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V úvode poslanci schválili infor-
matívnu Správu o prijatých uznese-
niach mestskej rady za obdobie
november až december a Správu o
interpeláciách a riešení pripomienok
vznesených na zasadnutí MsZ Mi-
chalovce 30. októbra 2007. S inter-
peláciami poslancov oboznamujeme
našich čitateľov prostredníctvom
novín. Pravidelne predkladaná sprá-
va o výsledkoch kontroly hlavnej kon-
trolórky M. Bobovníkovej, obsahovala
zistenia, závery a stanoviská kontrol
hotovostných príjmov a výdavkov, ich
evidencie a zúčtovania na mestskom
úrade a v mestskom kultúrnom stre-
disku a kontroly hospodárenia Zák-
ladnej školy na Ulici T.J.Moussona 4 v
Michalovciach. 

Poslanci sa ďalej venovali zme-
ne rozpočtu Technických a záhrad-
níckych služieb mesta Michalovce na
rok 2007, ktoré bez pripomienok schválili. 

Zmenu organizačného poriadku
a organizačnej štruktúry Mestskej

Netradične, v piatok 14. decembra, sa stretli poslanci na poslednom
tohtoročmom mestskom zastupiteľstve. Z dvadsiatich troch rokovacích
bodov najviac očakávaným bol rozpočet mesta na rok 2008 a nové VZN o
miestnych daniach a poplatkoch. 

polície Michalovce prijal poslanecký
zbor so zreteľom na zavedenie 24
hodinovej služby mestskej polície,
aby sa naplnili požiadavky obyvateľov
mesta Michalovce na zvýšenie bez-
pečnosti osôb a ochrany majetku na
území mesta. Počet policajtov sa
zvýši zo súčasných 19 na 26 a
pribudne aj jeden administratívny pra-
covník.

Väčší časový priestor si vyžia-
dala diskusia k Všeobecne záväzné-
mu nariadeniu MsZ Michalovce o
miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území
mesta Michalovce. Zmeny oproti
súčasnej právnej úprave zahŕňajú
novelizáciu v oblasti legislatívy a
úpravu sadzieb niektorých daní a
poplatkov. V zmysle schváleného
VZN dochádza od 1. januára 2008 k
zvýšeniu poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady z
1,20 Sk na 1,589 Sk za osobu a deň.

Primátor V. Záhorčák vyslovil na roko-
vaní verejný prísľub, že v jeho voleb-
nom období sa už poplatky za odpad
zvyšovať nebudú, ak sa nevyskytnú
mimoriadne okolnosti. V tejto súvis-
losti primátor upozornil aj na sku-
točnosť, že mestské zastupiteľstvo
priznalo nárok na úľavu z platenia
poplatku vo výške 30% všetkým
osobám zdravotne ťažko postih-
nutým, občanom v hmotnej núdzi,
držiteľom Jánskeho plakety a obča-
nom starším ako 70 rokov.

Následne prišli na rad najdôle-
žitejšie body rokovania - rozpočty.
Poslanci schválili rozpočet TaZS
mesta Michalovce v celkovej výške
85,2 mil. Sk. Mestské kultúrne stre-
disko Michalovce bude hospodáriť
s rozpočtom 14,5 mil. Sk. Mesto Mi-
chalovce bude mať v roku 2008
vyrovnaný rozpočet v celkovom
objeme 678 mil. Sk. Najväčšou
položkou príjmovej časti sú daňové
príjmy vo výške 291,7 mil. Sk. Mesto
uvažuje pre svoje rozsiahle aktivity aj
s čerpaním úverových zdrojov
v celkovej výške 70 mil. Sk. Vo vý-
davkovej časti rozpočtu je na realizá-
ciu nových stavieb vyčlenených 47,6
mil. Sk, na rekonštrukcie a modern-
izácie 72 mil. Sk. Pre zariadenia
sociálnych služieb poslanci schválili
navrhovaných 31 mil. Sk a pre školst-
vo je určených 244 mil. Sk z originál-
nych kompetencií na mzdy a pre-
vádzku škôl a školských zariadení.

Poslanci ešte schválili správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výs-
ledkoch a podmienkach škôl a škols-
kých zariadení v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta v školskom roku
2006/2007, návrh na odpísanie po-
hľadávok, majetkoprávne záležitosti
a záväzné stanoviská MsZ k podáva-
niu žiadostí na čerpanie dotácie z
ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja na výstavbu bytov a úvery zo
ŠFRB. V závere bol jednomyselne
schválený plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky, plán rokovaní
MsR, MsZ, a redakčnej rady novín
Michalovčan.            Iveta Palečková

Nový veľvyslanec USA Vincent Obsitnik v Michalovciach. Pán
veľvyslanec prišiel na návštevu nášho mesta so svojou manželkou
Annemarie Obsitnik. V Zlatom býku ho privítal primátor mesta Viliam
Záhorčák.

ROKOVALA MESTSKÁ RADA
Mestská rada  v Michalovciach na svojom zasadnutí 4. decembra

2007 prerokovala zmenu rozpočtu TaZS mesta Michalovce pre rok 2007,
rozpočtové opatrenie č. 12, návrh rozpočtu  a plán podnikateľskej činnosti
TaZS mesta Michalovce  pre roky 2008 - 2010, rozpočet MsKS Michalovce
na rok 2008 a viacročný rozpočet, zmenu organizačného poriadku a orga-
nizačnej štruktúry Mestskej polície Michalovce, návrh Všeobecne
záväzného nariadenia MsZ Michalovce o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
mesta Michalovce. 

MsR prerokovala tiež rozpočet  mesta Michalovce na rok 2008 a
viacročný rozpočet, majetkovo právne záležitosti, informatívnu správu k
projektom a realizovaným stavbám v roku 2007, správy o výchovnovzdelá-
vacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach škôl a  školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce v školskom roku 2006/2007,
návrh na odpísanie pohľadávok Mesta Michalovce. 

Predmetom rokovania bol aj návrh VZN MsZ v Michalovciach o úprave
podmienok pri vymáhaní úrokov a poplatkov z omeškania, návrh na zruše-
nie VZN č. 8 o zásadách a rozsahu činnosti hlavného kontrolóra Mest-
ského zastupiteľstva v Michalovciach, schváleného uznesením MsZ zo
dňa  8. 7. 1992,  informácia o postupe pri zavádzaní eura a návrh plánu
rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, redakčnej rady novín Michalovčan a har-
monogramu zasadnutí MsR a  MsZ  Michalovce na I. polrok 2008.      (rr)

Čas Vianoc... 
Opäť je tu. Čas Vianoc, ktorý mnohí z nás strávia v kruhu svojich

najbližších. Je nutné uznať, že tento čas v sebe zahŕňa akúsi zvláštnosť.
Každý, možno viac ako inokedy, túži po blízkosti iného človeka, po milom
slove, úsmeve, či povzbudení. Táto túžba, ktorá je kdesi hlboko v ľudskom
vnútri, aspoň pomyselne rastie. Rastie v tom zmysle, že človek ako vzác-
na a neopakovateľná bytosť sa nezamýšľa len nad tým, ako nebyť sám,
ale jeho myseľ je zamestnaná veľmi dôležitou otázkou: Ako zmeniť svoj
život, ako ho urobiť krajším a zmysluplnejším? Do tohto premýšľania sa
rodí Božie dieťa. Svetlo národov, spása sveta. Prichádza, lebo v ňom
máme odpustenie previnení, vykúpenie a napokon spásu. 

Aj pre túto skutočnosť sa oplatí nemyslieť len na seba, ale stojí to za
pokus myslieť v láske na iných ľudí, s ktorými vytvárame vzťahy. Čas
Vianoc skutočne nemôže byť iba spomienkou na udalosti v Betleheme.
Tento čas je začiatkom dejín spásy. Momentom, keď sa Boh rozhodol pre
záchranu človeka. Ivana Mochorovská

Nech plamienok sviece v tichu
Vianoc je poslom pokoja 

a radosti, nech Vám dni v novom
roku prinesú porozumenie,

povzbudenie a ve¾a štedrosti. 
praje 

redakcia MICHALOVÈAN

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Poslanci schválili rozpočet na rok 2008

SRDCE AKO DAR
Okresná rada Slovenského zväzu

zdravotne postihnutých v Michalov-
ciach a Zemplínske osvetové stre-
disko v Michalovciach zorganizovali
IV. ročník súťažnej prehliadky ZUČ
zdravotne postihnutých detí, mládeže
a dospelých z okresov Michalovce a
Sobrance pod názvom Srdce ako dar.
Súťaž sa uskutočnila pod záštitou
predsedu Košického samosprávneho
kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Počas
dvoch dní sa vo veľkej sále Mestského
kultúrneho strediska predstavili deti a
mládež a tiež dospelí. Do podujatia sa
zapojili aj súťažiaci z okresov Vranov
nad Topľou, Prešov, Košice, Humen-
né, Spišská N. Ves, Gelnica a Tre-
bišov. Podujatie finančne podporilo
mesto Michalovce.                         (rr)

Prehliadka zborov
Michalovské Zemplínske osve-

tové stredisko, rodina prof. Hlaváča,
Charitatívno-sociálne centrum, Kres-
ťanskodemokratická mládež Sloven-
ska a Kláštor redemptoristov pripravili
už 15. ročník regionálnej prehliadky cir-
kevných speváckych zborov. Dňa
25. novembra sa v Kláštore redemp-
toristov v Michalovciach predstavili:
Chrámový zbor prof. Hlaváča Micha-
lovce, Klub Byzantskej kultúry sv. Cyri-
la a Metoda Michalovce, Cirkevný zbor
ev. cirkvi a.v. Pozdišovce, Spevácky
zbor ref. Kresťanskej cirkvi Micha-
lovce, Zbor sv. Jozefa pri Kláštore
redemptoristov Michalovce, Peniél -
cirkevný zbor ev. cirkvi a.v. Michalovce,
Theotokos - mládežnícky gr.-kat. zbor
Michalovce, Zbor sv. Vavrinca Sob-
rance, Vavrinček - mládežnícky zbor
Sobrance, trio Venite Michalovce a
spevokol Radosť zo Slávkoviec. Hos-
ťom prehliadky bol sólista opery ŠD
Košice František Balún. 

Študentská 
kvapka krvi

Študenti zo Združenej strednej
školy Kapušianska 6, sa zúčastnili
13. ročníka náborovej kampane bez-
príspevkových darcov krvi - prvodarcov
Študentská kvapka na HTO Nemoc-
nice Š. Kukuru v Michalovciach. Títo
darcovia na vlastnej koži pocítili chuť
darovať kúsok seba, darovať krv pre
liečebné účely a zároveň získali nové
informácie o darcovstve krvi.

Sú len ďalšími pokračovateľmi
tejto tradície, ktorá prebieha na našej
škole už niekoľko rokov. Našou snahou
je podporiť a získať nových darcov, pre-
tože nešťastie a choroba nerobia roz-
diely, môžu postihnúť každého. 

PhDr. A. Sabová 

Aktual i ty  Aktual i ty  Aktual i ty

Ani upršané počasie počas tohtoročných vianočných trhov neodradilo zástupcu
prednostu MsÚ Gabriela Doriča  v úlohe hlavného gazdu  predviesť tradičnú zemplín-
sku zabíjačku. Plocha pri MsKS Michalovce sa na pár hodín premenila na gazdovský
dvor a okoloidúci sa mohli prizerať na klasický zabíjačkový rituál. 

Vo veľkej sále MsKS boli odovzdané ceny výhercom súťaže LUCIA 2007. Na
snímke primátor Viliam Záhorčák odovzdáva 1. cenu - televízor (výherkyňa V.
Kočišová), ktorej sponzorom je redakcia Michalovčan. Okrem hlavných cien  majiteľ
jednej zakúpenej vstupenky získal plnené prasiatko, od sponzora Mäso Zemplín s. r. o.

Organizátori XVI. ročníka vianočných trhov zaradili do svojho bohatého programu
aj pásmo vianočných zvykov a kolied pod názvom Nešeme vam novinu. V podaní folk-
lórnych súborov Rakovčan, Svojina i zahraničných Slovákov sa vystúpenie odohralo
vo veľkej sále Mestského a kultúrneho strediska v Michalovciach. Diváci sa tak mali
možnosť vniesť do predvianočnej atmosféry... Snímky: Stano Orolin

Foto: Stano Orolin
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Z pera viceprimátora
ČARO  VIANOC

- Aktuality - Názory

Detoxikácia organizmu - XXV. časť
Zdravé srdce je zdrojom radosti a aktivity. Je čas Vianočných sviatkov, kedy si ľudia
navzájom akoby viac rozumeli a zároveň "otvárajú si svoje srdcia". Srdce je emocionálny
orgán. Vlastné srdce sa skladá z osrdcovníka, čiže vaku, v ktorom je umiestnené, ďalej z
vlastného srdca tvoreného myokardom - srdcovou svalovinou, endokardom - srdcovou
výstelkou a elektrickým systémom srdca. Endokard tvorí povlak vo vnútri srdcovej sval-
oviny a nachádza sa i na srdcových chlopňach. V srdci sú umiestnené aj ďalšie štruktúry,
a to prepážky medzi komorami a predsieňami, ale aj väzivový aparát udržujúci chlopne v
ich postavení. Taktiež aj perikard osrdcovník je mnohovrstevný útvar, v ňom nachádzame
nielen vlastné blany, ale aj väzy udržiavajúce srdce pripevnené na sternum ( hrudnú kosť
) a žilné splavy. Vo všetkých týchto tkanivách môžu byť infekčné ložiská, ktoré spôsobu-
jú rôzne zdravotné problémy. Ložiská v osrdcovníku obvykle vyprovokujú zápal osrdcov-
níka s eventuálnym vznikom tekutiny  utlačujúce srdce. Taktiež pozápalové zmeny a
zrasty môžu prinášať problémy. Vplyvom týchto ložísk srdcový sval ochabuje, stráca svoju
silu, a tak vzniká oslabené srdce. U starších ľudí potom hovoríme o stareckom srdci, u
mladších ľudí sa také srdce zväčšuje a je hypertrofické. Poznáme aj výraz športové srdce,
a stretávame sa s nim u ľudí vystavených zvýšenej fyzickej záťaži. 

Veľmi častým problémom je v súčasnej dobe onemocnenie elektrického systému
srdca. Tento systém je tvorený dvoma uzlíkmi: sinuatriálnym a atrioventrikulárnym. Odtiaľ
sa vzruchy prenášajú po zväzkoch do priestoru komôr i predsieni a elektrický vzruch sa
ďalej rozvádza tenkými vlásočnicami umiestnenými pod endokardom. Srdcový  elektrický
aparát trpí poruchami, ktoré sa prejavujú ako kolísanie srdcového rytmu, spomalenie
alebo zrýchlenie srdcovej činnosti. V extrémnom prípade môže srdce aj zastaviť. Odstrá-
nením ložísk sa predovšetkým staráme o srdce ako také, lebo jeho svalová sila, funkcia
chlopní i elektrická aktivita je základným predpokladom života. V srdci a osrdcovníku sa
často vytvárajú ložiská s boréliovym, či vírusovým obsahom (vírus chrípkový), ale prí-
tomné môžu byť aj iné mikroorganizmy. Na srdce môže pôsobiť mikrobiálny toxín zo vzdia-
lených ložísk, napr. z mandlí a lymfatického systému. Srdci sa nevyhýba ani autoimunit-
ná problematika, takže závažné srdcové poruchy, končiace transplantáciami, sú často
spôsobené tým, že sa k základnému problému pridruží i autoimunitná aktivita. Srdce
určuje výkonnosť organizmu vo vyššom veku, a tak má pravidelná detoxikácia srdca
zásadný zmysel pre udržanie zdravia. Takže k preparátu Cordren pridávame aj ďalšie
preparáty detoxikujúce srdce a cievny systém. Problémy so srdcom sa môžu prejavovať
opuchmi tela, dušnosťou, ale aj tlakom a inými nepríjemnými pocitmi na hrudi. Srdce z
hľadiska celostnej medicíny má vplyv  nielen na tepny (artérie), ale aj na dvanástnik (duo-
denum) a emocionálne prejavy. Je dôležité si uvedomiť, že čínske lekárstvo nás upo-
zorňuje na problém so srdcom, ktorý sa prejavuje aj na začervenaní špičky jazyka, špičke
nosa, ale taktiež slabým hlasom a pocitom únavy. Príznačné sú aj pocity strachu zo smrti
a sny o smrti. Treba sa vyhnúť náročným fyzickým výkonom, neprejedávať sa, nepod-
liehať silným emóciám. Práve silné nevyvážené emócie sú pre srdce najväčším psycho-
logickým toxínom.
Akreditovaný špecialista detoxikačnej medicíny: František Demský, 0903 193059

Vysielanie TV MISTRAL v Michalovciach 
už i v rodinných domoch

Spoločnosť S-team spol. s r.o. Košice ponúka šírenie digitálneho signálu pre TV stan-
ice a začína s realizáciou vysielania v digitálnej forme 32 TV staníc, do ktorých bude zači-
atkom roku 2008 patriť i vysielanie regionálnej mestskej televízie MISTAL a ďalších troch
regionálnych TV staníc. 
Podstata ponuky S-team spol. s r.o. Košice:
- 32 slovensky a česky hovoriacich TV staníc s nádherným obrazom a perfektným zvukom
- voľba teletextu a vysielacieho jazyka (slovensky, česky, rusky, poľsky, maďarsky, 

anglicky, nemecky)
- 22 rozhlasových staníc s možnosťou pripojenia vysokorýchlostného internetu
Ako a kde sa prihlásiť ako budúci prijímateľ digitálneho signálu:
Kancelária strediska je na Ulici kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce, tel.: 056 / 642 6518 
Po podpísaní zmluvy a uhradení jednorázového poplatku 2500 Sk za jeden televízny 
prijímač v rodine (za každý ďalší TV prístroj v jednom dome je to už iba 990 Sk              
jednorázovo) dostanete od technika:
- anténu na príjem digitálneho TV signálu
- káblové prepojenie a prístroj na spracovanie digitálneho signálu
- diaľkový ovládač prístroja s inštrukciu na ovládanie (prepínanie, nastavenie vysielacieho

jazyka, teletext a pod.)
- pripojenie na váš televízny prijímač a naladenie vysokokvalitného TV signálu

Mesačný poplatok za príjem 32 TV staníc v digitálnej kvalite je iba 380 Sk za prvý TV
prijímač v rodine. Za každý ďalší TV prijímač je to iba 90 Sk mesačne. Je zaručený príjem
rôznych TV staníc na rôznych prístrojoch v jednom dome, respektíve rodine. Takto sa k
vám dostane vysoko kvalitný digitálny signál do všetkých TV prijímačov u vás doma (obý-
vačka, spálňa, detská izba, kuchyňa...)       
Kontakt: Pracovisko S-team spol.s r.o. Košice, pobočka Michalovce, tel.: 056 / 642 6518,
0911 268 516, 0903 289 115 www.steam.sk e-mail: zemplin@steam.sk 

Na spoluprácu s vami sa tešia a príjemnú pohodu pri sledovaní vysielania TV Mistral
v novom roku 2008 želajú pracovníci pobočky Michalovce.

Na ostatnom pracovnom tohto-
ročnom - 15. zasadaní Zastupiteľ-
stva Košického samosprávneho kraja
poslanci prerokovali 22 bodov prog-
ramu. Rokovanie otvoril a viedol
predseda KSK JUDr. Zdenko Trebuľa. 

Po úvodných formalitách nas-
ledovali interpelácie poslancov,
kde bola zodpovedaná otázka o
výstavbe kruhového objazdu ulíc
Partizánska a Vinianska. Ide o zdru-
ženú investíciu KSK a Mesta Mi-
chalovce, na ktorej sa intenzívne
pracuje prípravnými prácami. 

Správa o výsledkoch kontroly
za obdobie október a november
2007 konštatovala, že sa kontrola
vykonáva v Združenej strednej ško-
le Partizánska ul. v Michalovciach,
ako právnom nástupcovi SOU a
SPŠ poľnohospodárskom a Ob-
chodnej akadémie. Prevažná časť
kontrol bola zameraná na finančné
kontroly použitia a vyúčtovania
dotácie poskytnutej KSK.  Vo febru-
ári 2008 bude predložený úplne
nový model poskytovania dotácií
z rozpočtu KSP formou grantov. 

Pri úprave rozpočtu KSK sa
zvýšili bežné príjmy o 14,9 mil. Sk,
súčasne sa zvýšili  bežné výdavky o
l0,2 mil. Sk a kapitálové výdavky o
5,9 mil. Sk. Z toho 500 tis. Sk na
nákup celotelového diagnostického
prístroja so zobrazením 4D pre NsP
Michalovce, ďalšie prostriedky pre
Gymnázium P. Horova. 

Poslanci prerokovali aj  návrh
rozpočtu KSK na roky 2008 -
2010. Schválili na rok 2008 príjmy
spolu 4,0 mld. Sk a výdavky vo
výške 4,4 mld. Sk. Uplatňovaním
rozvážnej rozpočtovej politiky sa

sleduje cieľ nezvyšovať mieru za-
dĺženosti a stabilizovať finančnú
situáciu KSK. Ráta sa v ňom v
rokoch 2008 - 2010 aj so splácaním
záväzkov štyroch nemocníc KSK vo
výške 260 mil. Sk. Do konca roka
2007 bude audit NsP, na základe
ktorého sa rozhodne o spôsobe
fungovania nemocníc, pritom sa
uvažuje aj o prenájme nemocníc
strategickému investorovi. Ten ráta
s investovaním predovšetkým do
výmeny prístrojovej techniky. 

Podrobne sa na rokovaní hovo-
rilo o stave príprav na zavedenie
eura v podmienkach KSK. 

Po I. etape racionalizácie škôl
KSK, ktorej výsledkom je Združená
stredná škola v Michalovciach, bola
schválená II. etapa racionalizácie.
V Michalovciach sa týka iba OU
stavebného a SOU poľnohospo-
dárskeho. Cieľom je optimalizovať
sieť škôl tak, aby vznikli moderné,
efektívne školy schopné prežitia a
výchovy kvalitnejších študentov.
Veď v kraji sa zaznamenáva medzi-
ročne pokles o 1200 žiakov, čo zna-
mená 3 nadbytočné školy. 

Poslanci KSK prerokovali tiež
koncepciu rozvoja športu KSK,
jedinú svojho druhu na Slovensku a
ďalšie koncepčné materiály o ener-
getickej politike KSK, informatívnu
správu o realizácii koncepcie roz-
voja sociálnych služieb v KSK na
roky 2007-2013, personálne otázky,
plány zasadnutí Z-KSK a činnosti
komisií,  majetkové veci a  dodatok k
zásadám odmeňovania poslancov
a neposlancov - členov komisií Z-KSK.

MUDr. Jozef Makohus
poslanec KSK

Zo Zastupiteľstva KSK

Na VI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva  v Michalovciach, ktoré sa usku-
točnilo dňa 30. 10. 2007, interpelácie predložilo 8  poslancov. 

Riešenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predložených interpelá-
cií je nasledovné:
MUDr. Benjamín Baťalík, CSc.:

Žiadam vedenie a primátora mesta, aby v súlade s § 5, odstavca 7
nového VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
pri schvaľovaní žiadostí o prevádzku obchodov so spotrebným tovarom v
CMZ im určil dobu predaja počas letnej turistickej sezóny do 22.00 hod.
večer. 

Návštevníci mesta a rekreanti sa cez deň venujú opaľovaniu, kúpaniu či
iným relaxačným aktivitám. Ak si chcú večer niečo nakúpiť, musia navštíviť
nejaký supermarket - malé obchody v strede mesta sú zatvorené. Nie
každého hosťa lákajú herne, diskotéky, kasína, kaviarne, pivárne a podobne,
ktoré sú otvorené do neskorých večerných či nočných hodín, a tak do cen-
tra mesta nemajú dôvod prísť.

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru regionálnej politiky a životného
prostredia. 
Ing. Monika Bajužíková:

Schválením VZN MsZ č. 102/2007  o pravidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb a nadobudnutím jeho účinnosti podľa zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podnikatelia, ktorí prevádzkujú
obchody a služby na území mesta Michalovce, nebudú mať povinnosť požiadať
príslušný odbor mestského úradu  o schválenie času predaja obchodu a času pre-
vádzky služieb.

Podľa ust. § 10 ods. 1 podnikatelia sú povinní do troch mesiacov od nadobud-
nutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia upraviť prevádzkovú dobu
v každej prevádzkárni, kde vykonávajú podnikateľskú činnosť podľa tohto
všeobecne záväzného nariadenia a zosúladiť vykonávanie podnikateľskej činnos-
ti s týmto všeobecne záväzným nariadením. Ak podnikatelia v stanovenej lehote si
tieto povinnosti nesplnia, postupuje sa podľa § 6 ods. 2.
p. Stanislav Gaľa:

Na Ulici močarianskej žiadam rekonštrukciu chodníka v časti úseku od
domu č. súp. 117 až po materskú škôlku. 

Zároveň žiadam na tomto úseku chodníka zhotoviť ochranné zábradlie
za účelom bezpečnosti občanov pri prechode v tejto časti ulice. Tento chod-
ník je frekventovaný, obyvatelia ho používajú denne idúc na zastávku
mestskej hromadnej dopravy, ako aj pri ceste do kostola, pričom je umiest-
nený na frekventovanom úseku hlavného ťahu cesty smerom Michalovce -
Košice a opačne. 

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby Ing. Anna Mrázová:
Túto interpeláciu sme prekonzultovali spoločne s TaZS na rokovaní pri tvorbe

rozpočtu roku 2008, kde TaZS zahrnuli túto aktivitu do plánu na rok 2008 do svoj-
ho rozpočtu, rovnako aj zrealizovanie zábradlia.
MUDr. Jozef  Makohus:

Žiadam mestskú políciu o dodržiavanie zákazu vjazdu oboma smermi
na Ulici Šafárikovej, ktorá vedie k zadnému vchodu I. ZŠ v Michalovciach.
Uvedená ulica je úzka, nie je dimenzovaná na zvýšenú premávku, ale iba pre
bývajúcich Šafárikovej ulice. Kontrolu prosím zintenzívniť v ranných hod-
inách, kedy rodičia privážajú deti do školy, pritom môžu použiť susednú
Zemplínsku ulicu, ktorá je k takejto premávke dostatočne dimenzovaná. 

Na interpeláciu odpovedal náčelník MsP v Michalovciach JUDr. Bartolomej
Kudroč:

Mestská polícia vykonala šetrenie ohľadom dopravnej situácie pri Základnej
škole Michalovce, Moussonova 4. K aktuálnemu stavu vyhotovila fotodokumentá-
ciu a podnikla nasledovné kroky:
- fotodokumentácia dopravného značenia Ul. Šafárikovej, Moussonovej a Agátovej
bola zaslaná dopravnému inžinierovi MsÚ Ing. Modrákovi za účelom doplnenia
chýbajúcich dodatkových tabúľ, resp. novelizácie dopravného značenia, 
- bol vykonaný pohovor s riaditeľkou I. ZŠ, ktorá potvrdila, že neúnosná situácia -
porušovanie dopravného značenia pri škole je najmä v ranných hodinách a to v
čase medzi 7.15 - 7.45 hod., t.j. pri dovezení detí na vyučovanie. Pani riaditeľka
konštatovala, že už niekoľkokrát požiadala triednych učiteľov, aby na  rodičovských
združeniach upozornili rodičov na túto nebezpečnú situáciu a požiadali ich, aby
dané dopravné značenie rešpektovali, 
- na podnet MsP budú zamestnancom školy, ktorí parkujú v jej areáli, vydané
školou potvrdenia, ktoré si umiestnia na viditeľné miesto - za predné sklo, aby pri
kontrolách MsP nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam. 
Mestská polícia počas výkonu služby bude  na tomto úseku i naďalej venovať
zvýšenú pozornosť  dodržiavaniu dopravného značenia, hlavne v inkriminovanom
čase, t.j. v ranných hodinách.
MUDr. František Zitrický:

Podľa informácie riaditeľky Domova dôchodcov na Hollého ulici po
výmene okien za plastové okná v tomto zariadení paradoxne došlo k zvýše-
niu nákladov na teplo (aj napriek skutočnosti, že bola extrémne teplá zima). 
Informácia odznela na zasadnutí sociálnej komisie. Prosím o stanovisko
kompetentných.

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby Ing. Anna Mrázová:
Riaditeľka Domova dôchodcov na Ul. Hollého 9 v Michalovciach Dr. Repovská na
základe predloženej faktúry požiadala DOMSPRÁV o zdôvodnenie daného stavu.
Odpoveď znela, že účinok výmeny okien sa prejaviť nemohol, lebo január a február
boli zimné mesiace, kedy okná ešte namontované neboli. Zníženie nákladov podľa
Domsprávu s.r.o možno očakávať až v novom vykurovacom období.
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.:

Žiadam MsÚ rokovať so Slovenskou lekárnickou komorou o vykoná-
vaní nepretržitej lekárnickej pohotovosti. 

V meste existuje pohotovostná lekárska služba dospelých a detí. Lekári
predpisujú lieky a pacienti nemôžu začať liečbu, lebo pohotovostná lekáren-
ská služba nie je. Pri terajšom počte lekární by pohotovostná služba nemala
byť problémom. Verím, že majitelia lekární vyjdú v ústrety a zriadia poho-
tovostnú službu lekární. 

Na uvedenú interpeláciu odpovedala vedúca oboru regionálnej politiky a živ-
otného prostredia Ing. Monika Bajužíková:

Príslušný odbor mestského úradu písomne požiadal predstaviteľa Lekárnic-
kej komory v meste Michalovce o spolusúčinnosť pri riešení problematiky posky-
tovania 24 hod. lekárnickej pohotovostnej služby. 
- O výsledku rokovania v tejto veci bude pána poslanca bezprostredne infor-
movať zodpovedný zamestnanec mestského úradu.

Z poslaneckých interpelácií 

Sledujte 

NOVINY Mistral
v nových vysielacích časoch 

KAŽDÚ PÁRNU HODINU

Vianočný koncert  
v piatok, pondelok a stredu 

o 18.00 hod. 

Záznam 
z pracovného rokovania 

a slávnostného mestského zastupiteľstva
denne o 14.00 hod.

Snímkou sa vraciame k slávnostnému odovzdávaniu zlatých a dia-
mantových plakiet Prof. Jánskeho a medailí Prof. Kňazovického za 100-
násobné darcovstvo. Na zábere primátor mesta Viliam Záhorčák a MUDr.
Peter Potocký  pri odovzdávaní vzácnych ocenení.           Foto: S.Orolin

Pre každého človeka, malého i veľkého, dieťa či dospelého prináša
toto obdobie nenapodobiteľný nádych, neopakovateľnú atmosféru
blikotania sviečok, cingotu zvončekov a bielych snehových vločiek.
V kresťanských rodinách nastáva vyvrcholenie adventného obdobia a
slávi sa narodenie Spasiteľa. Nevinného malého bezbranného človieči-
ka, ktorý má vziať na seba všetky naše neduhy a hriechy. Narodený na
slame, v maštaľke a napriek tomu sa mu prišli pokloniť traja králi, pri-
nesúc mu dary vzácne pre život. 

Pre mnohých fascinujúci obraz bezbrannosti samotného človeka
v spoločnosti dáva práve dychom Vianoc priestor na zamyslenie sa
každého z nás nad vlastným egoizmom, nad mierou tolerancie voči
ostatným ľuďom v našom okolí. 

V clivote a nostalgii vianočných sviatkov hľadáme otázniky, konfron-
tácie dobra a zla v sebe, svojom okolí a vôbec v ľudskej spoločnosti. Sme
pripravení prehodnotiť  krivdy na iných aj voči sebe. V tomto období je
potrebné odpúšťať chyby a omyly, no nikdy pri tomto odpúšťaní by sme
nemali zabúdať na zákernosti a zlé úmysly. Kto zabudne, chybu ľahko
zopakuje. 

Sviatky vianočné majú v každej zemepisnej oblasti iný nádych a iné
čaro. Spoločné pre všetky svetové strany je ich rodinný charakter. Zasad-
nutie si k spoločnému štedrovečernému stolu má upevniť charakter a
súdržnosť rodiny nielen navonok, ale aj pevnejšie zomknutie sa k sebe
navzájom. 

Obdarovanie sa darčekmi demonštruje, že každý myslí na každého
a chce mu tým prejaviť náklonnosť a spolupatričnosť. Nie je náležitá hod-
nota darčeka, ale oslovenie darčekom najvzácnejším. Darčekom bývajú
úprimné slová prichádzajúce zo srdca. Hľadať ich treba vo svojom vnútri
a vysloviť ich presne a adresne. 

Dovoľte mi preto zaželať všetkým ľuďom dobrej vôle požehnané prí-
jemné prežitie vianočných sviatkov, zdravie, šťastie a rodinnú pohodu
v kruhu svojich najbližších. 

Benjamin Bančej, zástupca primátora

Apollón - v gréckych bájach je
boh svetla, jasu, slnka, života a
veštby, bol synom boha Dia a Léty,
jeho sestrou bola Artemis. Bol
pánom života a smrti, otcom boha
lekárstva Asklépia, ktorého mu

porodila Korónis. Jeho sídlom bola
najslávnejšia grécka veštiareň v
Delfách, kde zvestoval vôľu Diovu
ústami svojej kňažky Pýthie. Apol-
lón zvíťazil nad Marsyom v hudob-
nom zápolení, a tak sa stal aj
bohom hudby na strunové nástroje.
Najznámejšie sochy zobrazenia
Apollóna sú : Apollón Belvederský -
strelec na luk s prenikavým zrakom
a pevnou rukou, Apollón Sauroktón
- chce zahubiť bežiacu jaštericu a
Apollón Músaget - ako symbol
hudby. V Michalovciach máme sochu
Apollóna zobrazeného s lýrou ako
boha hudby a nachádza sa vo výk-
lenku budovy lekárne U Apolóna.
Pôvodne bol natretý čiernou farbou.

Text a foto: František Demský

Ďakujeme. 
Zamestnanci a rodičia Materskej

školy na Ul. J. Švermu č.8 v Mi-
chalovciach ďakujú mestskej rade a
mestskému zastupiteľstvu za finan-
čnú dotáciu z grantov mesta Mi-
chalovce pre naše rodičovské zdru-
ženie - na zriadenie pedagogickej
knižnice s internetovou čitárňou. 

(A. Mondoková)

Okom objektívu
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MICHALOVCAN  INFORMUJEˇ
Lúčim sa s vami ticho, neprevravím...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Jozefom Šlangom 62-ročným, Máriou Kancovou 71-ročnou.

1. decembra 2007 sa Cirkevná
základná škola sv. Michala v Mi-
chalovciach premenila na Roz-
právkovo. Prišli vodníci, Indiáni,
Snehová kráľovná, princezné a
ďalšie rozprávkové bytosti. Diva-
dielko Korienka zahralo pre naj-
menších rozprávku O statočnom
cínovom vojačikovi. Svoju zručnosť
si deti vyskúšali pri výrobe via-
nočných dekorácií v tvorivých diel-
ňach. Vojaci ukázali modely bojovej
a leteckej techniky. Mladí chovatelia

zorganizovali výstavu živých zvier-
at. Pre všetky deti boli prichystané
zábavné súťaže so sladkou odme-
nou, premietanie rozprávok, počí-
tačové hry, diskotéka a občerstve-
nie s profesionálnou obsluhou a
ukážkou vianočného stolovania.
Ďakujeme spoluorganizátorom po-
dujatia - Občianskym združeniam
Priatelia Múzy a Priatelia Sophie,
Cirkevnému SOU sv. Cyrila a Meto-
da v Michalovciach a VÚ 1102.  

Katarína Kuncová

Rozprávková sobota
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Mestské kultúrne stredisko 
31. 12. 2007-"SILVESTER  2007"

15. výročie  - OSLAVY ŠTÁTNOSTI
Program spojený so zapálením vatry, príhovorom primátora

mesta a ohňostrojom

3. 12. - 31. 12. 2007
- Výstava obrazov  akademickej maliarky

Emílie Lakomej - Krausovej. (Malá galéria MsKS)

Program kina Centrum
21. - 23.12. piatok, sobota, nedeľa - 19,30 hod. Saturn.

Premiéra
POLČAS ROZPADU

Majiteľ  prosperujúcej firmy Viktor zachráni mladú ženu pred
utopením. Vysvitne, že zachránená je fotografka Mia a možno
ani nechcela skončiť život vo vlnách Dunaja. Láska, vzťahy,
výstrelky a depresie v bizarnom panoptiku - to všetko riešia
predstavitelia filmu. Hrajú: J. Kroner, K. Trojanová, I. Janžurová,
T. Pauhofová, D. Mórová, M. Landl, A. Hajdu, S. Heribanová-
Halčáková./Čierna komédia/
Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Slovenská verzia Vstupné: 69,- Sk

23.12. nedeľa - 16,00 hod. Tatrafilm
SHREK TRETÍ /SHREK THE THIRD

Ak sa podarilo z nejakého animovaného filmu vytvoriť ozaj-
stný fenomén, určite ním je Shrek. Zlobrovské dobráčisko si
získalo srdcia detí i dospelých celého sveta. Za normálnych
okolností by mladí a zelení manželia Shrekovci žili šťastne až
do smrti, keby...neprišlo tretie pokračovanie. 
(Animovaná komédia)
Ml. prístupný! Slovenský dabing. Vstupné: 55,- Sk

27. - 28.12. štvrtok, piatok - 19,30 hod. Premiéra
HRDINOVIA A ZBABELCI /LIONS FOR LAMBS

Keď nebudeš trvať na svojom, vždy prehráš. Robert Red-
ford, Tom Cruise, Meryl Streep v najočakávanejšom politickom
thrilleri roka. Je vojna, i keď to tak na prvý pohľad nevyzerá.
Tisíce mužov nasadzuje americká armáda do rôznych kútov
sveta, aby bojovali s terorizmom. Vojakov riadia politici sediaci
vo Washingtone. Sú to ich rozhodnutia, ktoré môžu zmeniť život
tisíckam  ľudí./Politický thriller/
Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Slovenské titulky  Vstupné: 69,- Sk

29. - 30.12. sobota, nedeľa - 16,00 hod. Premiéra
HVIEZDNY PRACH /STAR DUST

Príbeh pre všetky vekové kategórie. Príbeh, ktorý stvorila
sama fantázia. Chlapec z anglickej dediny miluje miestnu
krásavicu a je schopný pre ňu urobiť čokoľvek. Trebárs pod-
niknúť aj výpravu do zakliateho sveta za múrom, odkiaľ jej chce
priniesť spadnutú hviezdu. Netuší, že spadnutá hviezda po
dopade nadobudne podobu krásnej dievčiny, po ktorej zatúžia
aj iní. Hrajú: Robert DeNiro, Michelle Pfeiffer, Claire Danes.
(Dobrodružná romantická fantasy)
Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Český dabing. Vstupné: 75,- Sk

29. - 30.12. sobota, nedeľa - 19,30 hod. Premiéra
NABÚCHANÁ /KNOCKED UP

Trochu nemravný film s drsnejším humorom a dobrým srd-
com. Alison Scott je krásna a múdra televízna reportérka na
začiatku svojej kariéry. Ben je tlstý a lenivý povaľač, ktorý si
hovie v sladkom ničnerobení. Tí dvaja sa stretli v bare, opili sa,
vyspali a počali dieťa.(Komédia)
Ml. do 15. r. neprístupný! Slovenské titulky. Vstupné: 75,-Sk

Dňa 19. decembra uplynulo deväť
rokov, čo nás navždy vo veku 

34 rokov opustila naša drahá dcéra,
mama, sestra, švagriná a teta 

Mgr. Iveta Paligová, 
rod. Čverčková.

Tá rana v srdci stále bolí 
a zabudnúť nedovolí.

A tichá modlitba vrúcne Ťa objíma, 
nech Tvoja dušička v pokoji spočíva 

a v tichu večnosti, 
svoj večný sen sníva.

Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi,
venujte jej s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú a nezabúdajú mama, dcéra Simona,
syn Vladislav a sestra Alena s rodinou.

Život má hranice, 
ale spomienka je večná. 

V našich srdciach si stále.

V týchto dňoch si pripomíname úmrtie
našej drahej

Márie Činčárovej.
Manžel, dcéra a syn s rodinami 

a švagriná.

Spomienky

Jednou z najmarkantnejšie sa prejavujúcich činností komunálnej politiky,
ktorá sa dotýka najširšej časti obyvateľstva, je vytváranie podmienok na výs-
tavbu garáží.

Garáž v dnešnom ponímaní je vecou, ktorá má svoju hodnotu. Hodnota
nie je len v jeho stavebno-technickom vybavení ale aj v tom, že "ukrýva" ďalšiu
hodnotu - vaše auto.

Mesto Michalovce si kládlo a aj v súčasnosti kladie za jednu z priorít v
oblasti investičnej výstavby vytváranie podmienok na výstavbu nových garáží
a na vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi garážami.

Obidvom týmto prioritám sa na Mestskom úrade venuje náležitá pozornosť.
V meste Michalovce bolo od roku 2000 postavených cca 200 garáži, vrá-

tane 82 garážových boxov na sídlisku Východ v polyfunkčnom objekte na Ul.
bieloruskej.  

Na teritóriu mesta je približne 30 lokalít skupinových garáží, ktoré boli
postavené pred rokom 1999, no nie všetky stoja na pozemkoch mesta.Tam, kde
sú pozemky vo vlastníctve mesta, bolo doposiaľ vysporiadaných päť lokalít,
kde išlo o predaj pozemkov pod existujúcimi garážami a kde to konštalácia
garáži dovoľovala, aj predaj medzigarážového priestoru do podielového spolu-
vlastníctva. 

Pokiaľ ide o predaj pozemkov, v minulosti boli poslancami mestského par-
lamentu schválené predajné ceny v čiastke 100.- Sk/m2 pozemku pod stavbou
garáže a 1.- Sk/m2 pozemku medzi garážového priestoru, ktorý sa odpredáva
do podielového spoluvlastníctva.

Hlavným zmyslom tohto článku je pripomenúť ?... niektorým občanom sku-
točnosť, že užívanie cudzieho majetku nemôže byť bezplatné. Je to nemorálne
aj neslušné. Toto si niektorí z nás neuvedomujú a tvária sa, že to nie je dôležité.
Tým, že majú svoju garáž postavenú na pozemku mesta a nemajú upravený
právny vzťah k takémuto pozemku, dochádza k bezprávnemu stavu.

Vychádzajúc z tohto faktu mesto Michalovce ako vlastník pozemkov sa
rozhodlo riešiť tento stav.

V súvislosti s touto problematikou chcem pripomenúť, že Mestské zas-
tupiteľstva v Michalovciach na svojom zasadnutí v mesiaci august tohto roku
schválilo dokument - všeobecne záväzné nariadenia č. 101 o určení sadzieb
a stanovenie podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Michalovce, ktorého súčasťou je aj
ustanovenie o sadzbách za prenájom pozemkov, zastavaných garážami je vo
výške 50.- Sk/m2/ročne.

Nájomné zmluvy na prenájom pozemku sa budú uzatvárať s nájomcami,
ktorí sú vlastníci stavieb-garáží a majú vydané listy vlastníctva na stavbu (nie
kúpnu zmluvu).

V tomto období príslušný odbor hospodárenia s majetkom mesta mest-
ského úradu pripravuje návrhy nájomných zmlúv na prenájom pozemkov
podľa určených lokalít, ktoré sú zastavané garážami.

I touto cestou chcem vyzvať občanov k serióznemu prístupu a pochope-
niu zámeru mesta pri úprave vzájomných vzťahov medzi vlastníkom stavby
a vlastníkom pozemku.

Na území mesta Michalovce, hlavne v sídlištných zástavbách sa objavujú
tzv. plechové garáže. Tieto "stavby" nie sú legálne, ich existenciu nepodporuje
žiadny mestský projekt, preto mestský úrad prijíma postupné kroky na ich
úplné odstránenie z verejných priestranstiev v meste.  

JUDr. Vladimír Juričko  

GARÁŽE , GARÁŽE, GARÁŽE...

Pravoslávni veriaci sa takto
pozdravujú počas sviatkov Narode-
nia Isus Christa (Kračuna), až do
Nového občianskeho roku, do sviat-
ku Obrizania - Obrezania Isus
Christa. Sviatok narodenie Isus
Christa je jedným z veľkých sviat-
kov sv. Cirkvi, ktorý Boh dal pre nás
veriacich a my ho oslavujeme s veľ-

V rámci projektu Zdravie v školách, vyhlásenom Ministerstvom školstva
Slovenskej republiky a v spolupráci so Slovenským Červeným krížom v
Michalovciach sa na VI. Základnej škole uskutočnil seminár pre učiteľov
prírodopisu základných škôl nášho regiónu. Cieľom pracovného dopoludnia
bolo prehĺbiť a rozšíriť poznatky o anatómii a fyziológii ľudského tela a
oboznámiť vyučujúcich prírodopisu  najnovšími postupmi pri poskytovaní
prvej pomoci, ktoré môžu  ďalej využiť na  vyučovacích hodinách a pri
mimoškolských aktivitách. Školiteľmi boli MUDr. Mária Očovská z hemato-
logicko-transfuziologického oddelenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach , Mgr.
Mária Pavluvčíková a Bc. Marcela Vincová -  odborné školiteľky prvej pomo-
ci Slovenského  Červeného kríža v Michalovciach.  

Mgr. Anna Nahálková

kou radosťou, lebo to je radostný a
veselý sviatok. Z Jeho narodenia sa
radovalo nebo a celá zem.

Boh v tomto sviatku  nám
veriacim sa ukázal mocným a sklo-
nil sa k zaznávaným a poníženým
tejto zemi. Jemu betlehehemskí
pastieri boli taký vzácni ako aj traja
králi z východu, ktorí sa Mu prišli
tiež pokloniť a ktorých sem priviedla
hviezda. Boh sa dal na stranu
ponížených a ukázal, že jeho milosr-
denstvo je pre všetkých a že je
nevyspytateľné a možno nám všet-
kým s ním vždy rátať.

Pokoju a láske sa v tomto svete
veľmi ťažko žije. A narodený Spa-
siteľ sveta Isus Christos chce svo-
jou láskou a pokojom zahojiť všetky
rany tohto sveta, preto sa nám naro-
dil. Boh miluje všetkých, miluje
každého, ale hlavne podľa našej
veľkej viery, lásky a našich dobrých
skutkov. Boh je Láska a z lásky sa
narodil do tohto sveta.

Tento sviatok  Narodenie Isus
Christa 25. decembra sa vždy opa-
kuje v našich životoch vtedy, keď sa
v nás narodí Isus Christos, keď do
nášho srdca - vnútra vstúpi Isus Chris-
tos, keď sa v nás narodí, zvlášť pri
prijímaní sv. Eucharistii alebo v Slo-
ve Božom. Vtedy, keď sa meníme a
robíme pokánie.                               

Prot.ThDr. Štefan Horkaj 

"Sekundy života..."

Christos raždajetsja

Najočakávanejším sviatkom
pre deti je sviatok svätého Miku-
láša. Aj keď v rôznych krajinách
mu hovoria ináč, a to buď svätý
Mikuláš, Santa Claus, dedo Mráz,
stále k nám prichádza v dlhom
červenom kabáte, s červenou
čiapkou, s bielou bradou a v sprie-
vode s čertom a anjelom. Ináč
tomu nebolo ani 5. decembra
2007 v reštaurácií Zlatý býk, kde
okresná organizácia strany Smer-
SD pripravila pre takmer 40 detí

mikulášske popoludnie s prek-
vapením a pestrým kultúrnym
programom, o ktorý sa postarali
žiaci ZŠ na Ulici T.J.Moussona a
žiaci súkromnej umeleckej školy.
Hoci čert vystrašil niektoré detské
očičká, sladká mikulášska nádiel-
ka to všetko napravila.

Aj keď má Mikuláš rôzne
mená a podoby, predsa by nemal
nikdy vymiznúť z našich zvykov.
RNDr.Lýdia Sidivárová, členka
okresnej rady strany Smer -SD

Mikulášsky darček

Základná škola na Ulici T. J.
Moussona 4 v Michalovciach v
tomto školskom roku pripravila
súbor podujatí, spojených s využí-
vaním náučnej literatúry  pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa škol-
ských knižníc.  Tohtoročnou témou
sa stalo Vzdelávanie podporované
školskou knižnicou. Cieľom peda-
gógov bolo preto vzbudiť záujem
žiakov o aktívne vyhľadávanie, trie-
denie a spracovanie informácií z
rozličných publikácií - encyklopédií,
slovníkov, doplnkovej literatúry k
učebniciam, ktoré žiaci využívajú pri
tvorbe referátov, projektov a pre-
zentácií pred kolektívom. 

Na jednotlivých vyučovacích
hodinách sa žiaci oboznamovali so
spôsobom, ako získavať nové poz-
natky prostredníctvom náučnej lite-
ratúry a zdokonaľovali sa v zručnos-
ti vyhľadať si potrebné informácie z
tlačených médií. 

Mgr. Jana Hanesová

Podporili záujem    

Dňa 12. decembra 2007 sa
otvorili v Združenej strednej škole
v Michalovciach dvere všetkým,
ktorí chceli vidieť, čo sa skrýva za
dverami, cez ktoré prejde denne
viac ako 1500 študentov na piatich
pracoviskách združenej školy na
Ulici partizánskej 1, Ľ. Štúra 26,
kapušianskej 6 a močarianskej 1.

Už od ôsmej hodiny sa mohli
žiaci základných škôl zoznámiť s
tým, aká je to vlastne škola, čo sa
študenti učia v jednotlivých roč-
níkoch v triedach združenej stred-
nej školy, v akých priestoroch sa
učia, kto vyučuje jednotlivé odbory.
Pre žiakov deviatych ročníkov bolo
pripravených päť pracovísk novo-
vzniknutej školy, na ktorých získali
informácie o škole, jednotlivých vy-
učovacích predmetoch, krúžkoch,
projektoch atď. Informácie na jed-
notlivých stanovištiach podávali vy-
učujúci daných predmetov, výchovní
poradcovia a žiaci študujúci na ZSŠ.

V tento deň sa prišlo pozrieť na
pracoviská školy okolo 300 žiakov

zo základných škôl Michalovského
a Sobranského okresu. "Sme prí-
jemne prekvapení takým veľkým
záujmom žiakov o odbory z oblasti
elektrotechniky, stavebníctva, poľno-
hospodárstva či strojárstva, ktoré
ponúka naša Združená škola," poz-
namenala Mgr. Milena Rejtová, zás-
tupkyňa riaditeľa pre teoretické
vyučovanie na Ulici kapušianska 6.

Návštevníci školy si mohli po-
zrieť moderne vybavené odborné
učebne - jazykové laboratóriá, výpoč-
tové laboratóriá, učebne strojopisu,
priestory školského majetku, ale aj
novo zrekonštruované dielne a učeb-
ne pre stavebné odbory na Ulici
kapušianskej.

Pre rodičov i žiakov sú takéto
akcie prínosom, pretože im to
umožňuje lepšie sa rozhodnúť, kam
umiestnia svoje dieťa po ukončení
ZŠ. Združená stredná škola pre
budúci školský rok ponúka štúdium
vo viac ako 40 učebných a študij-
ných odboroch.              

Michal Oros

Deň otvorených dverí
na najväčšej strednej škole v košickom kraji

Zväz sluchovo postihnutých
Bratislava organizoval v Trnave
prvý ročník festivalu poézie - Svet
ticha. Toto podujatie sa konalo v
zrkadlovej sieni trnavského divadla
za účasti profesionálnych umelcov
Jozefa Sarvaša a Michala Dočolo-
manského, ktorí si rozdelili patronát
nad každým zúčastneným sluchovo
postihnutým poetom a sluchovo
postihnutými deťmi. ZOND v Mi-
chalovciach má vo svojich radoch
tiež poetku, ktorá sa už od základ-
nej školy venuje vlastnej tvorbe, je

predsedníčkou tunajšej organizácie
a členkou Ústrednej rady ZSP za
Košický kraj a jej meno je Valéria
Halaničová.Patrónom počas festi-
valu sa pre pani Valiku stal Michal
Dočolomanský. Michalovčanky sa v
rámci festivalu prezentovali aj krás-
nymi ručnými prácami a jednotli-
vých umelcov obdarovali cukrovými
kytičkami. Pre všetkých zúčastne-
ných či poetov alebo divákov zo
všetkých kútov Slovenska to bol ne-
smierne krásny zážitok. 

Účastníčky festivalu ZSP ZOND

Festival poézie v Trnave

Predvianočná atmosféra počas vianočných trhov nebola spojená
iba s nákupmi vianočných darčekov. Najmä ženy, ktoré sa zúčastnili
módnej prehliadky mobilného krajčírskeho salónu vo veľkej sále
MsKS, boli očarené rôznorodými modelmi šiat na rôzne príležitosti.
Podujatie obohatil spevák Laco Jakubčiak. Foto: Stano Orolin 

Výstava I. a II. Miniimpresia je
výsledkom dvoch dvojdenných
výtvarných sympózií. Sympózií sa
zúčastnili výtvarne nadané deti
českých rodičov a prarodičov, čle-
nov Českého spolku v Košiciach.
Sympóziám predchádzali výt-
varné súťaže. Podľa výsledkov
boli vybrané deti, ktoré sa zúčast-
ňujú menovaných podujatí. Výt-

varný program pripravujú a celé
sympóziá prebiehajú pod vede-
ním troch výtvarníkov: Martiny
Tajtákovej, Ivana Čepka a aka-
demického maliara Tomáša Čepka.
Roku 2006 a 2007 sa podujatie
uskutočnilo v Kojšove, na budúci
rok je plánované v Ružíne.(ZM)

Miniimpresie
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Vianočný turnaj
Športový klub Zemplín pripravil v sobotu 15. decembra 2007 tradičný vianočný turnaj v judo

pre Východoslovenský región. Zapojilo sa do neho 90 chlapcov a dievčat z košického i
prešovského kraja. Domáci pretekári v rôznych váhových kategóriách dosiahli opäť mimoriadne
dobré výsledky. V kategórii super mini žiaci a žiačky získali prvenstvo Lukáš Želiska, Michal
Müller a Matej Pakán. Druhé miesto si vybojovali Štefan Koreň a Alex Babjak. Sylvia Maťašová
a Markus Popovič sa tešili z tretieho umiestnenia. V kategórii mini žiakov a žiačok prvá prieč-
ka patrila Dominike Kincelovej, Dirk Van Der Valkovi, Erikovi Olejníkovi, Samuelovi Kincelovi a
Martine Varadyovej. Druhé miesto obsadili Kristián Ženčák, Marián Choma, Peter Kincel, Jozef
Pado, David Sklár a Lenka Liptáková. S tretím miestom sa museli uspokojiť Ivan Maroš, Damián
Žofčín, Tomáš Lancoš, Dávid Olejár, Lukáš Žofčin, Samuel Madaras, Sebastián Juhás,  Marek
Bezák, Lucia Bucová, Viktoria Virčíková a Eva Koreňová. Ďalšie výsledky - Mladší žiaci a žiačky:
1.miesto - Lukáš Mižák, 2.miesto - Dominika Maťašová, Róbert Hanko a Adrián Iľko. 3. miesto -
Samuel Fedor, Michal Laporčák a Daniel Čochrač. Starší žiaci a žiačky - 1.miesto Juraj Vajda,
Diana Szollosiová, Martin Frič a Anna Urbančíková. 2.miesto Patrícia Čochranová, Martina Švár-
na a Štefánia Kornúcová. 3.miesto - Vladimír Kotora. 

Za najtechnickejších pretekárov turnaja boli vyhlásení Dominika Kincelová, Martin Frič
(obaja ŠK Zemplín) a Jozef Kendra.

Na turnaji vyhlásili aj najúspešnejších športovcov roka 2007 v kategórii žiakov. Sú to:
Andrea Krišandová a Petra Čonková z Vranova, Katarína Halasová zo S.N.Vsi, Lukáš Mižák zo
ŠK Zemplín Michalovce, Jozef Kendra a Erik Puzder z Bardejova.

V nedeľu 16. decembra sa vo Vyšnej Rybnici uskutočnil tiež tradičný Mikulášsky turnaj
v džude s účasťou takmer 50 detí zemplínskeho regiónu. Ceny aj sladkosti odovzdala  mladým
džudistom riaditeľka tamojšej základnej školy Mgr. Eva Koreňová.  (Steanly) 

Za humnami bydliska
Poslednú letnú tohtoročnú akciu si členovia KST OT TJ Turista Michalovce naplánovali

obďaleč za humnami svojho bydliska.
Na túru sa vybrali zarána miestami v hmle z obce Terňa necelých 15 km vzdialenej od cen-

tra Prešova. Prvé stovky krokov miernym stúpaním po červenej dobre viditeľnej značke - Ceste
hrdinov SNP a sú v sedle pri Zimnej studni na začiatku žltej turistickej značky. "Kilometrík" strm-
šieho stúpania na Lysú Stráž skoro 700 m n. m., s pekným kruhovým výhľadom, ďalší km ten-
tokrát prudším klesaním do sedla Stráže a najnamáhavejší úsek trasy majú za sebou. Viac menej
hrebeňovka pomedzi kopce Stráž a Maliniak v horskom celku Stráže ukončila žltú znovu veľmi
precíznu značku vo Fintickom sedle pri rovnomennom kameňolome. Záver túry miernym stú-
paním cez prírodnú rezerváciu Kapušiansky hradný vrch do cieľa celodenného výletu absolvovali
už po zelenej tiež kvalitne vyznačkovanej turistickej značke za čo si prešovskí značkári zaslúžia
pochvalu a michalovskí odporúčanie ísť sa pozrieť ako sa má správne značkovať (nie ako vo
Vihorlatských vrchoch). Stredoveký hrad vznikol ešte pred tatárskym vpádom v r. 1240 na
skalnom výbežku Zámčisko vo výške 494 m n. m. V 15. storočí vďaka vysokým hradbám bol celý
hrad v tom čase nedobytnou pevnosťou. V roku 1709 ho však dobyli vojská Františka Rákoczi-
ho II., ktoré ho podpálili. Poslednýkrát bol provizórne opravený v r. 1712, ale už o tri roky neskôr
na základe rozhodnutia uhorského snemu bol úradne zbúraný, aby sa nemohol stať strediskom
protihabsburského povstania. Od tej doby stojí hrad v pomerne zachovalých ruinách. I keď v
priebehu dňa sa viackrát zamračilo, zo tri razy jemne spŕchlo, ba občas sa ukázalo aj slniečko
(meteorologická predpoveď sa do bodky naplnila), popoludní sa tak vyjasnilo, že zostupujúc k
vlaku do Kapušian po pôvodnej hradnej ceste už turisti kráčali v objatí slnečných, no v závere leta
už nie horúcich lúčov zapadajúceho slnka.

Dobrý dojem z necelých dvadsať km aktívneho príjemného pohybu na čerstvom vzduchu
pri maximálnej teplote 19°C nepokazila ani Železničná spoločnosť Slovensko, keď v Strážskom
na nich nevedno prečo nepočkal vlak. Anton Hasák, predseda OT TJ Turista Michalovce

N e h n u t e ľ n o s t i

Predám rodinný dom v Michalovciach, v tichej lokalite,
pod Hrádkom, výmera pozemku 7 á. Tel. 056/6441762 od 8.00
do 16.00 hod. v pracovných dňoch.

S l u ž b y

Určím aktuálnu diagnózu prístrojom SALVIA a ponúkam
účinnú očistu tela, ktorou sa zbavíte väčšiny zdravotných
problémov - imunitných porúch, alergií, zápalov dýchacieho a
močového ústrojenstva, gynekologických a hormonálnych
porúch, kožných chorôb, pohybového a nervového aparátu,
zažívania, únavy, depresie a mnoho iných aj závažných. Tel.
0903 193 059. Terapeut: František Demský 

P r e d a j - r ô z n e

Predám zabehnutý, ziskový novinový stánok v Michalov-
ciach. Tel. 0908 488 760

MALÝ OZNAMOVATEĽ

Mladí džudisti ŠK Zemplín dostali na vianočnom turnaji  pre Výcho-
doslovenský región poriadne zabrať, avšak o to väčšiu radosť mali z
dosiahnutých výsledkov. Medaily i diplomy za vynikajúce výkony ich
veľmi potešili... Foto: František Demský

Mestský futbalový klub
MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE a.s.

Hviezdoslavova 5

Dopĺňa pracovný kolektív o pozície
Pracovníčka práčovne

Pracovník údržby ihrísk a štadióna
Práca nie je na plný pracovný úväzok

Požadujeme: Minimálne SŠ vzdelanie,vítaná prax v odbore,
záujem o prácu aj počas víkendov,  samostatnosť a zodpovednosť.

Pracovná príležitosť aj pre aktívnych a vitálnych dôchodcov.
Nástup je možný ihneď

V prípade záujmu si dohodnite stretnutie na t.č.: 6882325, Ing. Šoltinská

MESTO  MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného

zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

VEREJNÚ  OBCHODNÚ  SÚŤAŽ

na odpredaj nehnuteľností: objektu a pozemku bývalej XXIII. materskej
školy na Ul. okružnej v Michalovciach vedených ako

- objekt č. súp. 3552, nachádzajúci sa na parcele p.č. 3267/25, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3267/25, zast. plocha vo výmere 1.045 m2, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3267/26, zast. plocha vo výmere 3.899 m2, k.ú. Michalovce
- pozemok p.č. 3267/27, zast. plocha vo výmere 334 m2, k.ú. Michalovce

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. minimálna ponúkaná cena za stavbu s oplotením a vonkajšími úpravami:

10 mil. Sk
2. minimálna ponúkaná cena za pozemky: 980,- Sk/m2

3. úhrada kúpnej ceny do 15 dní po schválení v mestskom zastupiteľstve
4. záujemca musí predložiť podnikateľský zámer budúceho využívania 

objektu v súlade s územným plánom mesta
5. predávajúci si vyhradzuje predkupné právo do začatia rekonštrukcie, 

ktoré bude zakotvené v návrhu kúpnej zmluvy
6. čestné prehlásenie, že záujemca predmet kúpy pozná a berie to na vedomie
7. záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 50.000,- Sk na číslo účtu 

4204223001/5600 v Dexia banke, pobočka Michalovce s tým, že kópia
prevodného príkazu na predmetnú sumu tvorí súčasť ponuky záujemcu.
Záujemca uvedie vlastné číslo účtu, na ktoré mu bude vrátená finančná
zábezpeka v prípade, ak bude v súťaži neúspešný. Vrátená finančná 
čiastka bude v hodnote 50.000,- Sk.

8. predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky

Návrh kúpnej ceny ( v ponuke uvedie záujemca osobitne ponúkanú cenu
za pozemok a za stavbu ) v písomnej forme, spolu s návrhom kúpnej zmlu-
vy a predloženým podnikateľským zámerom je potrebné doručiť na adresu
vyhlasovateľa v termíne do 22. januára 2008 ( utorok ) do 12,00 hod
v zalepenej obálke s označením:
"XXIII. MŠ - NEOTVÁRAŤ "

Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 10.01.2008, v čase od
9,00 - 9,15 hod na Mestskom úrade-odbor hospodárenia s majetkom, Nám.
slobody 1, Michalovce  kancel. č. 282 ( budova bývalého OÚ 2. poschodie,
nová časť ). Výsledky verejnej obchodnej súťaže budú záujemcom ozná-
mené písomne do 30 dní po schválení v mestskom zastupiteľstve.  Bližšie
informácie dostanete na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský, č. dv. 281.

Ekumenický futbalový turnaj
Rodina profesora Hlaváča  v Michalovciach,

za finančnej podpory Mestského úradu v Michalov-
ciach a kresťanských cirkví, zorganizovala v sale-
ziánskom stredisku v Michalovciach v poradí už III.
ročník ekumenického futbalového turnaja.  Zúčast-
nilo sa ho šesť družstiev, ktoré reprezentovali
Cirkev bratskú, Pravoslávnu, Gréckokatolícku,
Rímskokatolícku cirkev, Evanjelickú cirkev meto-
distickú a saleziánsku mládež. 

Tímy po  zápasoch v dvoch skupinách  sa
stretli  v súbojoch o piate, tretie a prvé miesto.
Celkovým víťazom turnaja sa stal tím gréckoka-
tolíkov, ktorí  v kvalitnom finálovom súboji zvíťazili
nad  obhájcom prvenstva - tímom pravoslávnych. 

Iuventa 
získala pohár

V michalovskej starej športovej hale sa
hralo finále Slovenského pohára žien. Zúčast-
nili sa ho štyri družstvá. V semifinále Par-
tizánske - Šaľa 17:35 a Michalovce - Trenčín
34:28. Vo finále sa stretl a Šaľa s Michalovca-
mi 27:32. Bolo to dramatické stretnutie. Našim
sa úvod nevydaril a Šaľanky viedli až do
18.minúty, keď Michalovce vyrovnali na  8:8.
Potom už Iuventa šancu z rúk nepustila a vied-
la aj rozdielom 5-6 gólov. 

Nakoniec zaslúžene zvíťazila a získala
Slovenský pohár 2007. Ten Iuvente odovzdal
prezident SZH Pavol Derfényi a získali aj
finančnú odmenu stotisíc korún. Víťazstvo im
zaručuje postup do PVP pre rok 2008.  Sloven-
ský pohár Michalovce získali po druhýkrát.

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach
Iuvente udelilo Cenu mesta za propagáciu
mesta doma aj v zahraničí. (ka)

Úspešný víkend
Víkend bol pre mladých džudistov opäť

úspešný. Starší žiaci sa zúčastnili medz-
inárodného turnaja v poľskom Krosne. Prvé
miesto získala Anna Urbančíková (44 kg),
druhé Monika Kohútová (63 kg) a Martin Frič
(+90 kg). Technicky pekné zápasy v silnej
skupine predviedol  Juraj Vajda, ktorý obsadil
3. miesto (55 kg).

Mladší a mini žiaci sa zúčastnili Veľkej
ceny Považskej Bystrice. V kategórii miniži-
akov zlato získali: Dominika Kincelová do 27
kg, Martina Varadyová do 38 kg, Lukáš Želiska
do 27 kg. Druhé miesto v kategórii mini obsadi-
la Lenka Liptáková do  38 kg, Matej Pakán do
24 kg a v kategórii mladších žiakov Lukáš
Mižák do 34 kg.

Striebornú priečku obsadil Dávid Oleár
(mini do 27 kg) a Anna Kecskemétyová (mlad-
šie žiačky do 52 kg). Na 4. mieste sa umiest-
nili Radka Müllerová a Roman Olejník, 5.mies-
to patrí Adriánovi Iľkovi a Martine Švárnej. 

Turnaj naplnil vopred stanovený cieľ, a to umožniť
mladým ľuďom z jednotlivých cirkví stretnúť sa,
rozvíjať myšlienku ekumenizmu a napomáhať rozvíja-
niu spolupráce medzi jednotlivými cirkvami v meste.

Som presvedčený, že cieľ ekumenických
aktivít, či už duchovných alebo  na poli umenia,  sa
aj vďaka tomuto turnaju stal o niečo bližší.

Celkové umiestnenie družstiev na III. eku-
menickom futbalovom turnaji: 

Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev,
Rímskokatolícka cirkev, Cirkev bratská, Saleziáni,
Evanjelická cirkev metodistická

Mgr. Ján Cenkner, predseda RPH Michalovce

Nadstavbová tajnička 
1. BK rozlúštená

Uplynulý víkend sa michalovskí Orli predstavili basketbalovým priaznivcom poslednýkrát na domácej
palubovke v základnej časti. Ak chceli východniari pomýšľať na postup medzi prvoligovú elitu museli v oboch
dueloch zvíťaziť najmenej dvadsaťbodovým rozdielom.

1. BK Michalovce - BK AC LB Spišská Nová Ves 73:78 (40:41)
Štvrtiny 26:16, 14:25, 16:14, 17:21
Úvodný zápas proti mladíkom zo Spiša im nevyšiel. Prvú štvrtinu síce vyhrali o 10 bodov aj vďaka naordi-
novanej taktike trénera Rakovského. No mladá novoveská krv dokázala za dve minúty zrovnať stav. Od tejto
chvíle sa Zemplínčania trápili nielen v obrane ale aj v útoku. Strelecky disponovaný súper to dokonale využil
a ustrážil si víťazstvo 78:73, ktorým si zabezpečil podkošové boje v osmičke najlepších druhej najvyššej bas-
ketbalovej súťaže.

V čom videl príčiny neúspechu svojich zverencov lodivod Orlov? "Dnes rozhodla kvalita obrany. Náš
súper hral dynamickejšiu osobnú obranu, proti ktorej sa veľmi ťažko presadzovalo. Spišiaci boli lepší, boli
basketbalovejší. Menej sme na nich tlačili, dávali sme im viac voľného priestoru. Musíme na obrane tvrdo
popracovať."
Body: Lutter 20, R. Rakovský a Svitlica po 15, M. Rakovský 11, Czako 7, Šimko s Tebeľákom po 2, Biganič 1
Doskoky: Svitlica 9, Lutter 8, Czako 7, Šimko 5, M. a R. Rakovskí 4, Tebeľák 2
Zisky: Lutter a Svitlica 5, R. Rakovský 4, M. Rakovský 2, Šimko a Tebeľák 1
Straty: R. Rakovský 8, Svitlica 5, Lutter 3, Holda 1, Asistencie: R. Rakovský 6, Lutter a Svitlica po 4
Bloky: Svitlica 2, Diváci: 150, Streľba: za 3b 22/4, 2b 55/22, TH 24/17
Za hostí najviac: Ogurčák 23 (3 trojky), Baldovský a Kovalík po 15

1. BK Michalovce - BKM Legato Svit 85:83 (38:47)
Štvrtiny 20:22, 18:25, 25:23, 22:13

V nedeľu do Michaloviec zavítal ďalší celok spod Tatier, Svit. Domáci držali s podtatrancami krok do
konca prvej štvrtiny. Hostia nechceli nechať nič na náhodu a v prostredných fázach duelu dokázali odskočili
Michalovčanom až na rozdiel 17 bodov. Zemplínčania sa do stretnutia vrátili a zdramatizovali jeho priebeh v
záverečnom dejstve. Dokázali zvrátiť nepriaznivý stav a s domácim publikom sa rozlúčili tesným víťazstvom 85:83.
Body: M. Rakovský 21, Lutter 17, R. Rakovský 14, Svitlica 11, Holda 9, Šimko 8, Tebeľák 5
Doskoky: Svitlica 11, M. Rakovský 9, Lutter 7, Šimko 5, R. Rakovský 3, Czako, Šimko a Tebeľák 1
Zisky: Lutter 5, Biganič a Holda 3, M. a R. Rakovskí 2, Svitlica s Tebeľákom 1
Straty: R. Rakovský 9, Biganič a Lutter 4, Holda 2, Czako, M. Rakovský, Svitlica a Tebeľák po 1
Asistencie: R. Rakovský 8, Lutter 6, M. Rakovský 4, Holda a Svitlica 3, Biganič s Tebeľákom 1
Bloky: Lutter 2, M. Rakovský a Svitlica 1, Diváci: 100, Streľba: za 3b 22/8, 2b 50/26, TH 16/9
Za hostí najviac: Sedmák 19, Madzin 17, Žudel 13

Po niekoľkých úspešných sezónach túto ukončia bojmi v skupine o záchranu. Potvrdil to aj hlavný tréner:
"Postupové šance už nie sú. Aj keď sme dnes vyhrali nič to nemení na situácii. Áno, po štyroch úspešných
sezónach, kde sme hrali na špici, s určitosťou sme v druhej štvorke. Je to pre nás niečo nové. Musíme skon-
solidovať káder a ja dúfam, že sa to na budúci rok zlepší."

Predám 
s t  a  v  e  b  n  é  b  l  o  č  k  y  

po rekonštrukcii rodinného domu
na 1,5 %

Tel .  0915 609 513

CEISY ŠPORT Michalovce
Z ľavy na vybraný tovar

ADIDAS,  PUMA, UMBRO . . .
CITY Center  

(pr i  OD Kauf land)

Prijmeme strážnika (dôchodcu)
na dohodu do ubytovne "Hrádok"

v Michalovciach so stálou prevádzkou.
Tel. 056/64 417 62 v pracovných

dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

Pre prispievateľov
Honoráre si prispievatelia 

môžu vyzdvihnúť 
v pokladni mestského úradu 

vždy od 15. do 20. vždy od 15. do 20. 
v mesiaci, v mesiaci, 

najneskôr dva mesiace od
vydania čísla, v ktorom bol 
uverejnený ich príspevok.


