zdarma • piatok, 8. júl 2022 • ročník XXXIII, číslo 14
Ďalšia
bankovka

2

nielen pre zberateľov

Kostolné
námestie

v rekonštrukcii
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Základná umelecká škola oslávila 70. výročie svojho založenia

ANETA LATTOVÁ
KROJE V POHYBE
výstava

NA KRÍDLACH
UMENIA

od 1. júla
malá galéria MsKS

Uplynulé dni sa v Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici v Michalovciach
niesli v znamení aktivít a podujatí pri príležitosti 70. výročia vzniku školy. Svoju
históriu začala písať schválením radou miestneho národného výboru ako zriadenie
Mestského hudobného ústavu.

UMENÍM
PROTI VOJNE

P

rvým riaditeľom školy sa stal
Michal Michalovčík, kolektív
tvorili prevažne českí učitelia.
Postupne ho však dopĺňali slovenskí učitelia a tak spoločne vytvorili
stabilný a profesijne vysoko kvalitný pedagogický kolektív. V roku
1958 sa snahy riaditeľa Gejzu Kissa
o rozvoj školy pretavili do otvorenia
výtvarného a tanečného odboru.
Vedenie školy však neustále riešilo
priestorové problémy. Triedy boli
roztrúsené vo viacerých budovách
v meste. Od prvej polovice 60. rokov
bol hudobný ústav premenovaný na
ľudovú školu umenia. Tá sa veľmi
rýchlo dostala do povedomia verejnosti vynikajúcimi výsledkami
na prestížnych domácich aj zahraničných súťažiach, úspešnými absolventmi prijatými na konzervatóriá,
stredné či vysoké umelecké školy
a ich neskoršími kariérnymi úspechmi v umeleckých profesiách. Učitelia
školy doslova vychovali svojich budúcich kolegov. Ku koncu 80. rokov
tvorili až 70 percent učiteľov bývalí
absolventi školy, ktorí sa do nej vrátili po štúdiách už ako učitelia. V školskom roku 1986/87 sa škola rozšírila
o literárno-dramatický odbor.
Spoločenské zmeny v revolučnom roku 1989 dokázal využiť vtedajší riaditeľ Jozef Kolesár. Vynaložil
veľké úsilie a všetky odbory školy
sa dostali pod jednu strechu, do budovy na Ul. Štefánikovej 20. Kvalitné

vernisáž výstavy
ukrajinských autorov
12. júla
o 17.00 hod.
Mestská galéria
Zlatý býk

MICHALOVSKÝ
ORGAN

András Gábor Virágh
(organ),
Erzsébet Selejlo (saxofón)

Prvá budova Mestského hudobného ústavu, v súčasnosti Gymnázium
Pavla Horova
priestory, kvalifikovaní pedagógovia
a talentovaní žiaci priniesli ešte väčší rozmach školy v podobe veľkého
počtu žiakov a ich vynikajúcich
výsledkov na domácich a zahraničných umeleckých súťažiach a v koncertnej činnosti. Ruka v ruke s tým
sa rovnako zvyšoval počet absolventov školy prijatých na konzervatóriá a vysoké umelecké školy. Medzi
žiakmi však neboli iba Michalovčania. Školu vyhľadávali a navštevovali
žiaci z mnohých obcí michalovského
okresu, čo zvyšovalo úroveň tamojších folklórnych súborov či skupín
po interpretačnej aj hudobno-teore-

tickej stránke. Škola nemala núdzu
o vynikajúcich maliarov, tanečníkov,
hudobníkov – sólistov ani o vlastné
hudobné či tanečné súbory.
Jej status umocnilo premenovanie na základnú umeleckú školu.
Stabilným počtom žiakov sa dlhodobo radí medzi najväčšie na Slovensku. Prechádza modernizáciou
učební, spoločných priestorov v budove a tiež dopĺňaním materiálneho
vybavenia, ako je finančne náročné
zakúpenie hudobných nástrojov.
V školskom roku 2021/22 umeleckú

pokračovanie na 2. strane

14. júla
o 19.45 hod.
rímskokatolícky Kostol
narodenia panny Márie

SALK

ľudovky v podobe
rocku
koncert
15. júla
o 19.00 hod.
tribúna pri MsÚ
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dokončenie článku z prvej strany

70 rokov na krídlach
umenia

Ďalšia bankovka spojená
s naším mestom
Prvá zberateľská bankovka
bola vydaná pri príležitosti
777. výročia prvej
písomnej zmienky o meste.
Po úspechu Slovenska
na Zimných olympijských
hrách v Pekingu vo februári
tohto roku uzrie svetlo
sveta už druhá v poradí.
Stane sa tak vďaka Pavlovi Regendovi, ktorý na olympiáde reprezentoval nielen Slovensko ale aj
mesto Michalovce. Vtedajší útočník HK Dukla Ingema Michalovce
priniesol na Zemplín historicky
prvý olympijský bronz.
Pavol Regenda sa narodil v Michalovciach, kde aj vyrástol a začal
svoju športovú kariéru. V rokoch
2009 – 2014 navštevoval Základnú
školu na Školskej ulici, známu svojimi športovými triedami zameranými na hokej. Na hodinách telesnej výchovy ho viedli PaedDr. Radmila Hajduková a PaedDr. Jozef
Uchaľ. Pavol Regenda bol výborný
atlét, hral bedminton, florbal, futbal i basketbal. Reprezentoval školu
v rôznych druhoch športu nielen
v meste, ale aj na celoslovenských
súťažiach.
V sezóne 2013/2014 hral v Michalovciach za dorast. V sezóne
2017/2018 okúsil hokej vo Švédsku,
kde hral za juniorku Linköpingu.

V sezónach 2019/2020 a 2020/21
bol súčasťou HK Dukla Ingema
Michalovce. Odtiaľ vo februári
2022 odletel reprezentovať na ZOH
v Pekingu a získal pre Slovensko
a Zemplín historicky prvú olympijskú medailu. V máji 2022 bol účastníkom Majstrovstiev sveta v hokeji vo Fínsku, kde bol úspešným
a platným členom tímu. Po skončení zápasu Fínsko – Slovensko ho
vyhlásili za najlepšieho hráča a bol
najlepším strelcom slovenského
tímu. Od začiatku novej sezóny mal
byť hráčom Mladej Boleslavy, ale
vydarený výkon na majstrovstvách
mu vyniesol kontrakt v NHL. Podpísal zmluvu s Anaheimom Ducks,
a tak sa rodák z Michaloviec sťahuje do slnečnej Kalifornie.
Bankovku Historická 1. medaila Zemplína zo ZOH 2022 navrhol Andrej Koli. Jej predaj začne
23. júla o 9.00 hod. na Zimnom štadióne v Michalovciach. Podmienky sa môžu zmeniť počas predaja.
Niektoré čísla nebudú zaradené
do predaja pre potreby sponzora
(SD web developers, s.r.o.), čísla
do 100 nie sú v predaji. Čísla od 101
do 1000 v predaji po 3 kusy na osobu, bez možnosti výberu, čísla nad
1000 po 6 kusov na osobu, bez
možnosti výberu. Ročníkové čísla
1920 – 2022 max 1 kus na osobu,
s možnosťou výberu. Cena jednej
bankovky je 3 eurá.
ma

Štedrí dobrovoľníci
Zamestnanci
michalovských detských
jaslí zažili uprostred
horúceho júna pocit,
akoby boli Vianoce.
Do zariadenia dostali hodnotné
dary – práčku, sušičku a umývačku
riadu. Postarali sa o to zamestnanci michalovského závodu, ktorý
sa zaoberá výrobou elektromoto-

rov do takýchto spotrebičov. V pozadí myšlienky obdarovať práve
detské jasle stoja dobrovoľníci
z tejto firmy, ktorí sa pravidelne zúčastňujú podujatia firemného dobrovoľníctva Naše mesto a miestom
ich dobrovoľníckych aktivít sú každoročne detské jasle. Zariadenie
starostlivosti od deti si tento dar
nesmierne váži a vyjadruje veľké
poďakovanie.
rr

školu pod vedením riaditeľky PaedDr. Aleny Herstekovej navštevovalo
spolu 1167 žiakov. V hudobnom odbore 522 žiakov, vo výtvarnom 430,
v tanečnom 159 a v literárno-dramatickom 56. Škola má elokované
pracoviská v ZŠ s MŠ v Pavlovciach
nad Uhom, ZŠ v Jovse, v ZŠ s MŠ F.
J. Fugu vo Vinnom a ZŠ J. Bilčíkovej
v Budkovciach.
Za svoje výsledky získala Základná umelecká škola Michalovce
na Štefánikovej ulici ocenenie ministra školstva aj ministra zahraničných vecí. Dostala cenu Košického kraja, cenu primátora mesta
Michalovce a bol jej udelený titul
Čin roka. Spätnú väzbu od verejnosti získava táto vzdelávacia inštitúcia na prijímacích pohovoroch
neutíchajúcim záujmom detí o štúdium a rovnako tak aj záujmom
o výtvarné výstavy či koncerty žiakov a učiteľov školy.
Pri príležitosti 70. výročia svojho
vzniku vytvorila priestor na verejnú
prezentáciu nielen súčasných žiakov a učiteľov všetkých odborov, ale
aj pre bývalých absolventov dosahujúcich mimoriadne profesionálne
umelecké výsledky na domácej aj zahraničnej umeleckej scéne. Všetci
títo sa 6. júna stretli v MsKS na slávnostnom koncerte k 70. výročiu
vzniku školy s názvom Na krídlach

umenia. Pozvanie vystúpiť prijali
bývalí absolventi, dnes už poprední
umelci, Richard Gajdoš, Branko Ladič, Boris Pasterák, Zuzana Čurmová, Nancy Čörgöová a Igor Loškár.
Verejnosti sa takisto predstavil medzinárodne uznávaný spevácky zbor
Pro Musica, Detská ľudová hudba
a spevácka skupina Čerkotky. Sprievodnými podujatiami bola vernisáž
výstavy absolventov výtvarného odboru, ktorá sa konala 1. júna v Galérii Štvorlístok. V MsKS sa 8. júna
konal záverečný koncert žiakov tanečného a literárno-dramatického
odboru s názvom Tancujeme pre
radosť. Hráči na organ, husle, klavír, gitaru, speváci zo súboru Flauto Cantabile, akordeónové kvarteto
sa verejnosti predstavili 19. júna
na Nedeľnom koncerte v Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny
Márie v Michalovciach.
Záver školského roka sa niesol
v znamení slávnostnej atmosféry
odovzdávania záverečných vysvedčení absolventom hudobného, výtvarného a tanečného odboru. Kým
školu opúšťajú absolventi, jej kľučky
stláčajú už od mája noví žiaci prihlasujúci sa na štúdium. A my všetci
spoločne „na krídlach umenia“ pokračujeme v písaní ďalšej kapitoly
histórie školy.
al

pobačeňe Miž a z varoš a

Co budze jutro?
Toto, co ma prisc, čekame každi dzeň
Bo toto, co teraz, ta furt vidzime
Ozdaľ še toho bac ňetreba
Kec to na naš chašen potreba
Ľem ňe furt toto pridze, co čekame
Bo jeden chce ľem slunko cali dzeň
Druhomu diždžika bi še pridalo
Jednomu stači, že robotu ma fajnu
Druhomu ľem peňeški naj še harňu
Dobru kňižočku prečitac stači
Ľepši daľšomu zahrac na gajdi
Hľedac, dze pokladi žem prekriva
Či chto na ňich spočiva
Prihutorec še každomu kolo sebe
Poznac treba veľku pokoru ňeľem gu tebe
Ľem svoju šilu ukazac co najvecej
Druhim žic ňedac aňi milimeter
U obchodoch ňepoznam aňi brata
Bo muj grund je i moja spasa
Taki švet dňeška funguje cali
No či ľepši bi me prihotovic ňeznaľi
Rozdumujme, dokedi še šicko ňepomiňe
Bo žem ľem jedna nas prichiľila
Kec ju sebe ňezachovame teraz
Budze to ľem naša chiba i vina.
Vaš Mižo z varoša
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MESTSKÝ ÚRAD MÁ NOVÉHO
VICEPRIMÁTORA
AJ PREDNOSTU
Primátor Viliam Zahorčák koncom
júna na stretnutí zamestnancov
mestského úradu oficiálne oznámil
personálne zmeny na úrade.
Predstavil nového viceprimátora
Miroslava Dufinca, ktorý na tomto
poste pôsobí od 1. júla. Zároveň
oficiálne uviedol do funkcie
prednostu Jozefa Sokologorského,
ktorý na tejto pozícii vystriedal
Zdenka Vasiľa. Vasiľ po 15 rokoch
v pozícii prednostu odchádza
do zaslúženého dôchodku
a pri tejto príležitosti poďakoval
všetkým kolegom za dlhoročnú
spoluprácu.
MsÚ

Začala sa revitalizácia Kostolného námestia
Kostolné námestie
je situované v historicky
najvzácnejšom území
mesta Michalovce. V jeho
blízkosti je kaštieľ
Sztárayovcov, dnes sídlo
Zemplínskeho múzea,
gotický rímskokatolícky
Chrám narodenia Panny
Márie zo 14. storočia
a novozrekonštruovaný
historický Park Kerta.
Celková revitalizácia Kostolného námestia je potrebná z hľadiska
historického ale aj z hľadiska rozvoja cestovného ruchu.
Od roku 1970 lokalita Kostolného námestia slúžila ako autobusová
stanica. V roku 2014 samospráva odklonila autobusovú prepravu z historického priestoru a rozhodli sme sa
vrátiť zdevastovanému územiu jeho
historický význam, obnoviť územie
začlenením do okolia a vytvoriť zele-

nú oddychovú zónu pre obyvateľov
a návštevníkov mesta.
Revitalizácia prebieha v rámci projektu Michalovce – Kostolné námestie I. etapa. Projekt plne
rešpektuje historický charakter
územia z minulých storočí, začlenenie do okolia, ale taktiež potrebu
vykonania vodozádržných opatrení
a zlepšenie kvality života mestského prostredia. Realizáciou projektu
vznikne otvorená oddychová zóna.
Celková plocha riešeného územia je 8 678 m2. Rekonštrukcia
zahŕňa vybudovanie spevnených
plôch pre zhromažďovanie občanov, vytvorenie bezbariérového
priestranstva, skrášlenie a zatraktívnenie prostredia prvkami drobnej
architektúry, novou zeleňou, detským ihriskom. Súčasťou námestia
bude vytvorená cyklotrasa, ktorá
prepojí novú cyklotrasu vedúcu zo
sídliska Stráňany, cyklotrasu v centrálnej mestskej zóne a Park Kerta.
Rekonštrukcia a výstavba nového
verejného osvetlenia a kamerového systému prispejú k zvýšeniu

bezpečnosti občanov na verejných
priestranstvách.
Stavba bola odovzdaná 13. júna,
v týchto dňoch prebiehajú búracie práce v častiach na Kostolnom námestí a pri kostole. Bolo
odstránené existujúce oplotenie
včítane základov, zdemontovali sa
stožiare verejného osvetlenia, bol
odstránený asfaltový kryt, podkladový betón a štrkové podložie
chodníkov, nástupišťa a vozovky.
Realizuje sa kanalizačná prípojka
a vodovodná prípojka pre verejné
WC. Počas leta sa bude plynulo pokračovať v prácach na jednotlivých
objektoch v rámci námestia.
Projekt má verejno-prospešný
charakter, infraštruktúra nebude
komerčne využívaná a bude prí-

stupná širokej verejnosti bez obmedzení. Prevádzkovateľom územia
bude Mesto Michalovce prostredníctvom svojho správcu – Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce. Projekt realizuje spoločnosť C&S Group, s.r.o., Michalovce,
víťazný uchádzač procesu verejného
obstarávania. Lehota realizácie projektu je 12 mesiacov. Celkové náklady na projekt sú vo výške približne
1 076 000 eur. Projekt je financovaný
s pomocou regionálneho príspevku
od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
vo výške 225 tisíc eur, spolufinancovanie Mesta z vlastných finančných
zdrojov je vo výške približne 851
tisíc eur.
ma

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej
rozvinutých okresov

Dosky michalovskej tribúny patrili divadlám
Za krásneho slnečného
počasia sa v piatok 24. júna
stretli Michalovčania
i návštevníci mesta
na podujatí Mihaľovski deski.
Na tribúne sa predstavilo
Divadlo pri fontáne
so scénkou Michalovský
panteón, ktorá vznikla
pri príležitosti 777. výročia
prvej písomnej zmienky
o Michalovciach.

Nasledovalo Kladzianske divadlo KĽUD s premiérovou hrou
47 miľioni a s hrou Pisočok.
História súčasných Mihaľovskich deskov siaha do roku 2010.
Vznikli na základe iniciatívy občianskeho združenia Valal ako
prezentačná prehliadka divadiel
v nárečí z celého Slovenska. Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach začalo na projekte, vtedy
pod názvom Fest Dupľa, participovať v roku 2013.
Počas troch dní sa v auguste
2013 na prehliadke ochotníckych

divadiel predstavilo šesť súborov,
vrátane domáceho Divadla pri
fontáne. V roku 2014 bolo toto
divadelné podujatie súčasťou Dní
mesta Michalovce.
Organizátormi boli MsKS,
Občianske združenie Valal a Dom
Matice Slovenskej v Michalovciach. Od roku 2018 prehliadku
divadiel v nárečí pod názvom
Mihaľovski deski na tribuňe organizuje MsKS, a to ako samostatné
podujatie.
Počas uplynulých rokov sa
v Michalovciach okrem domáce-

ho Divadla pri fontáne predstavili
tieto divadlá: Kladzianske divadlo
KĽUD, divadelná skupina Štúdio
Novi Sad, Divadlo G Trebišov,
Divadlo Kontra, Školské divadlo
Sunny z Budkoviec, Divadlo VIDI
z Vinného. Nechýbalo ani Divadlo poézie Čiapka súkromnej
ZUŠ Talent-Um, divadelný súbor
Hviezdoslav zo Spišskej Novej Vsi
a tiež najznámejšie divadlo v nárečí – Radošinské naivné divadlo.
Už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o rok.
ak
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Bronz pre michalovské zdravotníčky
Žiačky druhého ročníka
Strednej zdravotníckej
školy Michalovce, Sarah
Brindová, Simona
Malíková, Sofia Rodinová
a Ema Melková sa 10. júna
zúčastnili celoslovenskej
súťaže Zdravotník v akcii,
ktorú usporiadala Stredná
zdravotnícka škola
na Sládkovičovej ulici
v Prešove.
Súťaž sa konala v peknom prostredí Aquaparku Delňa. Dievčatá
pristúpili k príprave veľmi zodpovedne a boli pripravené podať prvú pomoc čo najlepšie. Cieľom súťaže bolo
overiť si teoretické vedomosti a prak-

tické zručnosti, zvládnuť športové
úlohy, no predovšetkým zvládnuť
modelové situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť v každodennom živote.
Hodnotenie žiackych záchranárskych výkonov prebiehalo pod odborným dohľadom profesionálnych
záchranárov z Košickej záchrannej
služby, ktorí boli priamo členmi
hodnotiacich tímov. Žiačky z Michaloviec si v modelovej situácii záchrany života počínali úspešne. Z devätnástich slovenských zdravotníckych
škôl sa umiestnili na treťom mieste.
„Bolo to náročné, veľmi sa z tohto
úspechu tešíme a sme na seba hrdé. Ďakujeme našim odborným vyučujúcim
Mgr. Rusnákovej a PhDr. Pustai Seleckej, že nás na túto súťaž pripravili a my
sme mohli podať čo najlepší výkon.“
Ema Melková

Slávnosť v kaplnke

Kroje v pohybe

Žiaci a pedagógovia
Cirkevnej základnej školy
sv. Michala v Michalovciach
putovali 16. júna
na slávnosť Najsvätejšieho
Kristovho tela a krvi
na jedinečné miesto,
do kaplnky na Hrádku.
Tam celá škola ako jedno
spoločenstvo slávila svätú
omšu.

V júli patrí galéria
mestského kultúrneho
strediska výtvarnej
pedagogičke Anete
Lattovej.

Kaplnka sv. Antona Paduánskeho na Hrádku je považovaná
za voľnú kópiu gotickej Kaplnky
sv. Michala v Košiciach. S myšlienkou postaviť neogotickú kaplnku,

rodinnú hrobku rodiny Sztárayovcov, prišiel gróf Anton Sztáray.
Priestory kaplnky, jej históriu
a prepojenie s košickou kaplnkou
sv. Michala, predstavil žiakom duchovný otec Stanislav. Vo svojom
príhovore pripomenul predovšetkým, že ide o mimoriadne krásnu
a vzácnu slávnosť, keď si uctievame
Eucharistiu, ktorú ustanovil Pán
Ježiš pri Poslednej večeri na Zelený
štvrtok. Púť bola spojená aj s úmyslom za pokoj a mier vo svete, predovšetkým na Ukrajine. Po slávení
svätej omše si žiaci mohli s výkladom duchovných otcov prezrieť
podzemné priestory kaplnky, ale aj
vežu s výhľadom na Michalovce.
Jana Mitrová

Autorka žije v Michalovciach,
má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore pedagogika a výtvarná výchova, a preto ju nemožno zaradiť medzi amatérov. Prezentovaná
expozícia je toho dôkazom. Je zrealizovaná na profesionálnej úrovni,
s tematickým zameraním. Ide v poradí o druhú autorskú výstavu, ktorá sleduje tradíciu folklóru na Slovensku. Prezentované diela majú
v sebe osobitú dynamickosť. Figu-

rálne kompozície sú živé, k čomu
do značnej miery prispieva aj dobre
volená kombinácia farieb. Autorka
využíva techniku oleja na plátne.
Expozícia zapadá do týchto horúcich letných dní, aby tak podnietila
každého návštevníka k radosti a veselosti. Ľudový tanec tieto emócie
v sebe nesie. Za povšimnutie stojí
detail krojov jednotlivých regiónov.
Je tu zastúpený aj región Zemplína,
ku ktorému má Aneta Lattová z pochopiteľných dôvodov veľmi blízko.
Možno konštatovať, že tanec je
poukázaním na dôležitosť vzťahov
a poznania, čo je pre autorku veľmi
dôležité. Expozícia je verejnosti dostupná do konca mesiaca.
Ivana Mochorovská

NA VÝLETE
V HNIEZDNOM
Základná organizácia Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých Michalovce zorganizovala 9. júna pre svojich
členov a ich blízkych výlet. Cieľom bola
obec Hniezdne, kde v roku 2012 vyrástol areál miestneho liehovaru. Účastníci
výletu navštívili expozíciu o liehovarníctve. Prezreli si historickú časť s ukážkami
ľudových remesiel súvisiacich s liehovarníctvom a modernú časť, ktorá predstavuje jednu z najmodernejších rafinérií
na výrobu liehu v Európe. Nasledovala
degustácia, tá sa konala v miestnosti, pre
ktorú sú charakteristické ručne vyrezávané obrazy a sklady zrenia whisky. Dokonalou bodkou na záver bola návšteva
čokoládovne. Ďakujeme Mestu Michalovce za finančný príspevok, vďaka ktorému sa výlet mohol uskutočniť.
Jaroslav Koščo

5

KULTÚRA – ŠKOLSTVO
dva
dvatýždne
týždnevvkultúre
kultúre
JOSEF BOHUSLAV FOERSTER – ČESKÁ HUDBA NA PRELOME
STOROČÍ
prednáška, 11. júla o 15.00 hod., Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
UMENÍM PROTI VOJNE
vernisáž výstavy ukrajinských autorov
12. júla o 17.00 hod., Mestská galéria Zlatý býk
MICHALOVSKÝ ORGAN – XV. ROČNÍK
András Gábor Virágh – organ, Erzsébet Selejlo – saxofón (Maďarsko)
14. júla o 19.45 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie
SALK, ĽUDOVKY V PODOBE ROKU
koncert, 15. júla o 19.00 hod., tribúna pri MsÚ

Dlane dobrých skutkov
Žiaci Základnej školy T. J.
Moussona sa zapojili do
celoslovenskej výzvy určenej
pre základné školy s názvom
Dlaň dokorán, ktorá je
súčasťou projektu Detský čin
roka a zároveň aj pokusom
o zápis do Slovenskej knihy
rekordov.
Kedy si naposledy urobil niečo pre iných? Kedy si poradil, pomohol, podporil? To je len zopár
otázok, nad ktorými sa žiaci zamýšľali na triednických hodinách,
výtvarnej výchove či občianskej
náuke. Avšak nestačí len premýšľať.
Dôležité je inšpirovať druhých ku
konaniu dobra. A tak žiaci najprv
obkreslili svoju dlaň na farebný pa-

pier. Do dlane vpísali jeden dobrý
skutok, ktorý vykonali v prospech
druhého. Na záver žiaci dlane vystrihli a spoločnými silami vytvorili
reťaz dobrých skutkov školy, ktorú
rozprestreli v športovej hale. Tvorilo
ju 591 dlaní o dĺžke 72,7 m. Slovami
českého básnika Karla Havlíčka Borovského: „Naozaj žijú len tí, ktorí
konajú dobro.“ A naši žiaci sú toho
priamym dôkazom, že konať dobro
so sebou prináša radosť a šťastie.
Aj touto aktivitou sme chceli
ukázať, že na každom záleží a že
každý môže pridať svoju ruku
k dielu a stať sa súčasťou veľkých
vecí. Stačí len chcieť a neváhať pomôcť druhému v núdzi. Veď každý
človek je dôležitý a nenahraditeľný
a len konaním dobra môžeme poraziť zlo, ktoré na nás vo svete číha.
Mgr. Matúš Burda

výstavy
UMENÍM PROTI VOJNE
výstava ukrajinských autorov, od 12. júla, Mestská galéria Zlatý býk
ANETA LATTOVÁ – KROJE V POHYBE
maľba, do 31. júla, malá galéria MsKS
AHA, DETI, ČO TO LETÍ
putovná výstava o živote bociana bieleho
do 29. júla, Zemplínska knižnica G. Zvonického
ANNA MATTA
výstava obrazov spojená s tvorivou dielňou
do 29. júla, Zemplínska knižnica G. Zvonického
GYMNÁZIUM V MICHALOVCIACH DO ROKU 1944
do 30. septembra, Galéria pod nebom
PARIKRUPOVCI: JÁN ~ 80
pozdišovská keramika, od 14. júla do 28. augusta, Zemplínske múzeum
Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.kino.michalovce.sk

Mesto Michalovce
oznamuje
verejnosti, že verejné prerokovanie
Správy o hodnotení strategického dokumentu
– Zmeny a doplnky č. 9 Územného plánu mesta
Michalovce sa uskutoční 19. júla 2022 o 9.00 hod.
v zasadačke mestskej rady na poschodí mestského
úradu, na Nám. osloboditeľov 30 v Michalovciach.

Turistická vychádzka na Morské oko
V druhej polovici mája sa
deti z dvoch tried Materskej
školy na Ul. J. Švermu 8
v Michalovciach vybrali na
výlet do lesa. Nebol to však
obyčajný výlet, ale turistická
vychádzka, počas ktorej
deti pod dohľadom svojich
učiteliek poznávali súčasti
živej aj neživej prírody.

Pozorovali živočíchy a rastliny v ich prirodzenom prostredí,
v okolí jedinečného miesta, ktoré
sa nachádza v chránenej krajinnej
oblasti Vihorlat. Prírodné jazero
vzniklo vplyvom sopečnej činnosti v rovnomennom pohorí pred
mnohými rokmi.
Majestátne stromy, ktoré obkolesujú pokojnú hladinu Morského oka, sú krásne v každom ročnom období, no najmä v letných

mesiacoch, kedy poskytujú tieň
a útočisko pre rôzne druhy vtákov a zvierat. Deti mali možnosť
niektoré z nich vidieť na vlastné
oči, iné si prezreli na náučných
tabuliach a vypočuli si zvuky, aké
vydávajú.
Mohli pozorovať viditeľné
znaky starnutia stromov, zahrať
sa ekologické hry, pokúsiť sa odpovedať na zvieracie hádanky
a splniť niekoľko lesných úloh.

Po tom, čo sa posilnili chutnou
desiatou od kuchárok z materskej
školy aj z vlastných zásob od rodičov, sa všetci tešili na spiatočnú
cestu autobusom.
Viacerí cestovali autobusom po
prvýkrát, čo ešte umocnilo príjemný zážitok z vydareného poznávacieho výletu v peknom slnečnom
počasí.
Mgr. Adriana Jacečková
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Michalovčan informuje
VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Adam Porvaz
Rebeka Hirjaková
Tia Panda
Michal Luterán
Leo Čáni
Zoja Lakatošová
Axel Čech

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...
Martin Tomko
a Mgr. Tamara Lebedová

Matej Seman
a Zuzana Sejnová

Mgr. Peter Eliáš
a JUDr. Simona Smoľáková

Mgr. Martin Havrilla
a Mgr. Barbora Adamová

Bc. František Mihaľov
a MUDr. Katarína Kurbelová

Ľubomír Papcun
a Ing. Zuzana Ondo-Eštoková

JUDr. Marián Zachar
a JUDr. Jana Kuchtová

Fabio Riggio
a Zuzana Markušková

BSBA. Boris Weiser
a Bc. Sandra Sninská

Patrik Harvánek
a Ing. Veronika Melníková

Ing. Dávid Smetana
a Ing. arch. Barbora Lesníková

Ing. Igor Hasara
a Dominika Baranová

Marek Bihary
a Simona Geročová

BCs. Lukas Green
a Anna Štefaničová

blaho ž e l a n i e
Dňa 1. júla oslávila vzácnych 80 rokov
mamička a babička

VERONIKA KRATKOVÁ

Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície:
SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT
INVESTIČNEJ VÝSTAVBY
Názov zamestnávateľa:
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce – odbor výstavby, životného
prostredia a miestneho rozvoja, Nám. osloboditeľov 30, Michalovce
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – odbor stavebníctvo
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) prax v odbore minimálne 5 rokov
d) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh
otázok testu a pohovoru: zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
zákon o obecnom zriadení)
e) znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
Ponúkaná základná zložka mzdy:
7. platová trieda v rozpätí od 922,50 do 1107,50 eur podľa odpracovaných rokov.
Po skúšobnej dobe sa podľa dosahovaných výsledkov k základnému platu priznáva
osobný príplatok, ktorý nie je nárokovou zložkou mzdy.
Pracovný pomer:
na dobú určitú na 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Náplň práce:
• Zabezpečovanie dozoru investičnej výstavby na stavbách realizovaných v investorstve Mesta.
• Vedenie inventarizácie majetku na rozostavaných stavbách.
• Zabezpečovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb v investorstve Mesta.
• Zabezpečovanie podkladov pre výberové konania pre spracovateľov projektovej
dokumentácie a dodávateľov stavebných prác.
• Zabezpečovanie územných rozhodnutí, stavebných a kolaudačných povolení
na stavby v investorstve Mesta.
• Príprava zmlúv o dielo pre projektové a stavebné práce.
Predpokladaný dátum nástupu:
1. 9. 2022

Želáme jej mnoho ďalších rokov v pevnom zdraví
a s Božím požehnaním.
Deti Janka a Janík s Jankou, vnuci Janík
a Matúško, taktiež Riško, Akinko, Zuzanka a Maša.

Noviny Mistral
premiéra každý štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy každú párnu hodinu

Záznam

Zemplínske slávnosti 2016
od piatka 8. júla počas celého týždňa
vždy o 14.00 hod.

Piatok

Žihadlo
Rok na hrade nad obcou Vinné
repríza z roku 2017
v piatok 8.7., v pondelok 11.7. a v stredu 13.7.
vždy o 18.00 hod.
SLEDUJTE NÁS

na UPC Slovensko, www.tvmistral.sk, na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)
Aj vo vysielaní partnerských televízií TV ZEMPLÍN a TV VÝCHOD
v sieti Magio (Telekom) a Orange TV

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) čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku o bezúhonnosti, t. j. že nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
d) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov poskytnutých
na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane
osobných údajov.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 28.07.2022 (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) na adresu Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Forma obsadenia miesta:
Výberové konanie s vybranými uchádzačmi spĺňajúcimi podmienky na základe osobitnej pozvánky, ktorú zašle zamestnávateľ.
Kontaktná osoba:
Viera Klaciková, samostatná odborná referentka personálneho referátu MsÚ, MsP
a zariadení MsÚ, e-mail: viera.klacikova@msumi.sk, tel.: +421 56 686 42 30
Poznámka:
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primátorom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky.
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania.
Súhlasí, 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.

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám.
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@msumi.sk, redakcia:
Mgr. Marcela Andréová, e-mail: marcela.andreova@msumi.sk, Mgr. Mária Stričková, e-mail: maria.strickova@msumi.sk, Mgr. Adela
Kalaninová, e-mail: adela.kalaninova@msumi.sk, tel.: 6864 242. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk,
tel.: 6864 707, členovia redakčnej rady: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. 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, 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.
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malý oznamovateľ
Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania,
medaily, žetóny, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, porcelán, krištáľ, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné.
Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282
n Kúpim predmety z Tuzexu – bony, faktúry, šeky, poukážky na benzín a naftu, katalógy, prospekty a iné. Štefan Demčák,
tel.: 0904 965 282
n Kúpim predmety z Pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter
piva, hliník, 1944), medaily, plakety, odznaky, etikety, účtenky, listy,
obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, tabule, poháre, podpivníky, fľaše, vršky z fliaš a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282
n Dám do prenájmu garáž v obci Kaluža, garáž je na oplotenom
pozemku, ktorý je vhodný aj na uloženie člnov, skútrov.
Tel.: 0944 009 259

prerušenie distribúcie elektriny
n 19. júla od 10.00 hod. do 14.30 hod., úseky: Ul. krymská č. d. 1,
3, 3879/1, Ul. kyjevská 1 – 13, 15, 17, 19, 3469/1, 3469/3, 3469/5,
3494/10, 3494/12, 3878, 3878/7, 3878/9, 3878/11, 3878/15,
Ul. moskovská 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3879/16, 3879/24
Bližšie info: www.michalovce.sk, úradná tabuľa MsÚ

Michalovčan
spoločenská
informuje
rubrika
spo mie n ka
Dňa 1. júla uplynulo 10 rokov od chvíle,
keď do brán večnosti vstúpila

IRENA TAKÁČOVÁ

s láskou v srdci na ňu spomína
nevesta Mária s rodinou

Primátor mesta Michalovce
vyhlasuje dňom 4. 7. 2022 výberové konanie
na obsadenie dvoch pracovných pozícií
UČITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY,
ŠKOLSKÁ 5, MICHALOVCE,
J. A. KOMENSKÉHO 2, MICHALOVCE
Ponúkaná základná zložka mzdy:
• tarifný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v závislosti od platovej triedy a praxe min. 761,00 €
• k základnému platu zamestnanca sa vyplácajú všetky zákonné príplatky.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru v zmysle zákona
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• bezúhonnosť v zmysle § 15a zákona č. 138/2019 Z. z.,
• má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť v zmysle § 9 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 9 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• absolvovanie výberového konania pohovorom.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, znalostí a zručností,
• doklady o vzdelaní (overené kópie),
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.,
• čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti v zmysle § 15a zákona č. 138/2019 Z. z.
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace),
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 08. 08.
2022 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) v zalepenej
obálke s označením „Výberové konanie – učiteľka MŠ“ na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor školstva a športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01, Michalovce v zalepenej obálke, s uvedením mena, priezviska a adresy odosielateľa – „NEOTVÁRAŤ“.
Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Žiadosti zaslané po termíne sa
do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
V zmysle § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov úspešný uchádzač
poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra
trestov. Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, písomne v zákonom stanovenej lehote.

Prihláste sa na týždenný odber newslettera

MICHALOVCE
moje mesto

mojemesto@msumi.sk

Poznámka:
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom mesta. Interný poriadok je zverejnený na webovej stránke Mesta. Na výberové konanie budú
pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov
uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých
osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov
výberového konania a zároveň súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu
v Michalovciach.
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ŠPORT
dva
dvatýždne
týždnev vkultúre
športe
Futbal
MFK ZEMPLÍN – MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
15. 7., 20.30 hod., FORTUNA liga muži/1. kolo
Info: http://new.mfkzemplin.sk/

Tenis
OLYMPIC CUP 2022
tenisový turnaj hráčov nad 50 rokov
10. 7., 8.00 hod.; tenis. kurty – bývalé SOU
Info: PaedDr. Jozef Uchaľ, tel.: 0903 603 359

VEĽKÁ CENA MICHALOVIEC V DŽUDE
ŽIAKOV A ŽIAČOK
Päťdesiaty ročník podujatia džudistov sa mal konať v roku
2020, no pre pandémiu jeho jubilejný ročník konal až v tomto
roku, v sobotu 25. júna na zimnom štadióne. O deň neskôr
sa uskutočnil prvý ročník dorasteneckej súťaž O pohár
mesta Michalovce. Veľká cena Michaloviec je tradične
medzinárodnou súťažou. Športové podujatie sa konalo
za účasti 355 pretekárov zo siedmich krajín – Slovensko, Česká
republika, Ukrajina, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Litva.
rr

Turistika
68. CELOSLOVENSKÝ ZRAZ KST HRABUŠICE
7. – 10. 7. 2022
KRÁSNA LÚKA, ČIERNA HORA, POLOMA
16. 7. 2022
HÁJ – HÁJSKE VODOPÁDY – ZÁDIELSKA DOLINA
17. 7. 2022
Info: www.kstmichalovce.sk
Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke

www.michalovce.sk

Podpora športu po covide
Po dvojročnej pauze,
spôsobenej covidom,
sa v utorok 28. júna
stretli v priestoroch
mestského úradu členovia
koordinačnej komisie
mestských športových
súťaží.
Komisia bola vytvorená za účelom riadenia športových súťaží
v meste Michalovce a tvoria ju zástupcovia materských, základných
a stredných škôl v meste.
Predsedom komisie je Mgr.
Martin Melník, členmi sú Mgr. Jaroslav Semko, Mgr. Peter Piskay,
Mgr. Juraj Sabol, PaedDr. Radmi-

la Hajduková, Anna Berdáková
a Mgr. Lívia Kalaninová.
Na tomto pracovnom stretnutí sa
komisia zaoberala ponukou športových súťaží O pohár primátora mesta pre nový školský rok 2022/2023
pre materské školy, základné školy,
stredné školy, mestské športové ligy
pre rôzne vekové kategórie a mestské športové olympiády pre materské, základné školy aj seniorov.
V závere stretnutia komisia poukázala na aktuálny stav fyzickej pripravenosti detí a mládeže na školách s konštatovaním, že covid
pauza na nich zanechala neblahé
následky s tým, že je potrebné pokračovať v podpore športu a pohybových aktivít na území mesta.
lk

Miloš Šubák v exekutíve
V júni sa v Bratislave
uskutočnila volebná
konferencia Slovenského
zväzu hádzanej (SZH),
ktorá zvolila na obdobie
2022 – 2026 svoju novú
exekutívu, výkonný výbor
SZH ako najvyšší riadiaci
hádzanársky orgán
na Slovensku.

Jedným z deviatich novozvolených členov výkonného výboru
sa opätovne stal aj 59-ročný Michalovčan Miloš Šubák. Zo 44 hlasu-

júcich delegátov mu 39 z nich dalo
dôveru, čím tak obhájil post predsedu legislatívnej komisie SZH.
V prípade Miloša Šubáka ide už
o jeho piate funkčné obdobie bez
prestávky, pričom od roku 2014
vo výkonnom orgáne SZH súčasne
zastupuje prezidenta SZH ako podpredseda VV SZH.
Miloš Šubák je autorom mnohých smerníc a legislatívnych noriem, aplikácia ktorých v praxi
dopĺňa základné dokumenty hádzanárskeho športu na Slovensku,
stanovy SZH a súťažný poriadok
SZH.
mš

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

