
ukážka bojov 
z obdobia 2. svetovej vojny

Boje o Krym 
1944/2012

4. 8. 2012 o 13.00 hod. 

Zemplínska šírava 
pred Vojenskou zotavovňou 

vstup je bezplatný

Michalovčan
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Dvojtýždenník občanov Michaloviec
Z D A R M A P I A T O K ,  3 .  A U G U S T  2 0 1 2 

Portál obsahuje úplnú data-
bázu obcí a VÚC v SR s údajmi 
o plnení vybraných ukazova-
teľov, ako napríklad celková 
výška dlhu, dlhovej služby, 
záväzkov aspoň 60 dní po 
splatnosti či bilancia bežného 
účtu. Návštevník portálu má 
možnosť zobraziť si celkovo 
15 indikátorov finančnej stabi-
lity a 17 vstupných finančných 
ukazovateľov. Tieto údaje sa, 
podľa ich dostupnosti, nachá-
dzajú na portáli za obdobie ro-
kov 2006 až 2011 a je možné si 
ich prehľadne zobraziť v tabuľ-
kovej a grafickej podobe. Údaje 

o hospodárení miest a VÚC 
autori žiadali od Ministerstva 
financií SR. Databáza údajov 
bude priebežne dopĺňaná.

V analýze, ktorá je súčasťou 
projektu „Monitoring hospo-
dárenia miest, obcí a VÚC“, jej 
autori predstavujú hospodárenie 
50 najväčších miest v SR. Cieľom 
projektu je zlepšiť informova-
nosť občanov o finančnej stabili-
te miest a obcí. Snahou INEKO 
je podpora stability verejných 
financií ako celku.

Portál sa nachádza na adrese 
http://obce.ineko.sk.

Zdroj: Obecné noviny

Výsledky finančnej 
analýzy mesta
Inštitút INEKO spustil internetový portál, 
ktorého cieľom je oboznámiť občanov 
s hospodárením a finančnou stabilitou miest 
a vyšších územných celkov (VÚC). Mesto 
Michalovce sa v záverečnom hodnotení 
umiestnilo ako najlepšie v rámci VÚC Košice 
a na 18. mieste spomedzi 50 najväčších miest SR.

Diabetici na letných 
rekondičných pobytoch
Dobre edukovaný diabetik je jedným zo základných faktorov pri dobrom 
zvládaní cukrovky. Že treba vychovávať, platí tak pre mladých ako aj pre 
dospelých diabetikov a to preto, aby si zvykli na určité návyky a tieto sa 
pre nich stali samozrejmosťou v ďalšom živote.

netradičné poznávanie 
Michaloviec

ŠpacirKi 
po varoŠu

10. 8. 2012 o 17.30 hod.

Kostolné námestie

VI. ročník
michalovsKý 

organ 

Rímskokatolícky kostol 
Narodenia Panny Márie

Michael Koller – organ 
(Rakúsko)

9. 8. 2012 o 19.00 hod.

Pri edukácii mladých diabeti-
kov treba však postupovať úplne 
iným spôsobom než u dospelých 
diabetikov. Kým dospelému dia-
betikovi treba vysvetliť postu-
py a ten je to schopný pochopiť 
u detí je treba zvoliť správny po-
stup výchovy. K tomuto slúžia aj 
rekondično-integračné a rehabi-
litačné pobyty.

Prvý júlový týždeň sa 56 det-
ských diabetikov z celého Slo-
venska zišlo vo Vysokých Tatrách 
pod malebným pohorím Rohá-
če. Z tohto počtu bolo 17 detí 
z Michaloviec. Hneď na začiatku 
boli deti rozdelené do súťažných 
družstiev a každý deň prebiehali 
edukačné stretnutia, z ktorých si 
museli zapamätať čo najviac. Pre 
oživenie boli však aj prednášky 
o tatranských medveďoch a ry-
soch. Na koniec bol pre deti prip-
ravený športovo-vedomostný deň. 
Jednotlivé družstvá súťažili nielen 
v športových ale aj vedomostných 
zdatnostiach. Na každom sta-
novišti bola pre nich pripravená 

športová disciplína, ale aj trojica 
vedomostných otázok. Dá sa po-
vedať, že najlepšie zvládli práve 
vedomostnú súťaž a to bolo zrkad-
lom správneho postupu edukácie 
mladých diabetikov. Vyvrchole-
ním súťažného dňa bol štafetový 
beh so špekáčkami. Ten, kto dobe-
hol, mal aj chutný doplnok stravy. 

Do tábora nastúpilo 14 detí, kto-
ré nepoznali sacharidové jednotky 
a traja diabetici, ktorí si vôbec sami 
ešte neaplikovali inzulín. Všetko 
toto sa naučili a s veľkou radosťou 
to oznamovali svojim rodičom, 
keď si po ne prišli. Najlepším dôka-
zom toho bol sedemročný Igorko, 
ktorého radosť bola neopísateľná. 
Nebola to ľahká cesta, ale deti to 
zvládli, veď sa samy podieľali na 
výdaji stravy a to ich vždy posúvalo 
ďalej vo vedomostiach.

Okrem tejto zábavno-edukač-
nej činnosti deti boli v Tatralan-
dii, Bešeňovej, Medvedej štôlni, 
jazdili na koňoch. Navštívili aj 
Horskú službu. Jej členovia im 
ukázali prácu so záchranárskym 

psom, jazdu na horskom aute, 
videli aj samotnú činnosť horskej 
služby a mohli sa zviezť na zá-
chranárskej lanovke. Práve hor-
ská služba nám zabezpečovala 
výstup na Roháče do výšky 1 700 
m.n.m.. Tohto výstupu sa zúčast-
nili len deti, ktoré mali ukážkové 
glykémie a boli aj fyzicky zdatné. 
Celkove ich bolo 17. Výstup pod 
kontrolou záchranára, zdravot-
ného personálu a horského vod-
cu deti zvládli bez akýchkoľvek 
ťažkostí a po výstupe mali krásny 
pocit z prekonania seba samých.

Chceme sa poďakovať všet-
kým organizátorom ale aj Mest-
skému úradu v Michalovciach, 
ktorý toto naše snaženie podporil 
finančne na základe nášho projek-
tu pomoci diabetikom mesta. Bez 
tejto pomoci by sa pobyty diabe-
tikov nemohli uskutočniť. Vďaka 
patrí aj vedúcim, zdravotníckemu 
a záchrannému personálu, ktorí 
tam boli bez nároku na odmenu 
a nezištne sa starali o deti. 

Ing. Jozef Borovka 

Model rotundy na podstavci s nadpisom sa nachádza v blízkosti kamenných zvyškov sakrálnej stavby v areáli 
Zemplínskeho múzea na Kostolnom námestí. Sprístupniť informácie o cennej kultúrnej historickej pamiatke mesta 
Michalovce, rotunde s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou, bolo hlavným cieľom projektu Podoby minulosti, 
ktorý bol financovaný z prostriedkov Nadácie SPP a rozpočtu mesta. V utorok 31. júla bol model odhalený v prí-
tomnosti primátora mesta Viliama Zahorčáka, autora projektu Petra Králika a riaditeľa múzea Maroša Demka.

SPP, Nadácia SPP a EkoFond 
sa spojili, aby občania mohli 
zrealizovať vo svojej komunite, 
v mieste kde žijú niečo nové, 
zaujímavé, tradično-netradičné. 
Chcú pomáhať adresne – kon-
krétnym ľuďom a miestnym ko-
munitám, ktoré sa snažia o zlep-
šenie kvality života v oblastiach, 
ktoré sa ich priamo dotýkajú. 
Založili nadačný fond a vyhlá-
sili nový partnerský program 
SPPoločne, a tak mohli finan-
čne podporiť prínosné projekty 
z oblasti regionálneho a komu-
nitného rozvoja v jednotlivých 
regiónoch, ktoré vyberie široká 
verejnosť. Celkovo na projekty 
vyčlenili sumu 320 000 eur.

Cieľom nášho projektu Galéria 
pohľadov je sprístupniť širokej ve-
rejnosti krásy mesta, krásy okolia, 
prírody, krásy okamihov, vytvoriť 

galériu pohľadov – fotografií v ex-
teriéri, oživiť priestory námestia.

V exteriéri námestia bude 
inštalovaná fotogaléria s popi-
som a autorstvom, prezentujú-
ca kultúrno-historické hodnoty 

a prírodné krásy mesta a okolia. 
Galéria bude umiestnená v centre 
Námestia osloboditeľov, priamo 
prístupná širokej verejnosti, s bez-
bariérovým prístupom. Fotografie 
sa budú vymieňať v pravidelných 
časových intervaloch v spoluprá-
ci s občanmi mesta, s užívateľmi 
web portálu mesta, pričom ich 
vyhotovenie a inštaláciu zabez-
pečí Mesto Michalovce. Súťaž 
o najkrajšie fotografie podnieti 
ľudí vyhľadávať krásne miesta vo 
svojom okolí, prísť do centra mes-
ta. Galéria motivuje ľudí tvoriť 
sami pre seba, zveľaďovať priestor 
vo svojom okolí.Prosíme vás, kto-
rým záleží na našom meste, aby 
ste zahlasovali na stránke nadácie 
www.sppolocne.sk za projekt Ga-
léria pohľadov. Overovacia SMS, 
ktorá vám príde, je bezplatná. 

ip

MIChalOVčaNIa, 
pODpORtE SVOjE MEStO
projekt Galéria pohľadov Mesta Michalovce v programe Zlepšime 
Sppoločne Slovensko bol úspešný a obstál v konkurencii takmer 700 
predložených projektov. až 240 projektov z celého Slovenska dostalo teraz 
šancu uchádzať sa o podporu v druhej fáze programu. V tejto chvíli je náš 
projekt vo verejnom on-line hlasovaní na web stránke www.sppolocne.sk 
a je len v našich rukách získať si čo najviac hlasov. 

Medzinárodný futbalový turnaj dorastencov 
III. ročník, 14. – 16. august 2012

Michalovce Cup 2012
14. 8. 2012, 19:30 hod. 
MFK Zemplín Michalovce – Villareal CF

15. 8. 2012, 17:00 hod. 
Villareal CF – legia Varšava

19:30 hod. 
MFK Zemplín Michalovce – juventus turín

16. 8. 2012, 11:00 hod.
juventus turín – legia Varšava

17:00 hod. 
MFK Zemplín Michalovce – legia Varšava

19:30 hod.
juventus turín – Villareal CF



�

Vyvrcholením letného obdobia v Michalovciach býva tradične Zem-
plínsky jarmok a Zemplínske slávnosti. Dlhoročne je ich termínom tretí 
augustový víkend. Určite nebude prekvapením ani tradičné miesto ko-
nania. Jarmok sa uskutoční vo vyskúšaných priestoroch Obchodnej uli-
ce. Ulička umeleckých remesiel v priestoroch parkoviska pred mestským 
kultúrnym strediskom. Je potešiteľné, že iba s veľkými priestorovými 
problémami vieme uspokojiť záujem remeselníkov v tejto uličke. Chýbať 
nebude ani keramická dielňa a ukážky prác viacerých remesiel. Práve 
z priestorových dôvodov a nedostatku voľných stánkov otvárame umiest-
nenie iných tradičných účastníkov jarmoku na Duklianskej ulici. 

Priestor parkoviska paralelného s Obchodnou ulicou bude miestom 
pre stánky s občerstvením. Je dôležité, aby neostal nikto z účastníkov 
jarmoku hladný alebo smädný. Jarmočné špeciality budú rozvoniavať 
už v predvečer jarmoku. Nezabúdame ani na sociálne zariadenia. Po-
čas jarmoku budú všetky otvorené až do neskorých večerných hodín. 
K atmosfére jarmoku neodmysliteľne patria rôzne kolotočové atrakcie. 
Budú umiestnené v priestore Parku študentov. 

Otvorenie jarmoku bude 17. augusta o 10. hodine na tribúne pred 
mestským úradom. Zemplínske slávnosti sa tónmi rozozvučia v sobotu 
18. augusta v odpoludňajších hodinách. 

Tradičným podujatím spätým s konaním jarmoku je zraz motorká-
rov. Aj v tomto roku sme pre nich vyhradili priestor zrekonštruovaného 
parkoviska na Ulici Štefánikovej od knižnice po poštu. Mesto opustia 
o 18. hodine. 

Počas soboty a nedele budú prebiehať Zemplínske slávnosti v troch 
blokoch. Sú tradičnou prehliadkou toho najlepšieho, čo jednotlivé folk-
lórne súbory pripravili z bohatej klenotnice zemplínskeho a slovenské-
ho folklóru. Nebude núdza ani o vzácnych hostí s ich programom, ktorý 
určite spestrí paletu týchto slávností spevu a tanca. Po odchode motor-
károv tribúnu prenecháme produkcii programov hudobných skupín pre 
mladšiu generáciu v diskotékovom rytme. 

V čase od 17. do 19. augusta teda naše mesto ožije ruchom Zem-
plínskeho jarmoku a tónom Zemplínskych slávností. 

Pevne verím v priaznivé počasie a príjemné strávenie troch augus-
tových dní týmito akciami pre oddych a zábavu čo najväčšieho počtu 
divákov a zabávajúcich sa. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Pozvánka na jarmok 
a Zemplínske slávnosti

aktivity primátora
24. 7.  rokovanie s riaditeľom SSC Košice
25. 7.  rokovanie so zástupcami OZ Centrum osvety chovateľov  
 spoločenských zvierat
26. 7.  rokovanie na Úrade vlády SR v Bratislave
27. 7.  porada primátora
28. 7.  reprezentácia mesta na vysviacke novokňazov v chráme   
 Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
30. 7.  rokovanie k novelizácii zákona o sociálnom zabezpečení
30. 7.  zasadanie predstavenstva VVS, a.s.
31. 7.  zasadnutie predstavenstva ZOOCR 
31. 7.  odhalenie makety rotundy v areáli Zemplínskeho múzea
31. 7.  zasadnutie správnej rady Nadácie prof. Čolláka
1. 8.  rokovanie s predstaviteľmi odboru dopravy KSK
2. 8.  rokovanie k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
3. 8.  rokovanie so zástupcami projektu Košice - EHMK
3. 8.  rokovanie s predstaviteľmi HK WinLand Michalovce

zvieratká na adopciu
Benny  

 

je mladý, 2-ročný psík. Veselý, aktívny 
pes, plný temperamentu, potrebu-
je majiteľa, ktorý mu ukáže hranice 
a ktorého bude Benny rešpektovať. 
Pokiaľ dostane správnu výchovu, bude 
z neho pohodový priateľ rodiny, s kto-
rým sa nebudete nikdy nudiť! So suč-
kami si rozumie, so psíkmi vychádza 
podľa sympatií. Psík je odčervený, či-
povaný, očkovaný a kastrovaný.

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.

Mestská polícia informuje
z činnosti MsP od 16. do 29. júla

V tomto čase MsP Michalovce zdokumentovala celkom 212 
priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 139 priestupkov, 
parkovanie na zeleni 11 priestupkov, parkovanie na chodníku 
3 priestupky, rušenie nočného pokoja 3 priestupky, vzbudzovanie 
verejného pohoršenia 11 priestupkov, znečistenie verejného prie-
stranstva 7 priestupkov, znečistenie verejného priestranstva pla-
gátovou výzdobou 3 priestupky, porušenie VZN č. 129/11 o pod-
mienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov 
na území mesta Michalovce 6 priestupkov, poškodzovanie majetku 
2 priestupky, priestupky proti majetku krádežou 10 a poškodením 
veci 4 priestupky, voľný pohyb psa 1 priestupok, porušenie zákona 
o ochrane nefajčiarov 4 priestupky, narušenie občianskeho spolu-
nažívania schválnosťami 1 priestupok, nedovolený výrub drevín 
1 priestupok, iné priestupky proti poriadku v správe 1 priestupok 
a nedovolené uloženie odpadu 5 priestupkov.

MsP Michalovce 21. 7. 2012 v čase o 00.10 h v Parku mieru 
prichytila trojicu mladíkov, ktorí vyvracali smetné nádoby ur-
čené na odpad. Prípad je v štádiu riešenia a priestupcovia budú 
postihnutí v zmysle priestupkového zákona.

Slovenská agentúra cestovného ruchu pripravila seriál, ktorý by mal pod-
poriť návštevnosť slovenských regiónov domácimi turistami. Do progra-
mu, ktorý počas letných mesiacov vysiela celoštátna televízia, sa dostali 
aj Michalovce a okolie. V polovici júla nahrával televízny štáb s protago-
nistami Lukášom Latinákom a Mariánom Miezgom v uliciach Michalo-
viec, v Zemplínskom múzeu, na Šírave aj Vinianskom jazere a na hrade 
Vinné. Diel zo Zemplína si môžete pozrieť v sobotu 18. augusta a následne 
aj o týždeň 25. augusta.                                                            V.Pakánová

Kontakt: 0910 161 789, utulokmi@gmail.com

Z poslaneckých interpelácii
Informácia o riešení interpelácií predložených 
poslancami na X. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
dňa 26. júna 2012.

Ing. jaroslav KapItaN:
	1.	Obyvatelia	Sídliska	SNP	sa	na	mňa	obrátili	s	požiadavkou,	ktorá	sa	týka	
výkopu	na	opravu	teplovodného	potrubia	cez	parkovisko	(pred	kotolňou).	
Parkovisko	je	vydláždené	tvárnicami.	Tie	boli	v	mieste	výkopu	odstránené	
a	pri	konečnej	úprave	neboli	všetky	vrátené	na	pôvodné	miesto.	Dokonca	
tie	„zvyšné“	boli	naložené	na	auto	a	odvezené.	Pýtam	sa,	či	sú	už	práce	na	
stavbe	ukončené	a	či	je	možné	to	dať	do	pôvodného	stavu?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, život-
ného prostredia a miestneho rozvoja:
Tvárnice boli užívaním poškodené a ulomené. Ich spätné uloženie nebolo 
preto vhodné. Miesto toho bol povrch v mieste teplovodného kanálu zasy-
paný kamenivom. Ide o konečnú úpravu, nakoľko súčasná norma nedovoľuje 
zriaďovať nad teplovodmi súvislé spevnené plochy ako betónové, tvárnicové 
alebo asfaltové. Aj preto bola trasa v rámci rekonštrukcie preložená z časti 
pod asfaltovými spevnenými plochami komunikácie a parkoviska bloku A 
namiesto provizórneho parkoviska.
2.	Mládežníci	Sídliska	SNP	sa	na	mňa	obrátili	s	prosbou,	či	by	nebolo	možné	
v	medziblokovom	priestore	dokončiť	ihrisko,	ktorého	betónový	povrch	sa	roz-
padáva.	Má	mesto	možnosť	opraviť	povrch	a	osadiť	na	ploche	pevné	bránky?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
V rámci investícii roku 2012 nie je uvažované so stavebnými úpravami medziblo-
kových priestorov na sídlisku SNP a teda ani s úpravou predmetného ihriska.

MUDr. jozef MaKOhUS:
1.	Na	základe	požiadavky	viacerých		občanov	mesta	chcem	požiadať	o	pre-
hodnotenie	 otváracej	 doby	 prístupu	 ku	 kontajnerom	 na	 domový	 odpad,	
umiestnených	 v	priestoroch	 TaZS.	 Požiadavka	 je	 na	 predĺženie	 otváracej	
doby	hlavne	v	sobotu.	V	súčasnosti	sa	dvory	zatvárajú	o	15.00	hod.,	občania	
upratujúci	aj	odpoludnia	nemajú	kde	vysypať	domový	odpad.	Zvyšuje	sa	tak	
riziko	vytvárania	divokých	skládok,	ako	sa	to	deje	napr.	na	Bielej	hore.	
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
V súčasnom období prebieha rekonštrukcia zberových dvorov na Ul. parti-
zánskej a následne na Ul. lastomírskej. Po ich ukončení dôjde k zmene evi-
dencie dodávaných odpadov, ako aj k prehodnoteniu pracovnej doby.
2.	 Na	 svetelnej	 križovatke	 pred	 hotelom	 Družba	 dochádza	 k	vytváraniu	
kolón	áut	v	smere	od	Družstevného	domu	a	mostu	zo	Stráňan.	Blokova-
ný	je	ľavý	jazdný	pruh	nemožnosťou	odbočiek	autobusov	na	autobusovú	
stanicu,	lebo	aj	oproti	idúce	vozidlá	majú	zelenú.	Súčasne	autobusy	MHD	
zo	zastávky	pred	hotelom	Družba	majú	zelenú	asi	2	–	3	minúty	a	za	takú	
krátku	dobu	a	preplnenú	križovatku	to	reálne	nemôžu	zrealizovať.	Preto	
navrhujem	osloviť	kompetentné	orgány,	aby	upravili	režim	svetelnej	kri-
žovatky	(napr.	zelená	smer	na	Hollého	ul.	priamo,	súčasne	odbočenie	vľa-
vo	na	autobusovú	stanicu,	pritom	protiidúci	by	mali	čevenú.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, život-
ného prostredia a miestneho rozvoja. 
Nastavenie režimu a spôsob taktovania jednotlivých smerov cestnej svetelne riade-
nej križovatky bol pozmenený s prihliadnutím na koordináciu s novovytvorenou 
križovatkou J. Hollého – Kpt. Nálepku. Nastavenie cyklu a jednotlivých taktov je 
nastavené v zmysle projektu vypracovaného projektantom, ktorý má na takúto 
stavbu oprávnenie. Nastavenie cyklu vychádzalo z dopravného prieskumu s pri-
hliadnutím na budúce obdobie. Nastavením radiča cestnej svetelnej signalizácie 
podľa vášho návrhu by pravdepodobne nebola dodržaná koordinácia s križovatkou 
J. Hollého – kpt. Nálepku. Zmena režimu radiča na Ul. J. Hollého – Kostolné ná-
mestie je nepostačujúca na zamedzenie tvorenia kongescií v križovatke Partizánska 
– A. Sládkoviča (zo stráňanského mosta). K vyriešeniu daného problému je potreb-
né vykonať zmenu organizácie dopravy (napr. zamedzenie ľavého odbočenia pre 
niektoré druhy vozidiel), prípadne vybudovanie novej svetelne riadenej križovatky. 

pokračovanie v ďalšom čísle

z pirka Andriša zo Straňan
Prežic každi mešac roka u našim prešumnim varošu je pre mňe 

preveľke zaživaňe. Po juľiju, chtori je perši mešac dzecinskich pražňin 
prišol august. Mešac, dze našľi svojo mesto aj uhorki – jich čas, mešac 
kedi – kediškaľ pred rokami prišľi Rusi, i viročje našoho narodnoho 
povstaňa. Šicko toto muši vejsc gu tomu, že u toti augustovo dňi 17. 
– 19. mušim mac u nohavkovich žebňov 2 chustočki. Jednu na ucira-
ňe spocenoho čola a druhu na oči, chtore pri Hnojňanoch, Zempľiňe, 
či Českej muziki z Ťerchovej sem-tam zašľiža. Ceši me, že u tich jar-
močnich dňoch še po roku nazad obnovi vistava „Plody Zemplína“, 
dze še čľevek poceši tomu, co še zahradkarom urodzilo, a co može 
ukazac aj druhim ľudzom. Starši fotbalovo bavjače, co maju už vecej 
jak 50 roki, ukažu svojo umeňe už na III. ročniku „Michalovských 
futbalových majstrovstiev hráčov nad 50 rokov“. Za straňančanov 
možem povedzec, (štartujú 4 mužstvá michalovských sídlisk – pozn. 
red.), že toho roku ňebudze pred turnajom ňijaki treňiňk. Po minulo 
roki bul a vecka na turnaju uradovala svalovica. Budze to najvek-
ši fotbalovo šveto u varošu, dze še zaš štretňu bivali bavjače našoho 
Zempľina, i ňekdajši, co hraľi nižši suťaže zos tervaľim bicim u našim 
varošu. Ňezabudňice: jarmočna sobota – 18. augusta 2012 – fotbalo-
vo hrišče Sidľiska Vychod na Krymskej uľici – 8.30 hod.

„Mižu, pitam še sušida Rašpeľa, co toho roku priňešeš žeňe zos 
jarmarku?“

„Andriš, kazala mi, že krem opici prijme každi jeden dar, bo 
zna, že ju ľubim a bečeľujem.“

Co še ňestalo, môže še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.“

Vysviacka novokňazov
V sobotu, 28. júla sa v chráme Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania, na Masarykovej ulici, 
konala vysviacka novokňazov. 

Vysviacku novokňazov nazý-
vame tiež ordináciou. Vysviacku 
vykonal generálny biskup PhDr. 
Mgr. M. Klátik, PhD., za účasti 
Mgr. M. Krivdu biskupa Západné-
ho dištriktu sídliaceho vo Zvolene 
a Mgr. S. Sabola, biskupa Východ-
ného dištriktu, sídliaceho v Pre-
šove, Ing. P. Delingu, generálneho 
dozorcu, Mgr. Ľ. Batku PhD., de-
kana Evanjelickej Bohosloveckej 
fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave a mnohých vzácnych 
hostí z celého Slovenska. Svojou 
účasťou nás poctil aj primátor 
nášho mesta V. Zahorčák.

Po náročnej príprave, vyso-
koškolskom štúdiu a kaplánskych 
skúškach bolo ordinovaných deväť 
novokňazov. Medzi nimi bola aj A. 
Balogová, členka michalovského 
cirkevného zboru, rodáčka z Las-
tomíra. Po vysvätení jej bolo pri-
delené miesto biskupskej kaplánky 
v Bratislave. Kaplán resp. kaplánka 
minimálne dva roky pracuje pod 

vedením svojho principála a po 
osvedčení sa, môže dostať od-
porúčanie k farárskej skúške. Po 
absolvovaní farárskej skúšky si cir-
kevné zbory môžu farára, voliť na 
dobu desať rokov a uzatvoriť s ním 
vokátor – dohodu. Voleným fará-
rom už nedisponuje biskup, iba sa 
vyjadruje k jeho voľbe do konkrét-
neho cirkevného zboru – farnosti.

Tešíme sa, že mladí ľudia majú 
záujem o cirkev i odvahu vstúpiť 
do náročnej služby ľuďom i Pánu 
Bohu. Sobota 28. júla bola veľkým 
sviatkom i historickou udalos-
ťou v dejinách Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na Sloven-
sku so sídlom v Michalovciach.

Vzhľadom k otvoreniu Olym-
pijských hier nebol odvysielaný 
priamy prenos z tejto význam-
nej udalosti. Slovenská televízia 
urobila záznam z podujatia, kto-
rý bude odvysielaný 19. augusta 
o 14.00 hod. na STV 2.

Mgr. Ján Meňky

Rehabilitačný pobyt
v kúpeľoch

Občianske Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Michalovciach združuje rodiny 
s mentálne postihnutým členom 
a všetky aktivity združenia sú za-
merané na znižovanie sociálnej 
vylúčenosti a riešenie problémov 
postihnutých osôb a ich rodín.

V roku 2012 výkonný výbor 
Združenia ponúkol svojim členom 
viacero klubových aktivít – náv-
števa Jasovskej jaskyne, botanickej 
záhrady, liečivé masáže, divadelné 
predstavenie pre mládež a so-
ciálno-rehabilitačný pobyt rodín 
s mentálne postihnutým členom v 
Bardejovských Kúpeľoch.

Tohto roku sa pobytu zú-
častnilo 33 účastníkov, z toho 
15 mladých ľudí s mentálnym a 
kombinovaným postihnutím.

Pre všetkých bol pripravený 
bohatý program. Podľa odporuče-
nia lekára každý absolvoval reha-

bilitačné procedúry – rôzne druhy 
masáží, vodoliečbu, elektroliečbu, 
soľnú jaskyňu – zamerané na 
zlepšenie a udržanie zdravia.

Za pekného počasia sme sa veno-
vali športovým hrám a vychádzkam 
po kyslíkových dráhach. V rámci 
nácviku sociálno-komunikačných 
zručností boli pre mladých ľudí 
pripravené témy Sebaobhajovanie 
– rešpekt, obhajoba, samostatnosť 
a Zásady správneho života. Pre ro-
dičov to bola beseda o prekonávaní 
sociálnych dôsledkov rodín s ťažko 
zdravotne postihnutým členom.

Po spoločne strávenom týždni 
všetci veríme, že sa o rok stretneme 
znova. Vďaka patrí tým, ktorí finan-
čne pomohli pri realizácii projektu. 
Na sociálno-rehabilitačný pobyt 
v Bardejovských Kúpeľoch prispelo 
ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny a Mesto Michalovce.

Emília Kužmová

Súťaž esejí a úvah
Prinášame vám výsledky súťa-

že esejí a úvah o Múre v Michalov-
ciach, ktorý vznikol ako dôsledok 
bezútešného spolužitia bielych a 
rómskych obyvateľov. Do súťaže 
sa prihlásilo 27 žiakov šiestich 
miestnych základných a stredných 
škôl. Víťazkou sa stala Tereza An-
tolová, žiačka 7.A na ZŠ P. Horo-
va. (víťaznú prácu vám prinášame 
na 3. strane našich novín)

Vďaka hodnoteniu základnej 
poroty sa Terezina práca dostala 
do užšieho výberu desiatich prác, 
ktoré ďalej nezávisle posudzo-
vali predsedovia poroty Monika 
Toporcerová, šéfredaktorka regi-
onálnych denníkov Korzár, a Vla-
do Janček, dramatik a scenárista, 
autor básnických zbierok a nie-
koľkonásobný víťaz Slam Poetry. 
Terezkina práca dostala u oboch 
najvyššie možné hodnotenie a tak 
súťaž suverénne vyhrala. Porota 

ocenila „pútavosť, nielen úvahy, 
ale aj kus reality, prežitých skúse-
ností a prekvapivo vypointovaný 
záver”, povedala M. Toporcerová. 
„Terezina práca vychádza z vý-
raznej osobnej skúsenosti. Sama 
z okna vidí, ako sa žije na druhej 
strane múru, prostredníctvom ro-
dinných príslušníkov pozná prá-
cu s neprispôsobivou menšinou,” 
uviedol V. Janček. Diskusia okolo 
„múru na konci Sídliska Východ 
/ Angi Mlyn“ vychádza z inicia-
tívy Slam Poetry na Slovensku, 
s cieľom podporovať talentovanú 
mládež oboch kultúr a spojiť ich v 
tvorivom procese. Projekt Múr na 
konci sídliska Východ / Angi mlyn 
prinesie v septembri mladým ľu-
ďom v Michalovciach príležitosti 
pre dobrú skúsenosť, workshopy 
slam poetry, street artu, futbal 
proti rasizmu a ďalšie aktivity.
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Nela Ondičová

Michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Juraj Kolesár 
a Mariana Gulová

Milan Balahura 
a Marta Gajdošová

Martin Rudaš 
a Petrana Podhajecká

Roman Sucher 
a Petra Buková

Poďakovanie
Naše poďakovanie patrí zdravotníckemu 
kolektívu liečebne dlhodobo chorých –  
Regionálna nemocnica v Sobranciach 
pod vedením primárky MUDr. Valérie Rohoňovej, 
a lekárke MUDr. Renáte Kicovej, 
za starostlivosť a ľudský prístup 
počas našej hospitalizácie.
s vďakou pacienti Michal Moško a Ján Nagy

V Prešove sa uskutočnil 21. 
ročník celoslovenského kola ARS 
POETICA v interpretácii poézie 
a prózy v ruskom jazyku. Prešov 
privítal v súťažnej prehliadke 22 
recitátorov v troch kategóriách, 
z toho 11 zo základných škôl, 6 
zo stredných a 5 z vysokých škôl. 
Celkom sa súťaže zúčastnilo 73 
účastníkov. 

Súťaž bola náročná, sloven-
skí recitátori totiž súťažili spo-
ločne so žiakmi a študentmi 
z ruského prostredia. Micha-
lovskí ruštinári v konkurencii 
obstáli a získali tri prvé miesta. 
V kategórií žiakov základných 
škôl 3. – 7. ročníka bola víťaz-
kou žiačka Základnej školy 
Pavla Horova v Michalovciach 
Katarína Mikulová, v kategórii 

8. – 9. ročník získal prvé miesto 
Niko Kolesár zo základnej školy 
T. J. Moussona, a Nina Žolnová 
z Gymnázia Pavla Horova sa 
stala víťazkou kategórie žiakov 
stredných škôl.

Súťažiacich žiakov prišli po-
zdraviť v kultúrnom progra-
me spevom a tancom študenti 
z Gymnázia z Lipian. Na podu-
jatie prišli povzbudiť recitátorov 
učitelia ruského jazyka z rôznych 
miest a obcí (Košice, Prešov, Li-
pany, Michalovce, Svidník, Pop-
rad, Bardejov, Lučenec, Ružom-
berok, Banská Bystrica, Malcov, 
Úbrež). Hostia, ktorí sa zúčastnili 
na podujatí, boli nadšení, s akým 
oduševnením recitátori precítili 
ruskú poéziu a prózu.

zdroj: internet

Úspešní ruštinári

Cestovný ruch predstavuje dô-
ležitú súčasť spoločensko-ekono-
mického života, považuje sa za dô-
ležitý faktor ekonomického a so-
ciálneho rozvoja regiónov. Neod-
mysliteľnou súčasťou vybavenosti 
miest a stredísk cestovného ruchu 
sú turistické informačné kancelá-
rie (TIK). Informačná kancelária 
mesta Michalovce zabezpečuje 
prvý kontakt s účastníkmi ces-
tovného ruchu a formuje zážitok 
z návštevy mesta ako cieľa. Okrem 
iného poskytuje informačné služ-
by pre miestnych obyvateľov, po-
dáva všeobecné informácie o mes-
te a jeho okolí, dopravné spojenia, 
možnosti ubytovania a stravova-
nia, kultúrne a športové vyžitie, 
príjem inzercie do dvojtýždenníka 
Michalovčan, vytvára komplexnú 
a stále aktuálnu ponuku cestov-
ného ruchu. Naša TIK je členom 

Asociácie informačných centier 
Slovenska, čo predstavuje značku 
kvality poskytovaných služieb. 
„Prvá polovica letnej turistickej 
sezóny 2012 je za nami. Môžeme 
skonštatovať, že našu informačnú 
kanceláriu navštívili turisti z mno-
hých vzdialených krajín – USA, 
Kanady, Austrálie, Japonska, 
Švédska a mnohých ďalších kútov 
sveta, ktorí k nám zavítali s cieľom 
oboznámiť sa s našimi historický-
mi pamiatkami, prírodou, kultú-
rou. Sme radi, že odchádzajú spo-
kojní s úsmevom na tvári. Každý 
návštevník kancelárie môže vy-
jadriť svoj názor na poskytované 
služby v Knihe návštev. Je pre nás 
potešením, že doposiaľ boli všetky 
hodnotenia kladné.“ vyjadrila sa 
pracovníčka informačnej kancelá-
rie Iveta Pazičová.
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Z informačnej kancelárie

Mestské kultúrne stredisko
43. ROčNíK ZEMplíNSKEhO jaRMOKU
17. – 19. 8. 2012
piatok
9.00 hod.  Detské divadlo Cililing Prešov 
 uvádza Čertovinky, rozprávku
10.00 hod.  Slávnostné otvorenie Zemplínskeho jarmoku
 hymna mesta, vztyčovanie vlajky, 
 spevácka skupina Mihaľovski ňevesti i beťare
11.00 hod. vystúpenie detského folklórneho súboru 
 Opincuta z Moldavska
11.30 hod.  Výstava drobnochovateľov (dvor starého súdu)
15.30 – 18.30 hod.  Pre každého niečo...
 SZUŠ – TALENTUM – V tanci
16.30 hod.  skupina historického šermu Jago – Spiš
16.00 – 18.00  Medzinárodný motozraz sveta motocyklov
18.00 – 20.00 hod.  Mestské divadlo Actores uvádza komické
 divadelné a hudobno – pouličné predstavenie 
20.00 hod.  hudobno – zábavná show skupiny Ščamba

sobota
10.00 – 12.00 hod.  Echo Zemplína – vystúpenie dychových hudieb
 DH Sečovce, DH Vychodňare z Humenného

53. ROčNíK ZEMplíNSKyCh SláVNOStí
18. – 19. 8. 2012
sobota
16.00 hod.  Privítanka – „Špivaju vam jubilanci“   
 Klubovanka (Michalovce) 
 Užan (Lekárovce), Soľanka (Zbudza)
16.30 hod.  Sprievod folkloristov mestom
17.00 hod.  Hrajú a spievajú – Vranovski heligonkari
17.30 hod.  Klenotnicový program
 „Zašpivajme sebe, bi bulo vešelo...“ 
 účinkujú folklórne a spevácke skupiny
19.00 hod.  FS Jurošík (Michalovce)
19.30 hod.  FS Šarišan (Prešov)
20.30 hod  vystúpenie rockovej skupiny SHANDY
 a ESTER z Prešova (tribúna Nám. slobody)  

nedeľa
15.30 hod.  Prijatie zástupcov súborov u primátora mesta
16.00 – 17.50 hod. Detský program „Oživené tradície“ 
 Jurošík, (Michalovce)
 Zemplínik, Zemplínček, (Michalovce)  
  Opincuta (Moldavsko)
 a Ondrík Novák (Pozdišovce) 
18.00 hod.  „HRAJÚ VÁM JUBILANTI“ 
 Hnojňaňe z Mihaľovec a ich hostia
20.00 hod.  Galaprogram II. FS Demižón – Strážnica (ČR)
 FS Zemplín (Michalovce) 
UlIčKa REMESIEl
17. – 19. 8. 2012
KUltÚRNE lEtO
KLUBOVANKA – vystúpenie speváckej skupiny
12. 8. 2012 o 17.00 hod., tribúna pri MsÚ

Výstavy
VlaDIMíR laRIONOV (UKRajINa)
Autorská florentínska mozaika
1. – 31. 8. 2012, Malá galéria MsKS
alŽbEta MEňKyOVá
autorská výstava, do 16. 8. 2012, galéria ZOS Michalovce
SlaVOMíR DURKaj – plUS MíNUS
autorská výstava, do 13. 8. 2012, Galéria Subterén

program kina Centrum
3. – 5. 8. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
MaGIC MIKE
NEZabUDNUtEĽNá ShOW Sa ZačíNa!  USA
komédia, dráma   2012
Vstupné: 3 €   Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

7. – 8. 8. utorok, streda o 19.00 hod.
taNEC MEDZI čREpINaMI
hudobno-tanečný film SR
Vstupné: 3 €  2012
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

7. – 8. 8. utorok, streda o 20.30 hod.
MaCíK  USA
komédia, fantasy  2012
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 € Premiéra 
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

9. – 12. 8. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
tOtal RECall  USA
akčný sci-fi thriller  2012
Vstupné: 3 €   Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

13. – 15. 8. pondelok, utorok, streda o 19.30 hod.
pOSlEDNÝ VÝKRIK ČR
detektívny horor  2012
Vstupné: 3 €  Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

15. 8. streda o 21.00 hod.  
čERNObyĽSKÉ DENNíKy
thriler, horor  USA
Vstupné: 3 €  2012
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

Študenti SZŠ si už užívali 
zaslúžené prázdniny, ale ruch 
v priestoroch školy ešte neutí-
chol. V úvode júla sme na našej 
pôde privítali partnerov – uči-
teľov z projektu Comenius. Pro-
jekt na tému Sustainable Living 
prebiehal dva roky. Záverečné 
stretnutie u nás malo za úlohu 
vyhodnotiť stanovené a dosiah-
nuté ciele projektu. Tímy z Ne-
mecka, Nórska, Rakúska, Švéds-
ka a Mallorky prišli tentoraz v za-
stúpení 10 učiteľov. Projekt bol 
zameraný na problémy, týkajúce 
sa životného prostredia s cieľom 
uvedomiť si výzvu na jeho ochra-
nu. To prakticky znamená zmenu 
v osobných postojoch a návykoch 
každého študenta a zodpovednej-
šie správanie voči životnému pro-
strediu a životu samotnému. 

Po pracovnom stretnutí sme 
sa my hostitelia snažili ukázať 
našim partnerom čo najviac. 
Najprv ich riaditeľ školy RNDr. 
Dušan Žaludko zoznámil so za-
meraním študijných odborov, 
s priestormi a športovým vyba-

vením našej školy. Potom nasle-
dovala príjemnejšia časť – hostia 
si vychutnali masáže, ktoré im 
poskytli naši študenti-maséri, 
tiež účastníci projektu. Popo-
ludní sme hosťom ukázali jedi-
nečnú špecialitu nášho regiónu 
– vinársku oblasť Tokaj, spojenú 
s návštevou vinných pivníc. 

Ďalší deň sa začal návštevou 
na Mestskom úrade a pokračoval 
výletom na Spišský hrad. Prešli 
sme cez nádvoria, prezreli sme si 
expozície v hradnom múzeu a po-
tešili sa impozantným výhľadom 
na slovenské vrchy z najvyššej 
veže „Neboj sa“. Zážitky z našej 
nádhernej krajiny by neboli úplné 
bez slovenského národného jedla, 
a tak ďalšou zastávkou bol Spiš-
ský salaš a bryndzové halušky. 
Posledný deň sme našim hosťom 
ukázali Zemplínsku šíravu. 

Veríme, že tak ako naše zá-
žitky z návštevy ich krajín sú 
nezabudnuteľné, rovnako neza-
budnuteľné budú ich spomienky 
na nás a na Slovensko.

Mgr. Ľudmila Chovancová

Vyhodnotenie 
projektu Comenius

Každý múr niečo oddeľuje. 
V tomto prípade niekoho. Ak 
niekto tvrdí, že Rómov od bie-
lych, mýli sa. Nemám rada ani 
slová ako diskriminácia, rasiz-
mus. Bývam totiž celkom blízko 
a na múr sa pozerám denne. Nie 
že by sa mi tak páčil, podľa mňa 
je ako stavba príšerný. Ak by bol 
z plexiskla, bol by asi krajší a úlo-
hu by aj tak splnil.

Ale ak neoddeľuje podľa typu 
pleti, tak podľa čoho? Pozrime sa 
na to s nadhľadom, a to doslova. 
Z detskej izby pozerám čiastočne 
aj na osadu Angi mlyn. Kým si ja 
líham do čistej, voňavej a teplej 
postele, mnohé deti z osady hlad-
né a uzimené zaspávajú na zemi 
v špinavých handrách. Keď ráno 
pijem teplé kakao, deti z osady si 
hľadajú raňajky v kontajneroch 
pod oknami našej kuchyne.

Odkedy máme postavený 
múr, je ich menej. Tých detí mi je 
veľmi ľúto, hrozia im rôzne cho-
roby a úrazy. Dokonca som raz 
videla, ako nevedelo jedno dieťa 
vyliezť a susedia ho vyťahovali 
von. Dávali sme im zvyšky jedla 
na okraj kontajnerov, obnosené 
šatstvo v igelitových taškách. Po-
tom sme s tým prestali, pretože 
oni to za rohom vždy porozha-
dzovali. Keď tie isté šaty dáme 
známym, potešia sa, že nemusia 
deťom kupovať oblečenie. Nero-
zumela som tomu, tak mi mama 
vysvetlila vec tak, že sme urobili 
pokus. Kúpila mi mikinu, akú 
som chcela, no o pár dní som 
na ňu zabudla a nechala som ju 
v parku. Na ďalšiu som si musela 
našetriť z vreckového, trvalo to 
dlho. Ale keď som niekam išla, 
vždy som si dávala pozor, aby 
som ju nestratila. Vedela som to-
tiž, ako som musela dlho čakať, 
kým ju dostanem. Vtedy som to 
pochopila. Rómovia si tiež nevá-
žia veci, ktoré dostanú zadarmo 
a hotové, pretože to berú ako 
samozrejmosť. Potom mi babka 

vysvetlila, prečo rýchlo pomíňajú 
peniaze, nie je to len na alkohol 
ale aj preto, že nevedia variť, a tak 
kupujú iba hotové výrobky, ktoré 
sú omnoho drahšie ako múka, 
zemiaky a podobné veci. Nemal 
ich to kto naučiť. Babka pracuje 
v komunitnom centre v inej obci, 
kde s Rómami pracujú a učia ich, 
ako si majú sami pomôcť. Naučili 
ich, ktoré veci sa dajú vybaviť na 
úradoch, pretože mnohí nemali 
ani doklady. Učia ich variť, šiť, 
pliesť, pracovať s počítačom, v 
dielni, dokonca im pomohli ot-
voriť pobočku školy priamo pri 
osade. Plánujú aj práčovňu, aby 
sa mali kde osprchovať a vyprať si 
veci. Učia ich plánovať si rodinný 
rozpočet, starať sa o maličké deti, 
aby neboli podvyživené. Nedá-
vajú im hotové veci, ale učia ich, 
ako sa k nim dostať. V úvode som 
písala, že múr neoddeľuje ľudí 
rôznych typov pleti. Je to preto, 
že oproti našej bytovke je iná, 
kde bývajú aj Rómovia. Parkujú 
pred ňou luxusné autá, behajú 
popri nej čisté usmiate rómske 
deti, ktoré zvolávajú mamy na 
obed. Upravili si aj okolie, majú 
ho krajšie, ako niektorí nerómski 
obyvatelia Michaloviec. Poznáme 
sa s nimi, oni poznajú nás, stret-
nutia s nimi sú príjemné. Sú pred 
múrom a Rómovia z osady sú 
za múrom. Alebo je to opačne? 
Záleží na tom, ako sa na to po-
zeráme. Ja to zhora vidím tak, že 
na oboch stranách sú ľudia, viac 
či menej poriadni. Ak chceme 
mať poriadok a niekto nám v tom 
bráni alebo nás ohrozuje, pretože 
je nafetovaný, postavíme si ne-
jakú zábranu. V tomto prípade 
múr. Nám pomohol. Nevieme, na 
ako dlho. Múry v ľudských srd-
ciach však zostanú, kým sa bude 
vyžadovať neustála tolerancia 
voči tým, ktorí sa nechcú správať 
podľa noriem. 

Tereza Antolová, 7.A
ZŠ P. Horova, Michalovce

Kontroverzný múr

Po ťažkej chorobe zomrel 
28. júla 2012 v Barringtone v 
Spojených štátoch amerických 
Ladislav J. Bolchazy, rodák z Mi-
chaloviec. Bol majiteľom sveto-
známeho vydavateľstva klasickej 
(gréckej a latinskej) literatúry 
Bolchazy Carducci.

Do povedomia 
zahraničných Slo-
vákov a Slovákov 
na Slovensku sa do-
stal vydaním pre-
kladov viacerých 
kníh slovenských 
autorov. Sám bol 
autorom niekoľkých 
kníh, publikoval 
množstvo odbor-
ných článkov, rozhlasový seriál 
a vydával viaceré časopisy.

V roku 1990 vydal vo vysokom 
náklade Anglicko-slovenský slov-
ník Prof. Jána Šimka a odvtedy 
viac než tridsať diel slovenských 
autorov v angličtine i slovenčine. 
Všetky tieto knihy sú registrova-
né v Kongresovej knižnici USA 
a údaje o nich sú publikované 
v Books in Print. Vďaka vytrva-

lému úsiliu Ladislava Bolchazy-
ho sú diela slovenských autorov 
prostredníctvom angličtiny prí-
stupné v amerických knižniciach, 
univerzitách a vzdelávacích in-
štitúciách a približujú slovenskú 
kultúru americkej verejnosti 

i potomkom našich 
krajanov. 

L. Bolchazy 
dotoval vydania 
slovenských diel 
v USA z vlastných 
prostriedkov, čo 
bola mimoriadne 
záslužná práca hod-
ná uznania. Touto 
svojou nezištnou 
činnosťou na pros-

pech zviditeľňovania Slovenska 
a jeho knižnej kultúry bol Ladi-
slav Bolchazy v medzinárodnom 
kontexte ojedinelým zjavom. 

V roku 2007 na návrh vlá-
dy mu prezident Slovenskej re-
publiky Ivan Gašparovič udelil 
rad Ľudovíta Štúra III. triedy. 
V roku 2009 sa stal čestným ob-
čanom mesta Michalovce.

ivpa

Smutná správa z USa
Zomrel čestný občan mesta Ladislav J. Bolcházy

Víťazná esej súťaže Múr na konci sídliska
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dva týždne v športe... spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Milan Kica, 51-ročný
Ľudovít Gadžinovský, 65-ročný
Anastázia Bodnárová, 97-ročná
Štefan Boško, 32-ročný

Anna Tóthová, 92-ročná
Irena Čurmová, 84-ročná

Dionýz Koči, 85-ročný 

čítajte  nás  aj  na 
www.michalovce.sk

v čast i  Michalovčan

malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom 

a elektromerom. Tel.: 0940 752 138
n	Predám rodinný dom so záhradou a pozemkom blízko 

Michaloviec. Tel.: 0918 479 575
n	Dám do prenájmu garsónku na Ulici nad Laborcom. 

Informácie na tel. č. 0948 032 666
n	Predám priestranný, poschodový RD s krásnou záhradou 

lukratívnej oblasti pri Bielej hore. RK nevolať.  
Tel.: 0907 481 514

n	Dám do prenájmu zariadený 3-izbový byt. Tel.: 0918 803 891
n	Ponúkam do prenájmu 2-izbový tehlový byt s balkónom. Byt 

je po kompletnej rekonštrukcii. Nachádza s na 1/2 poschodí 
bez výťahu. Výmera 59 m2. Prislúchajú k nemu aj 2 pivnice. 
Voľný od 1. septembra 2012. Tel.: 0948 601 760

n	Dám do prenájmu nezariadený 3-izbový byt  
na Ulici prof. Hlaváča. Ihneď k dispozícii.  
Tel.: 0917 275 907, tel.: 055 652 4123

n	Dám do podnájmu časť rodinného domčeka – zariadený 
v Michalovciach – obývačka, kuchyňa, kúpeľňa, WC, 
predsieň, samostatný vchod, 210 €. Tel.: 0910 178 508

n	Kúpim 1-izbový byt s balkónom – Ulica Martina Rázusa, 
Ulica Štefánikova, Ulica okružná, Humenská cesta.  
Tel.: 056 642 2652

n	Predám pozemok v Remetských Hámroch – výmera 2 650 m2. 
Možné napojenie na inžinierske siete. Tel.: 0903 496 466

n	Predám les – 1,5 ha v Remetských Hámroch. Tel.: 0903 496 466

Rôzne
n	Oznamujeme všetkým hudobníkom, že bola otvorená nová 

predajňa hudobných nástrojov – Hudobný nástroj, s. r. o. 
v Michalovciach na Ulici M. Gorkého 2957/5 (ulica, na ktorej 
bolo kino Mier). Tel./fax: 056 642 3392

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 pianino zn. CHOLZE. Cena 800 €. Tel.: 0905 830 506
n	Predám kalové (380 V) a vodné čerpadlo (220 V) 

s príslušenstvom. Cena dohodou. Tel.: 0907 979 166
n	Predám zrno z tohtoročnej úrody. Cena dohodou.  

Tel.: 0908 266 649
n	Predám nábytok do dievčenskej detskej izby v bielo-

fialovej farebnej kombinácii. Veľmi pekný a zachovalý, veľa 
priestoru. Jeho súčasťou je aj veľká skriňa, poličky a písací 
stôl. Cena dohodou. Tel.: 0907 659 968

n	Predám lacno 4 veľké koberce (5 €/ks) cca 4 x 5 m.  
Tel.: 0918 174 709

Služby
n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria a výrobu 

paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme. Tel.: 0915 325 381, tel.: 649 7735

Už len kytičku kvetov Ti na Tvoj hrob dáme 
a pri horiacej sviečke s láskou spomíname.
Dňa 4. augusta 2012 uplynie jeden rok, 
čo nás navždy opustil milujúci manžel 

Ján KuLich
so smútkom a láskou v srdci spomína 
manželka a celá milujúca rodina

Dňa 27. júla 2002 nás opustila milovaná dcéra, 
sestra, vnučka, neter a sesternica

nAtáLiA horňáKoVá 
vo veku 10 rokov. 

so slzami v očiach a bolesťou v srdci na ňu 
spomínajú rodičia, brat, babky 

a ostatná rodina

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
bývalým kolegom, známym a susedom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s milovanou mamou, 
babkou a prababkou 

EVou BArniAKoVou
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Spomienky

Futbal
MFK ZEMplíN – MFK tatRaN lIptOVSKÝ MIKUláš
II. liga mužov – 3. kolo, 4. 8. 2012, 19.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
MFK ZEMplíN b – FK KOšICE - baRCa
IV. liga mužov – 3. kolo, 5. 8. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
MFK ZEMplíN – šK SlOVaN bRatISlaVa
I. LS/MD U19, U17 – 2. kolo, 11. 8. 2012, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
MFK ZEMplíN b – FK KOšICKá NOVá VES
III. LS/MD U18, U16 – 3. kolo, 5. 8. 2012, 10.00 hod. a 12.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
MFK ZEMplíN – tatRaN pREšOV
I. LSŽ VA/SŽVB U15, U14 – 1. kolo
14. 8. 2012, 10.00 hod. a 12.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
MFK ZEMplíN – MFK SNINa
I. LMŽ VA/ MŽVB U13, U12 – 2. kolo
12. 8. 2012, 9.00 hod. a 10.45 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
MIChalOVCE CUp – III. ROčNíK
Medzinárodný turnaj dorastencov U17, 14. – 16. 8. 2012 
Účastníci: Juventus Turín, Villareal, Legia Varšava, MFK Zemplín
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
tj SOKOl MOčaRIaNSKa – tj DRUŽStEVNíK čIčaROVCE b
II. B trieda mužov ObFZ – 1. kolo, 5. 8. 2012, 16.30 hod.
Info: Juraj Sabov, tel.: 0907 977 758
tj SOKOl MOčaRIaNSKa – tj báNOVCE N/O
II. B trieda mužov ObFZ – 2. kolo, 12. 8. 2012, 16.30 hod.
Info: Juraj Sabov, tel.: 0907 977 758

tenis
MIChalOVSKá tENISOVá lIGa VEtERáNOV 
X. ročník II. časť: SZŠ – SOŠT 13. kolo, 4. 8. 2012, 16.00 hod. 
Partizánska 1, Family – voľno, Family – Enel 14. kolo, 7. 8. 
2012, 16.00 hod. Partizánska 1, GPH – Lobax 14. kolo, 9. 8. 
2012 16.15 hod. Masarykova 1, Minimax – R+R 14. kolo, 9. 8. 
2012, 16.00 hod. Hviezdoslavova 7, TK Sobrance – SOŠT 
14. kolo, 11. 8. 2012, 16.00 hod. Partizánska 1, SZŠ – voľno, 
SOŠT – Lobax 15. kolo, 14. 8. 2012, 16.00 hod. Partizánska 
1, GPH – TK Sobrance 15. kolo, 16. 8. 2012, 16.00 hod Ma-
sarykova 1, Minimax – Enel 15. kolo, 16. 8. 2012, 16.00 hod. 
Hviezdoslavova 7.
Info: Ing. Radomír Trčka, tel.: 0905 971 101

jachting
tOp 24 – XXVI. ROčNíK
4. – 5. 8. 2012 
Info: Gabriel Max, tel.: 0907 535 404

Odišiel nečakane, bez rozlúčky, veľká bolesť 
a spomienky zostávajú v srdci.

Dňa 28. júla 2012 sme si pripomenuli prvé 
výročie smrti drahého manžela, otca a dedka

JúLiuSA hugEcA
s úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra, 

syn a vnuk Matúš

Nič viac Vám už nemôžeme dať, len kahanček zapáliť, 
kytičku na hrob dať a s láskou na Vás spomínať.
Dňa 26. júla uplynulo šesť rokov, 
keď nás navždy opustila naša drahá 

irEnA DZurJoVá
s láskou spomínajú dcéry Marta a Blažena, 
synovia Edo, Michal, Dušan 
a nevesta Želmíra s rodinami

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:

A)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
D)  Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
E)  Ul. Pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
F)  Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)
G)  Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach
H)  Ul. Komenského č. 1 v Michalovciach (Základná škola)

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 17. augusta 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

ZVEREJŇUJE
podľa ustanovenia § 9a. a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. Zákona o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI:
Umiestnenia 11 ks informačných tabúľ na stĺpoch verejného 
osvetlenia resp. samostatných stĺpikoch nachádzajúcich sa 
v k.ú. Michalovce o rozmeroch 120 x 80 cm v nasledovných lokalitách: 

Ulica Masarykova, Ulica okružná, Ulica Jána Hollého, Vinianska cesta, Sobranská 
cesta, Humenská cesta, Ulica obchodná, Ulica P. O. Hviezdoslava.
Ročné nájomné za 1 ks smerovej a informačnej tabule v súlade so Všeobecne zá-
väzným nariadením mesta č. 101/2007 je minimálne 110,54 €.
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet prenájmu v zalepenej 
obálke s označením „Priamy prenájom“ na adresu Mesta Michalovce v termíne do
17. augusta �01� (piatok) do 1�.00 hod.
s tým, že ponúkaná cena nesmie byť nižšia ako cena určená VZN č.101/2007. 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti – stĺpov verejného osvetlenia 
budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ Michalovce – odbor hospodárenia s majetkom, 
Nám. slobody č. 1, Michalovce u referenta OHsM Valéria Čechová, č. tel.: 056/6864280.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 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 predĺženia doby nájmu, nebytové priestory nachádzajúce 
sa v objektoch na:

A)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B)  Ul. saleziánov  č. 1285 v Michalovciach 

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 
17. augusta 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na interne-
tovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

ZVEREJŇUJE
podľa ustanovenia § 9a. a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku mesta,  v znení 
neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI:
Pozemku p. C-KN č. 914/2, o výmere  18 m2 , k.ú. Michalovce
nachádzajúci sa na Jaroslavskej ulici v Michalovciach 
účel využitia: výloha predávaného tovaru s prístreškom.

Ročné nájomné za  1 m2 pozemku v súlade so Všeobecne záväzným nariadením 
mesta č. 101/2007 je minimálne 11,05 € .
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet prenájmu v zalepenej 
obálke s vyznačením „Priamy prenájom - pozemok“ na adresu Mesta Michalovce 
v termíne do 17. augusta �01� (piatok) do 1�.00 hod. s tým, že ponúkaná cena 
nesmie byť nižšia ako cena určená VZN č.101/2007. 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti – pozemku budú poskytnu-
té prostredníctvom MsÚ Michalovce – odbor hospodárenia s majetkom, Nám. 
slobody č. 1, Michalovce u referenta OHsM Valéria Čechová, č. tel.: 056/6864280.
Znenie zámeru a lehota na predkladanie cenových ponúk sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

správy zo športu...
n  áčKO MFK ZEMplíN NaplNO
Futbalisti už odohrali v II. futbalovej lige dve kolá. Michalovský MFK 
Zemplín v nich naštartoval úspešne. V úvodnom súboji v domácom 
prostredí zvíťazil nad Dubnicou nad Váhom 2:1. Do druhého kola 
Michalovčania nastúpili na ihrisku nováčika súťaže – Ružina. Aj tam 
sa im darilo a zvíťazili 2:1. Majú skóre 4:2 a šesť bodov. V priebežnej 
tabuľke sú bez straty bodu na prvom mieste. Získali šesť bodov, ako je-
diný celok súťaže. V sobotu 4. augusta sa Michalovce predstavia v tre-
ťom kole doma a súperom im bude Liptovský Mikuláš. Zápas sa začína 
o 19.30 hod. Verme, že to bude úspešné. Potom v III. kole pocestujú 
k súperovi – v sobotu 11. augusta o 16.30 hod. sa predstavia v Šali.
n  IUVENta Na tURNaj
Po odohraní dvoch stretnutí v domácom prostredí s českým celkom 
Poruba s výsledkom 29:27 a 36:25 v náš prospech, Michalovčanky od-
chádzajú na prvý zo 4 turnajov. Tentoraz do Maďarského  Veszprému. 
Štartovať budú v dňoch 3. – 5. augusta za účasti štyroch celkov: uspo-
riadajúci Veszprém, ďalej Siofok (Maďarsko) a Zelina (Chorvátsko). 
V dňoch 10. – 12. augusta pôjdu na turnaj do Rumunska – Kluž. V sep-
tembri je na programe stretnutie II. kola – predkolo Ligy majstrov s ma-
ďarským celkom Ferencvárosom Budapešť. Prvý zápas v stredu 19. sep-
tembra doma a odveta sa uskutoční 22. – 23. septembra v Maďarsku.
n  hC WINlaND V pRípRaVE S pOSIlaMI
Michalovský extraligový celok v hádzanej mužov WinLand, získal kvalitné 
posily. Vlani Michalovce skončili na šiestej priečke, teraz by sa chceli zlepšiť 
a skončiť do 4. miesta. Novou posilou je Patrik Hruščák z 1. MHK Košice, 
Oleksandr Petrov 202 cm vysoká spojka z Ukrajiny a do kádra sa vrátil aj 
Lukáš Gamrat, ktorý pôsobil v minulom ročníku v maďarskej lige.          ka
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