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Nie div. Veď ponuka bola pes-
trá - spev, umelecké slovo, mo-
derné tance s akrobatickými prv-
kami, ľudový rozprávač či rezké 
tóny zemplínskych čardášov. 
Oko i srdce potešili i zahraniční 
účastníci: úžasné gymnastky a 
„športová“ trieda z Vyškova na 
Morave, súbor Bandoska z poľ-
ského Rzeszowa. Školopovinné 
deti, no výkonom umelci. „Latku 
dvíhate z roka na rok vyššie. Kde 
až je váš strop?“ Takéto slová te-
šia, ale zároveň nabádajú vrátiť sa 
v myšlienkach späť.

Písal sa rok 2000. Každý člo-
vek vstupoval do nového milé-
nia s istými predstavami, túžba-
mi i predsavzatiami. Zástupky-
ňa riaditeľky Základnej školy na 
Ulici Švermu v Michalovciach 
prišla s myšlienkou organizovať 
festival kultúrno-umeleckej čin-
nosti žiakov michalovských zák-
ladných škôl ako vyvrcholenie 
záujmovej činnosti na školách 
a prezentácie toho najlepšieho, 
čo v tejto oblasti dosiahli. 

Ako vo všetkom, aj tu boli 
začiatky ťažké. Oprávnené po-

chybnosti, akú to bude mať úro-
veň, aké trvanie. Základné školy 
myšlienka nadchla, pridala sa aj 
cirkevná základná škola. Aj my 
to vieme - bola nielen ústredná 
myšlienka 1. ročníka festivalu, 
ale pre žiakov a učiteľov výzva. 
Úspešne sa jej zhostili a o rok 
na to už vyhlasovali: Budúcnosť 
patrí nám – deťom! 

Sme také, aké sme... spie-
vali deti. Úžasné deti! Zaslúžia 
si naše uznanie. Ich talent však 
rozvíjajú učitelia, ktorí si takisto 
zaslúžia obdiv a úctu. Veď pár-
minútové vystúpenie znamená 
hodiny a hodiny strávené nad 
prípravou choreografie a ďalšie 
nacvičovaním. Hodiny, ktoré by 
mohli stráviť so svojou rodinou, 
svojimi deťmi či vnúčatami. Trá-
via ich však tiež so svojimi deťmi, 
aj keď školskými. No nejde tu len 
o tanec. Rovnako dôležité je i ho-
vorené slovo, hudba, spev, šitie 
kostýmov... Tiež výtvarná scé-
na, ktorá dotvára celkový obraz. 
Učitelia, ktorí tvoria tzv. zázemie. 
Ochota uvoľniť žiaka, zaskočiť 
za „festivalového“ učiteľa vo vy-

učovacom procese. Vďaka patrí 
vedeniam škôl za trpezlivosť, 
pochopenie a ochotu. Všetkým 
patrí úprimné poďakovanie. Zá-
merne nikoho nemenujem. Veď 
za tých 12 rokov je to úctyhodný 
počet. Vymenovať všetkých sa 
nedá a vyzdvihnúť iba pár sa ne-
patrí. Všetci svojou troškou pris-
peli k čoraz väčšej úrovni.

Veľké ĎAKUJEM patrí tým, 
ktorí nás všetkých držia nad 
vodou. Tak, ako je pre dieťa po-
hladenie rodiča liekom na všet-
ky boľačky, aj pre nás školákov 
– žiakov a učiteľov je takýmto 
liekom a morálnym ocenením 
podpora primátora Viliama Za-
horčáka, viceprimátora Benja-
mína Bančeja i vedúcej odboru 
školstva Kataríny Polákovej.

Ako odznelo na ostatnom festi-
vale: deti a my... všetci tvoríme jed-
no súkolie, ktoré do seba zapadá. 
Úžasný obraz poskladaný z mozai-
ky, ktorú tvoríme my všetci. 

Budúci ročník nesie porado-
vé číslo 13. Určite s prívlastkom 
šťastný.

Mgr. Jarmila Škrabuľáková

Sme také, aké Sme... 
Sme deti
Pod týmto názvom sa 16. až 18. mája uskutočnil v mestskom kultúrnom 
stredisku už 12. ročník festivalu kultúrno-umeleckej činnosti žiakov 
michalovských základných škôl a zároveň 10. ročník so zahraničnou 
účasťou. kto sa zúčastnil jedného zo štyroch vystúpení, nešetril 
superlatívami: „Fantastické! Úžasné deti! mali by ich vidieť v Bratislave!“

Primátor mesta Viliam Za-
horčák prijal v pondelok 21. 
mája úspešné hádzanárky Iu-
venty Michalovce a ocenil ich 
za vynikajúcu reprezentáciu 
mesta. Prezident klubu Gabriel 
Dorič predstavil primátorovi 
víťazný tím. Hráčky Iuventy sa 
podpísali do pamätnej knihy 
a venovali funkcionárom mes-
ta aj klubové tričká s podpismi  
V priateľskej a uvoľnenej disku-
sii prebrali prítomní viacero tém. 
Zástupcovia klubu okrem iného 
ocenili záujem mesta o rozvoj 
hádzanej, aj ostatných športov. 

Pripomeňme si, že Iuventa 
Michalovce je po vzniku WHIL 
najúspešnejším slovenským žen-
ským hádzanárskym tímom, keď 

päťkrát získala titul Majstra Slo-
venska. Iuventa Michalovce je 
ženský hádzanársky klub Micha-
loviec. História klubu sa datuje od 
polovice sedemdesiatych rokov, 
výraznejšie výsledky sa dostavi-
li v poslednej dekáde minulého 
storočia. Najcennejšími úspechmi 
sú majstrovské tituly – prvý v ro-
ku 2003, ktorý získala IUVENTA 
pod vedením trénera Michala Lu-
kačína, ďalšie tri v rokoch 2006, 
2007 a 2011, pod vedením Dušana 
Daniša a piaty v roku 2012 s aktu-
álnym trénerom Jánom Packom. 

V sezóne 2007/08 obsadi-
li hráčky Iuventy Michalovce 
v Spoločnej slovensko-českej sú-
ťaži hádzanárok WHIL 2. miesto 
(za Šaľou), v play off však skončili 

na 4. pozícii. O rok neskôr WHIL 
vyhrali, ale vo finále play-off o 
majstra SR prehrali s ŠKP Brati-
slava. V sezóne 2009/10 skončili 
vo WHIL šieste (tretie spomedzi 
slovenských celkov), opäť sa však 
prebojovali do finále play-off, kde 
znova prehrali s ŠKP Bratislava.

Úspechy
n	päťnásobný majster Slo-

venska – 2002/03, 2005/06, 
2006/07, 2010/11, 2011/12

n	trojnásobný víťaz Sloven-
ského pohára – 2002/03, 
2007/08, 2010/11

n	osemfinalista Pohára EHF 
2006/07 a 2007/08 a osemfi-
nalista PVP 2008/09

n	štvornásobný víťaz medzi-
národnej česko-slovenskej 
interligy medzinárodnej 
česko-slovenskej interligy 
WHIL (2004/05, 2005/06, 
2006/07, 2008/09)

michalovská iuventa 
je majster Slovenska!
Zverenkyne trénera Jána Packu nezaváhali ani v treťom finálovom 
súboji, tentoraz na palubovke Slovana duslo Šaľa, kde zvíťazili 30:21 
(14:8) a tešia sa z ďalšieho majstrovského titulu. michalovčanky získali 
prvenstvo piatykrát v klubovej histórii. Slávnostné povýšenie 

Chrámu 

Zoslania Svätého Ducha 

otcov redemptoristov 

na baziliku minor 

sa uskutoční 

27. mája 2012 

počas eparchiálnej 

odpustovej slávnosti 

s apoštolským nunciom 

Máriom Giordanom

Koncert

Hana Zagorová 
a Peter Rezek 

so skupinou 
Jiřího Dvořáka

22. jún 2012 o 19.00 hod. 
veľká sála MsKS

Predpredaj vstupeniek 
v MsKS na 3. poschodí 
č. dv. 177 a v pokladni 

kina Centrum
Vstupné 19 €

Vladyka Milan, košický epar-
cha, vyhlásil, že Chrám Zoslania 
Svätého Ducha v Michalovciach 
je „centrom náboženského živo-
ta gréckokatolíkov na Zemplí-
ne“ a považuje ho aj za pútnické 
miesto. Sú v ňom uložené relikvie 
blahoslaveného Metoda Domini-
ka Trčku CSsR a počas šiestich 
mesiacov v zimnom období sa tu 
slávia fatimské soboty. Slávnostné 
povýšenie Chrámu Zoslania Svä-
tého Ducha otcov redemptoristov 
na baziliku minor sa uskutoční 
27. mája počas eparchiálnej od-
pustovej slávnosti s apoštolským 
nunciom Máriom Giordanom.

Takúto čestnú, honorovú fun-
kciu pápež udeľuje iba výnimoč-
ným chrámom z hľadiska histo-
rického, náboženského či pasto-
račného. Chrám otcov redempto-

ristov je v poradí jedenástou bazi-
likou minor u nás a zároveň naj-
mladšou. Bol postavený v rokoch 
1934 – 1935. Najväčšie zásluhy pri 
výstavbe a pri zriaďovaní chrámu 
mal o. Ján Cyril Zakopal, vtedajší 
ihumen kláštora v Michalovciach. 
V chráme sa nachádzajú vzácne 
ikony od užhorodského maliara 
Jozefa Bokšayho.

Tešíme sa, že kláštorný chrám 
redemptoristov vzrastie a stane sa 
pútnickým a duchovným centrom 
nielen pre región Zemplína. Dlhé 
roky tu pôsobil ako misionár a ne-
skôr ako protihumen redempto-
ristov Michalovskej viceprovincie 
vieromučeník, teraz už blahosla-
vený o. Metod Dominik Trčka. Je 
to veľká pocta pre mesto Micha-
lovce a ich občanov.

ervín ochman

Bazilika minor
Pod bazilikou (grécky pôvod) rozumieme veľkú 
antickú budovu zo starorímskych čias. Ďalší 
význam súvisí s pastoráciou. 

Festival kultúrno-umeleckej činnosti žiakov michalovských základných škôl sa v tomto roku niesol pod náz-
vom Sme také, aké sme... sme deti.                        Foto: M. Oros
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Každý dospelý bol raz dieťaťom. A každé dieťa bude raz dospelým 
človekom. Je prirodzenou potrebou každej zdravo fungujúcej spoločnos-
ti venovať patričnú pozornosť dieťaťu. Je prirodzeným zdrojom energie, 
perspektívy, kontinuálneho udržania úrovne rozvoja príslušného štátu 
a národa. Je zdrojom spoločenskej a kultúrnej úrovne. Je základom pre 
zachovanie tradícií a spoločenských hodnôt. A zároveň aj zdrojom no-
vých pohľadov, lámania starých predsudkov, otvárania tabuizovaných 
tém, neustáleho skúšania a posúvania poznatkov vedy a technickej 
úrovne. Je zdrojom nových objavov, zlepšovania výkonov v športe, rozši-
rovania multikultúrnych hraníc a posúvania hraníc ľudského poznania. 
Ostáva stále platným medzi generačným pohľadom. Za našich mladých 
čias to bolo lepšie. Je to neustály pohľad na mladú generáciu pohľa-
dom staršej. Ten sa neustále opakuje ako perpetuum mobile. Pritom je 
nepopierateľné, že len nová generácia mladých ľudí má výhodu novej 
dynamiky, nezaťaženosti, akčnosti a pokroku. Pritom, či chcela alebo 
nie, musela nadviazať na predchádzajúcu úroveň. Na základ svojho 
bytia a rozhodovania. Aj mesto Michalovce sa snaží vytvárať priaznivé 
podmienky pre mladých. Mesto je zriaďovateľom od jaslí, cez materské 
školy až po osem základných škôl a základnú umeleckú školu. Je podpo-
rovateľom jednej neštátnej základnej školy. Bezplatným poskytovaním 
priestorov podporuje pobočky troch vysokých škôl. Úmerne možnostiam 
poskytuje aj podporu trom neštátnym umeleckým školám. Mesto pria-
mo podporuje tridsaťsedem športových klubov, ktoré sa venujú deťom 
a mládeži. Aktívne podporuje aktivity mládežníckeho parlamentu. 
Pri viacerých základných školách mesto podporuje školské, športové 
a kultúrne strediská. Všetka naša snaha je prirodzeným vytváraním 
čo najpriaznivejších podmienok pre vzdelávanie a odborný dohľad nad 
prirodzeným rastom mladej generácie. Čiastočne je to aj o možnostiach 
sebauplatnenia. Nie je zanedbateľné, že dôležitou zložkou formovania 
osobnosti mladého človeka je prostredie a rodina. Aj prostredie tvaruje 
hodnotový rebríček, morálne hodnoty, vzťah k okoliu a vlastný postoj 
k tomu. No neporovnateľný je vplyv príkladov správania sa v rodine. 
Preto si položme ruku na srdce: Aký príklad dávame svojim potomkom? 
Kde vidia vzťah k nášmu okoliu, kde vzory správania a činnosti? 

Pri príležitosti dňa detí pamätajme, že nie je dôležité obdarovať ich  
len v tento deň, ale dať im pozitívny príklad každý deň. Ten zázrak je 
v našich rukách. Všetko najlepšie ku dňu detí želá  

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Prvý jún – Medziná-
rodný deň detí

aktivity primátora
15. 5.  rokovanie mestskej rady
16. a 17. 5.    účasť na rokovaní republikovej rady ZMOS 
  v Bratislave
18. 5.  porada primátora 
18. 5.  reprezentácia mesta na jarmoku v Strážskom
18. 5.  rokovanie so zástupcami bankovej inštitúcie
21. 5.  prijatie hádzanárok Iuventy Michalovce – majstra Slovenska
21. 5.  stretnutie prípravného výboru k výročiu Gorazda Zvonického
22. 5.  stretnutie s jubilantmi v Zariadení pre seniorov Michalovce
22. 5.  účasť na kultúrnom podujatí Vďaka vám
23. 5.  otvorenie celoslovenského športového podujatia v SŠI
23. 5.  prijatie úspešného súboru Pro Musica
23. 5.  prijatie víťazov volejbalovej ligy
24. 5.  rokovanie regionálnej Rady ZMOS
24. 5.  zasadnutie valného zhromaždenia MFK Zemplín
24.5.  účasť na podujatí v Zemplínskom múzeu
25. 5.  stretnutie s novinármi k Medzinárodnému dňu médií
26. 5.  účasť na podujatí Deň rodiny
27. 5.  zastúpenie mesta na eparchiálnej slávnosti 
 v Chráme Ducha Svätého

z pirka Andriša zo Straňan
„Ej, znaš co, Andriš, už davno me ňemaľi u varošu, aj na calim 
Slovensku u maju taki žniva jak toho roku,“ hutori mi sušid Rašpeľ. 
„Mižu, to dobre ti hutoriš, šak od marca mi u sobotu na zahradze 
košil už piati raz.“ „Ja nedumam na tvojo žeľeni žňiva u zahradze, 
aľe na žňiva stoštiridcecpejc kačmarov u našim prešumnim varošu. 
Za tot čas, co našo hokejisci hraľi kolo pejdzešatšedzmej rovnobež-
ki na hure Europi, buľi šicki karčmi dopretku obsadzeni. Aj mňe 
toto drukovaňe našim tak ulapilo, že u nedzeľu pred finale zos Ru-
sami mi išol do koscela a na šiji mi mal nacahnuti bilo-belavo-čer-
veni šal „Slovakia“. Priznam še, zabul mi še, ta pred koscelom mi 
ho zhužval a dal do žebňi. Mladi chlapci, miňištranci, zbačiľi a mi 
hutora: „Uju, s pokojom ho ochabce na šiji, šak pan farar Slovak, 
tiš jeden z nas, a zos našima trime.“ Škoda ľem, Andriš, že z tima 
Rusami dopadlo tak, jak dopadlo.
„Mižu, nebudz bez dzeki, šak jedno predrahi perši mesto, pre nas 
varoščanov, mame doma. Trener našich zlatich hadzanarskich 
dzivčat to vedno zos ňima ňes.PACKA.L a zo Šaľi priňešľi do šerca 
Zempľina už piati titul majstra Slovenska. Naj mu da Pan Boh gu 
joho šejdzešatkoj, co ho poštretla u utorok, veľo zdravička, tak aj 
našim dzivčatom.“
Šumni pokojni ľeto i dovoľenki, naj vam prisadi u zahradkov zdra-
vo rošňu. Šicko dobri aj učiteľom, naj išce mešac zos školaroma 
vitrimu, choč še už henadi zo školarskim rokom rozlučiľi.
Co še nestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.

Mestská rada v Michalovciach, 
ktorá sa uskutočnila 15. mája v za-
sadačke rady na Mestskom úrade 
v Michalovciach, prerokovala tie-
to materiály:

prenájom majetku vo vlast-
níctve Mesta Michalovce pred-
kladal MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora, predseda 
komisie na prenájom majetku, 
určenie ceny nájmu nájomných 
bytov v nadstavbe bytového 
domu A-1, A-2 na Obrancov 
mieru 4 v Michalovciach predlo-

žil Ing. Jozef Doležal, vedúci od-
boru hospodárenia s majetkom, 
určenie ceny nájmu nájomných 
bytov bytového domu A-1, A-2 
(malometrážne byty) na Ulici ob-
rancov mieru 4 v Michalovciach 
predkladal Ing. Jozef Doležal, 
určenie ceny nájmu nájomných 
bytov na Ulici konečnej v byto-
vom dome „H“ v Michalovciach 
predkladal Ing. Jozef Doležal, 
vedúci odboru hospodárenia 
s majetkom. Záver rokovania 
patril bodu rôzne.                       nč

Z rokovania rady

zvieratká na adopciu
Bono  

 

2-ročný milý, priateľský, vždy veselý, 
aktívny psík, ktorý miluje ľudí aj deti 
každého veku. Vychádza s inými 
sučkami, psíkmi aj mačičkami. 
Vhodný ako rodinný psík, skôr 
na dvor, no pri dostatku pohybu 
aj do bytu. Podmienkou adopcie 
je podpísanie adopčnej zmluvy 
a uhradenie adopčného poplatku. 

Kontakt: 0910 161 789
                 utulokmi@gmail.com

Jednota dôchodcov 
Slovenska msO 
michalovce v spolupráci 
s knižnicou G. Zvonického 
a pod záštitou primátora 
mesta Viliama Zahorčáka 
pripravili nultý ročník 
Literárnych dní seniorov.

Tento bol zameraný na ume-
lecký prednes v kategórii poézia 
a vlastná tvorba. Podujatie sa us-
kutočnilo v priestoroch knižnice 
za účasti významných hostí, sú-
ťažiacich, ale aj divákov. Riaditeľ-
ka knižnice PhDr. Vasiľová hostí 
privítala a podujatie poctil svojou 
prítomnosťou aj primátor mesta, 
ktorý dodal podujatiu vysokú 
vážnosť. Vyjadril presvedčenie, 
že literárne dni budú pokračovať 
ďalšími ročníkmi a súťažiacim za-
želal veľa úspechov. K prítomným 
sa prihovorila aj podpredsedníč-
ka MsO Mgr. Hajduková, ktorá 
uviedla, že táto akcia sa koná 

v rámci roka zbližovania generá-
cií, čím sa skĺbi mladosť so skúse-
nosťou. Svojím vystúpením spes-
trili podujatie deti zo ZŠ na Ul. T. 
J. Moussona, študentky gymnázia 
aj spevácky súbor Vánok. Odbor-
ná porota pozostávala z troch čle-
nov na čele s Elenou Kuncovou.

Do súťaže v umeleckom pred-
nese a vlastnej tvorby sa zapo-
jilo dvanásť seniorov. Kategória 
v prednese poézie bola zastúpená 
šiestimi súťažiacimi. Prvé miesto 
získala p. Karnayová, druhá skon-
čila Mgr. Hajduková a na treťom 
mieste sa umiestnili spoločne p. 
Chrobáková a p. Bazger. V kate-
górii vlastná tvorba sa prezento-
valo takisto šesť súťažiacich. Prvé 
miesto si odniesol Mgr. Tatarko, 
druhé miesto získala Mgr. Garbin-
ská a tretie miesto p. Váradyová.

Predseda MsO JD Ing. Egry 
poďakoval v závere všetkým, kto-
rí sa podieľali na príprave vydare-
ných Literárnych dní seniorov.

A. Peterčíková

Literárne dni seniorov

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
denne od soboty o 14.00 hod.

V novembri minulého roka 
Mesto Michalovce zrealizovalo 
digitálne zameranie a pasporti-
záciu všetkých mestských cinto-
rínov. Výsledkom je zmapovanie 
ich základných polohopisných 
prvkov, teda presné zameranie 
jednotlivých hrobov, chodníkov, 
budov, oplotení a význačných 
orientačných prvkov a ich ná-
sledné zobrazenie na prehľadnej 
digitálnej mape. Mapa je verejne 
prístupná všetkým občanom na 
stránke www.cintoriny.sk

Stačí, ak na vyhľadávači za-
dáte „Mesto“ a ďalej sa vám po-
núknu naše mestské cintoríny 
na mapách ktorých môžete zís-
kať informácie, o ktoré máte zá-
ujem. Zaujímavou informáciou 
sú aj GPS súradnice, na základe 

ktorých môžete nájsť hrobové 
miesto cez GPS navigátor pria-
mo na mieste.

V súčasnosti správca cinto-
rína, Technické a záhradnícke 
služby mesta Michalovce, prip-
ravujú zmenu súčasných da-
tabáz informácií o zosnulých,  
hrobových miestach a ich ná-
jomcoch do nového informač-
ného systému. Privítame každú 
doplňujúcu informáciu, ktorou 
môžu byť občania nápomocní 
pri aktualizácii údajov, predo-
všetkým, ak medzitým došlo 
k zmene správcom evidovaných 
skutočností. 

Svoje podnety môžete správ-
covi cintorínov poskytnúť na tel. 
čísle 056/6421 090.

OHM MsÚ

Cintoríny digitálne

Mestská polícia informuje
z činnosti MsP od 7. do 20. mája

Vážení čitatelia, pripravili sme pre vás novú rubriku, v ktorej 
by sme vám chceli priblížiť prácu Mestskej polície v Michalov-
ciach. Na tomto mieste vás budeme pravidelne informovať o prá-
ci mestskej polície za uplynulé dva týždne. 

V ostatnom čísle novín Michalovčan bola verejnosť upozor-
nená na výchovno – preventívnu akciu zameranú na ,psíčkarov“. 
Zvláštnosťou tejto akcie bolo, že priestupcovia neboli postihovaní 
sankciou, ale boli im udelené ,,červené karty“, resp. maškrta pre 
psíka u tých, ktorí mali veci v poriadku. Počas tejto akcie bolo 
skontrolovaných 91 „psíčkarov“ z ktorých 25 obdržalo červenú 
kartu a 66 bolo odmenených. 

Okrem tejto akcie MsP Michalovce v dobe od 7. – 20. 5. 2012 
zistila celkom 133 priestupkov, z toho na úseku dopravy 103 prie-
stupkov, na úseku podnikania 1 priestupok, na úseku verejného 
poriadku 5 priestupkov, porušenie VZN č. 129/2011 o podmien-
kach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov, ná-
vykových a psychotropných látok na území mesta Michalovce 
bolo zistené v 6 prípadoch, 1 priestupok proti občianskemu spo-
lunažívaniu a 17 priestupkov proti majetku.

JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP

V predchádzajúcom čísle no-
vín Michalovčan sme informovali 
čitateľov o všeobecných ustano-
veniach VZN o sociálnych služ-
bách. V dnešnom príspevku sa 
chceme bližšie zaoberať sociálny-
mi službami, ktoré poskytuje Za-
riadenie pre seniorov na Hollého 
ulici (ďalej len ZpS).

V zariadení pre seniorov sa 
poskytuje sociálna služba fyzic-
kej osobe, ktorá dovŕšila dôchod-
kový vek a je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby, alebo posky-
tovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebuje z iných váž-
nych dôvodov. Vychádzajúc zo 
zákona, prijaté VZN v článku 19. 
upravuje úhrady za poskytovanie 
služieb v ZpS. Výška úhrady zále-
ží od rozsahu odkázanosti a vý-
mery podlahovej plochy, ktorú 
prijímateľ sociálnej služby v ZpS 
využíva, teda od 178,50 € /mesiac 
až do sumy 363 €/mesiac.

Čl. 7 VZN upravuje otázku 
ochrany občana pred platením 
úhrady neprimeranej jeho príj-
mu, majetku a rodinným po-
merom. Prijímateľovi sociálnej 
služby ZpS musí ostať mesačne 
najmenej 20 % sumy životného 
minima pre jednu plnoletú fyzic-

kú osobu (dnes je to cca 38 €/me-
siac). Ak prijímateľ sociálnej služ-
by nemá príjem alebo jeho príjem 
nepostačuje na platenie úhrady 
za poskytovanú sociálnu službu, 
môže za sociálnu službu na zákla-
de zmluvy platiť aj iná osoba.

Ak prijímateľovi nevznikne 
povinnosť platiť, resp. nemôže 
platiť za poskytovanú službu plnú 
výšku, prechádza táto povinnosť 
postupne na manželov (-ky), deti 
rodičov alebo iné osoby, ak ob-
čan, ktorému sa poskytuje služba 
nie je schopný platiť plnú výšku 
úhrady. V prípade, že nedôjde 
k dohode o platbách s tretími 
osobami, Mesto vydá rozhodnu-
tie o povinnosti týchto osôb platiť 
úhradu za sociálnu službu alebo 
jej časť a následne ju bude vymá-
hať. V tomto príspevku sme naz-
načili základné princípy poskyto-
vania sociálnych služieb v ZpS.

V nasledujúcom článku sa bu-
deme zaoberať ďalšími sociálny-
mi službami, ktoré Mesto posky-
tuje, prípadne budeme reagovať 
na vaše otázky, dopyty, postrehy, 
ktoré môžete adresovať priamo 
na odbor sociálnych vecí MsÚ 
Michalovce.

OSV MsÚ

Novinky z odboru
sociálnych vecí msÚ

Michalovská pešia zóna patrila 
16. mája všetkým športovým fa-
núšikom a ľuďom s vôľou pomôcť. 
Spoločnosť Progress Promotion 
Košice spolu s generálnym par-
tnerom Východoslovenskou ener-
getikou, a.s. a Mestom Michalovce 
zorganizovali charitatívne bežecké 
podujatie VSE CITY RUN. 

Napriek počasiu, ktoré v tom-
to roku Michalovčanom neprialo, 
nikomu nechýbala chuť aktívne 
sa zapojiť a počet účastníkov sa 
v závere dňa ustálil na čísle 921, 
čím Michalovce prekonali minu-
loročnú účasť o viac než 200 ak-
tívnych bežcov. Medzi tými, ktorí 
prišli pomôcť deťom z Materskej 
školy na Vajanského ulici v Mi-
chalovciach nechýbali ani zástup-
ca primátora MUDr. Benjamín 
Bančej, generálny riaditeľ spoloč-
nosti Východoslovenská energe-

tika Thomas Jan Hejcman, ale i 
športové osobnosti a mnohí ďalší. 
Na nonstop bežeckom páse sa 
okrem množstva žiakov základ-
ných a stredných škôl predstavili 
i členovia športových klubov, pô-
sobiacich na území mesta. Všetci 
zainteresovaní tak prispeli svoji-
mi desiatkami metrov k výslednej 
vzdialenosti 86,07 km, čím sa im 
o viac než 3 km podarilo pokoriť 
vzdialenosť ubehnutú na bežec-
kom páse v Košiciach. 

Suma, ktorou bol obdarova-
ný subjekt v Michalovciach pod-
porený predstavovala nakoniec 
čiastku 3521 eur.

Veľké ĎAKUJEME preto pat-
rí všetkým partnerom podujatia 
a samozrejme všetkým tým, kto-
rí prišli a svojou účasťou pomoh-
li dobrej veci.

ts

michalovce nesklamali
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Martin Juričko
Denis Slivkulin
Simon Kandra
Šimon Kalán 
Lucas Kozár

michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Jozef Dulovič 
a Ráchel Zavacká
Ing. Radoslav Gajdoš
a Mgr. Zuzana Marcinová
Rastislav Barkasi 
a RNDr. Daniela Fryková PhD.
Martin Džugan 
a Miriam Havriľáková
Peter Kováč 
a Ivana Hubiňáková
Miroslav Borza 
a Mária Pappová
Ing. Marián Holiš 
a Mgr. Martina Kundriková

Blahoželanie
V týchto dňoch oslávila svoje krásne životné 
jubileum 70 rokov drahá manželka, mama 
a babka 

OtíliA CihAnOvá
Všetko najlepšie k jubileu, aby si mala veľa 
zdravia, spokojnosti a ešte dlho bola medzi 
nami.
manžel, dcéra, zať a vnuk

Poďakovanie
Týmto sa chcem srdečne poďakovať pánovi

PetrOvi MAščeníkOvi 
za fotoaparát CANON EOS 600 D 

– pre mňa neoceniteľný dar, 
ktorý mi umožňuje lepšie vidieť svet 

okolo seba.
vďačná Jana Margová

Mládežnícke zastupiteľstvo 
mesta Michalovce v spolupráci 
s MsKS a Musiczone zorganizova-
lo 18. mája na Námestí oslobodite-
ľov prvý ročník hudobno-prezen-
tačnej súťaže pod názvom Battle 
súboj kapiel 2012, ktorá sa konala 
pod záštitou primátora mesta 
Michalovce. Celkovo sa na tejto 
súťaži predstavilo sedem kapiel, 
z ktorých štyri boli z Michaloviec, 
ako napr. Faus paus, Spaghetti in-
cident a ďalší. Zastúpenie mal aj 
Trebišov, Sobrance a Humenné. 
Súťažilo sa o jeden deň v nahrá-

vacom štúdii Recording na Vin-
nom jazere. Porota v zložení Peter 
Jurčák, Sergej Dolgoš a Michal 
Korpa sa nakoniec zhodla v roz-
hodnutí, že každá kapela si zaslúži 
stráviť a nahrať demo nahrávku 
v spomínanom štúdiu. 

Organizátori sa na záver s poro-
tou zhodli ešte v jednom bode, že 
prvý ročník vyšiel podľa očakávaní 
a bola by veľká škoda nezorgani-
zovať druhý ročník, ktorý obohatí 
začínajúce, alebo už rozbehnuté 
hudobné talenty v našom meste.

M. Korpa

Súboj kapiel

Čo príroda stihla zariadiť za 13 
miliárd rokov, sa dozvedeli študen-
ti Gymnázia Pavla Horova a pri-
zvaní hostia na prednáške pro-
jektu CASCADE 2012 o “Vzniku 
a vývoji vesmíru“, ktorá sa konala 
7. mája v priestoroch GPH.

Prednášajúci Jozef Karlík, 
Tomáš Šoltinský a Marek Bašista 
obecenstvu priblížili rôzne detai-
ly Teórie veľkého tresku aj pri-
rovnaniami typu: „Ujo fotón je 
pijan.“ „Štyri základné interakcie 
sú len hry s loptou.“ „Anihilá-
cia ako silvestrovský ohňostroj 
niekoľkokrát silnejší ako atómo-
vá bomba.“ Zaregistrovali sme 

slová divákov: „Som rada, že mi 
boli vysvetlené rôzne termíny 
a zaujali ma možné konce nášho 
vesmíru, tak isto ako antihmo-
ta.“ „Chválim mladíkov. Sú to 
druháci, ale majú o tom slušný 
prehľad.“

Študenti urobili dojem, a pre-
to stretnutie pokračovalo zaují-
mavou diskusiou. Tak ako minu-
lý a tento rok, predpokladáme, 
že v budúcom roku sa môžete 
tešiť znova na mladých fyzikov, 
ktorí vám povedia niečo o svete 
okolo nás. Možno sa dozvieme 
odpoveď na otázku: PREČO?

Tomáš Šoltinský, žiak GPH

Vznik a vývoj vesmíru

Do tohtoročného medziná-
rodného podujatia Noc literatú-
ry 2012 sa Zemplínska knižnica 
Gorazda  Zvonického zapojila už 
po štvrtýkrát. Podujatie sa usku-
točnilo v pamätnej izbe Gorazda 
Zvonického na Ulici Močarian-
skej v spolupráci s Občianskym 
združením Močarany.

Hlavným cieľom bolo netra-
dičným spôsobom priblížiť verej-
nosti súčasnú európsku literatúru 
prostredníctvom verejného číta-
nia. Medzinárodný projekt  Noc 
literatúry iniciovali České centrá 
rôznych európskych krajín a v 
túto noc sa uskutočnilo čítanie 
súčasne v niekoľkých mestách po 
celej Európe (bolo ich 19) a tiež v 
desiatich mestách na Slovensku.

V prvej časi nočného čítania 
sme predstavili súčasnú európsku 
literárnu tvorbu a v druhej tvorbu 
a život Gorazda Zvonického, na-
koľko v roku 2013 si pripomenie-
me 100 rokov od jeho narodenia. 
Čítanie bolo spestrené kultúrnym 
vystúpením speváckeho zboru, 
ktorý pôsobí pri kostole sv. Goraz-
da, a vystúpením predsedníčky OZ 
Močarany Anny Kostovčíkovej.

Spojením príťažlivého tex-
tu, zaujímavého miesta čítania 
a originálnej prezentácie sme 
pre verejnosť pripravili podu-
jatie s jedinečnou atmosférou 
a neopakovateľným kultúrnym 
zážitkom. Noci literatúry 2012 
sa zúčastnilo 58 návštevníkov.

PhDr. Alena Vasiľová

Noc literatúry 2012

Mnohým mladým ľuďom 
záleží na veciach okolo seba, na 
ľuďoch, s ktorými sa stretávajú, 
na miestach kde žijú, a chcú po-
zitívne zmeniť veci a dianie okolo 
seba. V tomto školskom roku sa 
niekoľko prvákov Strednej od-
bornej školy obchodu a služieb 
Michalovce zapojilo do vzdeláva-
cieho projektu, ktorý realizuje IU-
VENTA – Slovenský inštitút mlá-
deže v Bratislave – pod názvom 
KOMPRAX – kompetencie pre 
prax. Vzdelávanie je určené mla-
dým ľuďom vo veku 15-17 rokov, 
ktorí majú záujem rozvíjať svoje 
schopnosti a zručnosti v oblasti 
tvorby a realizácie projektov a vy-
užiť ich v prospech svojho okolia.

Vzdelávanie je rozdelené do 
troch školiacich víkendov. Počas 
prvého sa naučili rozpoznať po-
trebu alebo problém vo svojom 

okolí a získali informácie a zruč-
nosti, ako prispieť k jeho riešeniu. 
Na druhom víkende už pracovali 
s vlastnými nápadmi, ako riešiť 
problémy a potreby mladých vo 
svojom okolí a každý si pripravil 
vlastný zámer projektu. Na jeho 
realizáciu môže každý získať prís-
pevok až do výšky 200 €. Samotná 
realizácia malých projektov pre-
behne medzi druhým a tretím ško-
liacim víkendom. Projekt, ktorý si 
mladí ľudia vymysleli a za pomoci 
školiteľa napísali, sú teraz priprave-
ní zrealizovať. V praxi si odskúšajú, 
či naučené kompetencie dokážu 
aj prakticky použiť. Tretí školiaci 
víkend bude venovaný prezentá-
cii výsledkov malých projektov. 
Účastníci sa vzájomne pochvália a 
zhodnotia, aké zmeny sa im poda-
rilo malým projektom dosiahnuť.

Daniel Bajužík 

komprax

V hlavnej sále kaštieľa Sztáray-
ovcov sa začiatkom mája sa usku-
točnilo mestské kolo v poradí už 
siedmeho ročníka vedomostnej 
súťaže Michalovce – moje mesto, 
jeho súčasnosť i história. Orga-
nizovala ju Základná škola na 
Ulici Moussona v spolupráci so 
Zemplínskym múzeom na podnet 
vyhlasovateľa – primátora mesta. 
Záujem o súťaž prejavilo 15 súťa-
žiacich z piatich základných škôl. 
V teste preukázali znalosti z his-
tórie i súčasných Michaloviec. 
V troch praktických kolách v ré-
žii múzea spoznávali historické 
pramene, identifikovali pracovné 

predmety našich predkov z expo-
zícií múzea a nezahanbili sa ani 
pri určovaní historických stavieb, 
osobností či pamätihodností mes-
ta. V závere súťažiaci využili svoje 
kreatívne schopnosti pri tvorení 
ľubovoľného žánru o Michalov-
ciach. Nie prvýkrát si víťazstvo 
vybojovalo šikovné družstvo 
zo ZŠ na Ulici T. J. Moussona, 
2. miesto patrilo žiakom zo ZŠ na 
Moskovskej ulici a tretí boli súťa-
žiaci zo ZŠ na Komenského ulici. 

Organizačná komisia súťaže 
ďakuje Zemplínskemu múzeu za 
ústretovosť, odbornú pomoc a za 
propagačné materiály.

moje mesto... Už po druhýkrát v spolupráci 
s Mgr. Petrou Gondkovičovou 
z Inštiútu európskych jazykov, 
prekladu a tlmočenia pôsobil 
v Základnej škole na Komenského 
ulici, v týždni od 14. do 18. mája, 
anglický lektor Mark. Vyučoval 
našich prvákov a druhákov. Hra-
vými aktivitami si precvičovali 
a zároveň dopĺňali slovnú zásobu, 

naučili sa vnímať a reagovať na 
originál native speakra. 

Veríme, že žiaci získali nielen 
novú skúsenosť, pekné zážitky, 
ale aj nového priateľa.

Osobitne sa za túto možnosť 
chceme poďakovať Mgr. Gon-
dkovičovej, ktorá výučbu s an-
glickým lektorom zabezpečila.

PaedDr. Ľubica Šaffová 

angličtina s lektorom

Rok prešiel ako voda a opäť 
sme si pripomenuli slávneho an-
glického spisovateľa a dramatika 
W. Shakespeara krásnym podu-
jatím, ktoré pod hlavičkou Mest-
ského úradu v Michalovciach 
zrealizovali v Základnej škole na 
Ulici T. J. Moussona. Táto škola 
je vyhlasovateľom ale aj reali-
zátorom súťaže, prehliadky pod 
názvom: Shakespeare´s Day. 
Tu môžu žiaci všetkých micha-
lovských ZŠ, CZŠ a 8-ročného 

Gymnázia na Ul. Ľ. Štúra prejaviť 
svoje umelecké vlohy v prednese 
poézie a prózy, vo vlastnej tvor-
be a v divadelnom predstavení 
v anglickom jazyku. Z 50 žiakov 
z piatich základných škôl od-
borná porota ocenila troch naj-
lepších súťažiacich v prednese. 
V kategórii vlastná tvorba a diva-
delné predstavenie boli udelené 
ceny poroty, pretože žiaci boli tak 
pripravení, že bolo ťažké z nich 
vybrať len troch najlepších. 

Shakespeare´s day

V galérii Mestského kultúr-
neho strediska Michalovce bude 
v júni zaujímavá expozícia. Mi-
chalovčanom dobre známa výt-
varníčka Emília Rudincová pred-
staví milovníkom umenia ďalšiu 
zo svojich kreatívnych zručností, 
šperk zhotovený „Tifanny tech-
nikou“. Ide o kombináciu kovu 
a kameňa. Kov je umelecky tva-
rovaný tak, aby spolu s prírod-
ným kameňom rôznych druhov 
a farieb tvoril hodnotnú ozdobu 

ženy, ktorá tak zažiari vo svo-
jej jemnosti a šarme. K šperku 
pribudnú šatky a plstené štóly. 
Expozíciu budú dopĺňať foto-
grafie prírody amatérskej foto-
grafky Martiny Králikovej, ktorá 
fotoaparátom zachytáva meta-
morfózy prírody. Jemné kvietky 
a motýle sú symbolom jemnosti 
ženy. Spomínaná expozícia tak 
bude tvoriť jednoliaty celok, kto-
rý bude dýchať ženskosťou.

I. Mochorovská

Šperk a fotografia

mestské kultúrne stredisko
deň JužaNOV
kultúrno–športové podujatie obyvateľov Sídliska JUH
8. 6. 2012 otvorenie o 16.00 hod., areál IV. ZŠ v Michalovciach
HaVraNa 2012
mestské finále v speve populárnych piesní
11. 6. 2012 o 9.30 hod., tribúna pri MsÚ
LeN tak PriŠLi
Radošinské naivné divadlo v satirickej komédii
Predpredaj vstupeniek v MsKS na 3. poschodí č. d. 177 
a v pokladni kina Centrum
11. 6. 2012 o 19.30 hod., veľká sála MsKS, vstupné: 12 €

Zemplínske osvetové stredisko
akO ZVieratkÁ žiVOt BaVÍ
krst knihy E. Varadyovej
1. 6. 2012 o 16.30 hod. v galérii ZOS
diVadLO SemaFOr 
a jeho význam v česko – slovenskom povedomí
Moderuje a na klavíri hrá Otakar Krásenský
Piesne z repertoáru divadla Semafor spieva Gabika Kozmová
7. 6. 2012 o 18.00 hod. galéria ZOS

Hvezdáreň
aStrONOmiCké POZOrOVaNia
len za jasného počasia 
v stredu a v piatok so začiatkom o 22.00 hod. 
Vstupné: dospelí 1 €, deti 0,50 €

Výstavy
VýStaVa dieL X. rOčNÍka medZiNÁrOdNéHO 
maLiarSkeHO a SOCHÁrSkeHO SymPóZia
do 1. 6. 2012
ŠPerk a FOtOGraFia 
Emília Rudincová a Martina Králiková 
1. – 30. 6. 2012

Program kina Centrum
24. – 26. 5. štvrtok, piatok, sobota o 19.30 hod.
27. 5. nedeľa o 16.00 a 19.30 hod. 
muži V čierNOm iii 3d
sci-fi komédia
Digitálna 3D projekcia  USA
Vstupné: 6 €  2012
Mládeži prístupný  Český dabing

28. – 29. 5. pondelok, utorok o 19.45. hod.
Hry O žiVOt
sci-fi, dráma, thriller, akčný  USA
Vstupné: 3 €   2012
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

30. 5. streda o 19.30 hod.
Lurdy    Premiéra
dráma                               Francúzsko / Nemecko / Rakúsko
Vstupné: 2,50 €  2009
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

31. 5. štvrtok o 19.30 hod.
1. 6. piatok o 19.30 hod.
2. – 3. 6. sobota, nedeľa o 20.00 hod.
SNeHuLieNka a LOVeC
dobrodružný, fantasy, akčný, dráma  USA 
Vstupné: 4,00€  2012
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

5. – 6. 6. utorok, streda o 19.30 hod.
HaVraN   Premiéra
mysteriózny thriller                            USA /Maďarsko / Španielsko
Vstupné: 3 €   2012
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

7. – 8. 6. štvrtok, piatok o 19.30 hod. 
9. – 10.6. sobota, nedeľa 20.00 hod.
PrOmetHeuS 3d  
akčný sci-fi horor 
Digitálna 3D projekcia  
Vstupné: študenti 5 € dospelí 6 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov USA
Slovenské titulky 2012

OZ Zlatý pes michalovce srdečne ďakuje 
CHOVPrOduktu CHamPiON michalovce 
za sponzorský dar – krmivo pre vodiaceho 
psíka a psíka vo výcviku v hodnote 100 €.

vďační členovia OZ Zlatý pes
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XXX. rOčNÍk meStSkeJ ŠPOrtOVeJ OLymPiÁdy 
žiakOV miCHaLOVSkýCH ZÁkLadNýCH ŠkôL 
V atLetike a V kOLektÍVNyCH ŠPOrtOCH 
– BaSketBaL, HÁdZaNÁ, VOLeJBaL
31. 5. 2012 a 1. 6. 2012,  od 9. 00 hod. – 13. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912  

atletika
maJStrOVStVÁ kraJa V atLetike žiakOV 
ZÁkLadNýCH ŠkôL
29. 5. 2012, 9. 00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Semko, tel.: 0903 189 312

Basketbal
Viii. rOčNÍk medZiNÁrOdNéHO turNaJa 
trOCH kraJÍN V4-SBa CHLaPCOV a dieVčat 
25. 5. – 27. 5. 2012,
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Futbal
mFk ZemPLÍN – mFk VraNOV N/t.
I. LŽ U12, U13 – 23. kolo, 26. 5. 2012,  9. 00 hod. a 10. 45 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
mFk ZemPLÍN – 1. FC tatraN PreŠOV
I. LS/MD U19, U17 – 27. kolo, 26. 5. 2012
11. 00 hod. a 13. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
mFk ZemPLÍN B – Fk druStaV SVidNÍk
Majstrovstvá regiónu Východ – 27. kolo, 13. 5. 2012, 10. 30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák,  tel.: 0903 607 009
SLOVeNSkO – rumuNSkO 
Kvalifikácia Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov
1. 6. 2012, 19. 30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
mFk ZemPLÍN – mFk rOžňaVa
I. LSŽ VA/SŽVB U15, U14 – 25. kolo
19. 5. 2012, 10. 00 hod. a 12. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
tJ mOčariaNSka – tJ SOkOL kaPuŠaNSké kľačaNy
II. B trieda mužov ObFZ – 24. kolo, 3. 6. 2012, 17. 00 hod.
Info: Juraj Sabov, tel.: 0907 977 758

Plávanie
O POHÁr PrimÁtOra meSta
IV. ročník súťaže v plávaní žiakov a žiačok základných škôl
6. 6. 2012, 9. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912  

turistika
BeŠčady
25. – 27. 5. 2012
Info: Ing. Zdenek Šteliar, tel.: 0905 550 243
Veľký ruSkOV
26. 5. 2012
SiLiCkÁ PLaNiNa
1. – 3. 6. 2012
Info: Anton Hasák, tel. 0908 027 603
SiLiCkÁ PLaNiNa
2. 6. 2012
Info: Ing. Zdenek Šteliar, tel.: 0905 550 243

dva týždne v športe...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a susedom, 
ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť s naším drahým otcom 

OtOkárOM DuBSkýM
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zároveň 

sa chceme poďakovať celému kolektívu Pohrebných 
a cintorínskych služieb Michalovce pod vedením Rudolfa 

Kleina za kvalitné služby a pomoc pri vybavovaní pohrebu.
deti s rodinami

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa dňa 
14. mája 2012 prišli rozlúčiť s milovaným 
manželom, otcom, dedkom, pradedom 

JOZefOM herCikOM
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti.
smútiaca rodina

Poďakovania

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Anna Miková, 86-ročná
Jozef Hercik, 68-ročný
Bartolomej Nemeš, 71-ročný
Jozef Križan, 73-ročný

malý oznamovateľ...
kúpa – predaj – prenájom/byty

n	Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom 
a elektromerom. Tel.: 0940 752 138

n	Predám pozemok Tichá ulica, Michalovce – 530 m2 
– 43,00 €/1 m2. Tel.: 0905 429 794

n	Predám rodinný dom so záhradou a pozemkom blízko 
Michaloviec. Tel.: 0918 479 575

n	Dám do prenájmu nezariadený 2-izbový byt v centre mesta. 
Cena dohodou. Tel.: 0902 167 706

n	Predám garsónku na Ulici J. Švermu, Michalovce.  
Cena 20 000 €, RK nevolať. Tel.: 0902 108 157

n	Predám garáž pri bývalom Chempiku s vysporiadaným 
pozemkom. Cena dohodou. Tel.: 0905 466 158

n	Predám 1-izbový byt v Michalovciach, Ulica nad Laborcom, 
3. poschodie + balkón + murovaná pivnica. Slušný vchod! 
Tel.: 0918 814 971

n	Predám 1-izbový byt v Michalovciach, Ulica nad Laborcom, 
7. poschodie + balkón + pivnica, plastové okná, plávajúca 
podlaha. Tel.: 0915 243 739

rôzne

n	Predám auto, strieborný Hyundai Getz vo výbornom 
technickom stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003. 
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050

n	Predám bukové odrezky. Tel.: 0908 102 786
n	Predám elektrický stavebný výťah (továrenský).  

Tel.: 0907 534 726
n	Predám takmer novú váľandu s úložným priestorom 

a operadlom. Cena 90 €.  
Tel.: 0910 493 189, Tel.: 0907 546 365

n	Predám zariadenú maringotku vhodnú na ubytovanie 
s elektrickým rozvodom. Tel.: 0907 534 726

n	Predám chladničku zn. Whirpool ART 572/H (používaná), 
výška 139, šírka 60, objem 276 l za 70 €. Tel.: 0905 746 530

n	Ponúkam za odvoz kameň rôznej veľkosti, vhodný 
do skaliek, záhrad, ale aj do betónových základov.  
Tel.: 056 6424958

Služby

n	Komplexné účtovníctvo. Najvýhodnejšie hypotéky 
a poistenie - všetky banky a poisťovne.  
Tel.: 0915 644 489, www.ekonomickesluzby.eu

n	Strechy, sadrokartóny - odborná montáž + materiál.  
Tel.: 0907 922 100, www.cackostav.szm.com

n	Zdravotná sestra hľadá prácu ako opatrovateľka k starším 
alebo chorým ľuďom. Tel.: 0903 389 492

n	Spracujem jednoduché a podvojné účtovníctvo, vrátane 
miezd a daňového priznania fyzických aj právnických osôb. 
Tel.: 0910 896 999, Ing. Marta Siváková

Ďalšiu vydarenú jarnú akciu 
absolvovali v pomerne veľkom 
počte členovia najstaršieho mi-
chalovského Klubu slovenských 
turistov Turista (NM KST T) pod 
vedením jedného z nich, Palitu-
láka, v Slanských vrchoch v časti 
Makovica.

Túru začali zrána pri bezob-
lačnej oblohe z lokality turistami 
dlho známej ako Banské mláčky 
v Herlianskom sedle nad Herľan-
mi. Prvé kroky po červeno znač-
kovanej európskej diaľkovej trase 
E3 viedli neustálym, no nie na-
máhavým stúpaním v príjemnom 
tieni lesa na sever, kde im v jed-
nom úseku zrejme vinou ťažby 

dreva „ušla“ odbočujúca značka, 
čo im o pár minút predĺžilo výlet. 
Prešli popri chutnom prameni 
k lokalite Vyžník, 809 metrov nad 
úrovňou mora (m n. u. m.), naj-
vyšší bod prechodu, kde odbočili 
kolmo na západ. Tentokrát pre 
zmenu za úplne mierneho kle-
sania už po zelenom turistickom 
chodníku došli pod Rankovské 
skaly. Krátky výstup na prírodnú 
rezerváciu (790 m n. u. m.) vy-
hlásenú v r. 1976 s piatym stup-
ňom ochrany a mohli sa kochať 
pohľadmi na dedinky učupené 
v údolí riečky Olšavy, či na ná-
protivnú Toryskú pahorkatinu.

Anton Hasák

rankovské skaly

správy zo športu...
n  ZemPLÍN mFk StriedaVO
Druholigovým futbalistom MFK Zemplín Michalovce sa v druhej časti 
odvety veľmi nedarí. Vymenili aj trénera Vlastimila Petrželu. Nahradili 
ho bývalým trénerom prvoligového dorastu, je ním Albert Rusnák ml. 
Michalovce vyhrali 1:0 v Petržalke, doma remizovali s Podbrezovou, 
v Liptovskom Mikuláši vyhrali 1:0 a v poslednom domácom dueli 
s Moldavou nad Bodvou remizovali 0:0. Patrí im 8. priečka tabuľky 
so 43 bodmi. Do skončenia súťaže chýba ešte jedno stretnutie, v nede-
ľu 27. mája, keď sa hráči predstavia v Dolnom Kubíne.

n  StarONOVý tréNer HOkeJiStOV
Vlaňajšia sezóna prvoligových hokejistov Dukly Michalovce bola 
úspešná. Už pod vedením tretieho trénera Jána Vodilu skončili 
na štvrtej priečke, čo je historický úspech HK Dukla. V novej sezó-
ne tu dochádza k zmenám. Novým šéfom klubu sa stal po Milanovi 
Mrázovi Alexander Černega. Doterajší tréner tiež neostáva – odchá-
dza do Poľska. Novým sa stal bývalý tréner – prvý v poradí J. Ihna-
čák. Vedenie teraz pripravuje káder mužstva pre nový ročník.

n  BaSketBaLiSti NaPrÁZdNO
Druholigoví basketbalisti 1. BK Michalovce skončili celkom na dru-
hom mieste. V play-off však neuspeli. Po hladkom postupe do semi-
finále cez Kovohúty Krompachy. Ale tu sa potkli, prehrali dvakrát 
s celkom Kapybarí Košice a do finále postupujú hostia, ktorí budú 
bojovať vo finále s Dastepom Krompachy.

n  WiNLaNd miCHaLOVCe ŠieSty
Extraligoví hádzanári michalovského winLandu uspeli s Košicami 
a hrali o celkovo piatu priečku, keď úspešne zdolali Topoľčany. Sú-
perili s ŠKP Bratislava. Naši vyhrali na pôde súpera o gól, ale doma 
hladko prehrali a tak im v súťaži po skončení patrí celkové šieste 
miesto. Je to škoda, lebo družstvo malo v súťaži naviac. 

Ako ticho žil, tak ticho odišiel.
Skromný vo svojom živote, láske a dobrote.

Dňa 6. 6. 2012 uplynie rok, čo dotĺklo 
šľachetné srdce nášho milovaného manžela, 

otca a dedka

vlADiMírA čverčkA
S úctou a láskou spomínajú

manželka, dcéra Valéria a vnuk Vladimír

Spomienky

Dňa 29. mája 2012 uplynú 3 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

Dňa 21. mája 2012 uplynulo 5 rokov, 
kedy od nás navždy odišiel manžel, otec a syn

frAntišek DOrOščák
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 

spomienku.
spomínajú manželka, 

syn Peter, František, Ondrej a mama

Dňa 1. júna 2012 si pripomenieme 10. výročie, 
čo si Pán povolal do večnosti 
vo veku 44 rokov drahého manžela, 
otca a zaťa 

iMriChA šAMuDOvSkéhO
s večnou úctou a láskou na neho spomína 
manželka Alica, syn Matúš, svokra
a tí, čo ho poznali

Dňa 29. mája uplynie rok, 
čo nás navždy opustil drahý manžel, 

otec a dedko 

MiChAl gergeľ
Priatelia a známi, 

ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
smútiaca rodina

Odišiel, ale navždy zostal v srdciach tých, 
čo ho milovali.
Dňa 6. júna 2012 uplynie 5 rokov, kedy nás 
navždy opustil drahý manžel, otec a dedko 

vOJteCh lAkOMý
s nehou a láskou spomína manželka Ľudmila, 
synovia Miroslav a Vojtech s rodinami

Mal nás všetkých rád a chcel ešte veľmi žiť, 
ale prišla tá chvíľa, keď musel do večnosti ísť.

S hlbokým zármutkom si pripomíname 
1. výročie, keď nás opustil milovaný manžel, 

otec, dedko a svokor 

Mikuláš BAMBurák
s láskou spomína smútiaca rodina

č ítajte  nás  aj  na 
www.michalovce.sk

v čast i  Michalovčan


