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Športom k zdraviu

Moderné ihrisko

Mestské kúpalisko 
bude otvorené aj v letných mesiacoch

od 30. júna do 2. septembra
s možnosťou slnenia sa na trávnatej ploche v areáli kúpaliska

Otváracie hodiny: UTOROK - NEDEĽA
od 10.00 hod. do 18.00 hod.

Vstupné pre jednu osobu je 50,-Sk.
Rodič s dvoma a viac deťmi do 15 rokov má vstup zdarma.

Možnosť zapožičania lehátka (v cene vstupného).

Uvedené ceny sú s DPH.
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce

Mesto Michalovce
PONÚKA BYT DO NÁJMU 

na Ulici konečnej v bytovom dome H
3-izbový byt na 3. poschodí, plocha 67,71 m2

Žiadosť o nájom bytu treba podať v termíne od 18.6. do 11.7.2007. 
Žiadosti podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.
Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 40 Sk/m2

Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na MsÚ, odbor
výstavby, budova Obvodného úradu Námestie slobody 1

- kancelária č. 277.

formou dražby v zmysle VZN MsZ Michalovce č. 59/2001 
o predaji bytov a príslušenstva bytu.

Dražba sa uskutoční 29. júna (piatok) v budove Mestského úradu 
v Michalovciach, Námestie osloboditeľov 30, miestnosť č. 214,

poschodie.

O 13.00 hod. - dražba bytu nachádzajúceho sa v Michalovciach,
bytový dom na Ulici Kyjevska 5, súpis. č. 3469, blok. A1, garsónka,
prízemie, č. bytu 3.
Vyvolávacia cena: 180.000,- Sk
Dražobná zábezpeka: 18.000,- Sk
Termín obhliadky: 27. júna (streda ) o 13.00 hod. 

O 13.15 hod. - dražba bytu nachádzajúceho sa v Michalovciach,
bytový dom na Ulici Švermu 11, súpis. č. 1345, blok. A2,  garsónka, 3
- poschodie, č. bytu 21.
Vyvolávacia cena: 230.000,- Sk
Dražobná zábezpeka: 23.000,- Sk
Termín obhliadky: 27. júna (streda) o 13.30 hod. 

O 13.30 hod. - dražba bytu nachádzajúceho sa v Michalovciach,
bytový dom na Ulica Štefanikova 31, súpis. č. 1368, blok. A5,  1,5 -
izbový, 6- poschodie, č. bytu 17.
Vyvolávacia cena: 330.000,- Sk
Dražobná zábezpeka: 33.000,- Sk
Termín obhliadky: 27. júna 2007 (streda) o 14.00 hod. 

O 13.45 hod. -  dražba bytu nachádzajúceho sa v Michalovciach,
bytový dom na Ulici Rázusa 5, súpis. č. 1849, blok. Z1, 3 -izbový, 2 -
poschodie, č. bytu 6.
Vyvolávacia cena: 610.000,- Sk
Dražobná zábezpeka: 61.000,- Sk
Termín obhliadky: 27. júna 2007 (streda) o 14.30 hod. 

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: DEXIA, a.s. Michalovce, č.ú.:
4204223001/5600 alebo v pokladni MsÚ (miestnosť č. 113) v termíne do
29. júna  2007, minimálne 30 minút pred konaním konkrétnej dražby. 

Bližšie informácie na Odbore výstavby MsÚ - nová budova Obvod-
ného úradu v Michalovciach, Námestie slobody 1,  miestnosť č. 276 - PhDr. Ľu-
bomír Ščobik.

V michalovskej Novej špor-
tovej hale sa nedávno uskutočnilo
podujatie, nazvané Športom k zdra-
viu. Zorganizoval ho 1. basketba-
lový klub Michalovce. Počas dva-
nástich hodín chlapci a dievčatá do
12, 15 a 18 rokov, ako aj široká
verejnosť bez vekového obme-
dzenia súťažili v rôznych disciplí-
nach. Funkcionári klubu ponúkli

najlepším jednotlivcom miesta v
jednotlivých celkoch. Išlo im nielen
o propagáciu basketbalu, ale aj
športu. Podľa prezidenta 1. BK
MUDr. Imricha Rakovského sú špor-
tovci podstatne odolnejší voči roz-
ličným ochoreniam.                  (čj)

Riaditeľ Strednej zdravotníckej
školy (SZŠ) v Michalovciach RNDr.
Dušan Žaludko, podpredseda KSK
Ing. Emil Ďurovčík a primátor Vi-
liam Záhorčák slávnostným prestri-
hnutím pásky sprevádzkovali multi-
funkčné športové ihrisko v areáli
SZŠ. Je vhodné predovšetkým na

loptové hry. Bolo vybudované za
viac ako pol roka a jednotlivé práce
stáli takmer milión a pol Sk. Uhradili
ich rôzni sponzori a VÚC. Krstnými
otcami športoviska sa stali E. Ďu-
rovčík a V. Záhorčák, ktorí si sym-
bolicky zahrali tenisový gem.   

(čur)  

Salón ANIKA
Vám ponúka rôzne druhy masáží .
V letných mesiacoch výhodná

akcia:
zábaly prot i  celul i t íde!

Pr i  zakúpení  permanentky 
10 % z ľava.  

Nájdete nás na Ul .  Š.  Kukuru 12
(pr i  OTP banke) .

Kontakt :  0915 966 557

Hľadáme do prenájmu
obchodné pr iestory  

v  cent re  mesta,  
40-100 m 2,

vchod z  chodníka,  
výk lad.

Kontakt:
genesis .sro@gmai l .com, 

0905 629416,  0905
320578.

P r i  j  m e m e  
manažéra -  špeditéra

na medzinárodnú 
nák ladnú dopravu

so znalos ťou 
ruského jazyka 

vo veku 
od 20 do 40 rokov.

Skúsenost i  
n ie  sú podmienkou,
možnosť  zaškolen ia .

Kontakt :  0918 624 378,
+380503722821

P r i  j  m e m e
vodičov 

na medzinárodnú 
nák ladnú dopravu 

v  š tá toch EÚ 
a v  t re t ích š tá toch

(Ukra j ina,  
Ruská republ ika) .

Kontakt :  0918 624 378
+38050 3722821,  0915

947 400

N e h n u t e ľ n o s t i :
Predám chatu s vinicou na Zemplínskej šírave v lokalite Slnečný lúč. Tel. : 0902

342 081, 056/64 221 00
Odstúpim obchodné priestory na Sídlisku SNP v Michalovciach. Možné aj iné využitie.

Nájom 1.500,- Sk. Tel. 0905 429 794
Predám chatku na križovatke Šírava- Vinné. Cena dohodou. Telefón 0905 397 108
Vezmem do prenájmu 3-izbový byt. Súrne. Tel. 0907 923 875
Dám do prenájmu 2-izbový byt nezariadený v centre, depozit na 2 mesiace. Tel.

0903 617 774
Predám zabehnutý, ziskový novinový stánok v Michalovciach. Tel. 0908 488 760

S l u ž b y :
Staviame strechy, podkrovia, bytové jadrá, sadrokartóny a iné druhy stavebných

prác. 0903 829 039
Tesárske práce - šalovanie základov, schodíšť, stropov a zhotovenie krovov. Tel. 0915

240 603, 0915 634 813
Určím aktuálnu diagnózu prístrojom SALVIA a ponúkam účinnú očistu tela, ktorou

sa zbavíte väčšiny zdravotných problémov - imunitných porúch, alergií, zápalov dýcha-
cieho a močového ústrojenstva, gynekologických a hormonálnych porúch, kožných
chorôb, pohybového a nervového aparátu, zažívania, únavy, depresie a mnohých iných
aj závažných. Tel. 0903 193 059. Terapeut: František Demský 

Kvalitné nátery striech RD, chaty, iné objekty. Záruka, dohoda. Prax 15 rokov. Doprava
zdarma. Tel. 057/4431532, 0905 513 618

Čistenie eternitu vysokotlakovým zariadením (mach, špina...). Strecha ako nová.
Tel. 057/4431532, 0905 513 618

P r e d a j - r ô z n e :
Predám lacno teleobjektív FA Pentax zoom 80-320 mm. Kontakt: 0903 182 604
Predám voliéru pre väčšieho psa. Cena 3.500,- Sk. Dohoda možná. Okres

Sobrance. Kontakt: 0908/604 355 

Z a m e s t n a n  i e :
Hľadám prácu v administratíve. Tel. 0907 923 875
Voľné miesta pre absolventov SŠ, VŠ. Príjem 15-20 tisíc Sk. Tel. : 0905 158 708.

MALÝ OZNAMOVATEĽ

A) nachádzajúce sa v objekte na Námestí slobody č. 1 v Michalov-
ciach (stará budova bývalého okresného úradu)

Ponúkané priestory pozostávajú z deviatich miestností s celkovou pod-
lahovou plochou 154,30 m2.

B) nachádzajúce sa v objekte na Námestí osloboditeľov č. 77 v Mi-
chalovciach (bývalý Starý súd)

Ponúkané priestory pozostávajú zo šiestich miestností s celkovou pod-
lahovou plochou 163,20 m2.
C) nachádzajúce sa v objekte na Námestí osloboditeľov č. 82 v Mi-
chalovciach (bývalý Dom služieb)

Ponúkané priestory pozostávajú z deviatich miestností na I. a II.
poschodí objektu s celkovou podlahovou plochou 226,80 m2.
D) nachádzajúce sa v objekte na Námestí osloboditeľov č. 80 (bývalá
prevádzka Relax) v Michalovciach 

Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností s celkovou
podlahovou plochou 84,50 m2.
E) nachádzajúce sa v objekte na Ulici Štefánikovej č. 20 v Michalov-
ciach (Základná umelecká škola)

Ponúkané priestory pozostávajú z troch miestností s celkovou
podlahovou plochou 169,71 m2.
F) nachádzajúce sa v objekte na Ulici konečnej č. 3563 v Michalov-
ciach (bytový dom "H")

Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch samostatných prevádzkových
jednotiek s celkovou podlahovou plochou 61,80 m2.
G) nachádzajúce sa v objekte na Ulici obrancov mieru v Michalov-
ciach (Malometrážne byty)

Ponúkané priestory pozostávajú z jednej miestnosti s celkovou podla-
hovou plochou 46,00 m2.
H) nachádzajúce sa v objekte na Ulici Vajanského v Michalovciach
(Materská škola)

Ponúkané priestory pozostávajú z miestností s celkovou podlahovou
plochou 581 m2. 
I) nachádzajúce sa v objekte na Ulici špitálskej č. 20 v Michalov-
ciach (bývalá ubytovňa Zekon)

Ponúkané priestory pozostávajú z 18 miestností s celkovou podla-
hovou plochou 
978,90 m2.
J) nachádzajúce sa v objekte na Ulici pri sýpke č. 4 v Michalovciach
(Domspráv)

Ponúkané priestory pozostávajú z 1 miestnosti s celkovou podlahovou
plochou 28,30 m2.

Prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou. O prenájom sa môžu
uchádzať i záujemcovia, ktorí mienia prenajať len časť z ponúkanej plochy.

Priestory je možné prenajať na akýkoľvek vhodný podnikateľský zámer,
ktorý bude spĺňať všeobecne platné normy a predpisy. Vhodnosť zámeru
posúdi Komisia na prenájom nebytových priestorov a pozemkov na svojom
zasadnutí za prítomnosti uchádzača.

Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov, stanovené
Všeobecne záväzným nariadením č. 73/2003, pre centrálu mestskú zónu:

kancelárie štátnej správy 250,- Sk/m2/rok
kancelárske priestory 1200,- Sk/m2/rok
obchodné priestory 
bez celosortimentných potravín 2500,- Sk/m2/rok
potraviny celosortimentné 1300,- Sk/m2/rok
služby obyvateľstvu 1100,- Sk/m2/rok
drobné služby 600,- Sk/m2/rok
reštauračné priestory 2500,- Sk/m2/rok
reštauračné priestory 
súvisiace s prevádzkou 1200,- Sk/m2/rok
sociálne, chodby, WC 250,- Sk/m2/rok
kaviarne, bufety 1500,- Sk/m2/rok
sklady 700,- Sk/m2/rok

Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov stano-
vené, Všeobecne záväzným nariadením č. 73/2003, pre ostatné časti
mesta uvedené v ponuke:

kancelárie štátnej správy 250,- Sk/m2/rok
kancelárske priestory 900,- Sk/m2/rok
obchodné priestory 
bez celosortimentných potravín 1800,- Sk/m2/rok
potraviny celosortimentné 1000,- Sk/m2/rok
služby obyvateľstvu 700,- Sk/m2/rok
drobné služby 550,- Sk/m2/rok
reštauračné priestory 2300,- Sk/m2/rok
reštauračné priestory 
súvisiace s prevádzkou 900,- Sk/m2/rok
sociálne, chodby, WC 250,- Sk/m2/rok
kaviarne, bufety 1300,- Sk/m2/rok
sklady 500,- Sk/m2/rok

Termín obhliadky ponúkaných nebytových priestorov, v prípade záuj-
mu, je možné dohodnúť priamo so správcami:

TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 (objekty pod
bodmi A), B), C), D), I)

MsKS na telefónnom čísle 6424216 (objekt po bodom E)
Domsprávom, s.r.o., na telefónnom čísle 6441802 (objekt pod bodom G), J)
MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864277 (objekt pod bodom F)
Materskou školou na telefónnom čísle 6424184 (objekt pod bodom H)

Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na
prenájom ponúkaných nebytových priestorov a došlé žiadosti odmietnuť.

Termín uplatnenia žiadosti, spolu s priloženým dokladom o právnej sub-
jektivite: do 15. júla 2007 (termín pre zasielanie žiadosti sa riadi procesno-
právnou lehotou)

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad, odbor správy majetku,
Námestie osloboditeľov č. 30, Michalovce. V žiadosti odporúčame uviesť
aj kontaktné telefónne číslo.

Zasadnutie Komisie na prenájom nebytových priestorov a pozemkov,
na ktorom sa uskutoční výber najvhodnejších nájomcov pre ponúkané
nebytové priestory, sa uskutoční dňa: 26. júla 2007 o 14.00 hod. na Mest-
skom úrade v Michalovciach v zasadačke mestskej rady - I. poschodie. Účasť
uchádzača o prenájom nebytových priestorov na zasadnutí komisie je nutná.

Komisia umožní účasť vo výberovom konaní len tým uchádzačom, ktorí
nemajú voči mestu Michalovce a správcom jeho nebytových priestorov
žiadne podlžnosti,  a za účasť na výberovom konaní zaplatia poplatok 300,- Sk.
Poplatok je príjmom mesta.

Každý záujemca o prenájom ponúkaných nebytových priestorov je
zároveň povinný zložiť zábezpeku vo výške 100,- Sk/m2, ak jeho zámerom
je prenájom priestorov na podnikateľské účely. Uchádzač, ktorý najneskôr
hodinu pred začatím výberového konania nezloží do pokladne mesta alebo
na účet mesta požadovanú zábezpeku, bude z výberového konania vyradený.

Poplatok za účasť vo výberovom konaní a zábezpeku je možné uhradiť
prevodom na účet MsÚ Michalovce vedený v Dexia banke Slovensko, a.s.,
Michalovce, č. ú. 4204223001/5600, prípadne priamo v pokladni MsÚ
Michalovce, umiestnenej na I. poschodí v novej budove bývalého okres-
ného úradu - číslo dverí 182.

Bližšie informácie o priebehu výberového konania budú podané
uchádzačom o prenájom priamo v rokovacej miestnosti.

MESTO  MICHALOVCE
ponúka do prenájmu 
nebytové pr iestory

MESTO  MICHALOVCE
ponúka na predaj 

byty do osobného vlastníctva

Už po 11. krát sa konalo podu-
jatie "500 km slovenských" s pri-
liehavým názvom "Krásy Zemplína
a Šariša". Patrí stovkám veteránov
zo Slovenska i zahraničia. Krásne
autíčka a motorky staršieho "dátu-
mu narodenia" vďaka medzinárod-
nému klubu Veterán Rallye bolo
možné obdivovať aj v Michalov-
ciach. Účastníci akcie absolvovali
niekoľko trás. Na záver vyrazili z
Michaloviec do Sobraniec, cez Ti-
bavu a Ubľu do Sniny. Na  snímke
dve z množstva áut, ktoré práve
cez Močarany absolvovali tzv. 180-
kilometrovú sečovsko-tokajskú eta-
pu.    Text a foto:Stano Orolin 
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Vody Zemplínskej šíravy sú už od minulého víkendu oficiálne odomknuté a sezóna sa začala. Urobil tak
staronový prezident Regionálneho združenia turizmu Zemplín Ing. Ján Ďurovčík, CSc. Za prítomnosti podni-
kateľských subjektov a prevádzkovateľov poskytujúcich služby turistom na šírave.

Deň Južanov

Stvorenie sveta 

MESTO NIE JE VŠEMOHÚCE!

Správca dane vykonáva previerku
P r i h l á s t e  s v o j h o  p s a  
V Michalovčanovi č. 8 zo 16. apríla tohto roku, sme uverejnili zoz-

nam platiacich majiteľov psov na území nášho mesta.  V zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Michalovce, finančný odbor mestského úradu vy-
stupuje ako správca dane za psa.   

Postavenie mesta, jeho kompetencie, vzťahy k právnickým a fyzic-
kým osobám sa zmenili a tým sa zmenili aj jeho zodpovednosti ale i
možnosti.

Mnoho občanov sa v poslednom období písomne, mailom, tele-
fonicky, osobne alebo na verejných zhromaždeniach obracia so svoji-
mi problémami na mesto. Mnohé tieto problémy nie sú v kompetencii
mesta, ale v kompetencii iných orgánov. Občan je potom často skla-
maný, prečo mesto vec nerieši, neuvedomujúc si, že riešenie nie je v
právomoci mesta.

V poslednom čase sa objavili návrhy riešenia parkovania niek-
torých štátnych, či súkromných inštitúcii a firiem. Občania žiadajú ná-
pravu čistoty v priestoroch, ktoré nie sú mestské, vlastníci bytov žiada-
jú zasiahnuť voči správcom... Tu a v mnohých iných oblastiach sú kom-
petencie niekde inde, nie sú záležitosťou mesta. Jednoducho, aj v ob-
lasti verejnej správy platí, že obrátiť sa treba na toho, kto je zodpovedný.

V snahe zvýšiť informovanosť občanov, pomôcť im radou, zvažu-
jeme možnosť poradenského bloku v oblasti verejnej správy. Preto
privítame otázky, námety, podnety, ktoré by nás orientovali na to, čo vás
zaujíma, v čom by sme vám mohli poradiť.

Vaše otázky očakávame v našej redakcii. -GD-

V spolupráci s mestskou polí-
ciou bude pracovník MsÚ vykoná-
vať kontroly majiteľov psov do 31.

júla. Budú tým zisťovať, ktorý občan
má psa a či je zaevidovaný.        

Termíny kontrol: v rodinných

domoch v čase od 10.00 hod. -  do
16.00 hod., v obytných blokoch v
čase od 14.00 hod. -  do 20.00 hod.

Pri výkone kontroly sa pracovník
MsÚ občanom preukáže služobným
preukazom a poverením primátora
mesta, pričom použije podklady s
predpisom, úhradou a teda aj regi-
stráciou dane za psa, ktoré sú k dis-
pozícii na  MsÚ. V prípade, že sa zis-
tia noví majitelia psov, dostanú pri-
hlasovací lístok. Ten bude slúžiť ako
podklad k spracovaniu platobného
výmeru. Ak pracovníci zistia, že v
čase kontroly občan nie je doma a
má psa, ktorý nie je v evidencii,
majiteľ dostane predvolanie, aby psa
zaevidoval. Majiteľovi psa môže byť
v zmysle platných predpisov ulože-
ná aj bloková pokuta.  

MsÚ preto žiada občanov o
spoluprácu pri vykonávaní kontroly.   

M. Ščobíková

Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach pripravuje 30. júna o
19.00 hod. vystúpenie Radošinského naivného divadla, ktoré sa pred-
staví hrou STVORENIE SVETA.

Na počiatku nebolo nič. Iba
Pán. Žiadne svetielka na nebi, žiad-
na voda, žiadna pevnina, ani žia-
den priestor. Ale bol tu Pán a v
ňom obraz sveta, ktorý chcel stvo-
riť. A vtedy Pán povedal: "Teraz". A
v tom nastal čas. A Pán povedal:
"Tu a tam a hore a dolu..." - a bol tu
priestor...

Približne takto sa začína sve-
toznámy biblický príbeh o prvých
hodinách sveta a ľudstva, čím sa
vlastne zároveň farbisto a po
našom začína odvíjať javiskové roz-
právanie tretej časti voľnej trilógie
Stanislava Štepku a Radošin-
ského naivného divadla (Desa-

toro, Sedem hlavných hriechov),
ktorej dali názov Stvorenie sveta. V
novej komediálno-poetickej insce-
nácii, ktorá má žánrovo najbližšie
k muzikálu, chcú poetikou RND -
teda predovšetkým s humorom -
nanovo a celkom inak, priblížiť di-
vákom "hviezdne hodiny ľudstva",
stvorenie vesmíru a prvých ľudí. K
úspechu najnovšej inscenácii iste
prispeje aj melodická hudba Petra
Mankoveckého s poetickými texta-
mi Stanislava Štepku. 

Predstavenie sa uskutoční vo
veľkej sále Mestského kultúrneho
strediska.  

Demoa

Mesto Michalovce, Mestské
kultúrne stredisko a Zemplínske
múzeum v Michalovciach zorgani-
zovali uplynulú sobotu slávnosť
NA POCTU MESTA.

V tomto roku sa organizátori
rozhodli priblížiť život obyčajných
ľudí z prvej polovice 20. storočia.
Život, ktorý je odlišný od života a
zvykov ľudí žijúcich v meste. Cie-
ľom bolo ukázať bohatstvo zvykov

a tradícií ľudí žijúcich na dedine,
ich lásku k rodnej hrude, veľa ne-
písaných pravidiel a zákonitostí,
ktoré pretrvali dodnes. 

Slávnosť sa oficiálne začala
na tribúne pred MsÚ, no pre nepria-
zeň počasia pokračovala v pries-
toroch MsKS. Dážď však ne-
pokazil príjemnú sobotňajšiu atmos-
féru.

M.Š.

Dies pro honore civitatis...
n a  p o c t u  m e s t a

Aktual i ty  -  Aktual i ty

Deň Južanov sa stal v Micha-
lovciach už tradíciou. Jeho V. roč-
ník  pripravilo mesto v  spolupráci
s MsKS Michalovce. Oficiálne bol
otvorený na tribúne pred VI. ZŠ s
účasťou zástupcu primátora MUDr.
Benjamína Bančeja, niektorých po-
slancov MsZ a ďalších hostí. Na
svoje si však prišli najmä deti, ktoré
súťažili v rôznych športových disci-
plínach v susednom športovom
areáli IV. ZŠ Michalovce. Deti podá-
vali zaujímavé výkony v hode kru-
hom do cieľa, v hode polenom, v
jazde zručnosti s fúrikom a v iných
súťažiach. Súčasťou dňa bol aj bo-
hatý kultúrny program detí a  žia-
kov IX.MŠ, XIII. MŠ, IV. a VI. ZŠ.
Zaujala aj módna prehliadka žia-
kov SPŠ - odevnej Michalovce. Text
a foto: Stano Orolin, Viera Pakánová

Zástupcovia štyroch družobných miest Michaloviec sa zúčastnili
osláv Dňa mesta. Okrem prehliadky pamätihodností, kultúrnych a prírod-
ných krás okolia sa stretli aj na oficiálnom rokovaní o perspektívach spo-
lupráce všetkých partnerských miest. Najdlhšiu históriu má zmluva medzi
mestami Michalovce a Vyškov v českej republike (od roku 1990). V roku
1998 bola podpísaná zmluva s poľskou Jaroslawou a španielskym Vila
real. O rok neskôr sa partnerom Michaloviec stal Užhorod a v roku 2004
bulharská Kavarna. Text a foto: V. Pakánová  

Úctu mestu vzdali všetci prítomní. Úctu mestu vzdali všetci prítomní. Foto: FFoto: F. Demský. Demský

Foto: FFoto: F. D.. D.

Pri príležitosti sviatku Najsvätej-
šie Telo a Krv Kristova - Božie telo, sa
na Námestí  osloboditeľov uskutočni-
la spoločná svätá liturgia s gréckoka-
tolíkmi, ktorú celebrovali dekan rímsko-
katolíckej farnosti Mgr. Pavel Kamin-
ský a gréckokatolícky farár a proto-
presbyter ThLic František Puci. Sláv-
nosť pokračovala eucharistickým sprie-
vodom s požehnaním. Tejto cirkevnej
slávnosti sa zúčastnil aj primátor
mesta Viliam Záhorčák.  Na zábere jed-
no zo štyroch "zastavení", ktoré boli
súčasťou sprievodu.

Text a foto: Stano Orolin

V záujme zefektívnenia komu-
nikácie policajného zboru s verej-
nosťou, polícia ponúka možnosť
osobného stretnutia s riaditeľom OR
PZ, so zástupcom riaditeľa ale aj ria-
diteľmi OO v rámci celého riaditeľst-
va. Cieľom je vytvoriť možnosť osob-
ného kontaktu občanov s nadriadený-
mi Policajného zboru. Stretnutia sa
organizujú s účelom vypočutia a poz-
nania názorov občanov na prácu polí-
cie, pre získanie podnetov a námetov
na jej zlepšenie, ale i pre napo-
máhanie pri riešení problémov obyva-
teľov mesta. Cieľom týchto stretnutí je
vytvoriť si obraz o činnosti polície ako
služby v záujme občanov a pre
občanov.

Súkromná umelecká škola na
Borovicovej ulici usporiadala prvý
deň otvorených dverí, ktorý bol zá-
roveň i akousi predprázdninovou pre-
hliadkou prác žiakov i učiteľov. Diváci
z radov detí michalovských mater-
ských škôl, si mali možnosť prezrieť
zmes írskych, španielskych či country
tancov. Záver patril modernému hip-
hopu. Počas dopoludnia sa deti mohli
oboznámiť aj s rôznymi hudobnými
nástrojmi. Tí, ktorým na slniečku bolo
veľmi teplo, mohli v priestoroch školy
kresliť, či modelovať. 

Začiatkom júna zaznamenali pra-
covníci mestskej polície v OC Kauf-
land viacero krádeží. Dopustili sa jej
Emil S. (nar. 1951), Anna D. (nar. 1948),
Jana B. (nar. 1967), Ján Č. (nar.1988), z
Michaloviec a Peter D. (nar. 1991) z
Pozdišoviec. Mestská polícia prípady
riešila blokovými pokutami. V rov-
nakom čase boli hliadkami MsP náj-
dené: modrá vesta bez rukávov značky
Nike Sport na Masarykovej ulici. Na tej
istej ulici bola nájdená tabuľka s EVČ
ZA 846 CO. Na Ulici saleziánov sa
našla francúzska barla a rovnako
mestská polícia našla zväzok kľúčov.
Nájdené veci sú uložené na oddelení
MsP.



STRANA 2 25. 6. 2007

Z pera viceprimátora
DIES PRO HONORE CIVITATIS... 

NA POCTU MESTA
Prirodzená hrdosť na vlastné mesto, uvedomenie si ko-

reňov svojej prítomnosti, pripomenutie si podmienok života v
minulosti, zvykov z dôb minulých boli základnými motívmi,
ktoré viedli k tomuto podujatiu v septembri minulého roku.  

Uplynulú sobotu bol  ďalší deň  "Na poctu mesta", progra-
movo koncipovaný na ľudové zvyky, používané pri rôznych
životných príležitostiach.  

Tohtoročného dňa na poctu mesta sa zúčastnili aj pred-
stavitelia družobných miest z Vyškova (Česká  republika), Ja-
roslawi (Poľsko), Kavarny z Bulharska a Užhorodu na Ukrajine.  

Práve ich prirodzené nadšené reakcie počas programu sú
najlepším dokladom hodnotnosti nielen myšlienky, ale aj ume-
leckej výšky predvedeného programu. Predpokladám, že pro-
gram sa páčil nielen im, ale aj všetkým divákom v preplnenej
sále MsKS.  

Preto chcem v mene všetkých poďakovať umeleckým
vedúcim a účinkujúcim z folklórneho súboru Zemplín, Zem-
plínik, Zemplínček, Rakovčan, Svojina a mužskej speváckej
skupine Hnojňane z Mihaľovec za ich profesionálny prístup k
príprave programu a za vysoko hodnotný umelecký výkon.  

Tá istá sobota bola v Michalovciach zameraná aj na via-
ceré iné podujatia. V priebehu dopoludnia odštartovala pred
mestským úradom jedna z etáp rallye historických vozidiel.   

Stopäťdesiat historických tátošov sa v popoludňajších ho-
dinách znova prehnalo Michalovcami a pokračovali na Zem-
plínsku šíravu. Na svoje si určite prišli všetci obdivovatelia his-
torických vozidiel nielen na štarte v meste, ale aj počas sle-
dovania preteku a ich záverečnom sústredení.  

V tento deň prebiehala na území mesta aj celoslovenská
súťaž zdravotníckych hliadok Slovenského červeného kríža
stredných škôl. Toto významné podujatie takisto zapadlo do
dňa mesta a symbolicky poukázalo na  význam vzdelávania
v oblasti poskytovania prvej pomoci, šírenia jej myšlienky a
rovnako poukázalo aj na odstraňovanie ľahostajnosti pri dianí
vo svojom okolí. Aj keď to bola len súťaž, najdôležitejšie nebo-
lo víťazstvo, ale prenášanie myšlienky na mladú generáciu. 

Do všetkých týchto podujatí, ale aj ďalších, ktoré som ne-
spomenul, sa od prípravy až po realizáciu zapojilo množstvo
ľudí. Za túto zodpovednú prácu im patrí naše poďakovanie.    

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

- Aktuality - Názory

Detoxikácia organizmu - XII. časť
Lymfatický systém ako perpetuum mobile! Naše vnútorné prostredie sa udržu-

je vo svojej výbornej kvalite pomocou zložitého mechanizmu, do ktorého je zapojený
imunitný, lymfatický, žilový, detoxikačný a vylučovací systém. Bunky imunity vyhľadá-
vajú cudzie látky, mikroorganizmy alebo iné toxíny, ktoré sa do nášho tela dostávajú
stravou, dýchaním a odpadovými produktmi metabolizmu. Lymfatickou tekutinou sú
nájdené toxíny dopravované cez lymfatické cievy do lymfatických uzlín, ktoré ovládajú
určité regióny, napríklad hlavy a krku, horných končatín, hrudi, brucha, či dolných
končatín. V lymfatických uzlinách pôsobia ďalšie imunitné bunky na likvidácií toxínu a
zneškodnené jedy sú dopravované do žilového systému, ktorý ich transportuje k
vylučovacím orgánom, ako je črevný trakt, dýchacie cesty, obličky, koža a pečeň. Lym-
fatický systém predstavuje dôkladnú drenáž a slúži ako dopravná cesta pre imunitné
bunky do všetkých tkanív tela, preto musí byť dobre priechodný.

Problém začína vtedy, ak v lymfatických uzlinách, kde prechádzajú mikroorga-
nizmy pred ich zničením, dochádza k ich usídleniu, čiže začínajú sa tam vytvárať
infekčné ložiská a tie sa šíria do celého tela. Niektoré mikroorganizmy považujú lym-
fatické uzliny za svoje životné prostredie napr. EB-vírusy, tuberkulózne mikróby, strep-
tokoky, borélie, plesne a mnohé ďalšie. To je potom príčinou rôznych kožných a
kĺbových problémov, opuchov tela, vážnych srdcových ochorení, či problémov s
mandľami, alebo obličkami. Na tieto toxíny je veľmi citlivá aj nervová sústava. Najmä
dlhodobý stres je tým rozhodujúcim momentom, ktorý zhoršuje zdravotný stav. Vege-
tatívny nervový systém vie dokonale napodobniť rôzne prejavy chorôb, takže subjek-
tívne nemožno rozpoznať, či bolesti vychádzajú z vlastného orgánu alebo iba z ner-
vového systému.

Do lymfatického systému môžeme počítať aj tzv. Waldayerov okruh mandlí, ktorý
pozostáva z piatich mandlí v oblasti hrdla a zachytáva nečistoty prichádzajúce vzdu-
chom a jedlom. Podobný lymfatický systém sa nachádza i v oblasti slepého čreva, kde
je nahromadené lymfatické tkanivo (apendix). Veľmi bohatý lymfatický systém nájdeme
aj v hrubom čreve, kde niekoľko miliónov drobných výbežkov na jeho sliznici zbiera
živiny z rozloženej potravy a spoločne s cievnym systémom ich odvádza do organiz-
mu na ďalšie spracovanie. Na lymfatický systém je napojená aj prsná žľaza, ktorá je
husto lymfaticky zásobená, pretože z lymfatickej tekutiny je vyrábané materské mlieko.

Neexistuje mnoho prírodných prostriedkov, ktoré by mohli pomôcť spriechodniť
tento dôležitý systém. Lymfatická masáž nie je schopná z lymfatického systému
odstrániť ložiská, pretože väčšia časť systému je uložená hlboko v brušnej dutine alebo
v hlave a hrudníku. Pri diétnych kúrach ako je dlhodobý pôst, pitie ovocných štiav a
pod., nie je účinnosť príliš vysoká. V detoxikačnej medicíne MUDr. Josefa Jonáša bol
vyvinutý preparát, ktorý dokáže odstrániť ložiská z lymfatického systému, a tým ho
spriechodniť. Tento preparát patrí k základným kameňom detoxikačných postupov, s
ktorými pracujem.
Akreditovaný špecialista detoxikačnej medicíny: František Demský, 0903193059

V priestoroch, kde kedysi stál starý michalovský pivovar, je po
dlhšom čase v týchto dňoch opäť rušno. Na scénu nastúpila staveb-
ná technika a začalo sa s pozemnými prípravami k výstavbe obchod-
ného centra. Stroje (napríklad bager na snímke) mali neraz sťažené
pracovné podmienky, keď v ich blízkosti "pracovala" početná sku-
pina Rómov, s cieľom nazbierať železný odpad. Toho tam po zbúra-
nisku pivovaru ostalo neúrekom a veľa podnikavcov tak prišlo k
pekným peniazom.  Text a foto: Steanly

Po pravidelných bodoch - inter-
pelácie poslancov, informácie o pl-
není uznesení Z-KSK, nasledovala
správa o výsledkoch kontroly za
obdobie apríl a máj 2007, kde bol z
nášho regiónu kontrolovaný Územ-
ný spolok Slovenského Červeného
kríža v Michalovciach. Kontrolované
bolo použitie a zúčtovanie finanč-
ného príspevku v zmysle zákona,
pričom nebolo zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych
predpisov. 

Nasledovalo schválenie výz-
namného dokumentu - Záverečné-
ho účtu KSK za rok 2006. Zastu-
piteľstvo súhlasilo s celoročným hos-
podárením bez výhrad a odsúhlasilo
použitie prebytku hospodárenia vo
výške 31 mil. SK. Časť týchto pros-
triedkov bola poskytnutá na rekon-
štrukciu striech Zemplínskeho osve-
tového strediska a SPŠE v Micha-
lovciach, dostavbu ihriska SZŠ v Mi-
chalovciach a rekonštrukciu ľavého
krídla Zemplínskeho múzea.

Pre rozvoj zdravotníctva v na-
šom meste bol závažným bodom
zabezpečenie nákupu CT prístro-
jov pre nemocnice KSK, teda aj
pre NsP Š.Kukuru v Michalov-
ciach. Bol schválený spôsob finan-
covania úverovými zdrojmi poskyt-
nutými pre KSK s participáciou
nemocníc pri splácaní úveru vo
výške 47 tis. SK mesačne. Tým bol
položený základ tomu, aby prístroj
slúžil svojmu účelu vo veľmi krát-
kom čase.

Z poskytnutých dotácií z vlast-
ných príjmov KSK do 100 tis., o
ktorých rozhoduje predseda KSK,

V prvej polovice júna sa uskutočnilo 12. riadne zasadnutie Zas-
tupiteľstva Košického samosprávneho kraja (Z-KSK). Rokovanie
viedol predseda KSK JUDr. Zdenko Trebuľa. Rokovanie sa nieslo v
konštruktívnom duchu s 25 bodmi programu. 

sa ušlo siedmim subjektom z Mi-
chaloviec - občianskym združeniam
SIA, Prameň, HK Mládež, Micha-
lovskému horolezeckému klubu,
Folklórnemu združeniu Svojina,
Slovenskemu zväzu chovateľov a
Gréckokatolíckej cirkvi v Michalov-
ciach. 

Dôležitým bodom programu
bol postup KSK pri zavedení eu-
ra, ktoré sa plánuje zaviesť 1.1.
2009 bez prechodného obdobia.
Od júla 2008 musia byť dvojité
ceny zobrazené okrem obchodov
aj na faktúrach, výplatných pás-
kach a pod. Zastupiteľstvo schvá-
lilo 11 úloh, ktoré budú priebežne
aktualizované podľa koordinácie z
úrovne MF SR. 

Schválená Koncepcia využí-
vania obnoviteľných zdrojov ener-
gie v KSK vychádza z Európskej
Rady s jej podielom 20% do roku
2020 a zvyšovaní podielu biopalív
minimálne 10% do roku 2020.

Po schválení zasadnutí Z-KSK
a plánu činností komisií Z-KSK na
II. polrok 2007 nasledovali majet-
kové veci, významné aj pre po-
kračovanie v budovaní nového zá-
vodu firmou YAZAKI zriadením vec-
ného bremena pre vstup na po-
zemky vo vlastníctve KSK. 

V závere zasadania bolo schvá-
lené Spolufinancovanie projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ -
Európsky sociálny fond vo výške
5% spolu 606 tis. SK pre SPŠE v
Michalovciach. 

MUDr. Jozef Makohus
poslanec KSK

Zo Zastupiteľstva KSK

Predsedom SDKÚ-DS
o p ä ť  P a d o

Na konferencii MZ SDKÚ-DS
konanej začiatkom júna v Micha-
lovciach, boli už v prvom kole zvo-
lení: za predsedu opäť Ing. Martin
Pado a za podpredsedov G. Ma-
žariková a J. Rauch. Ako hosť na
konferencii s hodnotením činnosti
strany i informáciou o vnútropolitic-
kej situácii vystúpil MUDr. Viliam
Novotný.

Vo svojom vystúpení staro-
nový predseda MZ okrem iného
rozobral činnosť od poslednej kon-
ferencie a poukázal hlavne na nut-
nosť uplatňovania adresnej politiky
v meste, na potrebu rozpracovania

dlhodobých opatrení v prospech
občanov, uskutočňovanie princi-
piálnej politiky programu strany.
Akcentoval obhajobu problémov
prinášajúcich prospech mestu, ob-
čanom a nie vedeniu mesta.

V neposlednej miere treba
klásť dôraz na väčšiu informova-
nosť o postojoch a stanoviskách
SDKÚ k problémom i preroko-
vaným materiálom mestského za-
stupiteľstva, nakoľko zodpoved-
nosť SDKÚ-DS k občanom je dô-
ležitejšia ako naplňovanie osob-
ných ambícií.  

mm

(Dokončenie)
STANISLAV GAĽA:

Na nasledovné interpelácie odpovedal riaditeľ TaZS mesta  Michalovce
Ing. Juraj Baltész:

Zabezpečiť na Ulici močarianskej, pri vstupe do cintorína, výmenu
parabolického zrkadla za väčšie, z dôvodu neprehľadnosti križovatky.
Žiadať ďalej na ODI PZ zmenu povolenej rýchlosti - zníženie na 50 km/hod.

Zrkadlo nie je vlastníctvom TaZS Michalovce. Dopravné značenie, vrá-
tane komunikácie na uvedenej komunikácii, spadá pod Slovenskú správu
ciest Michalovce.

Zabezpečiť výrub divého porastu zelene a pokosenie buriny na
cintorínoch ulíc Močarianskej a Vrboveckej ešte pred sviatkom "Veľká
noc", ako aj vývoz TKO - veľkoobjemovým  kontajnerom. 

Výrub divokého porastu zelene a pokosenie buriny na cintoríne na Ulici
močarianskej a Ulici vrboveckej  prevedú pracovníci TaZS od 2. 4. do 5. 4.,
súčasne odvezú a spracujú biologický odpad.

Zabezpečiť oživenie, náter strechy na budove mestského rozhla-
su, ako aj opravu fasády v areáli MŠ Močarianska - termín: marec 2007.

Mestský rozhlas nie je v správe TaZS. TaZS na úpravu fasády v areáli
MŠ Močarianska nemá pre rok 2007 finančné prostriedky.

Zrealizovať opravu autobusových zastávok, doplniť chýbajúcu
výplň, nový náter, opravu prístreškov na uliciach Močarianskej, Vrbov-
skej a Topolianskej v termíne: prvá polovica r. 2007.

Opravu autobusových zastávok zrealizujeme po opravách vodorov-
ného dopravného značenia v mesiacoch júl - august 2007.

Po celej Ulici okružnej sú smetné koše nepraktické a neodolné
voči poveternostným  podmienkam, nešetrnému zaobchádzaniu a van-
dalom, niektoré sú už poškodené, vyvrátené, niektoré boli zasadené
(ukotvené) do mäkkej nesadnutej zeminy pri výkopoch, ktoré boli len
provizórne a lajdácky zahádzané po vymieňaných inžinierskych sieťach. 

Plastové koše patria medzi odolné materiály voči poveternostným pod-
mienkam. Odolný materiál voči vandalom ešte nebol vymyslený. Čo sa týka
koša oproti areálu firmy Cementa, tento bol usadený do pevnej zeminy.
Výkop bol prevedený až neskôr.  Po vyschnutí zeminy bude tento kôš prelo-
žený na iné miesto, do 30. 4.

Oproti  predajni a servisu Škoda auto - Kohút sú zóna pre venče-
nie psov, odpadkové koše na odpadky a výkaly úplne zničené. Lavičky
rovnako, všade sú porozhadzované odpady a psie výkaly.

Oproti predajni a servisu Škoda auto boli vytvorené podmienky na
venčenie psov. Do košov na exkrementy málokto psie výkaly uložil, nakoľko
občania so sebou nenosia ani vrecúška ani lopatky. Odpadky sú pravidelne
zbierané pracovníkmi TaZS a lavičky sú úplne zničené vandalmi. 

Ulica Gorkého po celej dĺžke má odpadkové koše a lavičky po-
písané. Tuje z kameninových kvetináčov sú sčasti poničené a poohý-
nané, vytrhnuté a odcudzené. Zostali po nich len diery. 

Poškodené, vyschnuté a chýbajúce porasty v kvetináčoch na Ulici
Gorkého nahradili TaZS v jarných mesiacoch.

Na ďalšie interpelácie odpovedala vedúca odboru výstavby MsÚ Ing.
Anna Mrázová:

Prechod pre chodcov z Volgogradskej ulice, vedúci cez oboj-
smernú komunikáciu a prostredný ostrovček medzi výpadovkami, kto-
ré vedú z Ulice Hollého, smeruje na druhej strane vozoviek priamo do
parkoviska. Apelácia bola viacnásobná cez poslancov, exprimátora,
exprednostu, no bez žiaduceho efektu.

Uvedená požiadavka bude predmetom riešenia v najbližšom období
súčasne s výstavbou kruhového objazdu na uliciach Hollého - Moskovská -
Okružná.

Po celej trase Hollého ulice sú dva telefónne automaty vrátane bú-
dok úplne zničené.

Telefónne automaty sú majetkom spoločnosti Slovak Telocom. Na pou-
kazované poškodenie telefónnej búdky na uvedenej ulici, ako aj v ďalších
lokalitách meste, sme upozornili vlastníka Slovak Telecom v Košiciach.

Na ostatnú interpeláciu odpovedali náčelník Mestskej polície Micha-
lovce JUDr. Bartolomej Kudroč a vedúci odboru správy majetku MsÚ JUDr.
Vladimír Juričko:

Drevený plot na kovových konštrukciách v centrálnom parku okolo
detského dopravného ihriska je vylámaný, už aj niektoré lavičky sú
popísané a vraj park je sledovaný kamerovým systémom. Akým?

Stanovisko náčelníka MsP:
Vylomenie dreveného oplotenia v Parku mieru pri detskom dopravnom

ihrisku zistila hliadka MsP počas výkonu služby. Poškodenie oplotenia bolo
zadokumentované a k objasneniu veci boli vykonávané potrebné úkony
tým, že počas stanovených hodín bola v tejto lokalite zvýšená hliadková čin-
nosť príslušníkov MsP v uniforme i v civilnom odeve. Počas tejto doby sme
zároveň zisťovali u obyvateľov v okolitých rodinných domoch na uliciach
Jilemníckeho a Čajkovského prípadného svedka tohto vandalizmu, ale nič
konkrétne, čo by napomohlo objasneniu veci, oslovení obyvatelia neuviedli. 

V rámci týchto kontaktov príslušníci MsP požiadali oslovených občanov
o spoluprácu s využitím bezplatnej telefónnej linky 159 pri prípadnom ďal-
šom poškodzovaní majetku mesta. Vzhľadom k tomu, že v zákonom sta-
novenej lehote sa nepodarilo zistiť skutočnosti svedčiace, že priestupok
spáchala konkrétna  osoba, bola vec podľa zákona o priestupkoch uložená.
Stanovisko vedúceho odboru správy majetku MsÚ:

Majetok bývalého dopravného ihriska je vedený vo vlastníctve mesta
Michalovce ako nehnuteľnosť. Pokiaľ ide o poškodenie časti oplotenia (vy-
trhnutím drevených dielcov oplotenia), tie boli správcom - TaZS mesta
Michalovce dodané a nainštalované.

Bc. JANA CIBEREOVÁ:
Obyvatelia Hollého ulice poukazujú na neporiadok a na neudržia-

vanie priestorov detského ihriska medzi blokmi Jilemnického a Hol-
lého od Seatu po koniec sídliska. Takisto žiadajú mestskú políciu o ná-
matkové kontroly v areáli určenom pre venčenie psov za týmito blokmi.

Stanovisko k prvej časti interpelácie zaujal riaditeľ TaZS mesta
Michalovce Ing. Juraj Baltész:

Priestor medzi blokmi Jilemnického a Hollého ulice je dvakrát týždenne
čistený od rozhádzaných papierov a v letnom období je  pravidelne kosený. 
Detské ihriská v uvedenom priestore sú zdevastované a zarastené trávou.
Tieto ihriská budú definitívne riešené v rámci komplexného projektového
riešenia sídliska Východ. Dočasne v priebehu roka 2007 bude udržiavané
jedno pieskovisko z terajších 11 pieskovísk a budú udržiavané plochy pre
loptové hry.

Stanovisko náčelníka MsP JUDr. Bartolomeja Kudroča k druhej časti
interpelácie:

Mestská polícia bude počas výkonu služby venovať tejto lokalite zvý-
šenú pozornosť a chovateľov, ktorí nedodržujú zásady Všeobecne zá-
väzného nariadenia mesta Michalovce o chove psov, bude riešiť blokovou
pokutou, ktorej výška môže byť až 1 000,- Sk.

Ing. MICHAL STRIČÍK, PhD.:
V uplynulom období došlo v meste Michalovce k zrušeniu Centra

voľného času (CVČ), ktorý mal za úlohu rozvíjať mimoškolské aktivity
detí a mládeže. Činnosť tejto organizácie prešla do činnosti mest-
ských základných škôl. Nakoľko v minulo roku došlo aj k predaju dvoj-
poschodovej budovy CVČ za cenu 1 620 000,- Sk, javí sa opätovné
obnovenie jeho činnosti ako nereálne. Na základe toho sa pýtam, aké
mimoškolské aktivity boli zabezpečené pre  michalovskú mládež po-
čas uplynulých jarných prázdnin?

Na uvedenú interpeláciu odpovedala vedúca odboru školstva, kultúry,
mládeže a športu MsÚ Ing. Katarína Poláková:

Mimoškolské aktivity počas jarných prázdnin v školskom roku 2006
/2007 boli zabezpečené pre žiakov michalovských ZŠ hlavne v školských
kluboch a účasťou žiakov na sústredeniach rôznych súborov a iných záuj-
mových útvarov. Na februárovej porade boli riaditelia ZŠ vyzvaní vedúcou
OŠMKaŠ MsÚ Michalovce, aby zistili záujem žiakov o návštevu školského
klubu počas jarných prázdnin a v prípade aj malého počtu záujemcov
zabezpečili pre nich rôznorodé záujmové činnosti pod vedení vychová-
vateľky. O túto možnosť trávenia voľného času počas jarných prázdnin
rodičia žiakov neprejavili záujem.

Počas jarných prázdnin sa v základných školách uskutočnili sústrede-
nia súborov (napr. súbor Slniečko na 1. ZŠ Michalovce a pod.), ako aj
rôznych záujmových útvarov, hlavne športových (futbalový, volejbalový,
basketbalový a iné krúžky), kde sa žiaci venovali rôznym športovým voľno-
časovým aktivitám. 

Ing. PAVOL DLUGOŠ:
Vzhľadom na zaťaženosť a rizikovosť križovatky ulíc Okružná a

Špitálska i počet kolíznych situácií na tomto mieste, ako aj počet
dopravných nehôd, navrhujem do Urbanistickej štúdie mesta
Michalovce  zapracovať  zriadenie kruhového objazdu aj na uvedenej
križovatke. 

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru regionálnej politiky a život-
ného prostredia MsÚ Ing. Monika Bajužíková:

Podnet bol zapracovaný do vyhodnotenia pripomienkového konania k
Urbanistickej štúdii ÚPN mesta Michalovce. Požiadavka bola  vyhodnotená
ako akceptovaná a bude predmetom spracovania ďalších stupňov spra-
covávaného Územného plánu mesta Michalovce.

Z poslaneckých interpelácií

Okresná rada Slovenskej národnej strany

oznamuje svojim členom, sympatizantom 
a širokej verejnosti, že v priestoroch 

"starého súdu"
na Námestí osloboditeľov 77 
je otvorená kancelária SNS

Kontakt:  Jaroslav Vaľo, tel: 0903 728 216

Sledujte TV Mistral
Noviny MISTRAL

Premiéra vždy vo štvrtok 18.00 
Reprízy: štvrtok 21.00

sobota 11.00
utorok 18.00 a 21.00

ŽIHADLO 
na tému: Ešte stále fajčíte?

v piatok (22.6.) v premiére 
a v pondelok (25.6.) v repríze 

vždy o 18.00 hod.
Hosť: MUDr. Mária Pobehová, 

špecialistka na TBC a pľúcne choroby 

Moderuje: MUDr. Pavel Herman

PRERUŠENIE DODÁVKY ELEKTRINY
pre odberné miesto Michalovce

časť Močarany, 
Ulica krásnovská 

a Ulica Barča-Ivana 
bude v termíne 28. júna v čase od 9.00 do 12.00 hod.

pre odberné miesto Michalovce
časť Topoľany

bude v termíne 29. júna v čase od 7.30 do 14.30 hod.
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MICHALOVCAN INFORMUJEˇ
Čas velí, musí ísť, moji najdrahší ...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito spoluobčanmi nášho mesta:

Vojtech Lakomý 71-ročný, Michal Štifel 82-ročný, Marianna Schudichová
82-ročná

Celoslovenskú kampaň Dni ne-
zábudiek, spojenú s predajom ume-
lých nezábudiek - symbolom dušev-
ného zdravia - organizuje na celo-
slovenskej úrovni Liga za duševné
zdravie v spolupráci s regionálnymi
organizáciami už tretí rok. Na Zem-
plíne je do tejto kampane zapojené
občianske združenie Integra v spolu-
práci s dobrovoľníkmi z radov miest-
nych študentov. 

Minulý týždeň v zariadení pre

Integra - združenie pre duševné zdravie v Michalovciach sa
od roku 1994 venuje zmierňovaniu sociálneho vylúčenia a opä-
tovnej integrácii ľudí s duševným postihnutím do spoločnosti.
Títo ľudia sú častokrát odsúvaní na okraj záujmu spoločnosti a
spoločnosť ich vníma ako nebezpečných a neschopných samos-
tatného života. Integra pozdvihla sebavedomie ľudí s duševným
postihnutím na úroveň, že si založili vlastné pacientske organizá-
cie. Sú ochotní a schopní samostatne bývať, chcú pracovať.  

Koniec školského roka sa nesie v znamení rôznych kultúrnych
vystúpení, rozlúčok, či besiedok. So škôlkou sa lúčia budúci prvá-
čikovia, na prázdniny sa tešia aj starší školáci. Na milom vystúpení
pri príležitosti súťaže SČK sa predstavili aj deti z tanečného súboru
Slniečko. Foto: Fero

ľudí s duševnými postihnutiami v prie-
storoch Integry - rehabilitačné stre-
disko, slávnostne spustili do pre-
vádzky vypaľovaciu pec na kera-
miku. Peniaze pre kúpu pece pre
ľudí s duševnými ochoreniami boli
získané vďaka predaným nezábud-
kám v našom regióne počas minu-
loročnej zbierky. Pec pomôže k
zvýšeniu kvality poskytovanej ľuďom
trpiacim duševným postihnutím.  

M.Š 

Pec pre duševne chorých

Internetové okienko www.infomi.sk nám dáva informácie a
zviditeľňuje mesto nie len na Slovensku, ale aj na celom svete.

Informačný portál www.infomi.sk, ktorý monitoruje a publikuje spolo-
čenský a kultúrny život v Michalovciach, nezabúda ani na športové dianie
v meste. V sekcii futbal môžete nájsť dokonca aj video s gólmi. V krátkom
čase sa majú otvoriť diskusie k jednotlivým príspevkom a článkom. Portál
je obohatený fotografiami. Zverejňuje rôzne programy: kino, výstavy, podu-
jatia rôzneho druhu. Kontakty na úrady a školy v meste nájdete rýchlo a
jednoducho. Zábava na tomto internetovom mieste nechýba: vtipy, sms-ky,
obrázky a v budúcnosti plánuje portál otvoriť aj sekciu s vtipnými videami.
Na tomto portáli nájdete aj mapu, žiaľ, bez popisu ulíc. Dúfame, že časom
autori dotiahnú aj túto časť nášho virtuálneho mesta.

Články, ktoré máte záujem uverejniť a publikovať na tomto portáli,
zasielajte na infomi@infomi.sk.

Svoju internetovú stránku www.michalovce.sk v súčasnosti radikálne re-
organizuje aj mesto Michalovce. Už v prvých júlových dňoch sa budete
môcť zoznámiť nielen s novou grafikou, ale aj obsahovou náplňou tejto
stránky.

Internetový život a Michalovce

Saleziánska farnosť Panny
Márie Pomocnice kresťanov bola
pred niekoľkými rokmi znovu ob-
novená. V nej bola vysluhovaná
slávnosť birmovania. Z rúk otca ar-
cibiskupa košického metropolitu
Mons. ALOJZA TKÁČA prijalo svia-
tosť birmovania 37 mladých ľudí -
dievčat a chlapcov. Na celej prípra-
ve sa podieľali don PETER BE-
ŠENYI a don JOZEF RAGULA.

Druhým podujatím v tejto far-
nosti bola tradičná odpustová sláv-
nosť. Koncelebrovanú svätú litur-

Slovenský červený kríž, územný spolok Michalovce zorganizoval
počas uplynulého víkendu celoslovenskú súťaž družstiev prvej po-
moci mladých. Štrnásť družstiev, víťazov regionálnych kôl zo všet-
kých krajín Slovenska, si zmeralo sily vo vedomostných súťažiach aj
v praktických disciplínach (resuscitácia, pomoc pri dopravnej ne-
hode, pri použití drog, alkoholu...). Víťazom sa stalo družstvo zo Žiaru
nad Hronom, pred Rožňavou a Vranovom nad Topľou. Michalovce na
súťaži nemali svojho zástupcu. Foto: S. Orolin

giu odslúžil mukačevský biskup la-
tinského obradu zo Zakarpatskej
oblasti Ukrajiny... ANTAL MAJNEK,
OFM spolu s provinciálnym vikárom
otcom Saleziánov KAROLOM MA-
NÍKOM, SDB a s dvoma salezián-
mi diakonmi. Slávnostnú homíliu
predniesol sám hosť z Mukačeva.
Záverečným podujatím bolo udeľo-
vanie prvého svätého prijímania.

Na záver otcovia Saleziáni vy-
slovili poďakovanie všetkým, ktorí
svojou ochotnou službou prispeli k
dôstojnému priebehu podujatí. -(ka)-

Slávnosti Saleziánov

DD VVAA TT ÝÝ ŽŽ DD NN EE   VV   KK UU LLTT ÚÚ RR EE
Mestské kultúrne stredisko

30. 6. o 19. 00 hod. Veľká sála MsKS
Radošinské naivné divadlo uvádza hru  

STVORENIE  SVETA
Vstupné: 200,- Sk

Predpredaj vstupeniek MsKS, predajňa Dielo, 
Hypernova - firma ŠTEFI - výroba a predaj tkaných kobercov

4. 7. o 19.00 hod. - tribúna pri MsÚ 
(v prípade nepriaznivého počasia VS MsKS)

Mestský úrad a Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach
pozývajú

na Ekumenickú slávnosť 
pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda.

Malá galéria MsKS
1.  -  30. 6.   

Výstava  obrazov PaedDr. Ladislava Majorošiho

2. -  20. 7.
výstava obrazov Márie Kačírkovej

Kino Centrum
22.6.piatok - 17.30 hod. USA (77 min.)
23.-24.6.sobota, nedeľa - 16.00 hod.

PASCA NA ŽRALOKA
Premiéra.

Malý, bezstarostný rybí chlapček Panki sa s rodičmi
presťahuje na nový koralový útes. Jeho život sa zmení v okami-
hu, keď oboch jeho rodičov chytia do siete rybári. Od tohto
momentu sa o seba musí Panki postarať úplne sám. Aj malé
rybky majú veľké sny. Animovaná rodinná komédia o malej
rybe, veľkej láske, ostrých zuboch a tupej závisti...
Vstupné: 69,- Sk. Ml. prístupný! Slovenský dabing.

22.-24.6.piatok, sobota, nedeľa - 19.30 hod. USA (99 min.)
DIVÉ SVINE

Premiéra. Dobrodružná komédia.
Čierna koža, silné stroje. Mala to byť bezstarostná jazda,

rýchla a zbesilá. Ale to by  na týchto strojoch nesmeli sedieť títo
- fotríci...Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence a William H.
Macy.
Vstupné: 75,- Sk Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Slovenské titulky.

NAJOČAKÁVANEJŠÍ FILM PRVEJ POLOVICE ROKA

27.-29.6. streda, štvrtok, piatok - 19.00 hod.     USA (170 min.)
30.6. sobota - 10.30 hod.
1.7. nedeľa-15.00 a 19.00 hod.

DVOJPROGRAM
PIRÁTI KARIBIKU: NA KONCI SVETA
Premiéra. Akčný dobrodružný veľkofilm.

Éra pirátov sa končí a nastávajú pre nich temné časy. Lord
Becket z Východoindickej spoločnosti získal kontrolu nad hrô-
zostrašnou loďou duchov - Blúdiacim Holanďanom a jeho dia-
bolským kapitánom, napoly človekom, napoly chobotnicou
Davym Jonesom. Blúdiaci Holanďan  brázdi sedem morí, bez
zmilovania zabíja pirátov a ničí ich lode. Vyvrcholenie pirátskej
trilógie.  
Vstupné: 89,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Slovenské titulky.

4.7. streda - 19.30 hod. ČR (120 min.)
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

Dráma.
V adaptácii slávnej Hrabalovej novely, vás režisér Jiří Menzel
zoberie na okružnú jazdu po reštauráciách a hoteloch vo víre
novodobých českých dejín. Menzelov Anglický král je bez prob-
lémov zrozumiteľný a prehľadný aj pre tých, ktorí knižnú pred-
lohu nečítali. 
Vstupné: 55,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Česká verzia.

6.-8.7.piatok,sobota,nedeľa - 19.30 hod. USA (98 min.)
ČÍSLO 23

Premiéra. Mysteriózny thriller.
Idylický život Waltera Sparrowa (Jim Carrey) zmení temná
posadnutosť číslom 23. Dokonca aj názov románu, ktorý
dostane Walter od svojej manželky  je totožný s jeho fóbiou
"Číslo 23". Ak sa mu podarí nájsť pravdu o knihe a samotnom
čísle 23, možno sa mu podarí zmeniť osud seba a svojich
blízkych. 
Vstupné: 65,- Sk. Ml. do 15.r. neprístupný! Slovenské titulky.

8.7.- nedeľa - 17.00 hod.                                USA (105 min.)
GHOST RIDER
Akčný thriller.

Nicolas Cage a jeho lebka v plameňoch v komiksovej adaptácii
na ceste za spravodlivou pomstou. Ghost Rider bol obyčajný
motorkách, ale upísal svoju dušu diablovi, aby zachránil svojho
otca. Teraz, ako pekelný jazdec, križuje krajinu a loví duše
démonov. 
Vstupné: 60,- Sk. Ml. prístupný, do 12.r.nevhodný! Slovenské titulky.

Spomienka
V týchto dňoch uplynulo 5 rokov, 

čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko

Anton Marga 
z Michaloviec.

S láskou na neho spomíname.

Manželka s rodinou

Dňa 28. 6. uplynie rok, 
kedy nám navždy odišla

naša drahá mamička, 
babička a prababička

Věra Vatahová.

Ďakujeme za tichú spomienku.
Dcéra Jana a syn Jiří s rodinami

"Ako mu z očí žiarila láska a dobrota,
tak nám bude chýbať do konca života."

Dňa 21. júna uplynul rok od smrti
môjho drahého manžela, otca a dedka

Milana Podstavského.
"Dotĺklo Ti srdce a utíchol Tvoj hlas,
navždy si odišiel, zanechal všetkých

nás. Všetci si na Teba s láskou spomí-
name, tichý večný spánok 

zo srdca želáme a tichou modlitbou
vrúcne objímame."

S láskou spomínajú manželka
Mária, dcéra Dadka 

a syn Milanko s rodinami

Uplynulý týždeň žiaci štvrtého ročníka Hotelovej akadémie v
Michalovciach absolvovali skúšky pre získanie výučného listu. Pri
tejto príležitosti zorganizovali v priestoroch reštaurácie Dúha recep-
ciu. Vlastnoručne pripravené jedlá ponúkali prítomným formou švéds-
kych stolov. Skúšky pre získanie výučného listu pozostávajú z troch
častí, jedna z nich je práve prezentácia vlastných jedál a ich ser-
vírovanie. Text a foto: Fero

Odbor školstva, mládeže, kultúry a športu v Michalov-
ciach oznamuje, že počas letných prázdnin bude zabez-
pečená prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Michalovce  takto:

od 2.7. do 13.7. budú v prevádzke:
MŠ Školská 5

MŠ  Komenského ul. 2
MŠ  Masarykova ul. 30

MŠ  Okružná ul.19
MŠ  Leningradská ul. 1
MŠ  Vajanského ul. 5
MŠ  Ulica Švermu  8

od 16.7 do 31.7. budú v prevádzke:
MŠ  Ulica Švermu  8

MŠ Leningradská ul. 1

od 1.8. do 31.8. bude v prevádzke: 
MŠ Ulica Fraňa Kráľa 78

Pokyny týkajúce sa prevádzky materských škôl počas
prázdnin majú riaditeľky .

Obmedzenie je nutné z dôvodu čerpania dovoleniek
zamestnancov materských škôl.

V uplynulých dňoch prežívali otcovia Saleziáni v Michalov-
ciach spolu s veriacimi milé podujatia. 

Foto: FeroFoto: Fero


