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný otec, dedko, švagor 

JÁN PARTIKA
s láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Dana, 
Beáta s rodinou, syn Marián, Ján s manželkou

Dňa 9. júla uplynie rok, čo nás navždy opustila 
milovaná mamka, družka, dcéra a sestra 

ALENA SABADOŠOVÁ 
rod. Pučeková

Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku.

smútiaca rodina

Čas plynie, smútok zostáva 
a strata v srdci bolieť neprestáva...
28. júna uplynulo 5 rokov od smrti 

MICHALA GAVULU 
drahého manžela, otca a dedka.

s úctou a láskou spomína manželka Zuzana 
a deti s rodinami

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

vydanie stavebného povolenia pre stavbu: Michalovce, ZO Pláne 
– zriadenie SR6 a kábla NN na pozemku register "C" parc. č. 1835/3, 

register "E" parc. č. 4004, 4005, 4007 v k.ú. Stráňany. Celé znenie 
oznámenia je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

začatie územného konania pre stavbu: 
Telekomunikačná stavba FTTH Michalovce

Stavba zahŕňa ulice:
AREA 1:  Konečná, Nad Laborcom, Školská. 
AREA 2:  J. Hollého, J. Kollára, kpt. Nálepku, Nám. osloboditeľov, 

P. I. Čajkovského, Pasáž, S. Chalupku, Š. Kukuru
AREA 3:  A. S. Puškina, A. Markuša, Humenská, J. Švermu, 

K. Kuzmányho. M. Rázusa, Masarykova, Obrancov mieru, 
prof. Hlaváča, Štefánikova

AREA 4:  Astrová, Muškátová, Ružová
AREA 5:  J. A. Gagarina, P. O. Hviezdoslavova, Svornosti
Celé znenie oznámenia je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Florbal
SENATORS – FANNSPORT           
6. 7., 17.30 hod., zápas o 5. – 6. miesto 

HADZI – RAKEŤÁCI           
6. 7., 18.30 hod., semifinále

FINÁLE
12. 7., 18.30 hod. 
Mestská florbalová liga, 7. ročník, Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Turistika   
65. CELOSLOVENSKÝ ZRAZ KST PIEŠŤANY 
5. – 8. 7., 7.30 hod.

SNINA – ZEMPLÍNSKE HÁMRE
15. 7., 7.30 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

SPLAVOVANIE ZEMPLÍNSKYCH RIEK  
5. – 7. 7., XXIII. ročník
Info: www.navraty.szm.com

Pozvánka na Letný 
streetball 2018
V auguste sa počas 
Zemplínskeho jarmoku 
uskutoční tradičný Letný 
streetball. Bude sa konať 
v areáli ZŠ P. Horova na 
Ul. kpt. Nálepku v rôznych 
vekových kategóriách.

Turnaj sa koná nepretržite od 
roku 2009. Aj tentokrát budú me-
dzi sebou súťažiť v populárnej pou-
ličnej basketbalovej hre 3 x 3 nielen 
hráči domáceho klubu z michalov-
ských základných a stredných škôl, 
ale aj pozvané družstvá z iných 
miest. Basketbal 3 x 3 je aktuálne 

veľmi populárny na celom sve-
te a  bol zaradený aj do programu 
letných olympijských hier. Počas 
leta prebieha veľký počet turnajov 
v celej Európe. Spestrením nášho 
streetballu budú zápasy rodičov 
s  deťmi. Veríme, že turnaj bude 
dobrým spestrením v rámci prípra-
vy na novú sezónu. 

Pozývame nielen rodičov a deti, 
ktorých zaujíma basketbal, ale aj os-
tatných záujemcov. Pozrieť si zápa-
sy bude možné už v sobotu 18. au-
gusta od 9.00 hodiny. Pre deti budú 
pripravené aj individuálne súťaže. 
Tešíme sa na vašu účasť.

1.BK Michalovce   

LETNÝ ZRAZ TURISTOV
Aj napriek rapídnemu zhoršeniu počasia s prudkým ochladením až o 15 ˚C 
sa členovia najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov Turista 
(NM KST T) www.kst-turista.sk zúčastnili v rámci svojho zrazu už 6. podu-
jatia na Vinianskom jazere s názvom: Jánske ohne nad Šíravou. Organizá-
tori z Terra Incognita a obce Vinné na čele so starostom pripravili bohatý 
program pre deti aj dospelých. 

Anton Hasák

Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných 
pozícií: 

SAMOSTATNÝ(A) ODBORNÝ(Á) REFERENT(KA) 
FINANČNÉHO ODBORU (ROZPOČTOVNÍCTVO 
A ÚČTOVNÍCTVO) 
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce, finančný odbor 

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  minimálne úplné stredné odborné s maturitou, ekonomického zamerania 

(vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania výhodou) 
b)  praktická znalosť podvojného účtovníctva 

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 požadovaných znalostí a zručností, ktoré budú súčasťou testu a po-
hovoru: zákon o obecnom zriadení, zákon o rozpočtových pravidlách verej-
nej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon 
o účtovníctve, základné znalosti o meste Michalovce a organizáciách v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti, počítačové zručnosti) 

d)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, 

znalostí a zručností
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 19. 7. 2018, 12.00 hod., (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doruče-
ná) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalov-
ce s označením "Výberové konanie – referent finančného odboru". Pri osob-
nom 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 pri-
mátorom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci 
podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mes-
tu Michalovce na  spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov 
na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania 
boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku 
Mestského úradu v Michalovciach a so zverejnením výsledku a priebehu vý-
berového konania.


