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V našom meste bolo do prvé-
ho  ročníka  zapísaných  celkovo 
432  detí,  pričom  28  deťom  bol 
odložený  začiatok  plnenia  po-
vinnej  školskej dochádzky. Ďal-
ších 17 detí bolo zaradených do 
nultého ročníka. 

K reformným ročníkom pri-
budne  v novom  školskom  roku 
aj 9. ročník, ktorý ako posledný 
prejde  na  nový  spôsob  výučby. 
Novinky  však  budú  čakať  aj  na 
ostatných žiakov. Keďže v blízkej 
budúcnosti sa uvažuje o testova-
ní žiakov 5. ročníka základných 
škôl, už  na jeseň tohto roka sa v 
rámci prípravy testovania usku-
točnia  na  vybraných  školách 
pilotné  overovania  testovacích 
nástrojov pre Testovanie 5. 

V  novom  školskom  roku  sa 
na  stredných  odborných  školách 
bude experimentálne overovať 55 
študijných  a učebných  odborov 
a 5 študijných odborov konzerva-
tórií. Stredoškoláci tak budú môcť 
začať  študovať  v moderných  od-
boroch, ktorých vznik reagoval na 
aktuálne požiadavky trhu práce. 

V septembri nadobudne účin-
nosť aj ustanovenie novely vyhláš-
ky o ukončovaní štúdia na stred-
ných  školách,  ktorá  určuje  nové 
predpoklady na úspešné vykona-
nie  maturitnej  skúšky.  Vo  väčšej 
miere, ako tomu bolo doteraz, sa 
bude  prihliadať  na  výsledky  pí-
somných skúšok. 

Zmeny  vo výchovno–vzdelá-
vacom procese i v organizácii vy-
učovania prinesie aj úprava škol-
skej legislatívy, podľa ktorej bude 
možné  prekročiť  maximálny 
počet  žiakov  v triede.  O zvýšení 
počtu  žiakov  v príslušných  trie-
dach  uvedených  škôl  rozhodne 
riaditeľ školy, ak tieto triedy budú 
spĺňať hygienické požiadavky. 

Rovnako  bude  môcť  riadi-
teľ  strednej  školy  od  septem-
bra  určovať  dĺžku  prestávok  po 
jednotlivých  vyučovacích  hodi-
nách, a to po prerokovaní v pe-
dagogickej  rade  školy,  pričom 
spravidla  po  tretej  vyučovacej 
hodine bude nasledovať prestáv-
ka najmenej 20 minút. 

nč

Školy očakávajú 
viacero noviniek
Brány viac ako 2 200 základných a 780 stredných 
škôl sa v novom školskom roku 2012/2013 po 
prvýkrát otvoria v pondelok 3. septembra 2012. 
Do školských lavíc by po prvý raz malo zasadnúť 
aj približne 52 000 žiakov I. ročníka. 

Vyšší komfort pre pacientov
v ambulancii chemoterapie
Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s. slávnostne otvorila 
novozrekonštruovanú ambulanciu pre poskytovanie chemoterapie.

Pozývame vás 
na 

Deň
vychoDňarov

14. septembra 
o 15.00 hod.

v areáli Základnej školy 
na Krymskej ulici

3. septembra 
bude na Pošte 1, Michalovce

poštová priehradka č. 2 
používaná príležitostná 

pečiaTka 
k sToročnici 

fuTbalu 
v Michalovciach 

získať ju môžete aj
7. 9. 2012 

vo vestibule MsKS 
v čase od 17.00 do 17.45 hod.

Úsek  ambulantnej  chemote-
rapie  je  jednou  zo  základných 
zložiek  každého  komplexného 
onkologického  centra.  Ambu-
lantnú  protinádorovú  inter-
nistickú  liečbu  (chemoterapiu, 
hormonálnu  liečbu  a   biologic-
kú  cielenú  terapiu)  podávajú 
v michalovskej  nemocnici  vo 
väčšom meradle najmä za obdo-
bie posledných 10 rokov, pričom 

odliečili viac ako 1 700 pacien-
tov z regiónu Zemplína.

„Pacientom tu aplikujeme na-
júčinnejšiu a najmodernejšiu lieč-
bu,  identickú  ako  na  špičkových 
slovenských  alebo  zahraničných 
pracoviskách.“  povedal  vedúci 
lekár  ambulantnej  chemoterapie 
MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Pre zvýšenie komfortu pacien-
tov boli urobené stavebné úpravy 

v podobe  výmeny  okien,  obkla-
dov, podláh. Nezabudlo sa ani na 
klimatizáciu či nový nábytok.

Vďaka tejto niekoľko desiatok 
tisíc eur predstavujúcej investícii, 
majú pacienti možnosť okrem vy-
soko profesionálnej odbornej sta-
rostlivosti absolvovať svoju liečbu 
bez nutnosti hospitalizácie. Lieč-
ba prebieha v   komfortných am-
bulantných  podmienkach,  ktoré 
čo  najviac  pripomínajú  domáce 
prostredie, vrátane možnosti sle-
dovania televízie alebo venovaniu 
sa iným príjemným aktivitám pri 
zachovaní potrebného pohodlia a  
primeranej miery intimity. 

Na  ambulantnej  chemotera-
pii  pracujú  každý  deň  dvaja  le-
kári a dve zdravotné sestry. Lie-
čia  sa  tu  všetky  typy  solídnych 
nádorov  a nádory  lymfatických 
uzlín vo všetkých štádiách ocho-
renia. 

Zuzana Gajdošiková

Školský rok sa začína 3. septembra, kedy sa opäť otvoria brány všetkých škôl. Aj keď škola prináša so sebou veľa 
povinností, väčšina detí sa už určite nevie dočkať stretnutia so svojimi spolužiakmi. Žiaci aj učitelia si zaiste kladú 
otázku: „Čo nám nový školský rok prinesie?“Jednou z ideí pri príprave pro-

jektu v oblasti rozvoja cestovného 
ruchu  bolo  vytvoriť  informačný 
portál,  ktorého  obsah  by  tvorili 
organizátori podujatí, obyvatelia 
miest  a obcí  regiónu,  nadšenci 
turizmu,  ľubovoľní  dobrovoľníci 
a záujemcovia.   O informácie na 
stránkach podobných portálov je 
záujem len vtedy, ak sa denne ak-
tualizujú a prinášajú vždy nové a 
aktuálne informácie.

Portál  www.dolnyzemplin.
sk  vznikol  v  rámci  projektu  Mi-
chalovce  –  vstupná  brána  turiz-
mu  Zemplína  v Regionálnom 
operačnom  programe  v  opatrení 
Podpora  a  rozvoj  infraštruktúry 
cestovného  ruchu  –  neinvestičné 
aktivity s finančnou podporou Eu-
rópskej únie z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. Dolnyzem-
plin.sk má potenciál stať sa kom-
plexným  infoportálom  pre  dané 
územie  s  modernými  elektro-

nickými  službami  pre  užívateľov, 
návštevníkov, obce aj podnikateľ-
ské subjekty, ponúkajúcich služby 
v oblasti cestovného ruchu.

Portál  už  dnes  pred  oficiál-
nym  spustením  ponúka  množ-
stvo  automatizovaných  funkci-
onalít  pre  užívateľov,  návštev-
níkov,  podnikateľov,  s  možnos-
ťami  automatického  zakladania 
produktov a služieb cestovného 
ruchu.  To  znamená,  že  sa  už 
dnes  pomocou  registračných 
formulárov  môžu  poskytovate-
lia  ubytovacích  a reštauračných 
služieb  v oblasti  cestovného 
ruchu  bezplatne  zaregistrovať, 
vložiť podrobné informácie a fo-
tografie z prostredia svojich pre-
vádzok,  vyznačiť  miesta  služieb 
na mapových podkladoch. 

Súčasne  sa  môžu  registrovať 
aj  záujemcovia  a dobrovoľníci, 
ktorí  v jednoduchom  užívateľ-
skom prostredí budú prispievať 

priamo  na  portál  informáciami 
o konaní  podujatí,  v jednotli-
vých  častiach  regiónu.  Prispie-
vatelia  môžu  k informáciám  o 
akcii pripojiť plagát, obrázky, po 
uskutočnení podujatia aj celé fo-
togalérie, či fotografické panorá-
my, ktoré sa dnes už dajú urobiť 
aj mobilným prístrojom. 

Samozrejmou  súčasťou  por-
tálu  sú  podrobné  informácie  
o regióne  dolný  Zemplín,  o jeho 
histórii,  pamätihodnostiach,  mú-
zeách,  kultúrnych  inštitúciách, 
prírodných  krásach,  zaujímavos-
tiach,  turistických  a cyklistických 
trasách,  o  vinárstve  a podobne. 
Súčasťou je aj množstvo fotogalé-
rií prepojených na jednotlivé člán-
ky, či zaradených podľa kategórií. 
Všetky  informácie  sú  prepojené 
s konkrétnym miestom na mape. 

Gestorom portálu dolnyzem-
plin.sk  je  odbor  Informatizácie 
a grantov  na  MsÚ  v Michalov-
ciach,  ktorý  uvíta  spoluprácu 
miest  a obcí  z regiónu,  ľubo-
voľných  záujemcov  –  budúcich 
prispievateľov.  Pracovníci  od-
boru  budú  zabezpečovať  den-
nú  aktualizáciu  turistických 
informácií.  Ľubovoľný  podnet 
či  informácie  môžete  zaslať  na 
adresu  dolnyzemplin@msumi.
sk,  všetky  potrebné  formuláre 
s nápovedami nájdete na portáli 
www.dolnyzemplin.sk.

Tešíme  sa  na  každého  pris-
pievateľa, na každé propagované 
podujatie, k návštevnosti ktoré-
ho prispeje náš nový portál.

RNDr. Jana Machová

PreDstaVujeMe Portál 
DolnyZemplin.sk
Územie dolného Zemplína ponúka jedinečné príležitosti pre cestovný ruch 
– rekreácie pri vode, vínny turizmus, agro a eko turistiku, veľa ďalších 
možností oddychu, prírodných krás, zaujímavostí a inšpirácií. Často však 
ani jeho obyvatelia nemajú informácie o pekných kútoch regiónu, že aj 
v blízkosti domova nájdu čarokrásne zákutia a nádherné miesta, ktoré sa 
oplatí vidieť. o mnohých podujatiach organizovaných obcami a mestami 
dolného Zemplína sa ani nedozvieme, alebo získame informácie už neskoro.

Pri príležitosti 67. výročia 
SNP sa v utorok 28. augus-
ta pri pamätníku Biela hora 
uskutočnil pietny akt kladenia 
vencov. Predstavitelia štátnej 
správy, miestnej samosprávy, 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov, politických 
strán a ďalší prítomní si polo-
žením kvetov k pamätníku 
a poklonou uctili pamiatku 
obetí, ktoré počas Slovenského 
národného povstania bojovali 
za slobodu a mier.



�

Neprítomnosť lastovičiek na oblohe nám nezadržateľne naznačuje ko-
niec teplých letných dní. Slniečko ešte hreje, no už nie je nad hlavou. Jeho 
dráha je na nižšej trajektórii k horizontu. Za oknom sa ešte bezstarostne 
hrajú a šantia deti. No i intenzita ich džavotu zvestuje blízku zmenu ich 
denného režimu. Letné prázdninové obdobie nenávratne končí a blíži sa 
začiatok nového školského roka. Najmä pre bývalých škôlkarov nastáva 
nová situácia. Stanú sa veľkými žiakmi s veľkým otáznikom. Ako to v tej 
škole bude? Nastane zmena, nové povinnosti, noví učitelia, spolužiaci. Zme-
ní sa obsah hier na vážne zvládnutie písomných zručností. Proces vstupu 
do sveta dospelých nadobudne nové dimenzie. Režim škôlkara sa obratom 
ruky zmení v režim školáka. Zmena sa týka i rodičov nových školákov. Nové 
povinnosti sa zvládnu ľahšie za dobrej spolupráce so školou. Komunikácia 
učiteľov, rodičov a žiaka je prvým predpokladom úspešnej adaptácie. Pre os-
tatné školopovinné deti je evidentný ďalší stupienok k dospelosti. Nadviažu 
na už dosiahnuté a využijú nové možnosti nadobudnutia vzdelania. Neučia 
sa pre učiteľov, rodičov, ale pre svoj vlastný prospech. Východisková pozícia 
zaradenia sa do spoločnosti vzniká už na základnej škole. I pedagógom kon-
čia dovolenky, začínajú pracovné povinnosti na poli obohacovania ďalšej 
generácie vedomosťami. Patrí sa popriať všetkým štart tou správnou nohou. 
Aby mohli od prvého dňa nerušene pracovať v tejto dôležitej oblasti. 

Prvý september nesie v sebe ešte jednu symboliku. Je Dňom Ústavy Slo-
venskej republiky. Pre novodobé dejiny Slovenska to bol významný krok. 
Deklarácia o zvrchovanosti bola prvkom k osamostatneniu Slovenska. 
Po jej prijatí mohli byť vykonané praktické kroky k vzniku samostatného 
Slovenska. Je dobré si pripomenúť tento krok. Symbolické je, že s novým 
školským rokom boli roku 1992 položené i piliere k vzniku samostatnej Slo-
venskej republiky. Mnohí dodnes nepochopili význam tejto dejinnej uda-
losti našich novodobých dejín. Preto symbolika výstupu na dominanty hôr 
Slovenska vlastne zvýrazňuje dôležitosť pozdvihnutia národa na najvyšší 
piedestál. Ak chceme, aby sa nevytratilo národné povedomie, je potrebné si 
túto udalosť dôstojne pripomínať. A nielen pre generáciu, ktorá žila v tom-
to čase. I keď všetko prebehlo pokojne, bez krviprelievania, predsa to bol 
významný medzník pre Slovensko. Nemal by zapadnúť prachom zabudnu-
tia. Zvlášť mladej generácii je potrebné pripomínať korene a zdroje vzniku 
samostatného Slovenska. Je to nevyhnutné pre základy národnej hrdosti. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Začiatok septembra
aktivity primátora
20. – 21. 8.  rokovanie  na Úrade vlády SR
23. 8.     rokovanie so zástupcami firmy Svet zdravia
23. 8.     účasť na otvorení zrekonštruovaného pracoviska 
    ambulantnej chemoterapie v NsP Š. Kukuru
24. 8.      otvorenie 3. ročníka súťaže športovcov vo varení    
    fazuľového guľášu 
27. 8.     rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
28. 8.     účasť na pietnom akte kladenia vencov k výročiu SNP
29. – 31. 8.  účasť na podujatí Dni mesta v družobnom meste Villareal

zvieratká na adopciu
Baby 

 

je  9-týždňové  šteniatko,  hravé, 
neposedné  šidlo,  ktoré  rado 
skúma a objavuje všetko naoko-
lo.  Baby  je  zvedavá,  priateľská 
fenka, ako väčšina šteniatok.
Hodí sa do bytu aj k domčeku, 
k deťom,  iným  psom  aj  iným 
druhom  zvierat.  V  dospelosti 
predpoklad malého vzrastu.

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 13. do 26. augusta

V dobe od 13. do 26. 8. 2012 MsP Michalovce zdokumentovala 
celkom 120 priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 66 prie-
stupkov,  parkovanie na zeleni 8 priestupkov, parkovanie na chod-
níku 4 priestupky, rušenie nočného pokoja 2 priestupky, vzbudzo-
vanie  verejného  pohoršenia  2  priestupky,  znečistenie  verejného 
priestranstva 3 priestupky, znečistenie verejného priestranstva pla-
gátovou výzdobou 1 priestupok, nepovolené zaberanie verejného 
priestranstva 1 priestupok, porušenie VZN č. 129/11 o podmien-
kach  predaja,  podávania  a požívania  alkoholických  nápojov  na 
území mesta Michalovce 1 priestupok, priestupky proti majetku 
- krádežou 10 a poškodením veci 3 priestupky, porušenie podmie-
nok VZN č. 91/2006 o podmienkach držania psov na území mesta 
Michalovce 9 priestupkov, narušenie občianskeho spolunažívania 
schválnosťami 1 priestupok, nepovolené uloženie odpadu 7 prie-
stupkov, na úseku ochrany životného prostredia 1 priestupok, ne-
udržiavané pozemky boli zistené v jednom prípade.

Dňa 21. 8. 2012 v čase o 22.10 hod. hliadka MsP preverila oznam 
o rušení  nočného  pokoja  na  Ulici  staničnej.  Ako  podozrivá  z prie-
stupku bola zistená 35-ročná J. B. zo Zalužíc a 56-ročná K. B. z Micha-
loviec, ktoré boli pod vplyvom alkoholických nápojov, pričom bolo 
zistené, že v obytnom priestore sa nachádzali aj 3 maloleté deti a zo 
strany matky J. B. došlo k podozreniu zlyhania rodičovských kompe-
tencií. Najmladšie z detí malo  len 2  roky. Z dôvodu ochrany života 
a zdravia maloletých bola na miesto privolaná pracovníčka sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately k ďalšiemu riešeniu veci.

Prvé „lastovičky“
Nie, lastovičky nezmenili svoj letový poriadok, to sa na niektorých mies-
tach v našom meste objavili malé domčeky s otáznikmi: Miluješ svoju 
prírodu? Správaš sa ekologicky? Tak ma naplň! Stoja v radoch vedľa 
kontajnera na separovaný zber. Vkusné a veľmi dômyselné konštrukčné 
riešenie ponúka zbaviť sa textilu, obuvi. Nepotrebné veci často zaberajú 
priestor a my nevieme čo s tým. Bežný kontajner „ekologický“ niekto-
rí spoluobčania triedia podľa vlastného vkusu tak prieberčivo, že okolo 
ostáva spúšť. Zvedavá som, ako si poradia s týmto domčekom. Iba ak 
si ho zoberú celý. Dlho som si nový druh kontajnera, aj za asistencie 
okoloidúcich, prezerala, až sme si ujasnili spôsob obsluhy. Úplne ma táto 
ponuka – výzva očarila. Videla som to už v iných mestách a tajne som 
čakala, že aj v Michalovciach to niekto tak elegantne vyrieši. Preto auto-
rom nápadu a realizátorom patrí úprimná vďaka.                              ĽP

Kontakt: 0910 161 789, utulokmi@gmail.com

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

Ing. jozef soKoloGorsKÝ
1. Opakovane sa na mňa obrátili spoluobčania z Ul. farskej 13 ohľadom úpravy 
vonkajších priestorov pred bytovým domom na Ul. farskej t13, ide o priestory me-
dzi garážami a vchodmi do bytového domu. Jedná sa o prístupovú cestu, chodníky, 
ktoré sú veľmi rozbité, je tam problém prejsť autom kvôli dieram, nerovnostiam 
a keď prší, vytvárajú sa tam obrovské mláky, ktoré je problém prejsť nielen peši, 
ale aj autom. Chcel by som požiadať kompetentných o nápravu uvedeného stavu 
a vysprávku uvedených nerovností. Dokladám mapu uvedených priestorov.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Stotožňujeme sa s názorom, že situácia v danej lokalite je kritická. V priebehu 31. 
týždňa zrealizujú TaZS provizórne vyspravenie existujúcich výtlkov. O prípadnej 
komplexnej  rekonštrukcii  rozhodne  MsR  pri  prerokovaní  komplexnej  rekon-
štrukcie ciest, chodníkov a spevnených plôch.
2. Spoluobčania z lokality Námestie osloboditeľov sa na mňa obrátili ohľadom 
prevádzkovania verejných toaliet na Námestí osloboditeľov. Verejné toalety sú ot-
vorené v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod. a cez víkend od 8.00 hod. 
do 13.00 hod. V týchto dňoch sa začína letná turistická sezóna, počas ktorej mesto 
alebo niekto iný organizuje hlavne cez víkendy v meste na námestí množstvo akcií 
pre našich spoluobčanov, návštevníkov mesta, ktorí prichádzajú k nám. Bolo by 
vhodné a potrebné, aby tieto verejné toalety boli dostupné obyvateľom a návštev-
níkom. Preto dávam na zváženie stanoviť nové otváracie hodiny pre prevádzkova-
nie verejných toaliet tak, aby vyhovovali reálnym potrebám mesta, jeho občanom 
a návštevníkom.V prípade, že pre prevádzkovateľa TaZS by zmena predstavovala 
finančnú  alebo inú záťaž, je na zvážení dať do prenájmu verejné toalety s tým, že 
nájomcu zaviažeme na dodržanie mestom určených prevádzkových hodín. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Na základe vyhodnotenia využívania verejných toaliet na Námestie osloboditeľov sme 
dospeli k záveru, že súčasná prevádzková doba je najoptimálnejšia. Počas víkendov po 
13.00 hodine občania využívajú možnosti občerstvenia na námestí, kde tieto prevádzky 
majú vlastné toalety. V prípade organizovania akcií na námestí, ako je napr. jarmok, 
pracujú všetky nami prevádzkované verejné toalety v osobitnom časovom režime. 
3. Na základe podnetov od občanov z Ul. Kuzmányho upozorňujem na problém zdr-
žiavania sa asociálov, neprispôsobivých občanov na Námestí slobody v centre mesta, 
v blízkosti Dúhovej fontány, kde sa stretávajú hlavne rodiny s deťmi,  starší občania, 
nakoľko je tu vytvorená oddychová zóna v meste. Títo neprispôsobiví občania počas 
celého dňa vysedávajú na lavičkách v blízkosti fontány, resp. ležia na tráve, popíjajú 
alkoholické nápoje, vykonávajú potreby na verejných priestranstvách, svojím kona-
ním vyrušujú iných spoluobčanov, čím poškodzujú celé okolie tejto oddychovej zóny. 
Pýtam sa kompetentných, či je možné nejakým spôsobom napraviť tento stav tak, aby 
títo spoluobčania svojím konaním neotravovali slušných ľudí v centre nášho mesta. 
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce:
Problému  neprispôsobivých  občanov  (asociálov  a bezdomovcov)  v meste  je  zo  strany 
MsP Michalovce venovaná náležitá pozornosť. V súčasnosti sa v meste nachádza cca 30 
takýchto osôb, ktoré sa vo väčších či menších skupinách zdržiavajú v určitých obľúbených 
lokalitách. Medzi tieto ich obľúbené lokality patrí Ulica špitálska – NsP Š. Kukuru, Ná-
mestie slobody - pri Dúhovej fontáne, MHD zástavka na Ulici J. Murgaša, Dom služieb 
v CMZ a ďalšie. MsP denne v rámci hliadkovej služby vykonáva kontrolu a rázne zasahu-
je, ak títo občania porušujú VZN mesta napríklad pitím alkoholu na verejnosti, znečisťo-
vaním verejného priestranstva alebo výtržnosťami. Avšak to, že občan, ktorého nazývame 
,,bezdomovcom“, sa zdržiava na určitom mieste a je zanedbaný, páchne, nie je dôvod na 
to, aby sme ho z tohto miesta vykázali. V prípade, že ho z jedného miesta vykážeme, tak sa 
presunie na iné miesto, čo opäť prekáža iným občanom. Po rozhovore s týmito občanmi 
sa ako možné riešenie javí na vhodnom mieste zriadenie nízkoprahového centra s tole-
ranciou alkoholu, kde by sme sa ich pokúsili umiestňovať na základe dobrovoľnosti.

pokračovanie v ďalšom čísle

z pirka Andriša zo Straňan
Dočital mi še henadi u našich noviňkov, že podľa pošľedňoho zra-

chovaňa ľudzi nas žije u našim varošu 40 027. Šumňe bulo rozpisano, 
keľo-chto zos nas še hlaši gu tej – chtorej narodnosci. Zaujaľi me Bul-
gare, bo jak zahradkar mam gu ňim bľizko, už jich znam štiricec roki, 
už su mňe jak rodzina. Gu svojej domoviňe še jich prihlašilo jede-
nac. Do našoho varoša prišľi po vojňe zos severňoho Bulharska (kolo 
Targovišča). Rodzini Karaivanovich, Karailievovich, Kuševovich za-
čali pestovac žeľeňinu i kvitočki. Perši na žemičkoch kolo žeľezňičnej 
stanici, veckaľ kolo Laborca, jak teraz žimni štadijon, pošľedňi dluhi 
roki za zalužickim mostom i u Topoľanoch. Cali toti dluhi roki nas po 
našich pijacoch zasobovaľi i zasobuju zos rendešnu žeľeňinu i šimni-
ma kvitočkami. Najstarša z ňich pani Karaivanova še doživa 85 roki. 
Skromna, naša valalska žena, co še tika roboti, išče aj teraz robotňejšej 
ňit. Doňedavna me ju cali život vidzeľi po našich pijacoch predavac, 
u pošľedňim čaše už ľem u skľeňiku a na zahardze pomaha vnukoj. 
Ňe ľem tak ju spominam. Už 40 roki zos jej receptu u ješeňi nakladam 
do 4 – 5 ľitrovich fľaškov žeľeňinu – u mojej rodziňe, bľizkich i sušedov 
znamu jak „Bulharska kvašna“. Co nam gu tomu treba: šviži, biľučki 
ješenski karfiol (takoj šviži nakladac), papriga kapia (červena i žeľe-
na, dluha, žebi u fľaškoj šumňe vižirala, ucaľe, starhnuc 2 dňi pred 
naložeňom, žebi zmekla – ľepši še napolňi zos naľevom, chtori vec bars 
smačni), papriga „sarbajdžiska“ (nebojce še bulharskoho pomenova-
ňa – to barani rožki – pološčipace, tiž červeno – žeľeni dluhi jak fľaška 
– tiž postac dva dňi jak kapia), marchev – ceňučka, dluha jak fľaška, 
žeľeno – žoutich paradičkov (ľem paru) – u caľe. Do jednej fľaški je-
den štredňe veľki zeľir zos vňaťu, rozrezac napoli, do fľaški na spodok 
jednu polovku, na verch druhu polovku, može pridac aj koper. Zeľir 
dava svuj šmak. Zaľac zos žimnim naľevom jak na uhorki. Neopovaž-
ce še dac do fľaškov daco inši (cibuľu, kaľerab či nedajbože petrušku) 
– uražiľi bi sce Bulharov i mňe. NESTERILIZUJEME!

„Mižu,“ pitam še henadi sušeda Rašpeľa, „ty zos tohoročňej urodi 
zavarjaš?“ „Andriš, otvoreňe ci povim, toto na hlave mojej ženi, ja 
každi rok u ješeňi paľim. Uhad ši, zos šľivok šľivovicu, vedno s pajta-
šom.“ „Mižu, šľivok mam aj ja a dze tota vaša paľenčareň?“

„Andriš dal bi ši to takoj do noviňkov, robime to pokradzmec 
– takoj bi me maľi balamutu zos uradoma.“

Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.

Cukrovka 
a európska únia

To,  že  je  cukrovka  jedným 
z najčastejších,  najzávažnejších, 
ale  aj  ekonomicky  najnáročnej-
ších  ochorení  si  uvedomili  aj 
orgány  Európskeho  parlamentu. 
Veď  toto  ochorenie  v dôsledku 
komplikácií  významne  zhoršuje 
kvalitu života diabetika, ale v ne-
poslednom rade aj jeho blízkych. 
Neliečená  cukrovka  skracuje  ži-
vot pacienta o 5 až 20 rokov. Po-
čet  pacientov  na  toto  ochorenie 
z roka  na  rok  stúpa.  Na  Sloven-
sku je ich evidovaných už takmer 
380 tisíc  a podľa  štatistík  je  pri-
bližne 150  tisíc  ešte nezistených, 
to  je  tých  ktorí  o tom,  že  cuk-
rovku  majú,  nevedia.  Je  to  alar-
mujúce  číslo  a preto  vyjadrením 
aktuálnosti a vážnosti problema-
tiky  cukrovky  sa  stala  rezolúcia 
Európskeho parlamentu. 

Európsky  parlament  touto 
rezolúciou  vyzval  všetky  členské 
krajiny  na  spoločnú  stratégiu  vo 
forme  prevencie,  včasnej  diag-
nózy  a výskum  v oblasti  cuk-
rovky.  Na  základe  uvedeného  sa 
v Kodani  zišli  zástupcovia  krajín 
EÚ  na  fóre  spoločného  postupu 

v boji  s cukrovkou.  Zúčastnili  sa 
ho jednotliví ministri zdravotníc-
tva,  národní  poslanci,  európski 
poslanci  ako  aj  členovia  OECD. 
Slovensko na tomto fóre zastupo-
vali  doc.  MUDr.  Emil  Martínka, 
PhD.  predseda  Slovenskej  diabe-
tologickej spoločnosti a Ing. Jozef 
Borovka,  prezident  Zväzu  diabe-
tikov  Slovenska.  Následne  sa  ko-
nalo ďalšie stretnutie na dánskom 
veľvyslanectve  v Bratislave  a to 
so zástupcami ministerstva zdra-
votníctva, zdravotných poisťovní, 
Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou,  Slovenskej  diabe-
tologickej spoločnosti a pacientov 
zastupoval na tomto stretnutí pre-
zident Zväzu diabetikov Slovenska 
Ing. Jozef Borovka. Okrem iného 
sa na ňom dohodlo,  že  edukáciu 
diabetikov na Slovensku bude za-
bezpečovať práve Zväz diabetikov 
Slovenska. Preto plánujeme otvo-
riť ako prvé edukačné centrum na 
Slovensku práve v Michalovciach, 
a to od 1. januára budúceho roka. 
Veríme  v podporu  mesta  ako  aj 
iných inštitúcií v našom meste.

 Jozef Borovka

Kým ostatní spali, 
oni už pracovali

Tretí  augustový  víkend  pat-
ril,  tak  ako  každý  rok,  v našom 
meste Zemplínskemu jarmoku. 

V pondelok  ráno  viedla  moja 
cesta do práce práve po ulici, kde 
len  pred  pár  hodinami  stáli  pre-
dajné stánky, kolotoče, občerstvo-
vacie zariadenia so stolmi a lavica-
mi. Naskytol sa mi nezabudnuteľ-
ný (príjemný)  pohľad. Celé pries-
transtvo po trojdňovom hodovaní 
a zábave  bolo  vzorne  vyčistené. 
Nikde  ani  stopa  po  odhodených 
obaloch,  zvyškoch  z občerstvenia 
či  ohorkoch  cigariet.  Uvedomila 

som si, že kým sme my ostatní ešte 
spali,  niekto  musel  usilovne  pra-
covať, aby sme sa ráno pohodlne 
a po úhľadne upravených uliciach 
dostali  do  práce.  Rozhodla  som 
sa preto, napísať  tento príspevok. 
Je  zvláštne,  že  keď  sa  nám  niečo 
nepáči, hneď sme pripravení kri-
tizovať,  odsudzovať  a bez  zábran 
nadávať.  Preto  som  si  povedala, 
že sa patrí aj pochváliť za usilovnú 
prácu.  V tomto  prípade,  pracov-
níkov  Technických  a záhradníc-
kych služieb za výborne odvedenú 
robotu.                                           nd

rokovala mestská rada
V utorok 21. augusta sa usku-

točnilo  zasadanie  mestskej  rady 
s týmto programom rokovania:

monitorovacia  správa  k roz-
počtu Mesta Michalovce za I. pol-
rok 2012, vyhodnotenie  rozpočtu 
TaZS  za  I.  polrok,  vyhodnotenie 
rozpočtu MsKS za I. polrok, riadi-
teľka MsKS, správa o kontrole vy-
užívania  verejného  priestranstva 
na území mesta za I. polrok, návrh 
Všeobecne  záväzného  nariadenia 
MsZ Michalovce o rozsahu posky-
tovania  sociálnych  služieb,  o spô-
sobe    a výške  úhrad  za  sociálne 
služby  v Meste  Michalovce,  plán 
rekonštrukcie  miestnych  komu-
nikácií  a chodníkov  na  rok  2013, 
majetkoprávne  záležitosti,  návrh 
Všeobecne  záväzného  nariadenia 
MsZ v Michalovciach o podmien-

kach  predaja,  podávania  a po-
žívania  alkoholických  nápojov, 
protest prokurátora č. Pd 62/12-4 
voči VZN MsZ Michalovce č. 136 
o dani za užívanie verejného pries-
transtva v meste Michalovce, sprá-
va  o výsledkoch  kontroly,  správa 
o kontrolnej  činnosti  hlavnej 
kontrolórky  za  I.  polrok,  prená-
jom majetku vo vlastníctve Mesta 
Michalovce,  informatívna  správa 
o plnení uznesení mestskej rady za 
I. polrok, návrh na udelenie mest-
ských ocenení v roku 2012, návrh 
na  udelenie  Ceny  Košického  sa-
mosprávneho kraja, návrh na vy-
danie publikácie Gorazd Zvonický, 
návrh  na  zmenu  zapisovateľa  ko-
misie dopravy a miestneho rozvo-
ja, návrh programu XI. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva.
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Nela Bakajsová

Alžbeta Hrabovská

Peter Ondo

Tobias Minh Tran Van

Michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Ing. Andrej Paulina 
a Mgr. Veronika Vongreyová

Frank Lütjen
a MUDr. Jana Ochraňová

Ing. Peter Leitner 
a Michaela Hirková

Marcel Tkáč 
a Miriam Semjanová

Ján Mihaľo 
a Tímea Himaľová

Ing. Karol Hönsch 
a Mgr. Mariana Niemiecová

Blahoželanie
Dňa 29. augusta 2012 oslávil krásne životné 
jubileum 60 rokov náš drahý otec, dedko

Ing. JoZef Horňák
Pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu,
šťastný život bez starostí a vždy dobrú náladu.
Všetko najlepšie k Tvojim narodeninám prajú 
dcéra Katka a syn Martin s rodinami.

spoločnosť oriflame 
pripravila pre všetky 
slovenské mestá súťaž 
o nové detské ihriská. 
Do tejto súťaže sa zapojí 
aj naše mesto. Konať sa 
bude 14. septembra na 
Námestí osloboditeľov. 
Podstatou súťaže je 
vyzbierať čo najviac 
podpisov obyvateľov 
mesta.

V piatok  14.  septembra  budú 
teda  kozmetické  poradkyne  Orif-
lame  zbierať  podpisy  a  základné 
informácie (meno, priezvisko, kon-
takt) na vopred pripravený podpi-
sový hárok. 

Podpisy  do  súťaže  môžu 
zbierať  výlučne  kozmetické  po-
radkyne  Oriflame,  ktoré  budú 
pre tento účel označené krstným 
menom a registračným číslom. 

Účastníkom súťaže môže byť 
iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila 
vek  15  rokov.  Respondent  pri-
deľuje  svoj  súťažný  hlas  mestu, 
v  ktorom  odovzdal  svoj  podpis 
do  podpisového  hárku.  Každý 
môže  odovzdať  výlučne  jeden 
podpis. Do súťaže sa započítajú 
iba hlasy, ktoré odovzdajú osoby 
po dovŕšení 15. roku. V prípade 

pochybností o veku respondenta 
má kozmetická poradkyňa Orif-
lame nárok žiadať  respondenta, 
aby  sa  preukázal  platným  ob-
čianskym  preukazom.  V opač-
nom prípade má nárok odmiet-
nuť mu možnosť odovzdať pod-
pis do podpisového hárku. 

Zodpovednosť  za  zbieranie 
a  zaslanie  podpisových  hárkov 
majú na starosti výlučne kozme-
tické poradkyne Oriflame, ktoré 
v danom mieste zbierali podpisy. 

Po sčítaní hlasov sa vypočíta 
pomer  počtu  získaných  podpi-
sov k počtu obyvateľov mesta. 

Mestá  sú  kvôli  objektívnos-
ti  zaradené  do  troch  rôznych 
kategórií  podľa  počtu  obyvate-
ľov.  V každej  kategórii  bude  na 
základe  vypočítaného  pomeru 
vyhlásené jedno mesto, ktoré od 
organizátora získa vybudovanie 
nového  alebo  rekonštrukciu  už 
existujúceho  detského  ihriska 
v hodnote minimálne 6000 eur. 

Finálne  sčítanie  hlasov  pre-
behne pod notárskym dozorom 
po  doručení  všetkých  podpiso-
vých  hárkov.  Informácie  o ča-
se  a priebehu  vyhodnotenia 
a o výsledkoch súťaže budú uve-
rejnené  na  stránke  www.orifla-
me.sk.  najneskôr  do  30  dní  od 
skončenia súťaže.

Iveta Palečková

aj váš podpis môže
rozhodnúť

Sila  a hĺbka  lyrickej  výpove-
de  nášho  rodáka  univerzitného 
prof.    Jána  Zambora  z Tušickej 
Novej  Vsi  našla  potvrdenie  vše-
ľudských  hodnôt  prekladom 
výberu básnického diela do jed-
ného z najrozšírenejších jazykov, 
jazyka  Goetheho  a Schillera. 
Kontemplačný  prienik  k jadru 
prírodných  procesov  a ich  spä-
tosť s kresťanským presvedčením 
je  sprostredkovaná  responden-
tom  z rozsiahleho  jazykového 
priestoru,  aby  chápali  duševné 
poryvy Slovanov, neraz úzko prí-
buzné s ich kultúrnym cítením.

Za povšimnutie stojí fakt, že na 
preklade  sa  podieľala  T.  Benejo-
vá, takisto absolventka Gymnázia 
v Michalovciach (pri starom pla-

tane). Očakávame, že tento výber 
Jána Zambora popri akcentovaní 
kvalít  súčasnej  slovenskej poézie 
môže poslúžiť aj ako prostriedok 
pre  zdokonaľovanie  jazykových 
schopností  nielen  študentov  mi-
chalovského gymnázia.

Vybrané  básne  tvoria  kohe-
rentný celok, reprezentujúci to naj-
lepšie,  čo  tvorí  bázu  etického  od-
kazu pevne ukotveného v myslení 
a skutkoch ľudí dedinských valalov. 
Nazdávame sa, že v tomto spočíva 
prvoradý význam i poslanie zmie-
neného  prekladu.  Čitateľ  milujúci 
poéziu,  zvlášť  ak  je  bilingválny, 
nájde  v zbierke  mnoho  podnetov 
pre analýzu teórie prekladu, v kto-
rej vždy vynikal Ján Zambor.
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Zelený večer

Poďakovanie
Poďakovanie vzácnemu, čestnému človeku
Úprimne ďakujem 

MIlAnovI MInkAnIčovI 
pracovníkovi TaZS Michalovce, za ušľachtilý 
ľudský čin, keď moje stratené dôležité osobné 
doklady, spolu s finančnou hotovosťou, našiel 
a odovzdal pracovníkom mestskej polície, kde 
mi ich kompetentní vrátili.      Martina Grimaldi

Zemplínske  múzeum,  Košic-
ký samosprávny kraj, galéria Sub-
teren a Simona Dobrowolská vás 
pozývajú  na  zaujímavú  výstavu 
„Lentilky“.  Predstavuje  rôznoro-
dosť,  „rôznofarebnosť“  mladých 
absolventov Technickej univerzi-
ty – Fakulty umení v Košiciach. 

Na  výstave  svoje  práce  pred-
stavujú – Katarína Balúnová, ab-
solventka  Fakulty  umenia  Tech-
nickej  univerzity,  odbor  voľné 
výtvarné umenie, maľba. Vo svo-
jej  tvorbe  sa zaoberá priestorom 
ako určitou lokalitou. 

Katarína Barlová  vystavuje 
vrstvové  konceptuálne  vrstve-
né  kresby,  v ktorých  tematicky 
nadväzuje  na  svoju  diplomovú 
prácu,  týkajúcu  sa  problematiky 
odpadu.

Natália Zavaďáková – spoloč-
ným  menovateľom  všetkých  jej 
prác je bezpochyby predovšetkým 
túžba po duševnej slobode ľudskej 
individuality,  ťažkosti  spojené  s 
akýmikoľvek obmedzeniami tejto 
slobody,  potreba  sebarealizácie 
človeka a jeho bytostnej stotožne-
nosti so životom, ktorý žije. 

Richard Roháč  –  jeho  práca 
sa venuje otázkam človeka a jeho 
života  v dnešnej  modernej  dobe 

a jej  dôsledkom.  Hlavná  myš-
lienka  tejto  práce  je  inšpirovaná 
filozofiou  francúzskeho  existen-
cionalizmu.

Vladimíra Vajsová, vo vystave-
nej sérií obrazov pracuje s klasic-
kými historickými obrazmi z de-
jín  umenia,  kde  žena  bola  stále 
určená  pre  mužský  pohľad,  bola 
modelom a zároveň divákom.

Zuzana Križalkovičová – vys-
tavené diela sú výstižnou parafrá-
zou na diela známych výtvarných 
umelcov 19. a 20. stor. 

Peter Baláž,  absolvent  Fakul-
ty  umení  v  Košiciach,  Ateliéru 
súčasného obrazu. Vo svojej ma-
liarskej tvorbe sa  venuje synkre-
tizácii – zachytávaniu a prekrýva-
niu myšlienkových procesov mi-
nimalistickým  alebo figurálnym 
spôsobom. 

Ladislava Šušková  –  štúdium 
ukončila na  Fakulte  umení  v ro-
ku 2009 u akademického maliara 
Adama Szentpeteryho. Na výsta-
ve sa prezentuje obrazmi zo série 
Svätá  rodina,  ktoré  sú  reakciou 
na kult celebrít v médiách.

Výstava  je  inštalovaná  v zá-
padnom krídle hlavného kaštieľa 
a potrvá do konca septembra.
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lentilky v múzeu

Výstava Trocha expresie do tej 
mizérie je predstavením najnovšej 
tvorby košického maliara Richarda 
Roháča, absolventa Fakulty umení 
Technickej  univerzity  v Košiciach 
pod  vedením  doc.  akad.  mal. 
Adama  Szentpéteryho,  u ktorého 
v súčasnosti  pokračuje  v dokto-
randskom  štúdiu.  Nová  tvorba 
Richarda  Roháča  v sebe  kombi-
nuje  expresionistické  tendencie, 
ktorými  sú  charakteristické  jeho 
predchádzajúce diela, a čiernobie-
lu kresbu posunutú do maliarskej 
roviny.  Absencia  farieb  je  výra-
zom autorovej nechuti estetizovať, 
a kontrast čiernej a bielej farby len 
stupňuje  expresivitu  predklada-
ných diel a zvýrazňuje ich vizuálnu 
komunikatívnosť vo vzťahu k divá-
kovi, ktorú sa Roháč snaží docieliť, 
a  ktorá  predstavuje  jeden  zo  zák-
ladných prvkov jeho tvorby. Výsta-
va i tematicky čiastočne nadväzuje 
na  staršie práce orientujúce  sa na 
analýzu a kritiku hodnôt súčasnej 
spoločnosti, ako aj na ambivalent-

nú situáciu individuálneho človeka 
vyplývajúcu  zo  slobody  ako plu-
rality  možností  na  jednej  strane 
a  zodpovednosťou,  ktorú  si  táto 
sloboda vyžaduje na strane druhej. 
Tematický  posun  možno  badať 
v koncepčnej  uvoľnenosti  –  kaž-
dý obraz  je svojbytnou  jednotkou 
majúcou  vlastný  príbeh.  Obrazy 
tvoria  akýsi  denník  autorom  pre-
žívaných situácií, zážitkov a stavov, 
odzrkadľujú  vnútorné  pocity  pra-
meniace z nutnosti myslieť na stále 
viac vecí, robiť množstvo rýchlych 
rozhodnutí  a čeliť  roztrieštenosti 
vlastného  ja,  ktorá  vyplýva  z plu-
ralitného charakteru doby a rých-
losti, ktorou  sa ženie vpred. Tlak, 
ktorým spoločnosť pôsobí na bež-
ného človeka má za následok rôzne 
psychické deformácie, v ktorých sa 
zrkadlí všadeprítomný mediálny a 
informačný teror, ktorý nás ataku-
je na každom kroku. 

Výstava  potrvá  do  21.  sep-
tembra 2012.

Lívia Flachbartová

trocha expresie 
do tej mizérie

Nadácia  Intenda  vyhlásila  vý-
zvu  na  predkladanie  návrhov  na 
využitie rekreačného areálu Hotel 
Kremná v obci Kremná v staroľu-
bovnianskom  okrese.  Zámerom 
nadácie je ponuka tohto areálu na 
jeho  ďalšie  využívanie  na  verej-
noprospešný účel. Teda napríklad 
na  rozvoj  a ochranu  duchovných 
a  kultúrnych  hodnôt,  realizáciu 
a ochranu ľudských práv či ochra-
nu a tvorbu životného prostredia, 
ale  aj  na  ochranu  zdravia,  práv 
detí  a mládeže  či  rozvoj  vedy, 
vzdelávania,  telovýchovy  a  napo-
kon i plnenie individuálne určenej 
humanitnej pomoci. Verejnopros-
pešný účel má nepochybne široký 
záber, v rámci ktorého sa so svojím 
zámerom môžu nájsť vzdelávacie, 
zdravotnícke, charitatívne či envi-
ronmentálne organizácie. Môžu to 

byť nadácie, občianske združenia, 
neziskové  organizácie  či  organi-
zácie poskytujúce sociálne služby, 
ktoré  sú  zriadené  štátom  alebo 
obcou, prípadne účelové zariade-
nia  cirkví.  Musia  mať  však  mini-
málne 5 rokov právnu subjektivitu 
a  svoju  sústavnú  činnosť  musia 
realizovať  minimálne  posledné  3 
roky. Sme presvedčení, že história 
a  referencie  sú  viac  ako  rizikové 
pilotné projekty. Preto sú tieto po-
žiadavky striktne definované.

Návrh  zámeru  na  využíva-
nie  rekreačného  zariadenia  je 
potrebné  doručiť  do  Nadácie 
Intenda  v  Bratislave  najneskôr 
do  31.  októbra  2012.  Nadácia 
má na svojej web stránke www.
intenda.sk zverejnené všetky de-
tailné informácie k svojej výzve.

Michal Kaliňák

Nadácia Intenda 
podporí najlepších

Mestské kultúrne stredisko
MIChaloVsKÝ orGaN
6. ročník organových koncertov, 6. 9. 2012 o 19.00 hod.
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie
David di Flore – organ (USA)

Výstavy
MárIa KaČírKoVá
9. samostatná výstava
3. – 30. 9. 2012, malá galéria MsKS

Program kina Centrum
2. 9. nedeľa o 17.30 hod. 
3. – 5. 9. pondelok, utorok, streda o 19.30 hod.
let’s DaNCe: reVolutIoN Premiéra
tanečný, romantický, dráma USA 
Stačí krok a svet sa zmení. Mladá tanečnica Emily prichádza do Mia-
mi s veľkým snom tancovať na profesionálnej úrovni. Na jednej plá-
žovej párty sa zoznámi so Seanom a pretancuje s ním celú noc. 
Digitálna 3D projekcia 
Vstupné: študenti 5 € dospelí 6 €  2012
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

6. 9. štvrtok o 17.30 hod.
8. – 9. 9. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
NorMaN a DuChoVIa V 3D USA
animovaná zombie komédia 2012
Kto zachráni malé ospalé mestečko, keď ho prepadne banda zom-
bíkov?  Neohrozený  hrdina  sa  volá  Norman.  Má  jedenásť,  žije 
na hororoch a rád sa rozpráva  so svojou mŕtvou starou mamou. 
Digitálna 3D projekcia. 
Vstupné: deti 5 € dospelí 6 € 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

6. 9. štvrtok o 19.30 hod.
7. 9. piatok o 20.00 hod.
8. – 9. 9. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
eXPeNDaBles 2  USA
akčný, dobrodružný 2012
Barney Ross (Sylvester Stallone) – spolu s najnovšími členmi tímu 
Billy the Kidem a Maggie na palube – sú zase spolu potom, čo Mr 
Church (Bruce Willis) ich vyhľadal pre zdanlivo ľahkú prácu. Úlo-
ha vyzerala pre Barneyho a jeho bandu oldschoolových žoldnierov 
ako jednoduchý zárobok. 
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

11. – 12. 9. utorok, streda o 19.30 hod.
Cesta Na MesIaC + NeoBYČajNá Cesta FRANCÚZSKO
sci-fi, fantasy  1902
Majstrovský  kúsok  režiséra  Georgesa  Mélièsa  Cesta  na  Mesiac 
– v novom kabáte. Ručne kolorovaná a reštaurovaná verzia stode-
saťročnej  snímky. Vďaka  súčasným digitálnym možnostiam bolo 
znovu zasadených 13 375 rámčekov, jeden po druhom. Nový je tiež 
soundtrack od francúzskej skupiny AIR. Súčasťou filmu je aj hodi-
nový dokument “Neobyčajná cesta” o tvorbe Géorgesa Méliésa.
Vstupné: 3 €  
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky
Jazyková úprava: nemá verzia, bez úpravy

13. – 15. 9. štvrtok, piatok, sobota o19.30 hod.   
16. 9. nedeľa o 20.30 hod.
resIDeNt eVIl: retrIButIoN V 3D USA
akčný, sci – fi  2012
Smrtiaci vírus spoločnosti Umbrella naďalej pustoší Zem a mení 
svetovú  populáciu  na  légiu  “Nemŕtvych”.  Poslednou  a  jedinou 
nádejou ľudskej rasy je Alice (Milla Jovovich). Lov ju zavedie cez 
Tokio do New Yorku, Washingtonu až do Moskvy a vrcholí ne-
uveriteľným odhalením, ktoré ju donúti, aby prehodnotila všet-
ko, čo si kedy myslela, že je pravda 
Digitálna 3D projekcia
Vstupné: 5 € 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

Vyhrajte pre svoje mesto detské ihrisko
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dva týždne v športe... spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Verona Švikruhová, 76-ročná

Helena Sončeková, 78-ročná

Ladislav Babják, 62-ročný

Pavol Pliško, 75-ročný

čítajte  nás  aj  na 
www.michalovce.sk

v čast i  Michalovčan

malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám 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 

v lukratívnej oblasti pri Bielej hore. RK nevolať. Tel.: 0907 481 514
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	Predám garsónku na Ulici J. Švermu, Michalovce.  
Cena 20 000 €. RK nevolať. Tel.: 0902 108 157

n	Predám poschodový dom na Ulici Cyrila a Metoda.  
Cena dohodou. Tel.: 0907 997 006

n	Dám do prenájmu garáž pri Zekone, pri bytovke.  
Tel.: 0949 716 152

n	Dám do prenájmu ešte neobývaný 3-izbový byt na 
3. poschodí/7 na sídl. SNP s rozlohou 70,70 m2.  
Tel.: 0902 077 622, 0902 430 987

n	Predám pozemok v Hažíne. Tel.: 0908 144 444
n	Prenájom priestorov v centre mesta. Tel.: 0915 323 914

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, 0907 546 365
n	Predám zariadenú maringotku vhodnú na ubytovanie 

s elektrickým rozvodom. Tel.: 0907 534 726
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	Kúpim lúpané vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Poskytujem stavebné práce. Tel.: 0903 273 574

Spomienky
Dňa 23. augusta 2012 uplynuli  dva roky, 
kedy nás vo veku 60 rokov navždy opustil
náš milovaný syn a brat  

JAnko kudláč 
z Michaloviec
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
spomína mama, sestra Valika a brat Igor 
s rodinami

Dňa 4. septembra 2012 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustila naša drahá mamička, 

babička a prababička 

AnnA Hreňková
Tí, ktorí ste ju poznali, 

venujte jej s nami tichú spomienku.
s láskou spomína dcéra s rodinou

Futbal
MFK ZeMPlíN – Fo ŽP ŠPort PoDBreZoVá
II. liga mužov – 7. kolo, 1. 9. 2012, 19.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
MFK ZeMPlíN B – MFK sNINa
IV. liga mužov Východ – 7. kolo, 2. 9. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
MFK ZeMPlíN „B“ – FK DrustaV hraBoVČíK
III. LS/MD – 7. kolo, 2. 9. 2012, 10. 00 hod. a 12.15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
MFK ZeMPlíN – ŠK PartIZáN BarDejoV
I. LS/MD U19, U17 – 5. kolo, 4. 9. 2012, 11.00 hod. a 13.15 hod.
MFK ZeMPlíN – FC VIoN Zlaté MoraVCe
MFK ZeMPlíN – FK PoPraD
I. LSŽ VA/SŽVB U15, U14 – 5. kolo, 7. 9. 2012, 11.00 hod. a 13.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
MFK ZeMPlíN – FC VIoN Zlaté MoraVCe
I. LS/MD U19, U17 – 7. kolo, 8. 9. 2012, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
tj soKol MoČarIaNsKa – tj DruŽsteVNíK trhoVIŠte
II. B trieda mužov ObFZ – 6. kolo, 9. 9. 2012, 15.30 hod.
Info: Ján Bžan ml. tel.: 0905 758 114

hádzaná
hC wINlaND – MŠK PoVaŽsKá BYstrICa
Tipos Extraliga mužov – 2. kolo, 7. 9. 2012, 19.00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 
hK IuVeNta – haNBall CluB ZlíN 
WHIL žien – 2. kolo, 8. 9. 2012 17.30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel. 0918 159 219

strelectvo
KluBoVÝ streleCKÝ PreteK
2. 9. 2012, 8.00 hod.
Info: Michal Hostovičák, tel. 0915 957 797

tenis
MIChaloVsKá teNIsoVá lIGa VeteráNoV
X. ročník II. časť: SZŠ – GPH 17. kolo, 16.00 hod. Partizánska 1, 
Family – SOŠT 18. kolo, 16.00 hod. Partizánska 1, R + R – SZŠ 
18. kolo,  16.00  hod.  Masarykova  1,  Minimax  –  GPH  18. kolo, 
16.00  hod.  Scorp  Hviezdoslavova  7,  TK  Sobrance  –  Lobax 
18. kolo, 16.00 hod. Partizánska 1. 
Info: Ing. Radomír Trčka, tel.: 0905 971 101

turistika
VÝstuP Na VIhorlat 
15. ročník, 1. 9. 2012, 9.30 hod.
Info: Marián Lukáč, tel. 0910 788 466
euróPsKY Deň turIstIKY
4. stretnutie priaznivcov KST Baňa Stropkov 8. 9. 2012 5.30 hod.
Info: Ing. Ivan Ballo, tel. 0915 620 630

Dňa 26. augusta uplynulo 14 rokov, 
kedy nás navždy opustil milovaný 
manžel a otec 

lAdISlAv ŽáčIk
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím 
tichú spomienku. 
s láskou spomínajú manželka, 
syn Radovan, dcéra Anička a vnúčik Lacko

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)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 14. septembra 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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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)

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 
14. septembra 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na inter-
netovej stránke www.michalovce.sk.
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PONÚkA
nové byty do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 
na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach
v zmysle vZN č.116/2009 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od ��. 8. do 1�. 9. �01�. 
Počet bytov: 30 
Číslo bytu  Adresa                              Poschodie   Bytový dom   Počet izieb   Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1, 2,  Obrancov mieru 4,  4. NP   „A-1“  1,5-izbový  46,23 m2

3 až 8  Obrancov mieru 4,  4. NP   „A-1“  Garsónka  30,79 m2

9 až 10  Obrancov mieru 4,  4. NP   „A-1“  1,5-izbový  46,23 m2

11  Obrancov mieru 4,  4. NP   „A-1“  1,5-izbový  43,59 m2 
12 až 16  Obrancov mieru 4,  4. NP   „A-1“  1,5-izbový  46,23 m2

17  Obrancov mieru 4,  5. NP   „A-2“  1,5-izbový  46,23 m2

18  Obrancov mieru 4,  5. NP  „A-2“  Garsónka  30,62 m2

19 až 22  Obrancov mieru 4,  5. NP  „A-2“  Garsónka  30,79 m2

23  Obrancov mieru 4,  5. NP  „A-2“  Garsónka  30,62 m2

24  Obrancov mieru 4,  5. NP  „A-2“  1,5-izbový  46,23 m2

25  Obrancov mieru 4,  5. NP  „A-2“  Garsónka  28,11 m2

26 až 30  Obrancov mieru 4,  5. NP  „A-2“  Garsónka  30,79 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 2,19 €/m2. 
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.
sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, 
budova Mestského úradu na Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 
na prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne infor-
movaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.
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v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprá-
ve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a §5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone 
práce vo verejnom záujme

VYHLASUJE
výberové konanie na obsadenie miesta zástupcu riaditeľa
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 

Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov – pre kategóriu učiteľ

• najmenej päť rokov riadiacej praxe 
• absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrad 
 
Ďalšie požadované predpoklady:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• znalosť práce s PC (Word, EXCEL)
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

Požadované doklady:
• žiadosť 
• doklad o dosiahnutom vzdelaní - overená fotokópia
• potvrdenie dĺžky riadiacej praxe
• štruktúrovaný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výbero-

vého konania v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov

• návrh koncepcie rozvoja školy 
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogic-

kej činnosti a činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi doručte poštou alebo osobne 
do 11. 9. �01�, do 1�.00 hod. na adresu:
Základná škola, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na zástupcu ZŠ – ne-
otvárať“
Termín, čas a miesto výberového konania bude písomne oznámené minimál-
ne 7 dní pred jeho uskutočnením.

Základná škola
J. Švermu 6, 071 01 Michalovce


