
Klub veteránov hádzanej 
Michalovce

pozýva svojich fanúšikov 
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Gymnázium na Ulici Ľ. Štúra 
oslavuje 20. výročie vzniku
Gymnázium, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach si v tomto roku pripomína 
20 rokov, ktoré uplynuli od jeho vzniku. Nové gymnázium bolo založené 
zriaďovacou listinou k 1. septembru 1992. 

Jeho počiatky sú spojené so 
Stredným odborným učilišťom 
strojárskym na Močarianskej 
v Michalovciach. Vtedajšie ve-
denie školy v čele s Ing. Jozefom 
Marcinom vychádzalo zo zloži-
tej situácie, do ktorej sa dostávali 
učilištia v dôsledku zásadných 
politických a ekonomických 
zmien. Rozhodlo sa preto po-
žiadať ministerstvo školstva 
o súhlas na zriadenie nového 
gymnázia v Michalovciach. Jeho 
vznik podporili aj orgány mesta 
a rodičovská verejnosť. Takže 
nič nebránilo tomu, aby v našom 
meste uzrelo svetlo sveta ďalšie 
gymnázium.

Dôležitým medzníkom bol 
rok 1994, kedy bolo gymnázium 
z SOU strojárskeho delimitované 
do priestorov SPŠ na Ulici Ľ. Štú-
ra v Michalovciach, od čoho je 
odvodený aj jeho súčasný oficiál-
ny názov – Gymnázium, Ľ. Štúra 
26, Michalovce. Novým riadite-
ľom školy sa stal na plných pät-
násť rokov Ing. Miloš Luterán. 

Rastúci záujem verejnosti, 
rodičov i žiakov po osemroč-
nom gymnaziálnom štúdiu 

viedol vedenie školy k aktivite 
týmto smerom, a tak od 1. sep-
tembra 1999 boli do siete škôl 
zaradené študijné odbory osem-
ročného gymnázia. Jedna trieda 
so zameraním na matematiku 
a fyziku a jedna trieda so zame-
raním na cudzie jazyky. 

V snahe podchytiť talentova-
ných žiakov zo základných škôl 
dostala škola od zriaďovateľa 
súhlas zriadiť od školského roka 
2010/2011 triedy pre žiakov 
so všeobecným intelektovým na-
daním. Táto skutočnosť sa stala 
pre pedagogický kolektív novou 
výzvou, ktorú sa snaží napĺňať 

pod vedením súčasnej riaditeľky 
školy Mgr. Anny Osifovej.

História školy nie je dlhá. Na-
opak, takmer všetko z jej života 
má punc súčasnosti. Je to predo-
všetkým neustála snaha o vytvo-
renie čo najlepších podmienok 
pre súčasných i budúcich žiakov, 
je to snaha zachytiť reformný 
proces a transformovať ho do no-
vých vzdelávacích podmienok. 
Každý deň prináša so sebou bore-
nie sa s novými otázkami a prob-
lémami, ale aj radosť z úspechov. 
Je to dlhá cesta, po ktorej sa nedá 
ísť míľovými krokmi. Je dláždená 
drobnými kamienkami každo-
denného úsilia učiteľov i žiakov. 
Výsledný obraz takto zloženej 
mozaiky sa ukáže až s odstupom 
času. Jeho nositeľmi budú tí, kto-
rým škola pomáhala otvárať brá-
ny poznania.

20. výročie vzniku školy si 
pripomenú zamestnanci školy, 
žiaci, absolventi i rodičovská ve-
rejnosť slávnostnou akadémiou, 
ktorá sa uskutoční 23. novembra 
o 14.00 hod. vo veľkej sále MsKS 
v Michalovciach.

gľš

Ocenili sme úspešných študentov
Primátor mesta Viliam Zahorčák v stredu 21. novembra ocenil žiakov a študentov za úspechy v predmeto-
vých olympiádach a športových a kultúrnych súťažiach. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 
si prevzalo z rúk primátora mesta diplomy 50 jednotlivcov a 20 kolektívov zo všetkých základných škôl 
v meste Michalovce. Ocenení boli za úspešnú reprezentáciu na krajských, celoslovenských aj medzinárod-
ných podujatiach. Medzi ocenenými boli aj žiačky Cirkevnej základnej školy sv. Michala Miriam Mucho-
vá, Barbora Drotárová a Natália Kislanová (na fotografii), ktoré v arcidiecéznej súťaži Pieseň pre sv. Ot-
ca, získali prvé miesto – Zlaté pásmo. Slávnostné odovzdávanie diplomov sa uskutočnilo v obradnej sieni 
mestského úradu. 

Druhý diel je zameraný na 
územie Zemplína (slovenské čas-
ti historickej Zemplínskej a Už-
skej župy). Dôvod je jednodu-
chý. V roku 2012 uplynie presne 
90 rokov od definitívneho zániku 
historickej Zemplínskej župy.

V autorskom kolektíve dru-
hého dielu je trinásť autorov, 
z ktorých väčšina pracuje v Slo-
venskej akadémii vied, v archí-
voch alebo v slovenských mú-
zeách. Mnohí z autorov sa na 
Zemplíne narodili a svoj vzťah 
k rodnému regiónu dokazujú 
svojou každodennou prácou. 
Mediálne najznámejším členom 
autorského kolektívu je vedecká 
historička PhDr. Tünde Lengy-
elová, CSc Pôsobila ako odbor-
ný poradca filmu Bathory, ktorý 
režíroval známy slovenský reži-
sér Juraj Jakubisko.

Autori v pripravovanom dru-
hom pokračovaní predstavia takmer 
tridsať zaujímavých zemplínskych 
autentických historických príbehov. 
Spomenieme aspoň niektoré.

Mnoho Slovákov pozná prí-
beh čachtickej bielej pani („kr-
vavej grófky“) Alžbety Bátho-
ryovej ale málokto vie, že svoje 
manželské „áno“ povedala svoj-

mu snúbencovi Františkovi Ná-
dasdymu v zemplínskom mes-
tečku Vranov v roku 1575. 

V 17. storočí sa do Humen-
ného dostali ostatky svätého Bo-
nifáca (svätý Bonifác patrí k tzv. 
ľadovým svätým). Súčasným ve-
riacim aj návštevníkom kostola 
len krátky list na stene vedľa oltá-
ra sv. Jána Nepomuckého vysvet-
ľuje, kto odpočíva v presklenej 
schránke pod oltárom. A práve 
o ceste ostatkov svätého Bonifáca 
z ďalekého sveta do Humenného 
je jeden z príbehov.

Kto by nepoznal sochu Her-
kula nachádzajúcu sa v Snine? 
O tom, kto a prečo dal v Snine 
zhotoviť sochu tohto antického si-
láka, sa už vie oveľa menej. Odpo-
veď na tieto ale i na ďalšie otázky 
prináša Príbeh (nielen) o bájnom 
sninskom Herkulesovi.

Konkubíny, metresy, kurtizá-
ny... (dnes sa zaužíval nový ter-
mín zlatokopky) sú osobitnou 
a veľmi pikantnou témou de-
jín. Príbeh Gróf a konkubína je 
presne takýmto príbehom. Plný 
lásky, vášne, klamstva, podvo-
dov a omylov. Je to príbeh grófa 
Františka Csakyho a dcéry deb-
nára Alžbety Árvayovej, ktorá 

svojou krásou poblúznila myseľ 
starnúceho grófa.

V roku 1865 sa Michalovce 
stali „hlavným mestom“ ortodox-
ného židovstva v celom Uhorsku. 
Do histórie prelomové stretnutie 
ortodoxných rabínov v Michalov-
ciach vstúpilo ako „michalovská 
synoda“. V minulosti zohrávala 
významnú úlohu v meste práve 
židovská komunita. Tajuplná, ne-
poznaná, často opradená dohad-
mi a legendami je história mi-
chalovských židov. Ako to v sku-
točnosti bolo, čo po židovskej 
kultúre v meste zostalo? O tom sa 
môžete dočítať v príbehu Keď po 
uliciach znel jidiš.

Tieto ale aj mnoho ďalších 
príbehov si môžete prečítať 
v pripravovanej publikácii, kto-
rú slávnostne uvedú do života 7. 
decembra 2012. „Krstnými otca-
mi“ budú predseda KSK Zdenko 
Trebuľa, primátor mesta Micha-
lovce Viliam Zahorčák a kardi-
ológ Peter Olexa. Vydavateľkou 
knihy je Mgr. Eva Bučková. Od 
7. decembra si budete môcť 
publikáciu zakúpiť v informač-
ných centrách v Michalovciach, 
Humennom, Vranove, Trebišo-
ve a Snine.                                  eb

Príbehy zo zeMPlíNa 
Majú PokračovaNie
Už čoskoro si budú môcť nielen Michalovčania, ale všetci milovníci 
histórie prečítať druhú časť autentických príbehov z regionálnej 
histórie pod názvom historické príbehy od Schengenskej hranice 2, 
Príbehy zo zemplína. otcom myšlienky je historik zemplínskeho múzea 
a popularizátor regionálnej histórie Dr. Martin Molnár. Nadviazal 
tak na myšlienku svojich dlhoročných kolegov ing. vladimíra Sekelu 
a Mgr. Mikuláša jágera s ktorými v roku 2010 spolupracoval na príprave 
publikácie o michalovských historických príbehoch.

Materské centrum Drobec organizuje

jeSeNNú bUrzU 
DeTSkÉho a TehoTeNSkÉho oblečeNia, 

rozličNÝCh PoTrieb Pre DeTi, TehUĽky a MaMičky

23. – 30. novembra 2012 
v herni materského centra

(zŠ krymská – 7.zŠ, sídlisko východ)
piatok od 10.00 – 12.00 hod., sobota od 10.00 – 18.00 hod., 

nedeľa od 12.00 – 18.00 hod., cez týždeň počas otváracích hodín 
herne MC, piatok 30. novembra od 10.00 – 12.00 hod.

info.: mcdrobec@centrum.sk, tel.: 0948439988, www.mcdrobec.sk

LUCIA 2012
kupón

číslo 6

Mesto Michalovce 
a Zväz protifašistických 

bojovníkov 
vás pozývajú 

na pietny akt 
kladenia vencov 
pri príležitosti 68. výročia 

oslobodenia 
mesta Michalovce

26. novembra o 11.00 hod. 
Cintorín ČA (Hrádok)

kupónová súťaž 
lUCia 2012
vážení čitatelia, aj v tomto roku redakcia 
našich novín pripravila pre svojich čitateľov 
kupónovú súťaž lUCia. Počas celého roka sme 
postupne náhodne uverejňovali kupóny, ktoré 
sú zlosovateľné. 

V dnešnom čísle uverejňuje-
me posledný šiesty kupón a žolí-
ka. Stačí nazbierať spolu šesť ku-
pónov, nalepiť ich na korešpon-
denčný lístok alebo pohľadnicu 
a zaslať alebo doručiť najneskôr 
do 1. decembra 2012 do redakcie. 
Žolík môžete použiť v prípade, 
že vám bude chýbať jeden kupón 
(nie viac). Ak bude vyžrebovaný 
rovnaký výherca dvakrát (rovna-
ké meno a rovnaká adresa) lístok 
sa vyradí zo žrebovania a bude 
sa žrebovať druhý lístok. Účasť 
zamestnancov mestského úradu 
a členov redakčnej rady novín 
v súťaži je vylúčená. 

Pre výhercov redakcia pri-
pravila v spolupráci so sponzor-
mi súťaže hodnotné ceny. Prvú 
cenu – televízor už tradične 
venuje redakcia Michalovčan. 
Žrebovanie sa uskutoční v prí-
tomnosti hlavnej kontrolórky 
mesta. Výhercovia si prevezmú 
ceny počas kultúrneho prog-
ramu LUCIA 2012, ktorý sa 
uskutoční 13. decembra o 18.00 
hodine vo veľkej sále mestské-
ho kultúrneho strediska. Ceny 
budú odovzdané len výhercom, 
ktorí sa osobne dostavia s ob-
čianskym preukazom.

rr

Mestské kultúrne stredisko 

vyzýva 
všetkých svojich klientov, 

prevziať si knižné tituly 
z Antikvariátu z dôvodu 

reorganizácie, 
ktorú v ňom chystáme 

Informácie: 
Marcela Demjanovičová

MsKS, tel.: 6423 502
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Sled udalostí, ktoré sa odohrali v Michalovciach v čase kratšom ako 
jeden ľudský život, je pre nás dnes ťažko predstaviteľný. Akoby to už 
bolo všetko dávno zabudnutou minulosťou. Pre mnohých to predstavu-
je niečo skoro predhistorické. Pritom pred 68 rokmi zomrelo vo vojno-
vom virvare v okolí mesta Michalovce skoro toľko ľudí, ako majú dnes 
Michalovce. Nemým svedkom je pamätník padlých na Hrádku.

Je síce pravdou, že obete nepadli pri bojoch o Michalovce. Nie pri 
priamom vojenskom strete v uliciach mesta. Obludnosť počtu obetí len 
na jednej strane, na strane osloboditeľov, nie na strane porazených, 
naznačuje rozmery hodnôt, ktoré platili v tomto období. 

Dnes je nepredstaviteľná hĺbka utrpenia občanov vtedajších Micha-
loviec a jeho okolia. Občanov, ktorí boli dennodenne konfrontovaní 
s dianím vojnovej mašinérie. Hĺbka ľudského utrpenia vtedy nenachá-
dza paralelu so súčasnosťou. Všetko to museli prežiť a zažiť naši obča-
nia. Ľudia, žijúci v tom čase v našom meste.

Dnes môžeme iba tušiť mieru úľavy po pominutí toho všetkého a ná-
vrate života do mierových koľají. Pre všetko, čo bolo spojené s vojnovou 
mašinériou. Pre obete padlých, ranených, utečencov, chrániacich si holé 
životy, by sme nemali zabúdať na 68 mierových rokov. Tragédia individu-
álna, ale aj skupín občanov, odvlečených do koncentračných táborov, nech 
bude navždy mementom o dobe, ktorú viac nechceme. Nech spomienky 
striebristých starcov budú pre nás mementom a výstrahou, že sa takéto 
niečo udialo. Že je to stále možnou hrozbou, že sa to znovu môže udiať. 
Nech tí, ktorí sa nedožili dneška, budú pre nás výstrahou. Ani my sa totiž 
v podobných prípadoch a situáciách nemusíme dožiť zajtrajška. 

Majme preto v úcte pamätníky padlých pri oslobodzovaní mesta. 
Neľutujme aspoň v deň výročia oslobodenia mesta položiť kytičku kve-
tov na hrob toho, ktorý určite nechcel umrieť. Jeho obeť však nebola 
márna. Umožnila žiť iným. Tým, ktorí by na to nikdy nemali zabudnúť. 
Vzdajme hold všetkým, ktorých život náhle zhasol v našich končinách.

Už nikdy sa nevrátili k svojim blízkym, do svojich domovov. Nech 
pamiatka na padlých pomáha žiť ďalším generáciám spokojných 
a vďačných občanov mesta Michalovce. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

68. výročie slobodných 
Michaloviec

aktivity primátora
12. 11.  rokovanie Rady cirkví
13. 11.  rokovanie mestskej rady
15. – 17. 11.  zastupovanie mesta na zahraničnej služobnej ceste 
20. 11.  rokovanie na Úrade pre verejné obstarávanie v Bratislave
21. 11.  oceňovanie úspešných študentov
21. 11.  zasadanie Rady školy SPTŠ
22. 11.  rokovanie regionálneho združenia ZMOS
23. 11.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
23. 11.  prípravné stretnutie k plesu mesta v roku 2013
23. 11.  účasť na oslavách 20. výročia vzniku Gymnázia 
 na Ulici Ľ. Štúra
24. 11.  účasť na slávnostnom programe k jubileu FS Svojina

zvieratká na adopciu
Ares 

 
je asi 1,5-ročný kríženec stredné-
ho vzrastu. Má hygienické návy-
ky, hodí sa do bytu aj k domčeku. 
Ares je veľmi spoločenský, inte-
ligentný, priateľský psík, ovláda 
základné povely a rád sa učí stá-
le niečo nové. Hodí sa do rodiny 
s deťmi akéhokoľvek veku. Je to 
bezproblémový, priateľský psík.

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
V dobe od 5. do 18. 11. 2012 MsP Michalovce zdokumentovala 

celkom 176 priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 62 prie-
stupkov, parkovanie na zeleni 44 priestupkov, parkovanie na chod-
níku 23 priestupky, vzbudzovanie verejného pohoršenia 4 priestup-
ky, znečistenie verejného priestranstva 10 priestupkov, znečistenie 
verejného priestranstva plagátovou výzdobou 3 priestupky, prie-
stupky proti majetku – krádežou 5 a 2 priestupky, poškodením veci 
porušenie podmienok VZN č. 91/2006 o podmienkach držania 
psov na území mesta Michalovce – 10 priestupkov, rušenie nočné-
ho pokoja 1 priestupok, nepovolené uloženie odpadu 5 priestup-
kov, porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 3 priestupky, poruše-
nie podmienok VZN č. 129/11 o podmienkach predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov na území mesta Michalovce 3 
prípady, vykonávanie prekopávky bez povolenia v 1 prípade.

z pirka Andriša zo Straňan
Priznam še otvoreňe, že me ceši a mam radojsc zos počinov co 

še udzeju u našim varošu – co poceša dušu – choč u chtorej oblasci 
života. Ňit jich ňeznam keľo, bo veľo našich starosci premocuju ra-
dojsc a ňe šicko, co život prinaša je tak, jak bi malo buc.

„Mižu“, pitam še sušeda, „co ce u ostatňim čaše pocešilo a ši mal 
zos toho radojsc?“

„Andriš, znaš, bo ši me u pondzelok rano skoro viz gu vlakuna 
našu žeľežňičnu stanicu, co mi še virichtoval navščivic ujca do Bra-
tislavi. Kolo šeľijakich veci zos domu mi mu odňis aj dva pubľikaci-
je, co pošľedňe u našim varošu spatriľi švetlo šveta. Perša 100 rokov 
našoho fotbalu a druha o 90 rokoch našoho Gimnazija. Ujco še bars 
pocešil a mal radojsc, bo u obidvoch našol svojo meno, či už jak fot-
baľista – dorastenec, abo jak škoľar. Kazal, že vedno zos ňim še poce-
ša aj našo rodaci, co po viškoľovaňu ostaľi bivac u Bratislave, dze še 
vedno štritaju na zempľinskich večurkoch. Jes jich tam chvalabohu 
dojsc a aj takich, co bi pre naš varoš mohľi zrobic aj vecej. Andriš, 
a išče mi ci toto rano, co ši me priviz gu vlakoj zabul povedzec, že 
predtim vlakom na staňici mi vibehnul hore schodami zos prepače-
ňom na WC. Dolu staňica jakštak, hore Sodoma – Gomora vedno 
aj zos našima počarnima ľudzami. Kedz už mame totu žeľežňičnu 
policiju, bulo bi dobre, kedz bi še tam prišľi sem–tam popatrec, choč 
aj na popitaňe tej paňi, co u pokladňi predava ľistki na vlak.“

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

Náhoda, zázrak?
Za svoj doterajší život som nav-

štívil mnoho krajín, miest, stretol 
som tisícky ľudí, mám mnoho zá-
žitkov, ale to, čo som zažil uplynu-
lý víkend v Rostove na Done, po-
važujem za svoj najväčší zážitok.

Po prílete do Rostova som sa, 
ako v každom meste, vybral na 
prechádzku spoznať mesto. Na 
základe odporúčania recepčných 
moja cesta viedla na Boľšoj Sadovu, 
ktorá je hlavnou ulicou. Fotografo-
val som budovu so štátnymi vlajka-
mi (neskôr som zistil, že ide o sídlo 
gubernátora) pred ktorou bola 
socha kozáka na koni. Chcel som 
na pamiatku fotografiu pred touto 
sochou, ale bol som sám, a tak som 
hľadal človeka, ktorý by ma odfotil 
a neušiel s mobilom. Oslovil som 
pána, ktorý vyzeral dôveryhodne 
a poprosil som ho o pomoc. Ochot-
ne mi urobil fotografiu. Poďakoval 
som sa a on sa ma spýtal odkiaľ 
som. Odpovedám: „Zo Slovenska“. 

On na to, že bol na Slovensku na 
hrobe svojho deda Zachaneviča 
Leonida Fjodoroviča, ktorý padol 
na Slovensku 24. novembra 1944. 
Moja otázka znela: „A kde je hrob 
tvojho deda?“ On na to: „V Mi-
chalovciach.“ A vtedy mi prebehol 
mráz po chrbte. Uvedomil som si, 
že som oslovil prvého Rostovčana 
z mesta, ktoré má milión tristo ti-
síc obyvateľov a tento človek má 
v našom meste hrob svojho deda. 
Tomu sa povie náhoda!

S mojim novým priateľom sme 
si dali šálku kávy, boli sme spolu 
na zápase Iuventy s Rostovom 
a neskôr ma zoznámil s guberná-
torom (predsedom vlády) Rostov-
skej oblasti (7,5 mil. obyvateľov), 
primátorom Rostova, ministrom 
športu Rostovskej oblasti.

Odvtedy vo mne rezonuje 
otázka: Je tento môj zážitok, ná-
hoda, zázrak? 

G. Dorič

Kontakt: 0910 161 789, utulokmi@gmail.com

Mestská rada rokovala
V utorok 13. novembra sa 

v zasadačke mestského úradu 
uskutočnilo rokovanie mestskej 
rady s týmto programom roko-
vania: návrh záväzného stano-
viska Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach k podávaniu 
žiadostí o dotáciu z Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR a o úver zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania na kúpu 
bytov pre nájom v polyfunkčnom 
dome, Okružná v Michalovciach 
a na kúpu technickej vybavenosti 
podmieňujúcej kúpu a užívanie 
týchto nájomných bytov, ktorý 
predkladala Ing. A. Mrázová. Ná-

vrh Všeobecne záväzného naria-
denia MsZ o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa 
a žiaka škôl a školských zariadení 
zriadených na území mesta Mi-
chalovce predkladala Ing. K. Po-
láková, materiál o prenájme ma-
jetku vo vlastníctve Mesta Micha-
lovce predkladal MUDr. B. Ban-
čej. Návrh na delegovanie člena 
do orgánov OZ Handball club 
winLand Michalovce a schválenie 
členského príspevku na rok 2012 
predkladal V. Zahorčák, návrh 
na prísediaceho Okresného súdu 
Michalovce predkladala Mgr. 
N. Slaninková.                             nč

jazda po okružnej 
križovatke 

V našom meste je sedem 
okružných križovatiek, ľudovo na-
zývaných „kruháky“. Spôsob jaz-
dy v nich nie je celkom jasný všet-
kým vodičom. Prejazd okružnou 
križovatkou s dvoma jazdnými 
pruhmi sa potom stáva zbytočne 
komplikovaným pre nevedomosť 
niektorých užívateľov. Prinášame 
vám preto v dnešnom vydaní vý-
ber pravidiel zo zákona o cestnej 
premávke, ktoré platia pre jazdu 
v okružnej križovatke s viacerý-
mi jazdnými pruhmi, akou je aj 
križovatka J. Hollého – Okružná 
– Lastomírska – Moskovská.

Pri prejazde si v prvom rade 
treba uvedomiť skutočnosť, že ide 
o okružnú križovatku riadenú do-
pravnými značkami pred samot-
nou križovatkou, a usmernenú 
vodorovným dopravným znače-
ním v križovatke, čím je vytvorená 
špirála pre opustenie križovatky. 

Pred uľahčenie prejazdu a vy-
užitie vlastnosti danej križovat-
ky je potrebné pred samotným 
vjazdom vybrať si vhodný jazdný 
pruh, a to aj v zmysle osadeného 
dopravného značenia s uvedo-
mením si, na ktorom výjazde 
chceme križovatku opustiť. 

Pri vjazde do križovatky z Ul. 
J. Hollého alebo z Ul. lastomír-
skej slúži pravý jazdný pruh na 
opustenie križovatky na prvom, 
respektíve na druhom výjazde, 
ale ľavý jazdný pruh slúži na 
opustenie križovatky na druhom, 

respektíve treťom výjazde bez 
potreby zmeny jazdného pruhu 
v križovatke, takže nie je potreb-
né dávať prednosť v zmysle § 10 
uvedeného vyššie, ale aj pri tom-
to prejazde je vodič vozidla po-
vinný dať vozidlu jazdiacemu po 
kruhovom objazde prednosť. 

V prípade nesprávneho zarade-
nia sa do jazdného pruhu pred kri-
žovatkou, t. j. využitie pravého jazd-
ného pruhu a opustenie križovatky 
na treťom výjazde, samotní vodiči 
zabúdajú na § 10, a to použiť zna-
menia o zmene smeru jazdy a dať 
prednosť pri zmene jazdného pru-
hu a až prípadné zastavenie vozidla 
v križovatke. Vodiči jazdia takpove-
diac po pamäti. Týmto spôsobom 
jazdy sa stráca efektivita a vlastnosti 
upravenej okružnej križovatky.  

Taktiež pri výjazde je potreb-
né dodržať svoj jazdný pruh tak, 
aby neboli obmedzovaní vodiči 
v priebežnom jazdnom pruhu.   

Úpravou prešli aj vjazdy z 
Ul. okružnej a Ul. moskovskej, 
pričom je ponechaný iba jeden 
jazdný pruh na každom vjazde a 
vodiči jazdia tak ako na klasickej 
okružnej križovatke s jedným 
jazdným pruhom s núteným vý-
jazdom na treťom výjazde, a to 
bez zmeny jazdného pruhu. 

Veríme, že správnou jazdou 
dôjde k zvýšeniu bezpečnosti na 
cestách a konkrétne aj na tejto 
okružnej križovatke. 

Ing. Berilla

16 dní aktivizmu 
Kampaň 16 dní aktivizmu je 

pre nás všetkých príležitosťou 
prelomiť mlčanie a hovoriť o ná-
silí páchanom na ženách. Spolu 
môžeme vytvoriť spoločnosť, 
ktorá nebude tolerovať násilie 
páchané na ženách.

V rámci kampane pripravu-
je OZ Pomoc rodine  v spolu-
práci s ďalšími MVO na celom 
Slovensku verejné zhromažde-
nie „Vypískajme násilie“, kto-
ré sa uskutoční 25. novembra 
– Medzinárodný deň boja proti 
násiliu páchanému na ženách 
pred OC Zemplín o 15.00 hod. 
Verejnému zhromaždeniu bude 
predchádzať fotenie s ceduľkou: 
Hovorím NIE násiliu páchané-
mu na ženách a občania budú 

môcť tiež vyjadriť svoj názor 
na túto problematiku.  

Ak si myslíte, že násilie pá-
chané na ženách nie je akcep-
tovateľné v našej spoločnosti, 
príďte spolu s nami VYPÍSKAŤ 
NÁSILIE! Píšťalky budeme roz-
dávať na mieste aktivity. Počas 
verejných zhromaždení budete 
mať možnosť dozvedieť sa viac 
o tomto probléme, môžete sa 
tiež odfotiť s tabuľkou Hovo-
rím NIE násiliu páchanému na 
ženách a vyjadriť tak jasný od-
mietavý postoj k tomuto závaž-
nému problému.

Kampaň je realizovaná vďaka 
finančnej podpore Úradu vlády 
Slovenskej republiky.

Bamburáková   

Nadácia SPP pomáha
Slovenský zväz telesne posti-

hnutých, Okresné centrum Mi-
chalovce, pripravil na sklonku 
leta pre svojich členov rehabili-
tačno-relaxačný pobyt v Chor-
vátsku – letovisku Tučepi. Túto 
aktivitu by sme nemohli zabez-
pečiť bez podpory Nadácie SPP, 
ktorá ochotne podporila našu 
žiadosť na projekt činnosti or-
ganizácie. V mene organizácie 
a hlavne našich členov chce-
me  srdečne poďakovať Nadácii 

SPP za podporu, ktorej sa nám 
v dnešnej hektickej dobe dostáva 
len veľmi málo. O to viac  chceme  
poukázať aj na ochotu a humán-
ny prístup ku skupine občanov, 
ktorí sú plnohodnotnými členmi 
našej spoločnosti s každodenný-
mi potrebami, starosťami a ra-
dosťami a sú vďační za každú po-
moc, podporu  a ochotu prispieť 
k integrácii telesne postihnutých 
občanov do spoločnosti.

Bc. Eva Lechmanová

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)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
F)  Nám. osloboditeľov č. 8 v Michalovciach
G)  Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach
H)  Ul. Štefánikova č.20 v Michalovciach (ZUŠ)

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 10. decembra 2012, do 12.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30Spomienkové stretnutie

Členovia michalovského klubu 
Zväzu vojakov Slovenskej republi-
ky sa v nedeľu 11. novembra spolu 
s rodinnými príslušníkmi stretli 
na mestskom cintoríne. Za zvu-
ku zvonov a položením kytičky 
červených makov si pripomenuli 
nielen padlých vojakov z 1. sveto-
vej vojny, ale aj všetky obete vojen 
a ozbrojeného násilia.  

11. novembra 1918 o 11. ho-
dine a 11. minúte zaznela po-
sledná salva pri podpise príme-
ria v Compiégne vo Francúzsku, 
ktorým sa skončila prvá svetová 
vojna. Na rozdiel od všetkých 
predchádzajúcich vojen trvalo 

toto ozbrojené stretnutie ne-
pretržite viac než štyri roky. Stra-
ty na ľudských životoch, ktoré 
si táto „veľká vojna“ vyžiadala, 
nemali dovtedy obdobu v celých 
ľudských dejinách. Zo 65 mili-
ónov vojakov mobilizovaných 
všetkými bojujúcimi štátmi ich 
bolo 8 miliónov zabitých a ďal-
ších 21 miliónov zranených, ale-
bo doživotne zmrzačených. Bez-
prostredne po skončení vojny, 
bol 11. november vyhlásený za 
Deň vojnových veteránov a jeho 
symbolom je papierový červený 
mak.

Mgr. Juraj Vetrecin
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Alžbeta a Šimon Kráľovi 
– dvojčatá

Nicolas Tomčo
Sofia Nyistorová
Laura Sklárová
Renee Racová
Jakub Vrábeľ

Marek Janoško
Alexandra  Bánomová

Emma Ozimyová

Michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Radoslav Cvjetićanin 
a Ivona Mižíková
Bc. Ján Mičuda
a Katarína Krajčovičová
Daniel Kokoš 
a Ing. Denisa Becová
Mgr. Marek Trecák
a Svetlana Iškyová
Erik Svičin
a Mgr. Ivana Nirodová
Bc. Peter Mikúš
a Gabriela Timočková

Blahoželania
Krásne 85. narodeniny oslávi dňa 
11. decembra otec a dedko

Jozef KočAn
K jubileu mu veľa zdravíčka želajú dcéry 
Kveta a Hela s rodinami a syn Jožko s rodinou. 
Ku gratulácii sa za všetkých pripája 
najmladší vnuk Maximilián

Dňa 2. decembra oslávi 
milovaná mamička a babička 

MArtA fAJnerová 
svoje 70. narodeniny

K tomuto sviatku jej želáme hlavne veľa 
zdravia, šťastia, lásky, pokoja a od Pána 
požehnania. Z úprimného srdca to prajú 

dcéry Iveta a Marta s rodinami

Európska únia a jej členské 
štáty prežívajú krízu. Čoraz čas-
tejšie sa ozývajú hlasy, či náš 
spoločný domov má zmysel. Tak 
ako v rodine, aj v EÚ môžeme 
problémy lepšie a ľahšie preko-
nať spoločnými silami. Svojou 
troškou k tomu prispeli aj žiaci 
a učitelia ZŠ na Ulici J. Švermu 6 
v Michalovciach realizáciou pro-
jektu Budujeme náš spoločný do-
mov – EÚ. Finančne naň prispeli 
Mesto Michalovce a RK pri ZŠ.

V októbri patrili štyri dni 
pre 43 žiakov a štyroch učiteľov 
všetkému, len nude nie. Čakalo 
nás spoznávanie, vyučovanie ne-
tradičnou formou, ale i overenie 
si vedomostí v reálnom živote.

Prvou zastávkou bol zámok 
Gödöllö a Budapešť, ktorá nás 
privítala nádhernými historický-
mi pamiatkami, ktoré tisíc rokov 
boli aj našimi. Tiež exotickosťou 
Tropikária, malebnými zákutia-
mi a srdečnou atmosférou. 

Druhý deň patril Komárnu 
a Gabčíkovu. Ani daždivé po-
časie nám nezabránilo pokochať 
sa úchvatným Námestím Euró-
py, obdivovať veľkosť protiturec-
kých opevnení a skloniť sa pred 
majestátnosťou vodného diela.

Čo však každého najviac 
nadchlo, boli vzťahy. Nefalšova-
ná úprimnosť a ochota pomôcť 
sa dá ťažko opísať. Tú treba pre-
žiť. A my sme ju prežili. O treni-

ciach v slovensko-maďarských 
vzťahoch bude týchto žiakov ťaž-
ko niekto presviedčať, keď zažili 
niečo úplne iné. 

Tretí deň patril Bratislave. 
Historické pamätihodnosti a do-
minanty, ZOO s obrovskými ma-
ketami dinosaurov, ale i vedecké 
hračky nadchli všetkých. Po náv-
števe NR SR počas zasadnutia 
a po stretnutí s pánom ministrom 
Kaliňákom sme hovorili ako o zá-
žitku na celý život. To sme však 
ešte netušili, aké prekvapenie nás 
čaká. Vidieť pána prezidenta na 
nádvorí Prezidentského paláca sa 
každému návštevníkovi Bratisla-
vy len tak nepodarí. Nám sa po-
darilo niečo úžasné: stretnúť sa 
s pánom prezidentom, podať mu 
ruku, porozprávať sa. Prejavil sa 
ako skutočná osobnosť, hlava štá-
tu, ktorej záleží na deťoch a nemá 
problém sa k nim znížiť. 

Posledný deň sme vystúpili na 
majestátny hrad Devín, pripome-
nuli si momenty späté s formova-
ním slovenského národa. 

Bodku za štvordňovým putova-
ním dala návšteva svetoznámeho 
náleziska skamenelín Sandberg.

A čo dodať na záver? Žiaci 
a učitelia školy sa presvedčili, že 
budovať náš spoločný domov 
môže každý. Stačí iba chcieť 
a urobiť pre to niečo. Trebárs lep-
ším spoznaním jej obyvateľov. 

Jarmila Škrabuľáková

boli sme s prezidentom

Tento názov 76 stranovej pub-
likácie ukrýva v sebe básne, afo-
rizmy, epigramy i minipoviedky 
J. Madara, niekdajšieho publicistu 
v michalovskom Zemplíne extra, 
ktorý vydáva druhú knihu poetic-
kého slova.V tvorbe sa autor ve-
nuje témam minulého režimu, ale 
ona odráža v básnickej skratke aj 
farizejstvo a alibistickú bipolárnosť 
súčasných politických elít Sloven-

ska. Štipľavou iróniou siahajúcou 
až do sarkazmu, bičuje tvrdú reali-
tu a útočí na pokrivené charaktery 
a neduhy ľudskej etiky. Vyvoláva 
v nás presvedčivé asociácie s reál-
nym obrazom sveta. Volá po nápra-
ve nalomených ľudských vzťahov, 
nabáda k zamysleniu nad zmyslom 
života, podnecuje pre spravodlivý 
postoj v arbitráži našich osudov.

erman

Mestské kultúrne stredisko
hNojňaňe z MihaĽoveC
1. 12. o 17.00 hod., veľká sála MsKS, vstupné 2,- € a CD zdarma
kaNDráčovCi a iCh hoSTia
koncert známej folklórnej skupiny
2. 12. o 18.00 hod., veľká sála MsKS
beNefičNÝ koNCerT PoD záŠTiToU PriMáTora
výťažok bude venovaný denným stacionárom v meste
vystúpia: Katka Hasprová, kapela FREE VOICES a TŠ Grácia
7. 12. o 18.00 hod., veľká sála MsKS
PríDe aj MikUláŠ...
rozsvietenie vianočného stromčeka s prekvapením
7. 12. o 19.30 hod. pred MsÚ

výstavy
viaNočNÝ bazár
výstava spojená s predajom
3. – 23. 12., malá galéria MsKS
vÝSTava MilaDy ivaNkovej
Nevyužité možnosti ľudovej medicíny
do 30. 11. v ZKGZ, výstava je spojená s predajom liečivých produktov 

Program kina Centrum
23. 11. piatok o 19.00 hod.
24. 11. sobota o 19.30 hod.
25. 11. nedeľa o 19.00 hod.
aTlaS Mrakov
fantasy, sci-fi, dobrodružný 2012
Vstupné: 3,50 € USA/NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

1. 12. sobota o 14.00 hod.
2. 12. nedeľa o 15.00 hod.  
3. 12. pondelok o 17.00 hod.
leGeNDárNa ParTia  2012
dobrodružný, animovaný Premiéra
Vstupné: deti 5 € dospelí 6 € USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

1. 12. sobota o 19.30 hod.
2. 12. nedeľa o 20.00 hod.
3. 12. pondelok o 19.30 hod. 3D
NávraT Do SileNT hill  2012
horor, mysteriózni, thriller Premiéra 
Vstupné: študenti 5 € dospelí 6 € FRANCÚZSKO/USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

4. – 5. 12. utorok, streda o 19.30 hod.
NieT Pokoja Pre bezboŽNÝCh  2011
dráma Premiéra
Vstupné: 3 € ŠPANIELSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

6. 12. štvrtok o 19.30 hod.  
7. 12. piatok o 19.45. hod.
8. 12. sobota o 17.00 a 19.30 hod.
aNNa kareNiNa
romantický, dráma VEĽKÁ BRITÁNIA
Vstupné: študenti: 3 € dospelí 4 € /FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

Poézia v slove, poézia v hud-
be, poézia v obraze. V Zem-
plínskom múzeu v Michalov-
ciach sa 8. novembra uskutoč-
nilo ďalšie predstavenie z cyklu 
Poézia trochu inak, tentokrát 
pod názvom ...a muž vstúpil do 
seba... Jemné ironicko-smutné 
rozprávanie o mužoch a ženách 
autora Mgr. Michala Kurtyho 
– dlhoročného učiteľa  sloven-
ského jazyka a literatúry, gita-
ristu a speváka, bolo sprevádza-
né umeleckým slovom bývalých 
i súčasných žiakov Súkromnej 
základnej umeleckej školy – Ta-
len-Um v Michalovciach pod 
vedením umeleckej pedagogič-
ky PaedDr. Otílie Semanovej. 
Šansóny zachytávajúce vážne, 

veselé i mierne pikantné témy 
umocňovali prednesy básní 
Janka Kráľa, Kamila Peteraja, 
Stanislava Štepku a Dušana 
Dušeka  v podaní úspešných 
recitátorov na celoslovenskej 
úrovni Ivy Burašovej, Lýdie 
Petrušovej, Ingrid Salanciovej 
a Evy Horkuličovej. Zaujímavý 
projekt s tematickou videopro-
dukciou za doprovodu hry na 
akordeóne Michaely Palejovej 
v prostredí historického kaš-
tieľa priniesol nový pohľad  na 
prezentáciu i popularizáciu po-
ézie. Diváci ocenili kultivovaný 
program, ktorý pobavil, viedol 
k reflexii a spĺňal náročné krité-
riá umeleckosti.

sot

Poézia trochu inak 

Už od marca 2012 organizo-
val Slovenský olympijský výbor 
(SOV) rôzne aktivity pri príle-
žitosti OH Londýn 2012. Jednou 
z nich bolo aj vyhlásenie literár-
nej súťaže s názvom „Olympijské 
pohľadnice slovenským športov-
com.“ Niesla sa v duchu motta 
Posolstva hrám XXX. olympiády 
Londýn 2012 – Sme jeden tím. 
Žiaci a študenti zaslali špor-
tovcom vyše 6500 pozdravov 
a odkazov. Medzi päťdesiatimi 
ocenenými SOV je i Micha-
lovčanka Ivana Šaffová, žiačka 
ZŠ, J.A. Komenského 1. Svojou 
básňou chcela podporiť teraz už 
bronzovú olympioničku Danku 
Bartekovú, ktorá bola zároveň 
zvolená za Slovensko do komisie 
športovcov MOV. Gratulujeme.

Danke BartekOvej
Zrejme nie je ľahké nosiť pušku
a pritom mať presnú mušku.
Alebo sa mýlim?
Na čo myslíš v danej chvíli?
Strieľať správne – to je umenie,
zamerať cieľ v pravej sekunde.
Stlačiť spúšť v danom okamihu,
byť neustále v predstihu.
Svoj šport máš veľmi rada,
si vytrvalá, húževnatá.
Obdivujem Tvoje úspechy,
všetky vyhrané preteky.
Reprezentuj čo najlepšie našu vlasť,
ukáž, čo v sebe máš !
Prajem šťastie v súťaži,
nech sa nič neskazí.
Dokážeš to, buď si istá!
Len tak sa medaila získa...

Ivana Šaffová

Sov oceňoval...

Súčasťou života školy je aj 
práca žiackej samosprávy. V Zá-
kladnej škole Teodora Jozefa 
Moussona v Michalovciach je 
to už pomaly dve desaťročia. 
Začiatok nového školského roka 
sa nesie v znamení volieb novej 
samosprávy a rozdelení kom-
petencií v jednotlivých sekciách 
na celý školský rok. Tu zároveň 
bilancujeme výsledky za minulý 
školský rok. V závere stretnutia 
nás zástupkyňa riaditeľky školy 
s tajomným úsmevom vyzva-
la, aby sme si klikli na interne-
te na stránku www.minedu.sk 
– regionálne školstvo – finan-
covanie – mimoriadne výsled-
ky žiakov. Naša zvedavosť nás 

hneď hnala vyhľadať patričnú 
stránku. Prekvapenie bolo na 
svete. V rámci celého Sloven-
ska medzi základnými školami 
svietila na 2. mieste Základná 
škola Teodora Jozefa Moussona 
z Michaloviec so ziskom 1 400 € 
a pred ňou len o 1 bod a 200 € 
dve ZŠ z Košíc a Spišskej Novej 
Vsi. Zalial ma krásny pocit hr-
dosti na to, že som žiačkou tejto 
školy. Zároveň patrí veľká úcta 
a poďakovanie učiteľom, ktorí 
nás k týmto úspechom motivu-
jú a pripravujú, rovnako ako aj 
všetkým spolužiakom, ktorí sa 
o to zaslúžili.

Katarína Ciganocová, 
celoškolská žiacka samospráva

Prekvapenie, 
ktoré milo poteší

všetko na 50 slov

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:
Časti pozemku p. E-KN č. 9552/8, o výmere 1 m2 , k.ú. Michalovce
nachádzajúci sa na Námestí osloboditeľov v Michalovciach
pred objektom UniCredit Bank 
Účel využitia: slnečná clona bankomatu.

Ročné nájomné za 1 m2 pozemku v súlade s 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 prená-
jom – pozemok“ na adresu Mesta Michalovce v termíne do
10. decembra �01� (pondelok) do 1�.00 hod.
s tým, že ponúkaná cena nesmie byť nižšia ako cena určená VZN č.101/2007. 

Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti – pozemkov budú poskytnu-
té prostredníctvom MsÚ Michalovce – odbor hospodárenia s majetkom, Námestie 
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.
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Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce

Deň oTvoreNÝCh Dverí
Kedy?    8. decembra 2012 (sobota) od 9.30 hod.

Čo pre Vás pripravíme?
od 9.30 hod. otvorenie
informácie o štúdiu na 8-ročnom gymnáziu
kultúrny program
prehliadku priestorov školy – učebne, laboratóriá, 
multimediálna učebňa, telocvičňa, posilňovňa, školská 
knižnica, jedáleň

www. gymmi.sk

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 a navigačných tabúľ na stĺpoch
verejného osvetlenia, alebo samostatných stĺpikoch 
nachádzajúcich sa v k.ú. Michalovce o rozmeroch 120 x 80 cm v následovných lokalitách:

Ulica Masarykova, Duklianska, A. Markuša, Prof. Hlaváča, Kuzmányho 2 x, Štefániko-
va, Saleziánov, Š. Kukuru, Špitálska, Námestie slobody. 
Ročné nájomné za 1 ks smerovej a informačnej tabule v súlade s Všeobecne záväz-
ným 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 
10. decembra �01� (pondelok) 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, Ná-
mestie slobody č. 1, Michalovce u referenta OHsM Valéria Čechová, č. tel.: 056/6864280.
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dva týždne v športe... spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Mária Kopernická, 69-ročná
František Němeček, 71-ročný
František Fáber, 62-ročný 
Michal Macijevič, 85-ročný
Imrich Chovan, 64-ročný
JUDr. Matej Mati, 81-ročný
Mária Jackuličová, 82-ročná
Margita Blašková rod. Hospodárová, 81-ročná

Irena Demská, 85-ročná
Juraj Synčák, 85-ročný

Anna Matwijcziková, 70-ročná
Ing. Július Hrehovčík, 91-ročný

Dňa 29. novembra uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy bez rozlúčky opustil 

frAntišeK HudáK
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 

s nami tichú spomienku a modlitbu.
spomína manželka, dcéra s rodinou a syn

Spomienky

So smútkom v srdci si pripomíname 
67. nedožité narodeniny našej drahej 

ĽuBov SušKoveJ
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami 
tichú spomienku a modlitbu.
spomína manžel, súrodenci, 
dcéra a synovia s rodinami

Ako tíško žila, tak tíško odišla. 
Len spomienky v srdciach zostávajú. 

Dňa 25. novembra 2012 uplynú 2 roky, 
kedy nás navždy náhle opustila 

GitKA Bodnárová 
rod. Šandrejová

Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
spomína manžel, syn a dcéra s rodinami

Tá rana v srdci veľmi bolí a zabudnúť nedovolí. 
Stratil sa Tvoj úsmev, stíchol hlas, zostali len 
spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 29. novembra 2012 
uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila milovaná 

MGr. JAnKA MižiKová
s láskou spomínajú rodičia, dcéry Miška 
a Monika a celá milujúca rodina

Dňa 22. novembra uplynul rok, 
čo nás navždy opustil otec, manžel, dedko 

Ján šAvulič
s láskou spomínajú manželka Jolana, 

dcéra Ľubica, syn Jozef, vnúčatá Veronika, 
Stanislav, Patrik, Marcela, nevesta Iveta, 

rodina Kmecová, Šavuličová a susedia

atletika
MaTičNÝ beh o ŠTíT MeSTa MiChalovCe
26. 11. 2012, 14.00 hod., Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

basketbal
1. bk-D – bk hUMeNNÉ
II. liga mužov, 25. 11. 2012, 16.00 hod.
1. bk- D – bkM PieŠťaNy
I. liga junioriek, 1. 12. 2012, 16.00 hod.
1. bk- D – Mbk DUbček braTiSlava
I. liga junioriek, 2. 12. 2012, 9.00 hod.
1. bk- D – UNioN koŠiCe
II. liga žien, 2. 12. 2012, 11.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843 
1. bk – eSPriT koŠiCe
I. liga kadetov Východ –12. dvojkolo, 1. 12. 2012, 18.15 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

futbal
Mfk zeMPlíN – Mfk DolNÝ kUbíN
II. liga mužov – 19. kolo, 24. 11. 2012, 17.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
halová SezóNa MláDeŽe úTM
Kategória U 15, 25. 11. 2012, 8.00 hod. 
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
TUrNaj ParTNerSkÝCh MieST v MaloM fUTbale
Vyškov, Jaroslaw, Užhorod, Michalovce, 1. 12. 2012, 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

hádzaná
hC wiNlaND – haNDball TeaM TaTraN PreŠov
I. LMD – 11. kolo, 24. 11. 2012, 16.00 hod.
hC wiNlaND – ŠkP braTiSlava
Tipos extraliga mužov – 16. kolo, 30. 11. 2012, 18.00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 

Ľadový hokej
hk MláDeŽ – hk brezNo
I. liga dorastu – 13. kolo, 24. 11. 2012, 14.00 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
hk DUkla – hC ToPoĽčaNy
I. liga mužov – 23. kolo, 27. 11. 2012, 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
hk MláDeŽ – hk TrNava
I. liga dorastu – 15. kolo, 1. 12. 2012, 14.00 hod.
hk MláDeŽ – hk 91 SeNiCa
I. liga dorastu - 16. kolo, 2. 12. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
hk DUkla – hC DUkla SeNiCa
I. liga mužov – 25. kolo, 2. 12. 2012, 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Softtenis
o Pohár PriMáTora MeSTa
Mestská softtenisová liga mužov – V. ročník I. a II. liga 
4. – 6. kolo, 22. 11. – 4. 12. 2012 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Stolný tenis
ŠkST „b“– STk lokoMoTíva koŠiCe
III. liga mužov Juh-9. kolo, 2. 12. 2012, 10.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840
o Pohár PriMáTora MeSTa
Mestská stolnotenisová liga žiakov
V. ročník 1. kolo, 4. 12. 2012, 10.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

volejbal
o Pohár PriMáTora MeSTa
Mestská volejbalová liga dospelých
IV. ročník, I. a II. liga, 5. – 7. kolo, 27. 11. – 4. 12. 2012 
Mestská volejbalová liga SŠ dievčat 
V. ročník, 4. – 5. kolo 29. 11. a 5. 12. 2012, 13.30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912
1.vkM – Ša Galeje koŠiCe jUNiori
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu 
5. kolo, 25. 11. 2012, 14.00 hod.
Info: Mgr.Juraj Vetrecin, tel.:0908 627 185 

Turistika
Galaxy ToUr 
24. 11. 2012, Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

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	Predám poschodový rodinný dom s veľkým pozemkom 

v tichej lokalite na Bielej hore. RK nevolať! Cena dohodou. 
Tel.: 0907 481 514

n	Predám 3-izbový byt po rekonštrukcii na 2. poschodí na 
Ulici ukrajinskej. Cena 45 000 €. Tel.: 0917 505 470

n	Predám 2-izbový byt s balkónom na Ulici Karola 
Kuzmányho, oproti detským jasliam. Tel.: 0903 278 535

n	Dám do prenájmu garáž pri Tescu.  
Tel.: 0902 430 987, 0902 077 622

n	Kúpim 3-izbový byt v Michalovciach, časť Východ alebo 
vymením 6-izbový RD v Trhovištiach. Tel.: 056 6485 044

n	Predám 1-izbový byt na Sídlisku Juh, po rekonštrukcii.  
Tel.: 0905 282 115

rôzne
n	Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom 

technickom stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003. 
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050

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

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

s elektrickým rozvodom. Tel.: 0907 534 726
n	Predám kimono zn. Adidas J 500 na výšku 125 – 130 cm. 

Cena 22 €. Tel.: 0915 268 202
n	Predám auto Renault Espace 2.2 dCi Expression, mpv, P, M6 

vo výbornom stave. Cena 4 600 €. Tel.: 0905 746 530
n	Kúpim lúpané vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám jablká vhodné na zimné uskladnenie, odroda 

Jonatán, bez chemického ošetrenia. Cena 0,50 € á 1 kg. 
Remetské Hámre 62. Tel.: 0907 447 707

n	Predám farebný televízor, uhlopriečka 70 cm, plochý 
obraz, stereo, DO, obraz v obraze, stop – obraz, ZOOM, 
2 x SCART, TXT, 6-ročný, TESLA, cena 50 € (dohoda), 
v Michalovciach doveziem + set top box. Tel. 0904 822 860

n	Predám šijací stroj zn. VERITAS, automatic, špeciálne švy, 
trieda 8014 – 40 v mahagónovej skrinke v plne funkčnom 
stave. Tel.: 056 6422 707, tel.: 0908 825 338

n	Predám použité zimné pneumatiky Michalin na diskoch, 
3 ks 165170 R 13 na Felíciu. Tel.: 0915 268 202

Služby
n	Poskytujem stavebné práce. Tel.: 0903 273 574
n	Účtovníctvo, hypotéky, poistenie.  

Tel.: 0915 644 489, www.ekonomickesluzby.eu
n	Strechy, krovy, sadrokartóny.  

Tel.: 0907 922 100, www.cackostav.szm.com
n	Hľadáte opatrovateľku? Tel.: 0904 128 811
n	Ponúkame Vám ekonomické, účtovnícke, daňové a mzdové 

práce v naviazanosti na elektronickú podateľňu so SP, ZP 
a DÚ. Tel.: 0903 723 039

Dňa 30. novembra 2012 uplynú 3 roky, 
kedy nás navždy opustila 

MArGitA špontáKová
s láskou spomínajú manžel 
a synovia Július a Jaroslav s rodinami

LUCIA 2012
kupón

žolík

správy zo športu...
n  V predposlednom jesennom zápase sa mužstvo druholigového 
MFK Zemplín Michalovce predstavilo na pôde kvalitnej Podbrezo-
vej. Tím z Horehronia sa ujal vedenia po polhodine hry. Strelecky sa 
presadil skúsený Vaščák. Po desiatich minútach so šťastím skóroval 
jeho spoluhráč Tubonemi. V ďalšej časti hry sa už stav súboja nezme-
nil. Po tejto prehre boli Michalovčania v strede tabuľky. 
n  O Hokejisti prvoligovej Dukly boli vo výbornej forme. V súbo-
ji o druhé miesto v tabuľke po zaujímavom priebehu zdolali Spišskú 
Novú Ves 5:3. Následne sa predstavili na ľade nebezpečnej Detvy. Zem-
plínčania položili základy víťazstva v úvodnej dvadsaťminútovke. Po 
tejto časti hry vyhrávali 2:0. V ďalšom priebehu duelu Stredoslováci 
vyrovnali. Záver patril zverencom trénera Miroslava Ihnačáka. Dvoma 
gólmi definitívne rozhodli o osude zápasu. Napokon Michalovce zvíťa-
zili na detvianskom ľade 5:3. V ďalšom kole privítali nepríjemnú Trna-
vu, ktorej chceli oplatiť prehru z prvého tohtosezónneho súboja. Zámer 
im spočiatku vychádzal. Po II.tretine viedli 2:1. Záverečnú časť hry však 
Dukla šokujúco prehrala 0:5. V posledných troch minútach dostala až 
tri góly. Napokon trnavskému súperovi podľahla 2:6. Po tomto nezdare 
Michalovčania klesli v tabuľke z druhého na tretie miesto.
n  Interligové hádzanárky Iuventy Michalovce mali povinnosti v eu-
rópskom Pohári víťazov pohárov. Ich súperom bol ruský vicemaj-
ster z Rostova na Done. Po vyrovnanom priebehu Michalovčanky 
v úvodnom stretnutí podľahli na domácej palubovke svojmu súpe-
rovi 28:31. Ani v odvetnom zápolení neboli medzi celkami väčšie 
výkonnostné rozdiely. Kolektív z metropoly Zemplína dokonca po 
I. polčase viedol 15:13. Domáce družstvo však malo vydarený finiš. 
Napokon porazilo Michalovce po výsledku 26:24. Vďaka tomu si vy-
bojovalo účasť v osemfinále pohárovej súťaže. 
n  V šlágri jesennej časti I. ligy žien juniorky michalovskej Iuventy nastú-
pilo v Chemkostave aréne proti silnému Interu Bratislava. Útoky sa pre-
lievali z jednej strany na druhú. Domáce podržala brankárka Sedláčková. 
Herne sa darilo hlavne spojke Vargovej. Po prvom dejstve kolektív od La-
borca vyhrával 18:14. Po zmene strán zvýraznil hernú prevahu a vypra-
coval si až deväťgólový náskok. V záverečnej štvrťhodine merania síl však 
michalovský tím dosť poľavil. Svojho súpera slabo bránil. Preto napokon 
zvíťazil iba o dva góly, teda 32:30. Iuventa však Bratislavčanky preskočila 
v tabuľke a prepracovala sa na vedúcu priečku.                           Ján Čúrny

ZÁMeR Na PReNÁjOM NeByTOvýCh PRIesTOROv
Na ul. Ľ. ŠTÚRa �6 v MIChalOvCIaCh.
Gymnázium Michalovce ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávne-
ho kraja, v zmysle §9a ods. 1, písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územ-
ných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytové priestory 
v objekte Gymnázia na Ul. Ľ. Štúra č. 26 v Michalovciach (budova so súpisným č.47, na 
parcele č. 136/6, katastrálne územie Michalovce, zapísaná na LV č. 5740), a to na dobu 
určitú, za mesačné nájomné minimálne vo výške 178 €. Nebytový priestor sa nachá-
dza na prízemí budovy v pavilóne F, pozostáva z dvoch miestností o celkovej výmere 
podlahovej plochy 61,03 m2 s východom na Štúrovu ulicu. Miestnosti nie sú vybavené 
sociálnym zariadením. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „Ne-
bytové priestory – súťaž NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň prijímania ponúk: 30. 11. 2012, 
do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). 
Obhliadku priestoru je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefónnom čísle   
056/644 13 46  ( RNDr. Róbert Pirč).
tel.: 056/644 13 46           fax: 056/643 27 76           e-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
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