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Poslanci schválili zmeny 
v nariadeniach mesta

ZOS Michalovce

vyhlasuje 13. ročník súťaže

Zemplínske pero

uzávierka súťaže 
15. 11. 2011

www.zosmi.sk v zložke Súťaže

V  Základnej  škole  na 
Okružnej  ulici  sa  20.októbra 
uskutočnilo milé stretnutie bý-
valých  učiteľov  –  dôchodcov 
–  pri  príležitosti  Mesiaca  úcty 
k starším.

Iniciátorom akcie bola pred-
metová komisia etickej a nábo-
ženskej  výchovy  pod  vedením 
PaedDr. Márie Skokovej v spo-
lupráci s vedením školy.

Riaditeľka Mgr. E. Kanócová 
privítala  prítomných  dôchod-
cov  v  zborovni  školy.  Potom 
stretnutie  pokračovalo  v  spo-
ločenskej  miestnosti  kultúr-
nym  programom  a  besedou  so 
žiakmi 5. ročníka. Žiaci sa zau-
jímali  najmä  o  to,  ako  učitelia 

trávia  voľný  čas,  aké  predmety 
vyučovali,  či  sa  stretávajú  so 
svojimi  žiakmi,  aké  významné 
osobnosti vyrástli  z  ich žiakov. 
Beseda bola pestrá a zaujímavá. 
Žiaci  žurnalistického  krúžku 
robili  rozhovory,  ktoré  budú 
uverejnené  v  školskom  časo-
pise  Záškolák.  Čestné  miesto 
si  táto akcia našla aj v  školskej 
kronike.  Slávnostným  spoloč-
ným obedom sa milé stretnutie 
ukončilo.

Veríme,  že  táto akcia, ktorá 
sa  už  stáva  tradičnou,  zanechá 
pekné  spomienky  v  našich  vá-
žených  kolegoch  a  mnohé  po-
znatky si uchovajú aj žiaci.                                        

mn

milé stretnutie

Mesto Michalovce a MsKS 
organizujú 

zbierku kníh 
pre Slovenskú knižnicu v Užhorode

Ak máte knihy, ktoré chcete darovať pre túto knižnicu, 
doneste ich do antikvariátu 

Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, 
v čase otváracích hodín antikvariátu. Ďakujeme. Kupón číslo     3
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Rokovanie mestského zastu-
piteľstva viedol primátor mesta 
Viliam Zahorčák. Po voľbe ná-
vrhovej komisie poslanci zobra-
li na vedomie správu o prijatých 
uzneseniach  mestskej  rady  za 
uplynulé  dva  mesiace,  správu 
o riešení interpelácií poslancov 
predložených  na  V.  zasadnu-
tí  MsZ  a  správu  o  výsledkoch 
kontroly hlavnej kontrolórky.

Zasadanie mestských poslan-
cov  pokračovalo  prerokovaním 
celého balíka zmien a doplnkov 
všeobecne  záväzných  naria-
dení  mesta  týkajúcich  sa  náj-
mu  a  podmienok  prideľovania 
nájomných  bytov,  ktoré  sú  vo 
vlastníctve Mesta, resp. sú v sú-
časnosti  vo  výstavbe.  Poslanci 
v rozprave diskutovali o navrho-
vaných riešeniach úpravy týchto 
noriem  z  dôvodu  zjednotenia 
pojmov, lehôt a iných náležitostí 
jednotlivých VZN. Všetky pred-
ložené  návrhy  mestskí  zákono-
darcovia schválili.

Ďalším  bodom  programu 
bol návrh všeobecne záväzného 

nariadenia o rozsahu poskytova-
nia sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby 
v meste Michalovce. V dôsledku 
nárastu cien médií a ceny DPH 
v tomto roku, dochádza k zvýše-
niu  nákladov  za  služby  spojené 
s bývaním, zaopatrením klientov 
a  zabezpečením  všetkých  ob-
služných činností. Zároveň bolo 
navrhnuté  zavedenie  ostatných 
dodatkových  služieb v Zariade-
ní pre seniorov na Hollého ulici, 
z  dôvodu  zabezpečenia  zvýše-
ných  požiadaviek  samotných 
klientov na upratovanie, pranie, 
žehlenie  a  ošetrovanie.  Napriek 
miernemu  navýšeniu  cien  stále 
sú  ceny  v  uvedenom  zariadení 
podstatne  nižšie  ako  v  podob-
ných  zariadeniach  v  rámci  Slo-
venska.

Po  prerokovaní  predlože-
ného  materiálu  poslanci  návrh 
schválili väčšinou hlasov.

Nasledovala zmena rozpočtu 
Mesta, ktorou poslanci schválili 
zmenu v bežnom a kapitálovom 
rozpočte,  ako  aj  vo  finančných 

operáciách,  pričom  rozpočet 
Mesta  na  rok  2011  navrhova-
ným  rozpočtovým  opatrením 
je vyrovnaný. 

Zmenu rozpočtu na rokova-
nie mestského parlamentu pred-
kladalo aj mestské kultúrne stre-
disko,  pričom  jeho  schválením 
dochádza k navýšeniu nákladov 
aj výnosov o tri tisíc eur.

Poslanci  prerokova-
li  majetkoprávne  záležitosti 
a  prenájom  majetku  mesta. 
Taktiež  schválili  navrhova-
né  zmeny  a  doplnky  vo  VZN 
o  určení  sadzieb  a  stanovení 
podmienok  za  prenájom  ne-
bytových  priestorov,  pozem-
kov  a  hnuteľného  majetku  vo 
vlastníctve Mesta Michalovce. 

Primátor  mesta  predložil 
návrh na vymenovanie náčelní-
ka Mestskej polície Michalovce, 
ktorým sa od 1. januára 2012 na 
základe rozhodnutia poslancov 
MsZ stáva JUDr. Dušan Šanta.

Záver  patril  interpeláciám 
poslancov a diskusii.

Ing. Iveta Palečková

Na svojom šiestom riadnom rokovaní sa stretli poslanci Mestského zastupiteľstva v Mi-
chalovciach, ako obvykle v utorok, 25. októbra v zasadačke mestského kultúrneho stre-
diska. Na programe mali viac ako dve desiatky rokovacích bodov.

V  tomto  roku  už  po  20-krát 
redakcia  našich  novín  pripravuje 
pre  svojich  čitateľov  kupónovú 
súťaž  LUCIA.  Stačí  nazbierať  päť 
kupónov  postupne  uverejňova-
ných  v  našich  novinách,  nalepiť 
ich  na  korešpondenčný lístok 
alebo pohľadnicu a  zaslať  alebo 
doručiť  najneskôr do 7. decem-
bra 2011 do redakcie. Žolík, ktorý 
bude uverejnený s posledným ku-
pónom, môžete použiť v prípade, 
že vám bude chýbať  jeden kupón 
(nie viac). 

Pre výhercov redakcia pripraví 
v spolupráci so sponzormi súťaže 
hodnotné ceny. Prvú cenu – tele-
vízor už tradične venuje redakcia 
Michalovčan.  Ak  bude  vyžrebo-
vaný  rovnaký  výherca  dvakrát 
(rovnaké  meno  a  rovnaká  adre-
sa) lístok sa vyradí zo žrebovania 
a  bude  sa  žrebovať  druhý  lístok. 
Ceny budú odovzdané len výher-
com,  ktorí  sa  osobne dostavia 
s občianskym preukazom.

Účasť zamestnancov mestské-
ho úradu v súťaži je vylúčená.

Kupónová súťaž LUCIA 2011

Sychravý  novembrový  vie-
tor  sa  oprel  do  korún  gaštanov 
a  striasol  z  nich  ďalšiu  náruč 
pestrofarebného  lístia.  List  pa-
dajúci z koruny stromu a človek 
opúšťajúci pozemský život. Aké 
podobné  sú  ich  osudy.  Každý 
z nás klíčil na niektorej vetvičke 
stromu  života.  V  rannej  mla-
dosti  zostávame  v  jeho  košatej 
korune,  rozvíjame  sa  do  krásy, 
zrelosti a keď sa naplní čas náš-
ho žitia,  skončíme pod nohami 
budúcich generácií a staneme sa 
minulosťou. 

Každý  rok  v  Deň  zosnulých 
vraciame  sa  k  hrobom  našich 
blízkych,  ku  ktorým  nás  viažu 
tiché,  bolestné  spomienky.  Pri-
pomíname  si  ich  tváre,  skutky, 

oživujeme  spomienky  a  hľadá-
me v nich a znovu nachádzame 
putá,  ktoré  nás  spájali  -  lásku, 
ktorá  poznáva  svoju  hĺbku  až 
v hodine odpúšťania. A oni všet-
ci, s ktorými sme sa pred mno-
hými rokmi, alebo len nedávno 
rozlúčili,  znovu  ožívajú  pred 
naším vnútorným zrakom. Keď 
na  chvíľu  privrieme  oči,  zdá  sa 
nám, že opäť počujeme ich hlas, 
cítime  dotyky  ich  rúk.  To  však 
iba  vietor  zavial  na  našu  dlaň 
a  naše  oči  zvlhli  od  studenej 
novembrovej rosy, ktorá sadá na 
hroby, kríže a vence. 

Stojíme  nad  krížmi  tých, 
bez ktorých by sme neboli, nad 
hrobmi  tých,  s  ktorými  sme 
prežili  svoj  život,  lásku,  radosť 

a  znovu  si  uvedomujeme,  ako 
nesmierne  nám  chýba  ich  lás-
kavá  náruč,  milovaná  tvár,  po-
hladenie,  hrejivé  slovo.  Navždy 
zostane  prázdne  miesto  všade 
tam,  kde  sme  pociťovali  ich 
blízkosť. To všetko si v Deň zo-
snulých bolestne uvedomujeme 
a zamýšľame sa nad večným ko-
lobehom života a smrti. 

Sychravý  novembrový  pod-
večer  na  Mestskom  cintoríne 
v  Michalovciach  osvetľujú  stov-
ky  blikotajúcich  sviečok.  Každá 
z  nich  vypovedá  o  láske  a  žiali 
nad  stratou  milovaného  človeka. 
Utícha  aj  studený  vietor  v  koru-
nách stromov nad našimi hlavami 
a všade, kam oko dovidí, mihocú 
sa plamienky sviečok...           R.K.   

novembrový čas spomienok

Úzka   1 ks 
Konečná   1 ks
Gagarinova   1 ks 
Agátová   1 ks
Pri mlyne  1 ks
Topolianska   1 ks
Vrbovská /otočka/    1 ks 
Močarianska /oproti PD/  1 ks
Kollára  1 ks
Jilemnického  1 ks
Kmeťa  1 ks
Nábrežie J. M. Hurbana   1 ks

cintorín Topolianska ulica  1 ks
cintorín Močarianska ulica 1 ks 
cintorín Kapušianska ulica 1 ks

V rámci jesenného upratovania 
budú tieto VOK vyvážané pra-
videlne  dvakrát  týždenne,  a  to 
v  pondelok  a  piatok.  Nakoľko 
v  meste  Michalovce  prebieha 
separovaný  zber,  žiadame  ob-
čanov  mesta  Michalovce,  aby 
biologicky  rozložiteľný  odpad 

/konáre stromov, kríky/ uložili 
vedľa VOK.

Upozorňujeme, že VOK sú roz-
miestnené výlučne na uloženie 
objemného  odpadu  občanov 
mesta  a  nie  na  odpad  pochá-
dzajúci z prevádzok a objektov 
podnikateľov.
Po 21. 11. 2011 budú VOK, ok-
rem cintorínov z týchto stano-
víšť, stiahnuté. 

V dňoch 14. 10. 2011 – 21. 11. 2011 sú v meste Michalovce rozmiestnené VOK pre 
občanov mesta Michalovce na uloženie objemného odpadu. VOK budú rozmiestnené 
na týchto uliciach a stanovištiach:

rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov
na objemný odpad pre obyvateľov mesta michalovce počas jesenného upratovania 

Mestské  kultúrne  stredisko 
v  Michalovciach  vás  pozýva 
12. novembra o 16.00 hod. 
do  gréckokatolíckeho  chrámu 
sv.  Ducha  na  vystúpenie  gre-
goriánskych  spevov  v  poda-
ní  súboru  Schola  Gregoriana 
Pragensis  z  Českej  republiky. 
Súbor  sa  radí  medzi  popred-
ných  svetových  interpretov 
stredovekej  duchovnej  hudby. 
Zameriava  sa  na  interpretáciu 
gregoriánskeho  chorálu  pod-
ľa  najstarších  neumatických 
prameňov  z  10.-11.  storočia.  

Schola  Gregoriana  Pragensis 
spolupracovala v  rôznych pro-
jektoch s celým radom špičko-
vých  českých  i  zahraničných 
interpretov ako  Iva Bitová,  Jiří 
Bárta,  Choeur  grégorien  de 
Paris, Zbor japonských budhis-
tických mníchov Óhara Gjosan 
šomjó,  a  s  mnohými  ďalšími 
významnými  svetovými  inter-
pretmi  stredovekej  duchovnej 
hudby.  Poslucháči  i  odborná 
kritika oceňujú na nahrávkach 
a koncertných projektoch dra-
maturgickú  nápaditosť  a  mu-
zikálnu  interpretáciu,  s  ktorou 
súbor  sprístupňuje  repertoár 
ležiaci  pri  samých  koreňoch 
európskej hudobnej kultúry.  

chorály už 
v novembri

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa stretli na šiestom riadnom rokovaní v utorok  
25. októbra v zasadačke mestského kultúrneho strediska. 



�aktuality – názory
z pera viceprimátora

 Koncom októbra a začiatkom novembra je prírodná maliarska pa-
leta najpestrejšia. Slnko nízko nad obzorom chytá dlhé tiene krátkych 
jesenných dní. Občas sa ranné hmly udržia aj v priebehu celého dňa. 
Prízemné mrazíky postriebrujú zaparkované autá a trávnaté porasty. 
Padajúce lístie naznačuje ukladanie sa prírody k zimnému spánku. 
Úroda z polí a záhrad sa pomaličky premiestňuje do skladov. Jesenné 
večery naznačujú čas oddychu a spomienok. Nútia k pohľadu späť za 
uplynulým obdobím roka, hodnoteniu a zamysleniu sa nad všetkým, 
čo nás obklopuje. Prirodzene viac ako inokedy si spomíname na ľudí, 
ktorých sme mali radi, ale už nie sú medzi nami. Častejšie navštevuje-
me miesta ich posledného odpočinku. Nostalgické vybavovanie si okol-
ností, spoločne prežitých chvíľ. Snažíme sa upratať a skrášliť miesta 
ich odpočinku. Je úplne prirodzené, že v priebehu týchto dní nastáva 
najväčší pohyb nielen v blízkosti cintorínov. Je problémom zaparkovať 
čo najbližšie k uvedeným miestam. Hustota automobilov na cestách je 
niekoľkonásobne väčšia ako počas bežných dní. Snaha stihnúť čo naj-
viac, ešte treba ísť ďalej. Deň je krátky a zdá sa ešte kratší. Stretávame 
množstvo známych, s ktorými sme sa strašne dávno nestretli. Ešte je 
potrebné upratať miesto posledného odpočinku, ešte zapáliť sviečku, 
ešte... Počas týchto dní zvykne byť aj viac dopravných nehôd. V zhone 
býva viac srdcových príhod a lekárske služby majú plné ruky práce. 

Nezabúdajme, deň má len dvadsaťštyri hodín. Nezabúdajme na 
ohľaduplnosť na cestách a parkoviskách pri cintorínoch. Nezabúdajme 
na bezpečné  uloženie otvoreného ohňa sviečok. Nepridávajme našim 
hasičom zbytočnú prácu. Pamätajme na ďalšie dni. Na to, že aj na nás 
doma  niekto čaká. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca  primátora  

K pamiatke  zosnulých

V  jeseni  roku  1944  sa  front 
už  nezadržateľne  približoval 
k Michalovciam...

V  tom  čase  už  bola  evaku-
ovaná  aj  michalovská  nemoc-
nica,  a  to  spolu  s  personálom 
i časťou inventáru. 

To,  čo  v  nemocničných  bu-
dovách v Michalovciach ešte os-
talo, v novembri 1944 rozkradli 
občania  aj  vojaci,  „dielo  skazy“ 
potom  zavŕšili  ustupujúce  ne-
mecké  jednotky  (zdemolované 
tak  bolo  ústredné  kúrenie  i  ce-
lé  vnútorné  zariadenie,  vrátane 
okien a dverí). Podľa záznamov 
z roku 1945, ktoré nám zanechal 
MUDr. Ilja Atlas (prvý oficiálne 
menovaný  povojnový  riaditeľ 
nemocnice),  celkové  vojnové 
škody na majetku michalovskej 
nemocnice, spôsobené bombar-
dovaním aj vojakmi, dosahovali 
výšku  153  583  korún  (zničené 
boli napríklad okná, dvere či ce-
lé vodovodné zariadenie). 

Ustupujúci nemeckí vojaci po 
sebe zanechali aj ďalšie škody.

V  septembri  1944  v  micha-
lovskej  nemocnici  praxoval 
(spolu s ďalšími dvoma kolega-
mi) – za stravu a byt – 25-roč-
ný medik Ondrej Lipták, rodák 
z  Obišoviec.  Vtedy  sem  privá-
žali  aj  zranených  nemeckých 
vojakov. 

Po  nariadenej  evakuácii 
z  Michaloviec  odišiel,  no  už 
krátko  po  oslobodení  sa  sem 
vrátil, pričom býval u svojej ses-
try. 

Keď si prezeral zničené mes-
to,  prechádzal  aj  popri  budove 
„Ráczovej  lekárne“ (jej poscho-
dová  budova  stála  na  miestach 
dnešného  hotela  Jalta).  Vošiel 

teda dnu a pokúšal sa nájsť ne-
jaké lieky. Bez úspechu, pretože 
vnútorné  vybavenie  bolo  úplne 
zdemolované. Ondrej Lipták zá-
roveň  patril  k  posledným  náv-
števníkom objektu – o niekoľko 
hodín  neskôr  totiž  explodovali 
nemecké časované nálože a bu-
dovu  úplne  zničili,  pričom  za-
hynulo  aj  niekoľko  sovietskych 
vojakov a civilistov.

Sovietska  vojenská  zdravot-
ná  služba  zriadila  v  tom  čase 
v  Michalovciach  poľnú  nemoc-
nicu  so  siedmimi  oddeleniami, 
ktoré boli umiestnené v rôznych 
častiach mesta.

Chirurgické  oddelenie,  ve-
dené  doktorom  Soboľom,  tak 
sídlilo v jednej z budov okres-
nej  nemocnice,  ďalšie  chirur-
gické  oddelenie  (špecializova-
né na zranenia končatín) bolo 
umiestnené v gymnáziu, inter-
né  oddelenie,  na  čele  ktorého 
stál major Blumberg, pôsobilo 
v priestoroch ľudovej školy na 
dnešnej  Ulici  kapitána  Nálep-
ku (aj toto oddelenie, podobne 
ako  ostatné,  poskytovalo  po-
moc  civilistom,  a  to  prostred-
níctvom  piatich  2-členných 
hliadok,  zložených  z  micha-
lovských  žien,  ktoré  mali  ab-
solvované  kurzy  Červeného 
kríža),  infekčné  oddelenie 
bolo  umiestnené  v  kasárňach 
pod Hrádkom. K ďalším odde-
leniam, ktoré pomáhali i civil-
nému obyvateľstvu, patrila tiež 
protiepidemická  služba  (zasa-
hovala  proti  ohniskám  nákaz 
–  najnebezpečnejším  bol  pri-
tom škvrnitý týfus).

Dr. M. Molnár
dokončenie nabudúce

Príbeh jedného medika

michalovce
návraty v čase

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

aktivity primátora
17. 10.  rokovanie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
18. 10.  účasť na rokovaní Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov
19. 10.  rokovanie so zástupcom tvoriaceho sa Mestského mládež-

níckeho parlamentu
20. 10.   stretnutie s primátorom družobného mesta Jaroslav 
21. 10.  rokovanie s predstaviteľmi kultúrnych inštitúcií v meste
21. 10.  účasť na otvorení Regionálnej konferencie anestéziológov 
23. 10.  odovzdávanie cien na tanečnej súťaži Zemplínska váza
24. 10.  rokovanie mimoriadneho snemu ZMOS v Bratislave
25. 10.  rokovanie mestského zastupiteľstva
26. 10.   stretnutie so zástupcami Olympijského klubu
27. 10.  rokovanie s nájomníkmi v MŠH
27. 10.  prijatie jubilantov v obradnej sieni MsÚ
28. 10.  porada primátora
28. 10.  účasť  na  uvedení  do  života  knihy  z  histórie  Michaloviec 

v Zemplínskom múzeu

Viacerí  členovia  Klubu  dô-
chodcov  na  Zakarpatskej  ulici 
vyvíjajú aktívnu činnosť v rámci 
Slovenského  zväzu  záhradká-
rov.  Pracujú  v  záhradkárskych 
osadách,  ktorých  je  v  okrese 
Michalovce okolo tridsať. Pesto-
vaním zeleniny, ovocia, hrozna, 
liečivých rastlín a kvetov si prá-
cou krátia voľný čas a  tak  sprí-
jemňujú život. 

V  tieto  dni  nastáva  čas  na 
zber  celoročnej  úrody.  Čle-
novia  klubu  dôchodcov  č.4  sa 
rozhodli  v  znamení  hesla  Jeseň 
v  prírode  –  jeseň  života  časť 
zo  svojej  úrody  prezentovať  na 
verejnosti  priamo  v  domácich 
podmienkach.  Z  priestorových 
dôvodov  sme  inštalovali  len 
niektoré druhy zeleniny, ovocia, 
liečivých rastlín a kvetov. Pozor-

nosť vzbudzovali najmä melóny, 
peruánska machovka, známa aj 
pod  názvom  židovská  čerešňa, 
a  niektoré  odrody  jabĺk.  Počas 
prehliadky  si  členovia  klubu 
a  návštevníci  vymieňali  vzá-
jomné  skúsenosti  a  názory  na 
pestovanie  a  ošetrovanie  rast-
lín, aby v budúcich rokoch boli 
výsledky  ešte  lepšie.  Celkový 
pohľad na vystavené vzorky bol 
odmenou  za  vynaložené  úsilie 
a  starostlivosť.  Sme  si  vedomí, 
že je potrebné sústavne sledovať 
nové  trendy,  dopĺňať  poznat-
ky  v  pestovaní  a  ochrane  proti 
chorobám  a  škodcom  zeleniny 
a  ovocia.  Z  tohto  dôvodu  sme 
pripravili aj výstavku niektorých 
odborných  publikácií  s  touto 
problematikou. 

J. Ihnácik

výstava v klube

Každý rok v októbri prebieha Európsky týždeň miestnej demokracie 
(ETMD). Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie občanov Euró-
py o tom, ako pracujú miestne orgány a aké možnosti majú občania 
v rámci rozhodovacieho procesu. V tomto roku sa do ETMD po prvý 
krát zapojil aj Obvodný úrad Michalovce. Prednosta obvodného úradu  
Ing. Jozef Bobík a vedúci odborov obvodného úradu formou diskusie pri-
blížili študentom Gymnázia P. Horova štruktúru , fungovanie a postave-
nie obvodného úradu v systéme verejnej správy Slovenskej republiky.

Aj v  tomto roku sa pri   prí-
ležitosti  Dňa  boja  proti  hladu  
v  Strednej  zdravotníckej  škole 
v  Michalovciach  uskutočnila 
v piatok 14. októbra potravinová 
zbierka. Študentom školy chceli 
takto organizátori priblížiť prob-
lematiku hladovania a chudoby 
v  rámci  Medzinárodného  dňa 
výživy a boja proti hladu. 

Do  zbierky  sa  zapojilo  12 
tried  denného  štúdia,  1  trieda 
večerného štúdia a pedagogic-
ký zbor našej školy. 

Žiaci  nosili  potraviny  ako 
napr. múku, cukor, soľ, zavára-

niny, džem, pudingový prášok, 
detskú  krupicu,  rôzne  druhy 
cestovín,  ryžu,  strukoviny, 
trvanlivé mlieko, med, konzer-
vy,  olej,  ocot,  zemiaky,  zeleni-
nu, ovocie atď.

Nazbierané  potraviny  sa 
rozdelili  na  dve  rovnaké  časti, 
ktoré sme darovali Azylovému 
domu  SČK  v  Michalovciach 
a  občianskemu  združeniu  In-
tegra.  Za  darované  potraviny 
ďakujeme  všetkým  žiakom 
a  pedagogickému  zboru,  ktorí 
sa do zbierky zapojili.

Mrg. Anna Džadová 

deň boja proti hladu 

Skutočne starostlivi ten muj su-
šid Mižo Rašpeľ zo Straňan – taki 
naš veľki lokalpatriot. Dluho cez 
ľeto ho nebulo bo bul u ujca v Bra-
tislave. Ten žije už 50 roki v Petr-
žalke, ale rodak je zo Straňan, dze 
še narodzil a prežil detstvo. Teľo co 
še vracil, na druhi dzeň mi vola: 
– „Andriš, už mi doma.“ „A co 
ujco, jak še ma?“ „Andriš, furt žije 
z nami Straňančanami. Zna aj 
o tim, že na Bilej hure me už zača-
ľi budovac novi cinter na tri etapi. 
Furt mi pripominal: „Mižu, dze 
koliska – tam aj hrob. Co dumaš, 
dze by som mal po šmerci spoči-
nuc, na chtorim mesce?“ „A co ši 
mu poradzil?“ „Ta hutorim mu: 

Ujcu, kec do roka umrece, pocho-
vame vas išče na stari cinter, bo 
tam malo mesta, ale kec še vam 
nebudze ľubic, prechovame vas na 
novi cinter.“ 

A išče še me pital: „A co Miš-
ku, okrem toho, že sce še puščiľi 
do toho novoho cintera, mace išče 
dajaku robotu u tim varošu?“ Ta 
som mu povedzel: „Nemame, 
ujcu, bo co me maľi zrobic, ta me 
zrobiľi, akurat išče u žemi ostala 
marchev i petruška, ci jich treba 
vikopac, bo ma pris dluha žima, 
žebi bulo co do polivki položic.“

Bo co še nestalo, može še stac.
Šicko dobre mojo rodaci!

Andriš zo Straňan 

Z pirka Andriša 
zo Straňan

NoviNy Mistral,
ŠPortovÉ sPrÁvy a MagazíN KsK 

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

Žihadlo
Hosť: MUdr. Janka Stašková, MPh 

riaditeľka RÚVZ
Téma: Nástup vírusových ochorení 

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

zÁzNaM 
Rokovanie mestského zastupiteľstva 

denne od soboty 29. 10. o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS AJ NA
www.TvmiSTrAL.Sk A www.michALovcE.Sk

z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených na V. zasad-
nutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 6. septem-
bra 2011.

ing. JaRoSlaV KaPitaN
Predložil požiadavky obyvateľov, a to:
obyvatelia Sídliska SNP sa na mňa obrátili s požiadavkou, 

či by nebolo možné vytvoriť oplotený priestor na venčenie psov 
v blízkom okolí.

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

V meste Michalovce sú zriadené lokality na venčenie psov v čas-
ti ulíc Švermova za obytným blokom A9, Okružnej v blízkosti sku-
pinových garáží pri bloku H2, Nad Laborcom a na rohu ulíc Jilem-
nického a Okružná. Všetky tieto lokality nie sú oplotené, ale je tam 
umožnený voľný pohyb psa. 

V lokalite Sídliska SNP takýto priestor zatiaľ neexistuje. Nakoľ-
ko je požiadavka občanov na vytvorenie takejto plochy, v spolupráci 
s odborom hospodárenia s majetkom nájdeme vhodnú lokalitu, ktorá 
bude majetkom Mesta Michalovce. Lokalitu bude nutné vybaviť la-
vičkami a košmi na psie exkrementy. Pokiaľ ide o oplotenie lokality, 
neodporúčame ho realizovať, nakoľko si to jednak vyžiada zvýšené 
finančné prostriedky na jeho realizáciu a údržbu. Podľa skúseností 
si existujúce lokality na venčenie psov na území mesta nevyžiadali 
potrebu realizácie oplotení. 

mUDr. FrANTišEk ZiTrický
reagoval na mnohé podnety občanov, bývajúcich hlavne v lo-

kalite pod hrádkom:
v dôsledku prívalových dažďov došlo opakovane k zaplaveniu 

pivníc občanov, k mnohým škodám na majetku (mrazničky, práč-
ky, uskladnené osobné veci a pod.). Upozorňujem, že tento prob-
lém sa netýka len lokality pod hrádkom, ale aj iných častí mesta. 

vzhľadom na vývoj klimatických zmien, zväčšovanie vydlážde-
ných a vybetónovaných plôch (supermarkety a pod.), ale aj rozši-
rovaním zástavby v meste sa ukazuje, že súčasný kanalizačný sys-
tém pre mesto už nevyhovuje, hlavne v dobe prívalových dažďov. 
vznikom tzv. lievikovitého efektu dochádza k zahlteniu kanalizá-
cie a zaplaveniu pivníc, suterénnych priestorov a pod., k vzniku 
rozsiahlych škôd na majetku občanov, nehovoriac o hygienických 
a zdravotných rizikách. Navrhujem preto, aby v spolupráci mesta 
a kompetentnej organizácie bolo vykonané posilnenie stavu ka-
nalizačnej siete a boli vykonané odborné zásahy na zabránenie 
opakovania týchto nepriaznivých dramatických situácií. 

Na interpeláciu odpovedali riaditeľ TaZS mesta Michalove a riadi-
teľ VVS, a.s. závod Michalovce.

Vyjadrenie riaditeľa TaZS mesta Michalovce Ing. Júliusa Oleára:
Uličné vpusty sú zaústené do kanalizácie v správe VVS, a.s., takže 

odtok vody po prívalových dažďoch nedokážeme ovplyvniť. 
Vyjadrenie riaditeľa Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s. závod Michalovce Ing. Olivera Petríka:
VVS, a.s. v rámci plánovanej cyklickej a necyklickej údržby udr-

žuje  kanalizačnú  sieť  –  verejnú  kanalizáciu  v  Michalovciach,  t.j.  aj 
v  lokalite pod Hrádkom v prietočnom stave. Vami popísaný prob-
lém je potrebné riešiť individuálne, t.j. osadením spätných klapiek na 
kanalizačné  prípojky  jednotlivých  nehnuteľností.  V  zmysle  zákona 
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 
odvetviach podľa § 4 odst. č. 8 písm. c) – vlastník kanalizačnej prí-
pojky je povinný zabezpečiť opravu a údržbu kanalizačnej prípojky 
na vlastné náklady.

ing. vLADimír BrANík
obrátila sa na mňa riaditeľka XXii. mš na Ul. švermovej 8, 

kde som členom školskej rady, že neustále dochádza k vandalizmu 
a ničeniu majetku mesta, k rozbíjaniu sklenených výplní okien, 
ničeniu zariadení pre aktivity detí. Preto žiadam mesto michalov-
ce, aby cestou mestskej polície zabezpečilo zvýšenú ochranu tohto 
zariadenia, či už pravidelnejším monitorovaním tejto materskej 
školy, resp. napojením tohto zariadenia na pult centralizovanej 
ochrany alebo inštalovaním monitorovacích kamier, pokiaľ je to 
technicky možné. 

Na interpeláciu odpovedal náčelník Mestskej polície Michalovce 
JUDr. Bartolomej Kudroč:

Materská  škola  na  Ul.  Švermovej  č.  8  je  pripojená  na  pult  cen-
tralizovanej ochrany. Od tej doby nedošlo ku krádeži vlámaním do 
uvedeného objektu. PCO slúži na vnútornú ochranu objektov. Von-
kajšok, dvory a okolie takýmto spôsobom nie je možné zabezpečiť. 
Do úvahy prichádza inštalácia kamier, ale to je investičná záležitosť, 
ktorú budeme konzultovať s príslušným odborom MsÚ.

Čo sa týka zvýšenej ochrany predmetnej MŠ, venujeme tomuto 
objektu obdobnú pozornosť ,ako aj iným objektom v majetku mesta 
a tiež i majetku vo vlastníctve fyzických i právnických osôb. K ob-
jektu sú pravidelné výjazdy na signál z PCO, ako aj operatívne. Nie 
je v silách MsP a zákon o obecnej polícii ju k tomu ani neoprávňuje, 
aby zabezpečovala nepretržitú 24-hodinovú ochranu objektov. Takú-
to činnosť vykonávajú zo zákona iné inštitúcie. 

Požiadavku  znovu  prekonzultujem  s    pani  riaditeľkou  tak,  aby 
sme čo najviac eliminovali vandalizmus v tejto MŠ.

pokračovanie v budúcom čísle

Teraz  vo  veternom  jesen-
nom období  vidíme vo zvýše-
nej  miere  na  verejných  pries-
transtvách  poletovať  papiere, 
plastové  tašky  a  pohodené 
plastové  fľaše.  Odpad,  ktorý 
patrí  do  separačných  kontaj-
nerov. Tie sú pri  troche snahy 
dostupné každému. O tom, aká 
je separácia komunálneho od-
padu dôležitá pre naše životné 

prostredie  i  ďalšie  druhotné 
spracovanie  odpadu,  hádam 
netreba hovoriť. Učia sa o tom 
už  i  tí  najmenší.  Nebuďme 
preto  ľahostajní.  Separujme 
komunálny odpad. Budeme žiť 
v  čistejšom  životnom  prostre-
dí.  Bez  reptania  na  poriadok 
v okolí. Aj tu platí zásada: Kde 
je vôľa, tam je cesta.

Tereza Pavlíková     

Poriadok závisí 
od ľudí  



3 kultúra – školstvo

dva tÝŽdne v kultúre michalovčan informuje

Lukáš Romančák

Richard Macko

Katarína Lakomá

Dominik Jančo

vítame medzi nami našich najmenších
Žiaci  rôznych  vekových  ka-

tegórií zo ZŠ na Ul. T.J. Mous-
sona v Michalovciach zažili 13. 
októbra pekné chvíle v priesto-
roch Mestského úradu pri príle-
žitosti Dňa otvorených dverí. 

Hovorkyňa  mesta  nás  po 
srdečnom  privítaní  prostred-
níctvom  poučnej  prezentácie 
zasvätila  do  historických  i  sú-
časných  pohľadov  na  mesto. 
Dozvedeli  sme  sa  aj  o  rozbe-
hnutých  projektoch  v  meste, 
vyskúšali  si  kreslo  primátora 
v  jeho kancelárii, posedeli sme 
v  rokovacej  sále  a  nazreli  do 
niektorých  úradných  priesto-
rov.  V  informačnej  kancelárii 
MsÚ  nás  pracovníčka  prekva-
pila  svojimi  kvalitnými  vedo-

mosťami o historických pikan-
tnostiach v meste. 

V  druhej  časti  dňa  sme  sa 
presťahovali  do  nezvyčajných 
priestorov  Mestskej  polície  na 
Duklianskej  ulici.  Mestskí  po-
licajti nám popísali  svoj denný 
režim,  ukázali  vybavenie  poli-
cajnej stanice, špeciálne policaj-
né auto so sirénami. V kamero-
vej  miestnosti  sme  videli  naše 
mesto  ako  na  dlani.  Nakoniec 
si  nás  policajti  otestovali  fúka-
ním  do  prístroja  na  zisťovanie 
alkoholu v krvi a podrobili nás 
drogovému testu. Bola to veselá 
bodka za našou návštevou. 

Vedeniu mesta ďakujeme za 
plnohodnotne strávený deň!

Žiačka Janka, 8.A tr.

dvere radnice otvorené

Ing. arch. Michal Bryndza 
a MUDr. Marianna Butalová

Tomáš Fereta 
a Tatiana Komendátová

do stavu manŽelského vstúPili tieto snúbenecké Páry:

Už len kytičku kvetov na hrob 
Ti môžeme dať, 

sviečku zapáliť a s láskou spomínať.

Dňa 27. októbra 2011 uplynuli 3 roky 
od smrti našej milovanej 

dcéry, sestry, tety a švagrinej 

ANNy BAkSovEJ

s láskou spomína smútiaca rodina

Keby sa tak dal vrátiť ten čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť zas Tvoj hlas.

V týchto dňoch uplynie 5 rokov od smrti 
milovaného manžela, otecka a dedka 

GABriELA hoSPoDÁrA

s láskou spomína 
manželka a deti s rodinami

S p o m i e n k y

Dnes  vo  svete  počítačo-
vej  techniky  existuje  len  málo 
domácností,  v  ktorých  by  ne-
bol  počítač  s  internetom.  Aj 
školský  vzdelávací  systém  je 
nasmerovaný  tak,  aby  deti 
po  ukončení  stredoškolského 
vzdelania  ovládali  prácu  s  po-
čítačom a internetom. Vedenie 
detského domova v Michalov-
ciach je si vedomé toho, že deti 
v  ústavnej  starostlivosti  musia 
mať  poskytnuté  možnosti  vy-
rovnať  sa  svojim  vrstovníkom 
aj  v  tejto  oblasti.  Finančné 

možnosti  detského  domova 
sú  však  obmedzené.  Existujú 
však  jednotlivci  a  organizácie, 
ktoré sú ochotné pomáhať. Pat-
rí medzi nich aj Mestský úrad 
v Michalovciach, ktorý posky-
tol detskému domovu finančnú 
dotáciu. Pomocou tohto finan-
čného  príspevku  sa  podarilo 
zakúpiť  počítač  a  vybaviť  ho 
internetom.  Deti  z  detského 
domova  sa  touto  cestou  chcú 
poďakovať  Mestskému  úradu 
v Michalovciach. 

Ďakujeme! 

máme počítač

horovov ZEmPLíN 2011
XXXV. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie 

10. 11. 2011 
Malá sála MsKS

SchoLA GrEGoriANA PrAGENSiS
Vystúpenie gregoriánskych spevov v podaní súboru 

Schola Gregoriana Pragensis z Českej republiky. 
12. 11. 2011 o 16.00 hod. 

Gréckokatolícky chrám sv. Ducha (redemptoristi)

mEmorANDUm NÁroDA SLovENSkého 
v dejinnom kultúrno – politickom kontexte 

a zahraničná Matica slovenská 
2. 11. - 30. 11. 2011
 Malá galéria MsKS

LADiSLAv Boško
autorská výstava obrazov „môj domov“

do 4. 11. 2011 
galéria ZOS Michalovce

28. – 31. 10. piatok, sobota, nedeľa, pondelok o 19.30 hod.   
DrEAm hoUSE  USA/2011/90 min./
/dráma /mysteriózny /thriller/   Premiéra
Vstupné: 2,80€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

2. 11. streda o 19.30 hod. 
Dom  SR/ČR/2011/100min./
/dráma/  Premiéra
Vstupné: 2,30€    Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenská verzia

3. – 6. 11. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod    
DrivE  USA/2011/100min/
/akčný, dráma, krimi/   Premiéra
Vstupné: 2,30€    Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

6. 11. nedeľa o 16.00 hod.
rio  USA/2011/96min/
/animovaná rodinná komédia/
Vstupné: 2,20€                  Ml. prístupný Slovenský dabing  

9. 11. streda o 19.30 hod.
MŔTVOLA MUSÍ ZOMRIEŤ  SR/2011/96min/
/komédia/   Premiéra
Vstupné: 2,30€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenská verzia

10. 11. štvrtok, o 18.30 hod.
11. 11. piatok o 17.30 hod.
12. – 13. 11. sobota, nedeľa o 16.00 hod 
14. 11. pondelok o 18.30 hod.   
TiNTiNovE DoBroDrUŽSTvÁ  USA/2011/107min./
/animovaná rozprávka/   Premiéra
Vstupné: 2,80€                    Ml. prístupný  Slovenský dabing
V pondelok vstupné 2,60€   
 
11. – 13. 11. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod
PArANormAL AcTiviTy 3  USA/2011/100 min./
/horor/   Premiéra
Vstupné: 2,50€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

mestské kultúrne stredisko

Program kina centrum

výstava

spoločenská rubrika
navŽdy sme sa rozlúčili s tÝmito občanmi nášho mesta

Ján Krupa, 71-ročný 

Peter Šimaľ, 53-ročný

Štefan Jusko, 77-ročný 

Juraj Soročinský, 87-ročný

Stanislav Marušák, 56-ročný 

P o ď a k o v a n i a
Dňa 21. septembra 2011 

nás navždy opustil 
vo veku 77 rokov náš milovaný otec 

JUrAJ ČiŽmÁr
Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 
Ďakujeme za prejavenú sústrasť 

a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Z úprimného srdca ďakujeme všetkým, 
ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke 

s milovanou manželkou a mamičkou 

oľGoU ČiNČArovoU

Zároveň ďakujeme za kvetinové dary 
a prejavenú sústrasť.

smútiaca rodina

Dňa 13. októbra uplynulo 25 rokov, 
keď nás navždy opustil 
milovaný manžel a otec 

GEJZA vALko

s láskou spomínajú 
manželka a dcéry Anička a Daniela

Dňa 30. októbra 2011 uplynie 
15 smutných rokov od smrti 
milovaného manžela a otca 

JúLiUSA BALi - hUDÁkA

Ďakujeme za tichú spomienku.

s láskou spomínajú manželka, 
syn Peter s rodinou a syn Ivo

S p o m i e n k y

Dňa 30. októbra 2011 uplynú dva roky 
od doby, kedy nás navždy opustil 

vo veku 63 rokov manžel, otec a dedko 

JUrAJ oNDrík

Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

s láskou spomína 
manželka a deti s rodinami

Dňa 23. októbra 2011 
uplynulo 10 rokov od smrti 

mvDr. iGorA BoBikA

s láskou a úctou spomína celá rodina

B l a h o ž e l a n i e

Dňa 14. októbra pred päťdesiatimi rokmi 
si povedali spoločné ÁNO a teraz oslávili zlatú svadbu 

mArTA koNČikovÁ, rod. Bednárová 
a šTEFAN koNČik

Všetko dobré k Vášmu sviatku, 
prijmite naše želanie, 

nech Vám šťastie, zdravie, láska, 
nablízku vždy zostane.

dcéry Janka a Danka s rodinou

Zemplínske  múzeum  v  Mi-
chalovciach  počas  jesenných 
mesiacov  dáva  priestor  čes-
kým  umelcom.  V  spolupráci 
s  Českým  centrom  a  Českým 
spolkom  v  Košiciach  pripravilo 
v rámci Dní českej kultúry zaují-
mavé podujatia. V týchto dňoch 
sa  vo  výstavných  priestoroch 
múzea predstaví svojou tvorbou 
„maliar  južnej  Moravy“  Anto-
nín  Vojtek  na  výstave  Putování 
krajinou – obrazy z Pálavy.

Antonín  Vojtek  začal  vysta-
vovať vo svojej rodnej obci Hor-
ní  Bojanovice  v  okrese  Břeclav 
v roku 1965. Odvtedy svoju tvor-
bu  prezentoval  na  180  samos-
tatných výstavách doma  i  v  za-

hraničí.  Jeho  obrazy  sú  zastú-
pené v galériách a súkromných 
zbierkach v takmer päťdesiatich 
krajinách sveta. V súčasnosti sa 
najviac venuje olejomaľbe. V os-
tatných rokoch vychádza každo-
ročne  farebný  kalendár  s  tvor-
bou Antonína Vojteka, ktorý má 
zakaždým  vzácnych  patrónov 
-  významné  osobnosti  Českej 
republiky  (Chantal  Poullain, 
Dagmar Havlová, Livia Klauso-
vá, Martina Štěpánková, Zuzana 
Slavíková, Andrea Čunderlíková 
a ďalší).

Výstava  Antonína  Vojteka 
je  prístupná  do  25.  novembra 
v čase otváracích hodín múzea.

zm

obrazy z Pálavy

Nedávno  vyšla  s  finančnou 
podporou Mestského úradu Mi-
chalovce  monografia  PhDr.  Er-
nesta  Sirochmana  Jozef  Pichon-
ský  –  nedocenený  svedok  doby. 
Práca podáva celistvý pohľad na 
život a dielo tohto výnimočného 
zemplínskeho intelektuála. JUDr. 
Pichonský sa s neobyčajným na-
sadením  pustil  do  zápasu  o  ná-
pravu krívd, spáchaných v päťde-
siatych rokoch na gréckokatolíc-
kej cirkvi, jej kňazoch a veriacich. 
Po udalostiach v auguste 1968 sa 
stáva jeho statočnosť tŕňom v oku 
ateistickým  normalizátorom, 

ktorí sa neštítia špinavých útokov 
na jeho osobu, spojených s inten-
zívnym psychickým tlakom.

Svojou  rozhľadenosťou,  pev-
ným charakterom, vierou a jem-
ným umeleckým cítením prispel 
výraznou  mierou  k  rehabilitácii 
gréckokatolíkov.  Bol  príkladom 
vlastenca,  kresťana  a  vzdelanca, 
ktorého  morálne  nezlomili  prí-
koria komunistického režimu, no 
nepochybne skrátili jeho život.

Publikácia, ktorá vyšla pri prí-
ležitosti 40. výročia úmrtia Dr. Pi-
chonského,  si  určite  zaslúži  našu 
pozornosť.                                 A.M. 

záslužný edičný počin
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dva tÝŽdne v šPorte
basketbal
1. Bk – LEvoČA

Oblastné majstrovstvá kadetov sk. Východ-3. dvojkolo   
5. 11. 2011   9.00, 11.15 hod. 

1. Bk – BASkET hUmENNé
II. liga mužov sk. Východ-6. kolo   5. 11. 2011   15.00 hod.

Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0905234485

1. Bk-D – TyDAm košicE
I. liga žien sk. Východ   5. 11. 2011   18.15 hod.

Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843

Futbal
mFk ZEmPLíN – mFk DUBNicA N/v.

II. liga mužov-15. kolo   29. 10. 2011   14.00 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, č. tel. 0903607009

mFk ZEmPLíN – mFk DUBNicA N/v.
I. LS/MD-13. kolo dohrávka   2. 11. 2011   12.00, 14.15 hod

mFk ZEmPLíN – mFk košicE
I. LŽ  U15, U14-13. kolo   3. 11. 2011   11.00, 13.00 hod.

mFk ZEmPLíN – AS TrENČíN
I. LS/MD-15. kolo   5. 11. 2011   11.00, 13.15 hod

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

hádzaná
hk iUvENTA – SLÁviA PrAhA

WHIL žien-7. kolo   29. 10. 2011   17.30 hod.

hk iUvENTA – hk SLovAN DUSľo šAľA
WHIL žien-8. kolo   2. 11. 2011   17.30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, č. tel. 0918159219

ĽadovÝ hokej
hk mLÁDEŽ – hc 46 BArDEJov

I. LD základná časť sk.“C“-15. kolo   29. 10. 2011   14.00 hod.

hk mLÁDEŽ – P. h. k. PrEšov
I. LD základná časť sk.“C“-16. kolo   30. 10. 2011   10.30 hod.

Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0917524280

hk DUkLA – mhk LiPTovSký mikULÁš
I. liga mužov-16. kolo   1. 11. 2011   17.00 hod.

Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

hk mLÁDEŽ – mhk hUmENNé
I. liga juniorov základná časť -14. kolo   6. 10. 2011   10.30 hod.

Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0917524280

hk DUkLA – hk TrNAvA
I. liga mužov-18. kolo   8. 11. 2011   17.00 hod.

Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

soFttenis
o PohÁr PrimÁTorA mESTA 

IV. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
I. a II. liga mužov- 3.-5. kolo   28. 10. -10. 11. 2011   18.00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0908322342, 0917650912

stolnÝ tenis
škST „B“ – TTc voJANy TiGErS „A“

III. liga mužov sk. Juh-5. kolo   6. 11. 2011   10.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

volejbal
1. vkm – šPorTovÁ AkADémiA GALEJE košicE

Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu mužov-2. kolo
30. 10. 2011   16.30 hod.

Info: Mgr. Juraj Vetrecin, č. tel. 0908627185

o PohÁr PrimÁTorA mESTA 
III. ročník mestskej volejbalovej ligy chlapcov a dievčat SŠ

3. – 5. kolo   2. 11. – 10. 11. 2011   13.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0908322342, 0917650912

vk šTArT oDETA – vk vEľké kAPUšANy „B“
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu mužov-3. kolo

6. 11. 2011   16.30 hod.
Info: Ing. Vladimír Krošlák, č. tel. 0903728494

o PohÁr PrimÁTorA mESTA 
III. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých

I. a II. liga-3. kolo   8. 11. 2011   18. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864118, 0908322342, 0917650912

   
turistika

DArDENkA
5. 11. 2011   8. 00 hod.

Info : Anton Hasák, č. tel. 0908027603

Pirnagov vrch
6. 11. 2011   7.30 hod.

Info : Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905502243

malý oznamovateľ
kúpa – predaj – prenájom/byty

• Predám  3-izbový  byt  s  veľkým  balkónom  v  OV  na  Užhorod-
skej ulici pri cirkevnej škole. Byt  je čiastočne zrekonštruovaný 
(plávajúce podlahy), možnosť prerobenia bytu podľa vlastných 
predstáv. Nachádza sa v zateplenom a čiastočne zrekonštruova-
nom bytovom dome v lokalite s kompletnou občianskou vyba-
venosťou. V byte sa nachádza špajza a šatník. Celková výmera 
bytu je 68 m2, 5 m2 balkón. K bytu patrí aj pivnica. Byt je k dis-
pozícii ihneď. Cena 35 500 € + možnosť dohody. 

   0904 077 330
•  Predám garáž pri  cintoríne v osobnom vlastníctve  s vysporiada-

ným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou. 0903 278 538
•  Dám do prenájmu garáž na Okružnej ulici pri Zekone. 
   0949 716 152
•  Dám do prenájmu garáž na Okružnej ulici č. 112, Michalovce 

(pri Arece). Dlhodobo.  0904 347 192
•  Predám 2-izbový byt po rekonštrukcii na pešej zóne v Micha-

lovciach.  0905 454 957
•  Dám  do  prenájmu  obchodné  priestory  v  centre  Michaloviec 

– 50 m2.  0918 360 300

rôzne
•  Pozývame  vás  do  novootvorenej  predajne  –  LARA  –  dámske 

odevy a swarovského šperky, Gorkého 5 (vedľa Sanity).
•  Predám chladničku 210 l s mrazničkou 120 l - 100 €, gauč 3+1+1 

– 100 €, plynový sporák – 50 €.  0903 278 538
•  Predám detský kočiar + autosedačku.  0908 031 078
•  Predám  dvojplyšový  koberec  bordovej  farby,  rozmer  2  x  3  m. 

Cena 35 €.  0905 746 530
•  Hľadám si prácu, poberám invalidný dôchodok, mám ukonče-

nú vysokú školu pedagogickú – Bc. Len v okolí Michaloviec.  
0918 191 413

•  Predám obývaciu stenu sektorovú – 90 €.  0948 010 600
•  Predám SEAT IBIZA 1.2i 12V, červená farba, r. v. 11/2007, AIR-

BAG 2-x, posilňovač riad., ABS, centrál, diaľkové ovládanie, rá-
dio/CD + MP3,  imobilizér,  tónované sklá, najazdených 20  tis. 
km. Cena dohodou.  0902 342 081

•  Darujem šteňatá labradora retievera.  0915 450 288,  0915 
450 295

•  Predám halu v Tušickej Novej Vsi 60 x 22 m. Dvojplášť, vnútri 
betón, kancelárie + sociálne zariadenie.  0905 428 498

•  Darujem za symbolickú cenu psíkov – krížencov.  0949 114 481

služby
•  Na  náhrobný  kameň  vysekám  a  pozlátim  písmo.    0910 

497 291
•  Ponúkam doučovanie ruského jazyka, všetky úrovne – ZŠ, SŠ, 

VŠ, základy angličtiny. Učiteľka s dlhoročnou praxou.  0948 
952 258

•  Doučujem matematiku (myslenie) ZŠ a SŠ.  0948 059 051
•  Poskytujem masáže v domácom prostredí.  0903 389 140
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Mestský  úrad  Michalovce 
a  IV.  ZŠ  na  Komenského  ulici 
boli  organizátormi  III.  ročníka 
mestskej  In-Line  ligy  v  šprinte 
žiakov O pohár primátora mesta 
Michalovce.  Súťaž  pozostáva-
la  z  dvoch  kôl,  v  každom  kole 
pretekári  absolvovali  dve  jazdy, 
lepší  čas  sa  počítal  do  celkové-
ho  hodnotenia.  V  tohtoročnej 
lige si najlepšie počínali žiaci V. 
ZŠ na Ulici školskej, ktorí získali 
medailové umiestnenia vo všet-
kých vekových kategóriách. Me-
dzi  nich  sa  podarilo  včleniť  len 
Lenke Brhlíkovej z  II. ZŠ, ktorá 
vyhrala kategóriu mladšie žiačky 
a Monike Hrehovej z I. ZŠ, ktorá 
obsadila v kategórii starších žia-
čok 3.miesto. Celkovo v III. roč-
níku boli veľmi vyrovnané výko-

ny medzi prvými pretekármi vo 
všetkých  vekových  kategóriách, 
dôkazom čoho je i fakt, že v kate-
górii starších žiačok o poradí na 
prvom mieste musel rozhodovať 
až  lepší čas zo všetkých štyroch 
jázd  prvých  dvoch  pretekárok. 
V  tejto  vekovej  kategórii  vla-
ňajšie prvenstvo obhájila Lenka 
Čurmová pred svojou spolužiač-
kou Martinou Maskaľovou. 

Poradie  prvých  pretekárov 
v  jednotlivých  kategóriách  bolo 
nasledovné:  kategória  mladšie 
žiačky: 1. Lenka Brhlíková, II. ZŠ, 
23 bodov, kategória mladší žiaci: 
1. Patrik Gajdoš, V. ZŠ, 39 bodov,  
kategória staršie žiačky: 1. Lenka 
Čurmová, V. ZŠ, 36 bodov, kate-
gória starší žiaci: 1. Radoslav Me-
sároš, V. ZŠ, 26 bodov.             nk

v in-line najúspešnej-
šia v. základná škola

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza zadarmo každý nepárny piatok. Vydáva Mestský úrad Michalovce. 
Predseda  redakčnej  rady:  MUDr.  Benjamín  Bančej,  e-mail:  benjamin.bancej@msumi.sk,  redaktorka:  Ing.  Iveta  Palečková,  e-mail:  iveta.paleckova@msumi.sk,   
tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Ľudmila Poláková. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. 
Adresa redakcie: Michalovčan, budova mestského úradu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník 
rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Sadzba a tlač: Media Group, s.r.o. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09.

G y m n á z i u m  M i c h a l o v c e
ako správca majetku vo vlastníctve 

Košického samosprávneho kraja, 
v zmysle §9a ods. 1, písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 

ponúka na prenájom nebytové priestory 

v objekte Gymnázia na Ul. Ľ. Štúra č. 26 v Michalovciach 
(budova so súpisným č.47, na parcele č. 136/6, katastrálne 

územie Michalovce, zapísaná na LV č. 5740) 

a to na dobu určitú, za mesačné nájomné minimálne vo 
výške 100 €. Nebytový priestor sa nachádza na prízemí budovy 
v pavilóne F, pozostáva z jednej miestnosti o celkovej výmere 
podlahovej plochy 46,6 m2, s východom na Štúrovu ulicu. 
Miestnosť nie je vybavená sociálnym zariadením. Záujemcovia 
môžu svoje ponuky predkladať na adresu: Gymnázium 
Michalovce, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce v uzatvorených 
obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným 
heslom „Nebytové priestory – súťaž NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň 
prijímania ponúk: 28. 11. 2011, do 12.00 hod. (rozhodujúci je 
dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky).

Bližšie informácie získate: 056/6441346, 0948 601 407,  
RNDr. Róbert Pirč.

V uplynulých dňoch prijal primátor mesta Viliam Zahorčák Ladislava 
Lechana, člena Športového klubu Zemplín Michalovce, zdravotne pos-
tihnutého športovca, ktorý získal na majstrovstvách sveta v americkom 
Las Vegas v silovom trojboji v disciplíne tlak na lavičke historický dvoj-
násobný titul Majstra sveta. V kategórii telesne postihnutých športov-
cov vo váhe do 82,5 kg obsadil 1.miesto výkonom 155 kg a v kategórii 
Open Masters obsadil tak isto 1.miesto výkonom 205 kg. Následne na 
medzinárodnej súťaži družstiev v poľskom meste Wroclaw bol členom 
reprezentačného družstva, ktoré obsadilo 2.miesto a tým získalo nomi-
náciu na XXX. letné olympijské hry v Londýne 2012.

Po postupe z tretej ligy začali 
úvod sezóny florbalsti FBK v Mi-
chalovciach  bez  rešpektu  z  veľ-
kých  mien  klubov  a  bez  bodov 
sa  ešte  nevrátili.  Mužská  druhá 
liga sa hrá turnajovým spôsobom 
a družstvá odohrajú v hrací deň 
dva  zápasy  s  rôznymi  súpermi. 
Po  troch kolách, keď naše druž-
stvo  muselo  dvakrát  vycestovať 
do Bratislavy a raz do Žiliny, sme 
pre finančnú náročnosť nemohli 
vycestovať  všetci  hráči  a  tak  sa 
nám nedarí fyzicky zvládať druhé 
zápasy v poradí a aj keď po dru-
hej  tretine    vyhrávame,  v  tretej 
nás spravidla súper dokáže pres-
trieľať. Naše výkony ako nováčika  
upútali pozornosť klubov a hlav-
ne  bojovnosť  a  vôľa  vyhrať  do 

poslednej sekundy im dvíha tlak 
do extrémov. Družstvo zo Žiliny 
sa  dokonca  proti  nám  poistilo 
celým útokom z extraligy. Posta-
venie v tabuľke, iba jedno miesto 
od priameho postupu do extrali-
gy napovedá o sile kolektívu, ale 
je začiatok a všetko je otvorené.

Výsledky  vzájomných  zá-
pasov:  Hurikán  Bratislava-Mi-
chalovce  7:7,  Sokol  Gajary-Mi-
chalovce  7:5,  STU  Bratislava-
Michalovce  6:8,  Grasshoppers 
Žilina-Michalovce 10:8, Harvard 
Partizánske-Michalovce 7:10, N-
Sport Zvolen-Michalovce 6:5.

V  najbližších  kolách  nás  čaká 
Trenčín, Púchov a s Topoľčanmi a Ži-
linou hráme doma, kde vašu podporu 
radi uvítame.            Mgr G.Puchír   

Florbalová liga mužov 
n hokEJiSTi kLESLi NA PiATE miESTo
Prvoligoví hokejisti HK Dukla prehrali v domácom prostredí so 
Senicou, Spišskou Novou Vsou i Bardejovom. V Považskej Bystri-
ci vyhrali na samostatné nájazdy a po predĺžení 4:3, v Detve hrali 
rovnako,  ale  prehrali.  Doma  vyhrali  nad  SR  20  HK  Orange  3:2 
(1:0, 0:2, 2:0). Na svojom konte majú zatiaľ 24 bodov a patrí im 5. 
miesto v tabuľke. V utorok 25. októbra privítali Detvu a podľahli 
jej 0:1. Dnes v piatok 28. októbra - sa predstavia v Piešťanoch. Pr-
vého novembra privítajú Liptovský Mikuláš. 

n DrUhoLiGový FUTBAL S ProBLémAmi 
Michalovský druholigový celok MFK Zemplín po dobrých výs-
ledkoch je v súčasnosti v problémoch. Nedarí sa im. Doma pre-
hrali so Sencom a Ružomberkom, potom aj dvakrát vonku v Lu-
čenci a na Myjave. Stratili už 19 bodov. Na Myjave prehrali 0 : 3. 
Momentálne sa nachádzajú na treťom mieste. Na vedúcu Myjavu 
strácajú päť bodov. V sobotu 29. októbra o 14.00 hod. Michalov-
čania privítajú futbalistov Dubnice nad Váhom, ktorá je v tabuľke 
na šiestej priečke. 

n hÁDZANÁrom v EXTrALiGE DrUhé miESTo
Hádzanári HC WinLand Michalovce doma porazili Považskú Bys-
tricu i Topoľčany. Predstavili sa v 10. kole vo východoslovenskom 
derby  v  Košiciach.  Zápas  sa  skončil  22:22(10:11).  Na  domácej 
palubovke zdolali v stredu Nové Zámky 31:30 (15:13). Získali už 
17 bodov. Sú na druhom mieste v tabuľke za Novými Zámkami. 
V ďalšom zápase by sa mali predstaviť v Bratislave proti ŠKP.

n SLovENky NEPochoDiLi  
V  Chemkostav  Aréne  sa  predstavili  v  uplynulých  dňoch  repre-
zentačné celky v hádzanej  žien – Slovensko a Chorvátsko v  sú-
boji o postup na ME 2012. Favorizovaný výber Chorvátsko podľa 
očakávania vyhral 34:23 (18:10). Hádzanárky Slovenska na nich 
nestačili  a  sú  zatiaľ  bez  výhry.  Za  družstvo  Slovenska  nastúpili 
viaceré hráčky Michalovskej Iuventy. Brankárka Gubíková, ďalej 
Hvostaľová, Wollingerová, Polláková.

n NAJLEPším michALovČANom GABriEL SABo       
V Nižnom Žipove v okrese Trebišov sa behal už 31. ročník cest-
ného behu – Žipovská desiatka. Na štart 10 km nastúpilo 86 bež-
cov zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Poľska. Zvíťazil Adam 
Kovácz  z  Maďarska  časom  31:13  minút  pred  Imrichom  Pasto-
rom z Košíc – 31:34 minút.   Medzi ženami bola prvá Papcsilla 
z Maďarska. Dobehla na 21. miesto časom 37:54 minút. Štarto-
valo 16 bežcov z okresu, z toho 8 Michalovčanov. Najúspešnej-
ším Michalovčanom bol Gabriel Sabo – VVK Michalovce časom 
39:19 minút.                                                                                   ka
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