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AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického 

sa zapája do pokusu o prekonanie rekordu 
vo verejnom čítaní 

Čítajme si... 2011 
Najpočetnejší detský čitateľský maratón

31. mája 2011 od 9.00 do 15.00 hod.

materské centrum Drobec
 organizuje 

Deň Detí s Drobcami
5. júna 2011 (nedeľa) o 16.00 hod.

Informácie: www.mcdrobec.sk
mcdrobec@centrum.sk, 0948 43 99 88

spolok sv. Cyrila a metoda 
vás pozýva na 

 arChijerejskú svätú liturGiu 

29. mája 2011 o 11.00 hod. 

v Chráme Svätého Ducha oo.Redemptoristov

V areáli Zemplínskeho múzea v Michalovciach sa v nedeľu 22. mája pohybovali známe 
rozprávkové postavičky Asterix a Obelix. Deti si vyskúšali športové keltské disciplíny ako 
hod oštepom, hod bremenom a keltský petanque. Nechýbal sokoliar, maľovanie na tvár, 
jazda na koni a hrnčiar, ktorý deti učil pracovať s hlinou.

Štvrtá májová nedeľa v Zem-
plínskom múzeu bola venovaná 
širokej verejnosti. Pri príležitos-
ti Medzinárodného dňa múzeí 
pripravili pracovníci bohatý 
program, ktorý prilákal do areá-
lu malých i veľkých. Tematicky 
bol tento ročník venovaný ná-
rodu Keltov. Niesol sa teda v du-
chu keltských tradícií, z ktorých 
mnohé dodnes žijú v oblastiach 
západnej Európy.

Počas nedeľného popoludnia 
privítalo múzeum vyše päťsto 
návštevníkov. Podujatie ocenili 
najmä rodiny s deťmi. Pre naj-
menších bolo stretnutie s Aste-
rixom a Obelixom príjemným 
zážitkom. Deti s rodičmi mohli 

absolvovať niekoľko keltských 
disciplín – nalievanie sídra, pe-
tangue, hod bremenom a hod 
oštepom za asistencie keltských 
bojovníkov. Gazdinky nazreli 
do keltskej kuchyne. Mali mož-
nosť ochutnať tradičné placky 
z pohánkovej múky, pripravené 
podľa dávnych receptúr starých 
Keltov, podávané s pohárikom 
medoviny. Lákadlom pre deti 
bola jazda na koni, sokoliar, 
možnosť vyskúšať si prácu na 
hrnčiarskom kruhu a do sýtosti 
sa vyšantiť na trampolínach.

Hlavným hosťom programu 
bola najstaršia kapela hrajúca 
keltskú hudbu na Slovensku 
KELTIEG so slovenským a čes-

kým obsadením. Okrem koncer-
tu návštevníci absolvovali pod 
ich vedením aj niekoľko works-
hopov a súťaží. Prevažne detskí 
záujemcovia si vyskúšali hru na 
írsky bubon bodhran a zapojili 
sa aj do bretónskej tancovačky. 

Podvečer atmosféru osvieži-
lo divadelné predstavenie hrané 
vo „vichodňarčine“ v podaní 
ochotníkov z Kladzanského ľu-
dového divadla. Návštevníkom 
ponúkli komédiu o starých slo-
vanských bohoch, ktorí bojujú 
o svoj vplyv na „vichodňarov“.

Úspešné podujatie bolo zrea-
lizované vďaka finančnej pod-
pore Mesta Michalovce a firmy 
ICS.                     Mária Fuchsová

Deti zažili v múzeu 
úžasný keltský Deň

Hádzanárky Iuventy Micha-
lovce premenili hneď prvý maj-
strovský mečbal na zisk titulu 
šampiónok. Zverenky trénera 
Dušana Daniša po dvoch domá-
cich víťazstvách (35:25, 32:22) 
vyhrali v sobotu 21. mája finá-
le národného play-off WHIL 
2010/2011 na pôde HK Slovan 
Duslo Šaľa o päť gólov 27:22 
(14:10) a v celej sérii triumfovali 
jednoznačne 3:0 na zápasy. Mi-
chalovčanky si vybojovali štvrtý 
titul majsteriek SR v ére samos-
tatnosti (predtým v rokoch 2003, 

2006 a 2007) a keďže v decembri 
získali aj Slovenský pohár, môžu 
sa tešiť zo sezónneho double. 

Dušan Daniš (tréner Michalo-
viec): „Na palubovke bolo dosť ner-
vozity, pretože obe družstvá pripiso-
vali veľkú dôležitosť tomuto zápasu. 
V závere, keď súper stiahol rozdiel 
na góly, sme skórovali z krídla a de-
finitívne rozhodli. Podľa mňa je ti-
tul zaslúžene v našich rukách.“ 

Úspešné hádzanárky prijal 
v pondelok aj primátor mesta 
Viliam Zahorčák, aby im osobne 
zablahoželal k získaniu titulu.

iuventa sa stala majstrom

V utorok 17. mája sa usku-
točnilo zasadnutie Mestskej 
rady v Michalovciach s týmto 
programom rokovania: návrh 
na nákup strojov a zariadení 
predkladal Ing. Július Oleár, 
riaditeľ TaZS mesta Michalovce, 
informáciu o vydaní a zmenách 
Organizačného poriadku Mest-
ského úradu v Michalovciach 
predkladal Viliam Zahorčák, 
primátor mesta, majetkoprávne 

záležitosti predkladal Ing. Jozef 
Doležal, vedúci odboru hospo-
dárenia s majetkom, prenájom 
majetku vo vlastníctve Mesta 
Michalovce predkladal MUDr. 
Benjamín Bančej,  zástupca pri-
mátora - predseda komisie MsZ, 
návrh na výmenu a doplnenie 
člena redakčnej rady publikácie 
T. J. Mousson predkladal Viliam 
Zahorčák, primátor mesta. Zá-
ver patril diskusii.                     nč

Rokovanie msR

OZNÁMENIE PRE RODIČOV
MsÚ Michalovce, odbor školstva, kultúry a športu oznamuje, 

že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka v mater-
ských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce takto:

Od 1. 7. do 15. 7. 2011  MŠ na Ul. Fraňa Kráľa 78,MŠ na Ul. školská 5, MŠ 
na Ul. Komenského 2, MŠ na Ul. Masarykova 30, 
MŠ na Ul. Vajanského 5, MŠ na Ul. J. Švermu 8, 
MŠ na Ul. leningradská 1

Od 18. 7. do 29. 7. 2011 MŠ na Ul. Vajanského 5, MŠ na Ul. Komenského 2
Od 1. 8. do 19. 8. 2011 MŠ na Ul. okružná 19
Od 22.8. do 31.8.2011 nebude v prevádzke žiadna materská 
škola z dôvodu prípravy nového školského roka.

Pokyny týkajúce sa prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta počas letných prázdnin majú riaditeľky, u ktorých sa 
môžete bližšie informovať.  
Obmedzenie prevádzky je nutné z dôvodu čerpania dovoleniek zamest-
nancov  materských škôl a príprav nového školského roka.

V uplynulom týždni pribudli v Technických a záhradníckych službách Mi-
chalovce nové stroje za viac ako 125 tisíc eur. Po rokoch, kedy si zamest-
nanci technických služieb museli vystačiť s technikou, akú mali, im teraz 
do ich strojového parku pribudli nové výkonné stroje - dva kolesové trak-
tory ZETOR 6441 PROXIMA, nákladný náves za traktor MOLČÍK TM 
7 3S, dva mobilné štiepkovače Lindana TP 230 PTO, dve hydraulické ruky 
Mowi 2046, teleskopický manipulátor (nakladač) Dieci Apollo 25.6 a ná-
kladné auto IVECO EuroCargo 120E /120E25/, ktoré nahradí prestarlé 
vozidlo na zber separovaného odpadu. Ako uviedol riaditeľ TaZS Ing. Júli-
us Oleár, doplnením strojového vybavenia sa zlepší úroveň a kvalita práce 
technických a záhradníckych služieb v našom meste.

Pozývame vás na 

Deň stráňančanov
10. júna 2011

areál a okolie V. základnej školy

13.00 hod. - športový blok 
16.00 hod. - kultúrny blok 

Účinkujú deti a žiaci ZŠ a MŠ



�aktuality – názoRy
z pera viceprimátora

Pri týchto slovách nás iste napadne množstvo asociácií: radosť, sta-
rosť, potešenie, budúcnosť, ľudská prirodzenosť. Každé obdobie ľudského 
života má svoje čaro, problémy, špecifiká. Má ho aj obdobie detstva. 

Tradičné pre každý vek je aj určitá špecifická forma správania sa 
a spoločenských hodnôt.  Každá dospelá a staršia generácia nazerá na 
tú po nej nasledujúcu trocha cez prsty. Často so slovami „ za našich 
mladých čias to nebolo“. Áno, je v tom kus pravdy. Formy trávenia času 
a správania sa môžu meniť. Princípy ľudských citov, vekových špecifík, 
schopnosti odpozorovania vzorov sú v podstate rovnaké. Menia sa len 
rýchlosti a šírenie informácií s technickým pokrokom. Menia sa poten-
ciálne zdroje informácií a zdroje napodobňovania. Dnes má vplyv na 
každého detského jedinca nielen rodina, nielen škola, spolužiaci, ale aj 
obrovský počet mediálnych zdrojov. Všetky tieto vplyvy tlačia a formu-
jú budúcu osobnosť detského jedinca. Stále je to v rukách dospelých, 
aké vplyvy a skúsenosti prevážia. Aké príležitosti dostane dieťa k tomu, 
aby nielen rástlo, nielen mu pribúdali roky, ale vedelo nájsť aj pozitívne 
informácie, pozitívne trávilo svoj voľný čas k budovaniu nielen fyzic-
kých, ale aj intelektuálnych možností. Nikdy to nie je o laboratórnych 
podmienkach. Nikdy to nie je o hlbokých zamysleniach sa, ako to robí-
me a či by sme nemohli lepšie. 

Preto oslávme s našimi deťmi ich sviatok. Nájdime si čas na zmys-
luplné pripomenutie si ich prítomnosti. Počúvajme ich starosti. Roz-
právajme sa s nimi o všetkom, čo sa zdá na prvé počutie „hlúposťou.“ 
Zaujímajme sa o to, ako a s kým trávia svoj čas. Nespoliehajme sa, že 
materiálne majú všetko, čo sme my nemali. Tvárnosť vytvárania hod-
notového rebríčka budúcich dospelých je zložitý proces. Dnes ho máte 
vo svojich rukách každý deň. 

Mesto Michalovce má veľký záujem na vytváranie čo najširších 
podmienok pre zmysluplné trávenie voľného času detí. Podporuje re-
konštrukcie škôl, školských areálov, sídliskových športovísk. Podporuje 
kultúrne telesá a športové kluby, ktoré sa venujú deťom. Každá hodno-
ta venovaná mladej generácii sa nám tisícnásobne vráti.

Buďme preto  pozorní k svojim deťom a venujme im dostatočnú 
pozornosť. Oslávme s nimi ich sviatok a pamätajme na to aj počas 
nadchádzajúcich dní. 

                 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Medzinárodný deň detí

Komisia vypracováva stano-
viská k zásadným materiálom 
predkladaným mestskej rade 
a mestskému zastupiteľstvu v ob-
lasti kultúry, spolupracuje pri 
tvorbe a odbornom posudzovaní 
VZN v oblasti kultúry. Predkladá 
návrhy a podnety na riešenie otá-
zok v oblasti kultúry. Vyjadruje 
sa a dáva stanovisko k rozdeleniu 
a využívaniu finančných pros-
triedkov z rozpočtu mesta v ob-
lasti kultúry. Spolupracuje s vede-
ním MsKS pri spracúvaní plánu 
práce pre organizovanie kultúr-
nych a spoločenských podujatí 

mesta a podieľa sa na ich organi-
zovaní. Komisia prejednáva celo-
mestské spoločenské a kultúrne 
podujatia. Zaujíma stanovisko pri 
ochrane kultúrnych pamiatok, 
správe a údržbe miestnych histo-
rických pamiatok.

Pre volebné obdobie 2011-
2014 je komisia 7-členná a jej 
členmi sú: predseda PhDr. Jana 
Cibereová, MUDr. Benjamín 
Bančej, Mgr. Ján Eštok, MUDr. 
Ľubomír Rohoň, Milan Hviž-
ďák, Eduard Maskaľ, PaedDr. 
Martin Molnár a zapisovateľka 
Mgr. Miriam Lechmanová.

V dnešnom vydaní pokračujeme v predstavovaní činnosti 
komisií mestského zastupiteľstva komisiou kultúry.

Predstavujeme komisie MsZ

komisia kultúry

V 18. storočí vzťahy medzi 
panovníckym rodom Habsbur-
govcov a grófskym rodom Stárai 
boli veľmi intenzívne.

Keď v roku 1725 udelil panov-
ník Františkovi Stáraimu barón-
sky titul, zároveň mu „polepšil“ 
aj erb. V roku 1740 imperátorka 
Mária Terézia vymenovala do 
úradu župana Užskej stolice jeho 
syna Imricha Stáraia. Panovníčka 
dosť výrazne ovplyvnila i majet-
kové pomery v Michalovciach – 
samozrejme, v prospech Imricha. 

Dcéra Imricha Stáraiho Anna 
Mária Stáraiová – pôsobila viac 
ako 15 rokov na miestodržiteľskom 
dvore v Bratislave v úlohe spoloč-
níčky Márie Kristíny, najmilšej 
dcéry Márie Terézie a Františka 
Lotrinského. Za verné služby sa 
jej Mária Kristína štedro odmenila 
– okrem svojho portrétu i portrétu 
manžela darovala pre stáraiovský 
kostol v obci Staré vzácne (baro-
kové) bohoslužobné rúcho (rúcho 
je dnes uložené v Zemplínskom 
múzeu v Michalovciach).

Najmladší syn Imricha Stárai-
ho – Michal Stárai (1749 – 1797 
Viedeň) – získal po smrti svojho 
otca majetky v Michalovciach, 
čím sa stal zakladateľom micha-
lovskej vetvy rodu. Tento prísluš-
ník rodu Stáraiovcov patril i me-
dzi obľúbencov Márie Terézie, 
pričom tá ho schválila aj do „pa-
rížskeho“ svadobného sprievodu 
Márie Antoinetty. Panovník Jozef 
II. (samostatne vládol v rokoch 
1780 – 1790) ho vymenoval za 

župana Sabolčskej stolice. Novým 
vladárom Leopoldom II. bol však 
v roku 1792 – kvôli svojim názo-
rom, namiereným proti Habsbur-
govcom – z funkcie odvolaný.

Vlastníkom mestečka Micha-
lovce sa po smrti grófa Michala 
Stáraiho v roku 1798 stal jeho 
syn – gróf Albert Stárai (1785 
– 1843). Aj tento príslušník rodu 
Stáraiovcov sa aktívne zúčastňo-
val politického života. Získal titul 
cisárskeho a kráľovského komor-
níka, no ďalšie funkcie, ako i po-
núkaný úrad župana, odmietol. 
Po jeho úmrtí michalovské ma-
jetky zdedila jeho manželka Má-
ria, rodená Waldsteinová, a po jej 
smrti v roku 1865 sa ich vlastní-
kom stal syn – gróf Anton Stárai 
(1839 – 1893).

Začiatkom augusta 1852 – na 
ceste z Mukačeva cez Užhorod do 
Košíc – tento kút monarchie nav-
štívil cisár František Jozef I. so 
sprievodom. V Sobranciach pre 
panovníka pripravili skvostnú 
slávobránu a v Michalovciach ho 
vraj obdarovali tokajským vínom 
úctyhodného veku 270 rokov. 

V súvislosti s panovníckym 
rodom Habsburgovcov sa však 
do histórie zrejme najvýznam-
nejšie zapísala Irma Stáraiová, 
ktorá sprevádzala rakúsku cisá-
rovnú a uhorskú kráľovnú Alžbe-
tu (zvanú aj Sissi) na jej posled-
nej vychádzke v Ženeve dňa 10. 
septembra 1898, keď ju zavraždil 
taliansky anarchista L. Luccheni. 

Dr. Martin Molnár

Grófsky rod sztáray 
a Habsburgovci

micHalovce
návraty v čase

Z  h i s t ó r i e  n á š h o  m e s t a

NoviNy Mistral
ŠPortovÉ sPrÁvy, MagazíN ksk  

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

ŽIHADLO
Majstrovská sezóna iUvENty

Hostia: D. Daniš, tréner HK Iuventa, 
P. Wollingerová, hráčka HK Iuventa 
premiéra v piatok, reprízy pondelok 

a streda vždy o 18.00 hod.

zÁzNaM
Futbal Michalovce – Moldava n. Bodvou

denne od nedele od 14.00 hod.

Leo
Leo je mladý psíček, nájdený na Šírave, 
kde ho pravdepodobne niekto vyhodil. 
Má približne jeden rok, znesie sa so psík-
mi aj fenkami. Je veľmi prítulný, hravý, 
veselý. Miluje hladkanie a piškótky. Je to 
však veľký nezbedník, nájde každú dieru 
v plote, čo hneď využije, aby mohol ujsť. 
Hodí sa na dvor s dobre zabezpečeným 
plotom, alebo do bytu (musí sa však ešte 
naučiť hygienické návyky). Je vhodný 
aj k deťom. Ak máte záujem o tohto 
smejka, volajte 0910 161 789 alebo píšte 
utulokmi@gmail.com. Darujeme za 
adopčný poplatok, podmienkou je pod-
písanie adopčnej zmluvy.

Z V I e r a t K á  n a  a d o P c I U

aktivity primátora
16. 5. rokovanie s predstaviteľmi VSE, a.s.
17. 5.  zasadnutie mestskej rady
17. 5.  prijatie slovenských tenisových reprezentantov K. Kučeru  

a D. Hrbatého
17. 5.  účasť na otvorení výstavy Pramene byzantskej kultúry
17. 5.  účasť na tenisovej exhibícii
18. 5.  účasť na XXI. sneme ZMOS v Bratislave
19. 5. účasť na XXI. sneme ZMOS v Bratislave
20. 5.  stretnutie s novinármi pri príležitosti Dňa médií
20. 5.  porada primátora
20. 5.  účasť na valnom zhromaždení MFK Zemplín, a.s.
20. 5.  účasť na privítaní hostí z miest Vyškov a Jaroslaw
21. 5. otvorenie medzinárodného turnaja družobných miest vo volejbale
23. 5. prijatie nového majstra Slovenska v hádzanej žien – Iuventu 

Michalovce
24. 5.  účasť na podujatí Spojenej školy internátnej
24. 5.  účasť na schôdzi odborového zväzu 
25. 5.  prijatie žiakov ZUŠ- reprezentantov mesta v umeleckých súťažiach  
25. 5.  zasadnutie poroty na vyhodnotenie súťaže o logo mesta Mi-

chalovce
26. 5.  rokovanie komisie školstva KSK v Košiciach
28. 5.  reprezentácia mesta na podujatí Zemplínčanov v Košiciach
29. 5.  účasť na oslavách výročia Spolku sv. Cyrila a Metoda

Po ukončení činnosti ma-
terskej školy na Komenského 
ulici bol byt pridelený klubu 
dôchodcov. Bolo to v roku 1988. 
Najdlhšie pôsobiacou vedúcou 
tohto klubu bola Ružena Salajo-
vá. Dlhodobá nemoc poznačila 
činnosť klubu.

Bol som jedným z oslove-
ných prevziať Klub dôchodcov 
č. 5 a zaktivizovať jeho činnosť. 
Po zvážení som funkciu prijal. 
Nevedel som, čo všetko ma tam 
čaká. Zmluva znela na zabezpe-
čenie kultúrnej činnosti v klube. 
Kultúrna práca sa dá robiť všade 
rôznymi formami.

Mal som však víziu najprv 
zušľachtiť priestory klubu. Pre-
bieliť steny, ponatierať umakart, 
položiť dlažbu v sociálnych 
miestnostiach, urobiť poličky, 
opraviť stoličky, kreslá. Mal som 
šťastie, lebo Jozef Horník sa po-
dujal urobiť dlažbu, navŕtať die-
ry, opraviť prah, vymeniť vstup-
né dvere. Pani Sokirková sa po-

dujala nalepiť tapety. Milan Har-
man opravil poštovú schránku. 
Ženy zo samosprávy pomohli 
pri generálnom upratovaní, zor-
ganizovali tiež jarné upratovanie 
v okolí klubu. Vedúci klubu vy-
hotovil dve nástenky o histórii, 
ale aj o súčasnosti klubu, ktoré 
doplnil fotografiami.

V marci na hodnotiacej 
schôdzi si dôchodcovia stanovili 
plán činnosti na ďalšie obdobie. 
Chcú zaviesť knihu osobností, 
vytvoriť izbu tradícií.

V spoločnosti možno za-
znamenať hlasy, načo to všetko 
robiť, koho to ešte zaujíma. Na 
tieto kuvičie hlasy možno odpo-
vedať, že žijú medzi nami ľudia, 
ktorí stratili partnera, žijú sami, 
ako sa hovorí medzi štyrmi ste-
nami. Človek potrebuje človeka, 
aby sa mal s kým pozhovárať, 
niekomu sa vyžalovať či po-
chváliť. Aj o tom je činnosť klu-
bov dôchodcov.

Mikuláš Adzima

Človek potrebuje človeka

z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených na III. za-
sadnutí MsZ Michalovce dňa 19. apríla 2011.

Ing. Jozef SokologorSký:

Žiadam TazS mesta Michalovce o vyčistenie kanalizačných vpus-
tov v priestoroch medzi Ulicou kpt. Nálepku a Námestím oslobodite-
ľov (jedná sa maximálne o 2 - 3 kanalizačné vpusty).

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Vami spomínané kanálové vpusty na Ulici kpt. Nálepku boli vyčiste-

né v poslednom týždni mesiaca apríl.

Ing. MIchal STrIčík, PhD.:
1. Vo volebnom obvode č. 5 – Stráňany je jazierko Baňa, kde v časti 

pod reštauráciou dochádza k erózii jazierka s tým, že časť vody pomalič-
ky už prechádza k chodníku. Myslím si, že by bolo vhodné upraviť tento 
breh či už v rámci pripravovanej úpravy tejto plochy alebo nezávisle od 
toho, aby sme predišli väčším problémom, ktoré súvisia s poškodením 
chodníka, prípadne aj ohrozením chodcov, ktorí po ňom chodia.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Problémom sa budú zaoberať TaZS, ktoré zabezpečia úpravu poško-

deného brehu jazierka do konca júla 2011. 
2. V minulosti Topolianska ulica z obidvoch strán bola upravená 

dopravnými značkami, ktoré zakazovali vjazd nákladných vozidiel na 
túto ulicu. V uplynulom období, kedy dochádzalo v meste k pozitívnym 
zmenám, jednak k rekonštrukcii futbalového štadióna, ako aj k úpra-
vám chodníka na Topoliansku ulicu, tieto značky boli odstránené a jed-
noducho teraz dochádza k zneužívaniu ulice nákladnými autami. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru vý-
stavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:

Problém, ktorý je v interpelácii popísaný, avizovali už občania z mest-
skej časti Topoľany na verejnom zhromaždení, preto sa ním odbor výstav-
by, životného prostredia a miestneho rozvoja zaoberá dlhšie. Spoločne 
s dopravným inšpektorátom PZ SR pripravujeme zmenu dopravného zna-
čenia, ktorá sa dotkne všetkých troch vjazdov, a to : z I/18 smer od Petro-
viec do mestskej časti Topoľany; z križovatky I/18 smer Humenné, odboč-
ka Suché, Ul. letná; a spomínaná Ul. Hviezdoslavova, smer Ul. topolianska. 
Keďže ide o vjazdy a výjazdy zo štátnej cesty, proces musí odsúhlasiť aj 
Krajský úrad pre cestnú dopravu a komunikácie v Košiciach. Po schvaľo-
vacom procese budú značky B6 -Zákaz vjazdu nákladných motorových 
vozidiel a dodatková tabuľa E12 s textom „Nad 30 ton“ osadené.

                                                                          pokračovanie nabudúce

Bývalé svetové tenisové hviezdy Dominik Hrbatý a Karol Kučera navští-
vili 17. mája naše mesto. Najprv absolvovali prijatie u primátora mesta 
Viliama Zahorčáka. Potom navštívili miestne tenisové kurty, kde si za-
trénovali s mládežou. Podvečer sa postarali v michalovskej Chemkostav 
aréne o skvelú šou. Hrbatý a Kučera ukázali, že tenisovú raketu stále 
ovládajú na výbornú a diváci boli maximálne spokojní. Karol Kučera 
(37-ročný) bol počas kariéry vo svetovom rebríčku najvyššie na šiestom 
mieste, šestnásťkrát bol vo finále turnajov ATP, z toho šesť vyhral. Do-
minik Hrbatý (34-ročný) bol v rankingu ATP najvyššie dvanásty, dvad-
sať jedenkrát bol vo finále turnajov ATP, z toho osem vyhral.            ip

Ak hľadáte odpoveď na túto 
otázku, dúfam ,že vám nasle-
dujúci článok pomôže. 

Osobne som presvedčený, 
že vyformovať si postavu sa 
môže podariť úplne každému. 
Hovorím to na základe svojich 
skúseností osobného trénera, 
ktorý niekoľko rokov pôsobil 
v Londýne. 

Rozhodujúcu úlohu ako 
rýchlo a do akej miery sa vám to 
podarí, zohráva vaše odhodlanie, 
chuť uspieť a na mieru šitý prog-
ram na vyformovanie postavy. 

Počas zostavovania progra-
mov na vyformovanie postavy, 
hlavne u žien sa najviac osved-
čilo funkčné cvičenie. 

Dobré na tomto druhu cvi-
čenia je to, že jeden cvik sa dá 
upraviť tak, aby slúžil na vyfor-
movanie napríklad brušných 
svalov a jednoduchou zmenou, 
povedzme postoja, môže slúžiť 
k formovaniu sedacích svalov. 
Cviky sú jednoduché na pre-

vedenie a zvládne ich aj úplný 
začiatočník. Tento typ cvičenia 
sa dobre osvedčil pri individu-
álnych tréningoch, ale aj cviče-
ním v skupine. Pretože cvičiť 
sa dá aj bez použitia náradia, 
s klientmi sme trénovali aj 
doma alebo vonku v prírode. 

Ak aj vy chcete mať toto leto 
vyformovanú postavu, mám tu 
pre vás jednoduchý funkčný 
cvik na vyformovanie stehien, 
brucha a sedacích svalov. Všet-
ko, čo k tomu potrebujete, je 
stolička. Sadnite si na ňu a hneď 
sa postavte, zopakujte 20-krát. 
Cvik môžete zopakovať den-
ne dva či trikrát. Verím, že ak 
s cvičením vydržíte, čoskoro 
začnete pozorovať prvé výsled-
ky a budete sa cítiť lepšie. 

Existuje aj skupina na Face-
booku pod názvom: „Ako byť 
štíhla, zdravá a páčiť sa v Mi-
chalovciach“, kde nájdete tipy 
a cviky ako si vyformovať postavu.  
psleis@yahoo.co.uk      Peter Šleis 

ako byť štíhla a páčiť 
sa toto leto?

S príchodom jari sa v ma-
terskom centre Drobec udialo 
niekoľko zmien. V príjemnom 
teplom počasí mamičky s deťmi 
uprednostňujú pobyt  vonku, 
čomu materské centrum pris-
pôsobilo otváracie hodiny herne 
a zameralo sa na organizovanie 
akcií v prírode a realizáciu rôz-
nych podujatí pre deti.  

Novinkou sú cvičenia pre ma-
mičky s bábätkami a možnosť pri-
hlásiť sa na kurz plávania s detič-
kami pod dohľadom inštruktorky 
Ivany Kohútovej. U detí majú 
úspech rytmicko–pohybové ak-
tivity v herni materského centra, 

kde sa spoločne s mamkami učia 
detské pesničky a riekanky. 

V máji zorganizovalo materské 
centrum aj kultúrne podujatie s 
názvom Mamkám z lásky. V zau-
jímavom programe vystúpili žiaci 
z tanečného krúžku ZŠ Krymská, 
ktorý vedie Mgr. Ľubomíra Drá-
bová, detičky z MŠ Leningradská 
a žiaci hudobného a tanečného 
odboru ZUŠ na Ul. Štefánikovej 
v Michalovciach. Úprimné poďa-
kovanie patrí všetkým účinkujú-
cim. Viac informácií a fotografie 
z akcií MC Drobec nájdete na 
stránke  www.mcdrobec.sk

     Mgr. Adriana Jacečková

aktivity v mc Drobec



� kultúRa – školstvo

DoNSkí kozácI
V programe zaznejú pravoslávne 
liturgické spevy i ľudové piesne.

1. 6. 2011 – 18.00 hod. Veľká sála MsKS 
Vstupné 10 €

Mestské finále súťaže v speve populárnych piesní
haVraNa 2011

8. 6. 2011 – 9.30 hod. Tribúna pri MsÚ

VereJNý koNcerT ŽIakoV zUŠ
7. 6. 2011 - 17. 30 hod. 

Veľká sála MsKS

alexaNDer eckerDT 
(grafika, kresba, maľba)

1. 6. 2011 – 30. 6. 2011 
Malá galéria MsKS

27. - 28. 5 piatok, sobota  o 19.30 hod. 
29. 5. nedeľa o 17.00 a 19.30 hod. 
PIráTI karIBIkU USA/2011/
V NezNáMYch VoDách
/akčný, dobrodružný, fantasy/  Premiéra
Vstupné: 2,70€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Dolby Surround 7.1 Slovenské titulky

celoSloVeNSká PreMIÉra
2. 6. štvrtok o 18.30 hod. 
3. - 5. 6. piatok, sobota, 
nedeľa o 16.00 a 18.00 hod. 
6. 6. pondelok nepremieta sa 
7. 6. utorok o 18.30 hod.
kUNg fU PaNDa 2 
USA/2011/
/rodinná komédia/
Vstupné: 2.80€                    
Ml. prístupný 
Slovenský dabing  

2. 6. štvrtok o 20.00 hod.
3. - 5. 6. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
Thor USA/2011/
/akčná fantasy/  Premiéra
Vstupné: 2,70€     Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

8. 6. streda o 19.00 hod. 
Bella  USA/2006/            
/dráma, romanca/
Vstupné: 2,00€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenský dabing

10. – 12. 6. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.  
zDroJoVý kÓD USA/2011/ 
/thriller/  Premiéra
Vstupné: 2,30€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České  titulky

mestské kultúrne stredisko

Program kina centrum

Dva týžDne v kultúRe michalovčan informuje

spoločenská rubrika

Adam Timko, 56-ročný

Anna Saboviková, 86-ročná

Peter Purdeš, 92-ročný

Mgr. Anna Medvecová, 66-ročná

Michal Ihnát, 67-ročný

Michal Stričik, 84-ročný

Alžbeta Harmanová, 89-ročná

Ing. Rudolf Jaščúr, 67-ročný

Anna Balogová, 70-ročná

Mária Šarová, 77-ročná

Karel Svobodník, 68-ročný

navžDy sme sa RozlúČili s týmito obČanmi nášHo mesta

Ján Varga
Richard Fáber
Emma Foľtová

Peter Bajko

vítame meDzi nami našicH najmenšícH

P o ď a k o v a n i e

S p o m i e n k y
Dňa 29. mája 2011 uplynú 2 roky, 

kedy nás navždy opustil 
drahý otec a dlhoročný priateľ 

faBIáN orgoVáN

Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu tichú spomienku.

dcéra Laura a Edita

Pobyt v škole v prírode bol 
pre deti Materskej školy na 
Leningradskej ulici nielen bo-
hatým emocionálnym zážit-
kom ale aj veľkou príležitosťou 
rozšíriť si vedomosti z fauny a 
flóry našich lesov. A zároveň 
obrovskou skúsenosťou prežiť 
pár dní bez svojich mamičiek, 
či oteckov. Deti sa naučili do-
držiavať zvolené pravidlá, re-
špektovať ostatných, spolupra-
covať a navzájom komunikovať. 
Všetci skúmali lupami rastlinky 
a drobné živočíchy, zhotovovali 

herbár, zaznamenávali do ka-
lendára prírody a počasia svoje 
pozorovania, maľovali na kôru, 
kamene, drevo. 

Spoločné hry, piesne, roz-
hovory, diskotéka, opekačka pri 
ohníku, hľadanie pokladu, nočné 
pátranie s baterkami i večerná 
pyžamová párty - to všetko sú 
nezabudnuteľné spoločne preži-
té chvíle, ktoré určite zanechali 
krásne stopy v detských srdieč-
kach. A hlavne, že sme sa všetci 
vrátili domov zdraví, bez úrazov 
a plní zážitkov.        Iveta Baková

škola v prírode

V uplynulých dňoch sa 
uskutočnila celoslovenská vý-
tvarná súťaž, ktorú organizoval 
Slovenský zväz záhradkárov. 
Súťaž s názvom Záhradka, akú 
by som chcel mať, sa stretla s 
veľkým záujmom v základných 
a materských školách. Celkovo 
do súťaže prišlo 2529 výtvar-
ných prác z celého Slovenska. 
Odborná porota pod vedením 
akademického maliara Miro-
slava Cipára vybrala 117 víťaz-
ných prác. Tieto práce sa pre-

zentovali na veľtrhu Záhradkár 
v Trenčíne. Taktiež budú vys-
tavené aj na medzinárodnom 
poľnohospodárskom veľtrhu 
Agrokomplex v Nitre. 

Z okresu Michalovce sa sú-
ťaže zúčastnilo 7 škôl s 57 prá-
cami. Krásne vecné ceny získali 
- Alenka Mihaliková, Alžbeta 
Halagovcová, Anna Sovičová, 
Tomáš Komárik a Mária Medvi-
ďová. Týmto deťom, ale aj všet-
kým ostatným zúčastneným sr-
dečne blahoželáme.                szz

Deti maľovali záhradku

V sobotu 21. mája 2011 sa žiaci michalovskej Súkromnej umeleckej 
školy Talent-Um pod vedením pani učiteľky Maríny Gregovej zúčast-
nili prvého ročníka celoslovenskej tanečnej súťaže PRE-DE-TA v Ko-
šiciach. Súťažilo sa v 9 kategóriách. V konkurencii 132 choreografií 
sa žiaci našej školy opäť nestratili. Okrem dvoch prvých miest, dvoch 
druhých miest a jedného tretieho miesta získali aj cenu za osobitný 
tanečný výraz a hlavnú cenu poroty za choreografickú tvorbu. Žiakom 
a pedagógom srdečne blahoželáme.                    RNDr. Ľubica Ferková

P o ď a k o v a n i a
Týmto chcem vyjadriť poďakovanie 

za príkladnú starostlivosť personálu GP 1 
pod vedením primárky MUDr. Eriky Rusinovej 

a taktiež MUDr. Henriete Popjakovej 
počas hospitalizácie mojej matky Anny Sabovikovej

                                                                    s úctou dcéra

Chcem sa poďakovať 
kardiológovi MUDr. Antonovi Ulbrichtovi, 

lekárovi Zdravotníckeho strediska 
Dr. Alberta Schweitzera, s.r.o., 

za ozajstnú príkladnú starostlivosť o moje zdravie. 
Ďakujem za jeho ľudský prístup, obetavosť a pozornosť. 

Patrí mu úcta a poďakovanie. MUDr. Ulbricht je vynikajúci 
odborník, zaslúži si verejné poďakovanie a pochvalu.

                                                             vďačná pacientka

Dňa 19. mája 2011 nás navždy opustila

OĽGA BUJDOŠOVÁ

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 
ktorí ju prišli vyprevadiť na jej poslednej ceste.

                                                      smútiaca rodina

Dňa 17. mája 2011 uplynul rok, kedy 
nás opustila drahá mamička a babička 

MárIa NoVYSeDlákoVá

Ďakujeme za účasť všetkým, ktorí na ňu 
nezabudli a spomínajú spolu s nami.

smútiaca rodina

Dňa 18. mája 2011 uplynul rok, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko 

MIkUláŠ TIrPák 

s láskou spomínajú manželka Oľga, 
syn Marek, dcéra Olga a vnučky 

Katka s Kajkou

základná umelecká škola

S p o m i e n k a
Dňa 25. mája 2011 uplynulo 13 rokov 
od smrti manželky, mamky, babky 

Anny HAJDUOVeJ

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

spomína manžel, dcéra Renáta, 
synovia Norbert a Ján a vnúčatá

Matúš Meško 
a Monika Kuriplachová

Ing.Peter Žembera 
a Ing.Gabriela Hrabovská

Jozef Kráľ 
a Mgr.Mária Marcinová

Mgr.Miroslav Bliščák 
a Ing.Michaela Volčková

Ján Rakár 
a Zuzana Babuláková

Do stavu manželskéHo vstúPili tieto snúbenecké PáRy:

Pod týmto názvom sa nies-
lo v  poradí druhé kultúrne 
podujatie, ktoré bolo venova-
né stému výročiu príchodu T. 
J. Moussona do Michaloviec. 

Mousson žil a tvoril v Mi-
chalovciach v r. 1911 – 1944. 
Mousson, ktorý s východným 
Slovenskom – osobitne však 
so Zemplínom zrástol, sa sám 
považoval za naturalizovaného 
Zemplínčana. Všetok svoj talent 
venoval tomuto malému kúsku 
zeme. Ako prvý maliar vytvo-
ril akúsi výtvarnú monografiu 
Zemplína. Kultúrne podujatie  
pozostávalo z dvoch častí - náv-
števníci mali najprv možnosť 

nazrieť viac do súkromia tohto 
umelca prostredníctvom  čítania 
jeho listov, ktoré  písal svojmu 
otcovi, rozhovorov, ktoré posky-
tol novinárom  a  rozhovoru s 
jeho  manželkou Klárou  Mous-
sonovou, rodenou Irmanovou.

Po ukončení prvej časti sa 
účinkujúci a diváci presunuli 
do priestorov Hvezdárne, kde 
boli vystavené štúdie, akva-
rely, kresby T.J.Moussona a 
predmety z jeho pozostalosti. 
Riaditeľka hvezdárne Mgr. 
Gabriela Kramareková umož-
nila návštevníkom aj večerné 
pozorovanie Mesiaca.

PhDr. Alena Vasiľová

literárna noc

výstavy

Základná umelecká škola, 
Štefánikova 20  bola  už po  tretí-
krát organizátorom  súťaže pop–
rockových skupín  pôsobiacich 
pri  ZUŠ košického a prešov-
ského kraja Zemplín POP 2011. 
Po úspešných dvoch ročníkoch, 
ktoré sa konali v koncertnej sále 
ZUŠ, sa tretí konal v priestoroch 
veľkej sály  MsKS z dôvodu stá-
le narastajúceho počtu skupín.  
Predstavilo sa  13 hudobných 
skupín,  ktoré boli rozdelené do 

troch kategórií. Porota v zložení 
Andrej Karlík (momentálne člen 
skupiny Oskara Rózsu), Marek 
Sarvaš (člen kapely speváčky 
Kristíny) a Marek Dobránsky, 
(pôsobiaci koncertne v Maďar-
skej republike) pozorne počúvala  
a bola doslova nadšená z niekto-
rých výkonov súťažiacich. Vo 
všetkých kategóriách boli  vy-
hlásené prvé tri miesta a ocenení  
boli aj najlepší inštrumentalisti 
a speváci.                Attila Balogh

zemplín PoP �011
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Dva týžDne v šPoRte
xxIx. ročNík MeSTSkeJ ŠPorToVeJ olYMPIáDY 

MIchaloVSkých záklaDNých ŠkÔl 
V aTleTIke a kolekTíVNYch ŠPorToch

Basketbal, volejbal - zápasy v skupinách ch+d
31. 5. 2011   8.00 – 12.00 hod.

hádzaná-finálové zápasy ch+d
31. 5. 2011   8.00 – 13.00 hod.

atletika
1. 6. 2011   9.00 – 13.00 hod.  

Basketbal, volejbal-finálové zápasy ch+d
1. 6. 2011   9.00 -  12.00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342

DeŇ JUŽaNoV
3. 6. 2011   16.00 hod.

Info: Mgr. Martin Nebesník, č. tel.0907144008

x. ročNík MeSTSkeJ ŠPorToVeJ olYMPIáDY 
MaTerSkých ŠkÔl

8. 6. 2011   9.00 hod.
Info: Anna Veľková, č. tel. 0949315664

basketbal
VII. ročNík MeDzINároDNÉho TUrNaJa 

ŠTYroch kraJíN V-4 SBa ŽIakoV a JUNIorIek
3. – 5. 6. 2011   14.00 hod.

Info: Ladislav Janošov, č. tel.0903655843

Futbal
Mfk zeMPlíN – Mfk koŠIce

I. LSŽ U 15, U 14-24.  kolo   28. 5. 2011   10.00 a 12.15 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

fk ToPoľaNY – TJ lokoMoTíVa MIchaľaNY
V. LD sk. J-V-23. kolo   28. 5. 2011   14.00 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524

Mfk zeMPlíN – Mfk VraNoV N/T.
I. LMŽ U 12, U 13-23.  kolo   28. 5. 2011   14.00 a 15.30 hod.

Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

Mfk zeMPlíN – fk BoDVa MolDaVa
I. liga mužov-33. kolo   28. 5. 2011   17.00 hod.

Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

Mfk zeMPlíN – Šk SloVaN BraTISlaVa
I. LS/MD-31. kolo   29. 5. 2011   11.00 a 13.15 hod.

Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907

fk ToPoľaNY – fc PIVoVar Veľký ŠarIŠ
III. liga mužov-28. kolo   5. 6. 2011   10.30 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524

Šk VrBoVec – oŠk BeŽoVce
III. A trieda mužov M-ObFZ-25. kolo   5. 6. 2011   17.00 hod.

Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483 

HáDzaná
MaJSTroVSTVá SloVeNSka 

STarŠích DoraSTeNIek
4. - 5. 6. 2011

Info: Pavol Mačičák  č. tel. 0918627518

jacHtinG
JachTárSke PreTekY 

o Pohár STaroSTU kalUŽe
28. – 29. 5. 2011   9.00 hod.

Info: Gabriel Max, č. tel. 0907535404

tuRistika
SláNSke VrchY - PoDhraDNík

21. 5. 2011   8.00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

malý oznamovateľ
kúpa – predaj – prenájom/byty

• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiadaným 
pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.  0903 278 538

• Dám do prenájmu dom na Zemplínskej šírave vhodný na pod-
nikanie alebo ubytovanie.  0907 534 726

• Predám rodinný dom v obci Zalužice na rohovom pozemku 
o výmere 1 658 m2. Cena 130 000 € alebo dohodou. Okamžite 
voľný na bývanie.  0907 953 427, Ing. Jozef Sabol, Prešov

• Predám chatu na Domaši. Cena dohodou.  0905 137 972
• Dám do prenájmu garáž pri Zekone.  0919 716 152

Rôzne
• Predám 3 spálňové dvojdverové skrine. Cena dohodou.  6283 249
• Predám za výhodných podmienok CERAGEM.  6422 933, 

volať o 19.00 hod.
• Predám Škodu Felíciu za 2 000 €. Auto je vo výbornom stave, garažo-

vané, platná STK do 05/2012, jediný vlastník. Farba zelená tmavá, rok 
výroby 2000, najazdených 35 756 km, výkon 50 kW, nové pneuma-
tiky a akumulátor. Doplnková výbava – ťažné zariadenie, autorádio 
AIWA, autokoberce, veterné clony bočných okien ...  0905 139 606

• Predám lacno nový bicykel zo zdravotných dôvodov. 
  0902 235 354
• Predám maringotku zariadenú na ubytovanie s elektrickou in-

štaláciou.  0907 534 726

služby
• Kvalitné nátery striech + strojové čistenie od machu, špiny (škrid-

la, eternit, Bramac ...) zn. strecha ako nová  0905 513 618
• Na náhrobný kameň vysekám a pozlátim písmo.  0910 497 291

Práca
• Prijmeme obsluhujúci personál do zábavného centra v Michalov-

ciach. Nástup možný ihneď. Ďalšie informácie na  0905 647 032

n fUTBalISTI Mfk zeMPlíN DrUhí
Prvoligoví futbalisti MFK Zemplín Michalovce privítali v ďalšom 
majstrovskom zápase Lučenec. Zápas sa skončil 3:2 (1:1). Domáci 
už prehrávali 2:1, ale v závere to otočili. Majú na svojom konte 
48 bodov a lepšie skóre ako tretia Rimavská Sobota. V stredu 25. 
mája o 17.00 hod sa Michalovčania predstavili v predposlednom 
kole na ihrisku v Dolnom Kubíne (8. miesto) a v sobotu hostia 
v poslednom kole Moldavu nad Bodvou (6. miesto). Majú šancu 
obsadiť druhú priečku, čo by bol veľký úspech. 

n rIcharD ŠechNY V DUkle
Michalovská prvoligová hokejová Dukla je v plnej letnej prípra-
ve na nový ročník. Veľkou posilou medzi hráčmi je Michalovčan 
Richard Šechny, ktorý viac rokov obliekal dresy v extralige. Roz-
hodol sa vrátiť domov, ťahá ho rodina. Veríme, že Rišovi sa bude 
doma dariť. Novým kormidelníkom prvoligovej Dukly v ďalšom 
ročníku bude J. Ihnačák.

n VlaDo hIrJak úSPeŠNý
V slovenskej Kajni sa bežal už po 27-krát cestný beh – Kapušanská 
desiatka. Bol zároveň medzinárodným behom IPA. Štartovalo 78 
pretekárov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Z nášho 
okresu sa ho zúčastnilo 16 bežcov. Zo samotných Michaloviec 
boli štyria. Najúspešnejším bol Vladimír Hirjak (AC Michalovce) 
časom 42:26 minút pred klubovým kolegom Jozefom Doležalom 
42:39 min. Patrí im 29. a 30. miesto. Peter Jurdák mal čas 44:18 
min. a Ľudmila Falisová 1:05:11 hod. a skončila na 75. mieste. 
Obaja tiež z AC Michalovce.

n BUDú háDzaNárI V exTralIge?
Hádzanári michalovského WIND LANDU obsadili v práve skon-
čenom ročníku 3. miesto. Na jar pod vedením trénera P. Jana pre-
hrali iba v Prešove proti extraligovej rezerve. Druhá skončila Šaľa. 
Do konca tohto mesiaca sa má na SZH rozhodnúť, či Michalovce 
budú od nového ročníka extraligové. Verme, že tomu aj tak bude. 
K výsledkom chlapcom gratulujeme.                                            ka

k r á t k o  z o  š p o r t u

M E S T O  M I C H A L O V C E
Mestský úrad, námestie osloboditeľov č. 30

VYHLaSUJe

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchod-
ného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte 
na nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk)

 
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných 
návrhov v hmotnoprávnej lehote, 15. júna 2011 do 12.00 hod., sú 
zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.
michalovce.sk
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Mestský úrad Michalovce bol v uplynulú sobotu v telocvični Základnej 
školy na Ulici krymskej v Michalovciach organizátorom V. ročníka me-
dzinárodného volejbalového turnaja zmiešaných družstiev zamestnan-
cov mestských úradov partnerských miest. Za účasti štyroch družstiev 
a to Mestského úradu Vyškov, Mestského úradu Jaroslaw, domáceho 
družstva Mestského úradu Michalovce a družstva Základnej školy na 
Komenského ulici v Michalovciach sa vo „volejbalovom maratóne“ ví-
ťazom stalo družstvo Mestského úradu Michalovce (na snímke).

M E S T O  M I C H A L O V C E
Mestský úrad, námestie osloboditeľov č. 30

ZVereJŇUJe ZáMer
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

v znení neskorších zmien a doplnkov

PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom prenájmu, nebytové priestory nachádzajúce sa 

v objekte na Ul. športovej č. 29 v Michalovciach

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmot-
noprávnej lehote, 15. júna 2011 do 12.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

M E S T O  M I C H A L O V C E
Mestský úrad, námestie osloboditeľov č. 30

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

ného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj:

stavby č. súp. 994 (bývalá ubytovňa ZEKON), postavenej 
na parcelách p.č. 4693/1 a 4693/2 (tieto parcely, ako aj priľahlé 

parcely nie sú vlastníctvom Mesta Michalovce), vedenej na LV č. 
5157 v k.ú. Michalovce, ktorá je vlastníctvom Mesta Michalovce

Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všet-
ky vyhlásené podmienky oVS je potrebné doručiť na adresu vyhla-
sovateľa v termíne do 13. júna 2011 ( pondelok ) do 12.00 hod. v 
zalepenej obálke s označením: „UBYtoVŇa ZeKon - neotVáraŤ„

návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný. oprava 
chýb v predložených návrhoch sa vylučuje. Začiatok obhliadky 
predmetu ponuky sa stanovuje na 07.06.2011, v čase od 8.00 
– 8.15 hod so stretnutím na Mestskom úrade - odbor hospo-
dárenia s majetkom, Nám. slobody 1, Michalovce  kancelária č. 
281 ( budova bývalého OÚ, 2. poschodie, nová časť ). Výsledky 
obchodnej verejnej súťaže budú záujemcom oznámené písomne 
do 30 dní po schválení v mestskom zastupiteľstve.  Bližšie infor-
mácie dostanete na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský, č. dv. 281.

VýZVA
Výbor ZO SZZP v Michalovciach 

vyzýva svojich členov, aby si vyrovnali členské príspevky 
za chýbajúce obdobie a zároveň aby doniesli členské preukazy 

na kontrolu, poprípade výmenu.

Kontakt:
 Jindra Germušková č. t. 0918 436 651
 eva tatarková č. t  0907 990 181 
 Jaroslav Koščo č. t. 0905 366 312

Kontrola (výmena, informácie, vyrovnanie príspevkov) 
v kancelárii Okresnej rady SZZP v Michalovciach 

na Nám. osloboditeľov 77, č. dverí 18 (bývalý súd)
každú stredu  10.00 hod. – 12.00 hod.

V stredu 18. mája sa priesto-
ry pred michalovským Mest-
ským úradom zapĺňali množ-
stvom športových nadšencov 
a vyznávačov rôznorodého po-
hybu, hudby a dobrej zábavy. Už 
od skorého rána bolo zrejmé, že 
počasie Michalovčanom pra-
je, čo sa napokon odzrkadlilo 
i na množstve účastníkov, kto-
rých celkový počet sa v závere 
dňa ustálil na čísle 716. Medzi 
tými, ktorí prišli pomôcť deťom 
s autizmom zo Spojenej ško-
ly internátnej na Školskej ulici 
v Michalovciach nechýbali ani 
zástupca primátora Benjamín 
Bančej, ale i športové osobnosti 
ako Richard Šechný, Dušan Da-
niš, Nikol Čupková, Vladimír 
Hirjak a mnohí ďalší. Na non-
stop bežeckom páse sa okrem 
množstva žiakov základných 
a stredných škôl predstavili i čle-

novia športových klubov, medzi 
inými i HK Iuventa, MFK Zem-
plín, HK Dukla, ŠK Comenium, 
HC winLand, či 1.Basketbalový 
klub – ženy a muži. Všetci zain-
teresovaní tak prispeli svojimi 
desiatkami metrov k výslednej 
vzdialenosti 84,3km, čím sa im 
o rovných 100metrov podarilo 
pokoriť vzdialenosť ubehnutú 
na bežeckom páse v Košiciach. 
Suma, ktorá z rúk generálneho 
riaditeľa spoločnosti Východo-
slovenská energetika p. Nor-
berta Schürmanna putovala na 
symbolickom šeku tohtoročné-
mu obdarovanému subjektu, 
predstavovala nakoniec úcty-
hodnú čiastku 3 274 Eur.

Veľké „ĎAKUJEME“ preto 
patrí všetkým partnerom po-
dujatia a samozrejme všetkým 
tým, ktorí prišli a svojou účas-
ťou pomohli dobrej veci.        ts

úspešná premiéra

 ekonomická univerzita v Bratislave, 
Podnikovohospodárska  fakulta v Košiciach, 

pedagogické pracovisko Michalovce
pripravuje

PRíPRAVNý PRIJíMAČKOVý KuRZ 

LASt MINutE
Miesto konania: Podnikovohospodárska fakulta eU

 Masarykova 9, 071 01 Michalovce
 rozsah kurzu: 16 hodín á 2,50 eur

(8 hodín matematika, 4 hod. cudzí jazyk, 4 hod. ekonomika)

 termín kurzu: 3. a 4. júna 2011 v čase od 8.30 do 16.15 hod.
 Bližšie informácie: osobne na vyššie uvedenej adrese

telefonicky na čísle 056/64 313 33
e-mailom: eumi@euke.sk


