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V úvode  rokovania  mestské 
zastupiteľstvo  schválilo  doplnenie 
programu  o ďalší  rokovací  bod 
–  rozpočtové  opatrenie  číslo  5. 
Program  zasadnutia  pokračoval 
ďalej podľa schváleného programu. 
Medzi prvé rokovacie body patrila 
voľba  návrhovej  komisie,  infor-
matívna správa o plnení uznesení 
mestskej  rady  a správa  o  riešení 
interpelácií  poslancov.  Hlavná 
kontrolórka  mesta  predložila  po-
slancom  na  prejednanie  správu 
o výsledkoch  kontroly  uskutoč-
nenej  v organizáciách  Mesta  za-
meranej  na  inventarizáciu  majet-
ku,  zmluvné  vzťahy,  hotovostné 
príjmy  a výdavky,  hospodárenie 
vybraných  škôl  a správu  majetku. 
Prerokovaná bola aj súhrnná sprá-
va  o kontrolnej  činnosti  hlavnej 
kontrolórky za I. polrok 2013.

Novelizáciou zákona o odpa-
doch  vyvstala  pre  samosprávu 
povinnosť zapracovať tieto zme-
ny  aj  do  všeobecne  záväzného 
nariadenia (VZN) mesta. Novela 
zaviedla niekoľko zmien v termi-
nológii,  predovšetkým  v zložke 
biologicky rozložiteľného komu-
nálneho  odpadu,  vrátane  biolo-
gicky  rozložiteľného  kuchynské-
ho  a reštauračného  odpadu.  Po 
prerokovaní  bolo  VZN  o nakla-
daní  s komunálnymi  odpadmi 
zastupiteľstvom schválené.

Poslanci  schválili  aj  zmeny 
a doplnky  VZN  č.  101  o určení 
sadzieb  a stanovení  podmienok 
za  prenájom  nebytových  pries-
torov, pozemkov a nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Mesta Mi-
chalovce.

Nasledoval  blok  materiálov, 
ktoré  sa  dotýkajú  sociálnych 

služieb  v meste.  Prvým  z nich 
bol návrh VZN o podmienkach 
poskytovania  stravovania  pre 
dôchodcov  a určené  skupiny 
občanov  mesta.  Prijatím  nove-
ly  sa  zachová  systém  finančnej 
podpory  stravovania  seniorov 
takým  spôsobom,  že  úhrada 
občana za jeden odobraný obed 
ostáva  nezmenená.  K zmenám 
dochádza  aj  vo  VZN  o rozsahu 
poskytovania sociálnych služieb, 
a to konkrétne  tým, že zariade-
nie pre seniorov rozšíri poskyto-
vané služby o jedáleň, pedikúru, 
pranie a žehlenie a rehabilitačné 
služby.  Tieto  činnosti  doteraz 
vykonávalo Mesto priamo pros-
tredníctvom  svojho  zariadenia. 
Posledným z tzv. sociálnych bo-
dov  bolo  odsúhlasenie  zmeny 
sídla  zariadenia  opatrovateľskej 
služby  z doterajšieho  miesta  na 
Masarykovej  ulici  do  zrekon-
štruovaného  Zariadenia  pre  se-
niorov na Hollého ulici.

Plénum  schválilo  na  svojom 
zasadnutí zmenu organizačného 
poriadku  mestskej  polície.  Táto 
zmena  bola  potrebná  z dôvodu 
zabezpečenia kvalifikovanej ob-
sluhy kamerového systému. Úp-
ravou  dôjde  k uvoľneniu  dvoch 
operátorov  –  občianskych  za-
mestnancov,  ktorí  budú  nahra-
dení  dvoma  policajtmi.  K zme-
ne  počtu  zamestnancov  mest-
skej polície nedôjde. K zmenám, 
o  ktorých  informoval  primátor 
mesta Viliam Zahorčák, dochá-
dza aj v organizačnom poriadku 
a organizačnej  štruktúre  mest-
ského úradu.

Súbor  ekonomických  bodov 
otvorilo  prerokovanie  Monito-

rovacej správy k rozpočtu mesta 
za  I.  polrok  tohto  roka.  Správa 
obsahuje  zhodnotenie  príjmo-
vej  aj  rozpočtovej  časti  s tým, 
že celkový  prebytok  rozpočtu 
bol  vykázaný  vo  výške  3,2  mil. 
eur.  Mestskí  poslanci  potom 
prerokovali  návrh  zmeny  roz-
počtu,  ktorý  sa  týkal  kapitálo-
vých  výdavkov,  pričom  ich  cel-
ková výška sa nezmenila. Došlo 
k presunu finančných prostried-
kov  na  doplnené  aktivity  –  re-
konštrukcia  objektu  autoservis 
na Okružnej ulici a objektu Ma-
terskej školy na Ulici F. Kráľa.

Vyhodnotenie  rozpočtov  za 
prvý  polrok  predložili  poslan-
com  na  rokovanie  aj  technické 
a záhradnícke  služby  a mestské 
kultúrne stredisko.

Odbor  výstavby,  životného 
prostredia  a miestneho  rozvoja 
pripravil  na  schválenie  mestským 
zákonodarcom  návrh  na  obstara-
nie zmien Územného plánu mesta 
Michalovce, ktoré si vyžiadali pod-
nety od občanov a právnický osôb.

Nasledovali  majetkovoprávne 
záležitosti a informácie o prenáj-
me majetku vo vlastníctve Mesta 
Michalovce.

Poslanci  v zmysle  Štatútu 
mesta schválili udelenie čestného 
občianstva Prof. MUDr. Júliuso-
vi  Vajóvi,  DrSc.  a ceny  mesta 
Ferdinandovi Alexovi in memo-
riam, Mgr. Jánovi Eštokovi, Plk. 
JUDr.  Alexandrovi  Nejedlému, 
Regionálnemu  úradu  verejného 
zdravotníctva  v Michalovciach 
a MUDr. Jozefovi Voskárovi.

Záver  patril  interpeláciám 
poslancov a diskusii.

Ing. Iveta Palečková

Septembrové rokovanie 
zaStupiteľStva
prvý septembrový utorok bol dňom sedemnásteho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v michalovciach. poslanci schválili nové vzn 
o nakladaní s odpadmi, úpravu viacerých nariadení o sociálnych službách 
aj monitorovaciu správu za prvý polrok. 

Úspech mladých hádzanárov
koncom prázdnin sa chlapci HC winLand junior michalovce zúčastnili 
medzinárodného mládežníkeho hádzanárskeho turnaja SariuS Cup 
2013, ktorý sa uskutočnil v prešove a okolí. HC winLand junior michalovce 
reprezentovali družstvá v dvoch kategóriách u13 a u15.

V pondelok sa začal nový školský rok. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce je osem základných 
škôl, ktoré 2. septembra roztvorili po prvýkrát svoje brány aj pre 494 prvákov. Na slávnostnom otvorení 
v Základnej škole P. Horova na Ulici kpt. Nálepku sa zúčastnil aj primátor mesta Viliam Zahorčák. Všet-
kým žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy aj rodičom zaželal úspešný školský 
rok, veľa síl a optimizmu a dobrý pocit zo získaných nových vedomostí.

Strašidelná noc 
v Sztárayovskom kaštieli

ZempLíNsky 
fesTIvAL 
DUcHOv 

A sTRAŠIDIeL

piatok 13. septembra
17.00 – 23.00 hod.

www.zemplinskemuzeum.sk

OR Slovenského zväzu 
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Vás pozývajú na 

10. ročník 
súťažnej prehliadky ZUČ 
zdravotne postihnutých

sRDce AkO DAR

23. a 24. septembra
veľká sála MsKS

vzácny zápis 

V nedeľu,  v  popoludňaj-
ších hodinách Jeho Eminenciu 
privítalo  farské  spoločenstvo 
v kostole  sv.  Gorazda  a spo-
ločníkov.  Po  krátkej  modlitbe 
a požehnaní sme sa odobrali do 
Pamätnej  izby  Gorazda  Zvo-
nického,  ktorá  bola  otvorená 
pri príležitosti  osláv  stého  vý-
ročia narodenia nášho význam-
ného  rodáka,  kňaza  a básnika 
Gorazda Zvonického, vlastným 
menom Andrej Šandor.

Prehliadka sa niesla v duchu 
reminescencií  kardinála  Tomka 
na tohto významného predstavi-

teľa saleziánov. Zápis v pamätnej 
knihe  hlása,  že  otec  kardinál  si 
obnovil milé spomienky na roky 
spoločného  pobytu  v Sloven-
skom ústave sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme  a na  spoluprácu  s Go-
razdom Zvonickým.

Záverečné  slová  patrili  všet-
kým,  ktorí  sa  podieľali  na  zre-
alizovaní  myšlienky  pamätnej 
izby.

V  závere  pri  podpise  otca 
Jozefa Tomka  je v kronike veta: 
„Vďaka Vám, že ste obnovili jeho 
pamiatku!“

A. Kostovčíková

Počas svojej návštevy v Michalovciach 25. augusta 
zavítal kardinál Jozef Tomko aj do Pamätnej izby 
Gorazda Zvonického na Močarianskej ulici. 

nový film o našom meste 
miCHaLovCe – SrdCe zempLína, 

financovaný z regionálneho operačného programu, 
je k dispozícii v turistickej informačnej kancelárii michalovce 

v budove mestského úradu na námestí osloboditeľov.
dvd nosiče s filmom o michalovciach si môžete v tik 

vyzdvihnúť zdarma!

vyzývame všetkých účastníkov letnej turistickej súťaže 
kráčaj s rodinou dolným zemplínom, 

aby zdokumentovanie návštevy odovzdali do 20. septembra 2013 
v turistickej informačnej kancelárii michalovce 

so sídlom na mestskom úrade michalovce. 
Slávnostné žrebovanie sa uskutoční 

27. septembra 2013 o 14.00 hod. pred budovou msÚ

Družstvo  U13  pod  vedením 
trénera  Marcela  Cibereho  ob-
sadilo  v tvrdom  boji  trinástich 
mužstiev z rôznych krajín krásne 
2. miesto. O prvú priečku ich ob-
ralo družstvo z Českej republiky 
– SK Velká Bystřice. Napriek fi-
nálovej prehre chlapci preukázali 
veľkú dávku bojovnosti a vytrva-
losti. V rámci kategórie U13 bol 
náš  reprezentant  Dušan  Mašľan 
vyhlásený za najlepšieho branká-
ra a Imrich Hrubý ml. za hviezdu 
turnaja. Chlapcom i trenérovi sr-
dečne blahoželáme a želáme veľa 
ďalších športových úspechov!



�

Pre Slovensko je významný prvý september. V novodobých dejinách 
ostane zapísaný ako deň, kedy na Slovensku nadobudla platnosť Ús-
tava Slovenskej republiky. Významný to prvok moderného politického 
systému a súčasne predpoklad vzniku samostatnej Slovenskej republi-
ky. Začiatok septembra je i začiatkom nového školského roka. V sys-
téme vzdelávania pamätný deň pre každú generáciu. Niektoré deti sa 
na školu tešia. Niekto má nostalgiu za prázdninami. Všetci však od 
prvého školského dňa vstupujú do procesu pokračovania v nadobúdaní 
vzdelávania. Pravidelný denný rytmus nadobudne jasný program pod-
ľa rozvrhu hodín tej ktorej triedy a ročníka. 

Najviac očakávaní zažívajú prváčikovia. Pre nich je všetko nové. 
Nová pani učiteľka, veľká škola, spolužiaci. Ich príchod v sprievode ro-
dičov je zlomovým úsekom pre nich i pre rodičov. Majú už nie škôlka-
ra, ale veľkého školáka. Na jednej strane radosť, ale i starosť a pocity 
z nových povinností. 

I pre ostatných žiakov a študentov je to moment, kedy po dvoch me-
siacoch nasledujú stretnutia spolužiakov v ďalšom ročníku. Najviac je 
to vidieť v prvý deň. Vrava a neustále rozprávanie sa nemá konca kraja. 
Nemôžeme zabudnúť ani na pedagógov. Ich učiteľské dovolenky skonči-
li. Začiatok nového školského roka je i pre nich významný. Predstúpia 
pred svojich žiakov a študentov. Citlivou rukou ich budú zasväcovať 
do tajov poznania. Viesť ich k príprave na život a štepiť vedomosťami. 
Krásne povolanie, no zároveň neustále rozdávanie sa. Málo pochope-
nia u žiakov a nedocenenie spoločnosťou. Práca pod tlakom rodičov, 
kolegov no i žiakov. Neustále nutné sebavzdelávanie, zdokonaľovanie 
sa a odolávanie lacným riešeniam vo výchove. 

Tešme sa novému začiatku školského roka. Majme pochopenie pre 
ľudskú nedokonalosť. Buďme trpezliví k mladým ľuďom. Pamätajme 
na všetko dobré i zlé, čo nás postretlo. Čo je pre jedného dobré, na iného 
platiť nemusí. Nezamieňajme si prostriedok za cieľ. 

Dovoľte mi popriať všetkým na začiatku nového školského roka pev-
né zdravie a čo najviac radosti pri vzdelávaní novej generácie. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Začiatok septembra

Noviny Mistral
a športové správy

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

žihadlo
v piatok, pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

Záznam
denne od soboty o 14.00 hod.

aktivity primátora
  2. 9.   účasť na otvorení nového školského roka v ZŠ P. Horova
  3. 9.   rokovanie mestského zastupiteľstva
  4. 9.   prijatie André Vantommeho, prvého viceprezidenta
    Generálnej rady OISE v sprievode podpredsedu KSK 
    Ing. Emila Ďurovčíka
  5. 9.   rokovanie so zástupcami školských odborárov 
  6. 9.   porada primátora
  6. 9.   účasť na otvorení výstavy prác I. Hrubej

Pobačeňa Miža z varoša
Kec še partija chlopov zejdze na pive, ta po dzešec minutoch 

hutoria buc o ženoch (ňe o svojich) abo o fotbaľe. Tak mi še i ja na 
pive štretnul z Joškom. O tim, co me hutoreľi perše napisac ňemo-
žem. No o fotbaľe bul cali večar. Až do dzešatoho piva. Najvecej 
še Joško rozpľival o tim fotbale, co hrali mladi chlapci. Nevichabil 
ani jeden zapas. Najvecej še mu ľubil tot fotbal, co hrali našo Mi-
haľovčaňe z Realom Madrid. To bul fotbal! Joško hutorel, že bi ho 
poviňňe maľi prehrac našim z ačka pred každim zapasom, co hraju 
u peršej ľige. Bo začul medzi chlopami, že trener dorasťencov zaka-
zal chlapcom chodzic na zapasi ačka, žebi še nepohubiľi. No aj tak 
chodzime na každi zapas. Dakedi sebe i zakričime. Najvecej na 
rozhodcu, aľe slušňe. Žebi mu marchev nevischla. Našim fotbaľis-
tom furt zatľapkam, kec šumňe hraju. Ňemuša furt vihrac. Ľem 
dakedi, jak bi buľi u zapaše jak po nočnej. Aľe i tak jim fanďim 
i s Joškom. Šak ňe každi dzeň je šveto. 

Čudoval mi še na fotbaľe s Prešovom nad dachtorima ňesprat-
ňikami. Tote kuklače jich maľi užac na treningovo ihrisko. Tam jim 
dac loptu, naj ukažu, co u ňich jest a ňe šedziska tarhac. Znam, 
že ihrisko ňe koscel. Dachtore tiž fanušikove sebe pomiľiľi fotbal zos 
arenu na bikov. Hriša horši jak kondaše. Mojomu vnukoj mi dal 
sluchatka. Naj patri a čuc ňemuši. Hutori še, že dze ši virosnul, ta 
tak še aj statkuješ. No pre ňich budzeme jagbač mušec zrobic druhi 
fotbalovo hrisko. Taki jak bul pred pejdzešat rokami. Športu zdar. 

                  Vaš Mižo z varoša

Sociálna pomoc občanom mesta
Vedenie Mesta sa snaží svojim občanom – seniorom skvalitniť 

ich život aj prostredníctvom rôznych výhod a služieb, ktoré môžu 
využívať majitelia tzv. Senior karty. 

 O vydanie karty žiada občan na MsÚ – OSV, kde je táto karta 
aj vyhotovená.

Nárok na jej vydanie majú občania s trvalým pobytom na úze-
mí mesta Michalovce, ktorí dosiahli 65 rokov života. 

Majiteľ  karty,  spolu  s občianskym  preukazom,  môže  využívať 
výhody bezplatného užívania parkovísk v správe Mesta, bezplatný 
vstup do Zemplínskeho múzea a Hvezdárne, zľavnené vstupné na 
plaváreň,  na  kultúrne  podujatia  organizované  Mestským  kultúr-
nym  strediskom  Michalovce  a  Zemplínskym  osvetovým  stredis-
kom  v  Michalovciach  označené  „Možnosť  vstupu  so  senior  kar-
tou“ a zľavnený členský poplatok v Zemplínskej knižnici G. Zvo-
nického. Pre seniorov, ktorí sú pasívnymi účastníkmi športových 
podujatí,  Mesto  umožňuje  bezplatný  vstup  na  športové  zápasy 
vo futbale, hádzanej, hokeji, basketbale a tenise. 

Ďalším  benefitom  patriacim  medzi  sociálnu  pomoc  obča-
nom  je  jednorazová dávka v hmotnej núdzi.  O túto  sociálnu 
pomoc môžu požiadať občania mesta v núdzi, ktorí nezvládajú 
svoju finančnú situáciu a nedokážu zabezpečovať svoje základné 
životné  potreby.  Dávka  je  poskytovaná  formou  finančnej  alebo 
vecnej pomoci a môže byť poskytnutá jedenkrát do roka. Žiadosť 
o dávku v hmotnej núdzi predkladá občan na MsÚ – OSV. Žia-
dosť obsahuje základné osobné údaje žiadateľa, jeho ekonomickú 
situáciu a odôvodnenie žiadosti. Po skompletizovaní a individu-
álnom  posúdení  každej  žiadosti,  v súlade  s planým  VZN,  OSV 
predloží žiadosť občana na prerokovanie Komisii sociálnych vecí 
a rodiny, s overením vedúceho OSV.  

Poskytnutie dávky v hmotnej núdzi schvaľuje, na základe od-
porúčania komisie, primátor mesta.

zvieratká na adopciu
Black 

 

je krásny kríženec nemeckého 
ovčiaka, má asi 2 roky, je veľmi 
priateľský, miluje ľudí, vhodný
aj k deťom a tiež aj k iným psíkom. 
Je odčervený, očkovaný, čipovaný 
a kastrovaný. 

Kontakt: 0908 330 792, utulokmi@gmail.com

V lete navštívil naše mesto uznávaný odborník na komunikačné tech-
nológie, ktorý prednáša na univerzitách po celom svete prof. Eduard 
Babulak. Keď si zalistujete v medzinárodných odborných ročenkách, 
dozviete sa, že tento odborník pochádza zo Zemplína. Profesor Edu-
ard Babulak, Ph.D., C.Eng., Eur.Ing.,C.ITP., inžinier, vedec, pedagóg sa 
narodil v roku 1957 v Michalovciach. V roku 1989 emigroval do Veľkej 
Británie. Precestoval takmer celý svet, naučil sa 14 cudzích rečí. Mo-
mentálne pôsobí na Fakulte matematiky na univerzite v kanadskom 
Quebecu. Medzi jeho koníčky patrí príroda, matematika, filozofia, 
hudba, cestovanie a cudzie jazyky. Na pôde mestského úradu prijal 
Eduarda Babuláka primátor mesta Viliam Zahorčák.

Sluchovo postihnutí 
ďakujú mestu 
Slovenská únia 
sluchovo postihnutých 
v rámci svojich činností 
a pod záštitou mesta 
michalovce zorganizovala 
v tomto roku pre členov 
sociálno-rehabilitačný 
kurz v podhájskej.

Zúčastnil  sa  ho  aj  riaditeľ 
SÚSP  na Slovensku  Ing.  Ladi-
slav Lokša a členovia organizácií 
v Nitrianskom  kraji  pod  vede-
ním Mgr. Margity Ďurčovej. 

Ďalšou  veľkou  aktivitou  bol 
X.  ročník  športových  hier  slu-
chovo postihnutých pod záštitou 
Mesta Michalovce a v spolupráci 
s  Domom  MS  v Michalovciach 
pod  vedením  JUDr.  Márie  Kuš-

nírovej.  Ten  sa  konal  na  Zem-
plínskej  šírave  v areáli  penzió-
nu  Anima  za účasti  športovcov 
z Košíc,  Humenného,  Trebišova 
a  Michaloviec.  Ospravedlnili 
sa hostia  z Ukrajiny,  s ktorými 
naša  ZO  spolupracuje.  Srdečné 
poďakovanie  patrí  Mestu  Mi-
chalovce, DMS Michalovce ale aj 
ďalším sponzorom a to PŠP-Ing. 
Peštovi,  Kauflandu  Michalovce, 
Multi  športu  Michalovce,  Inge-
me Michalovce, Dr. Max, Domu 
zdravia, MIPE Michalovce, 3Tra-
de  Michalovce,  Stavebninám 
Kovex, Vinárskym závodom Mi-
chalovce, WIN-papier Michalov-
ce a penziónu Anima. Tešíme sa 
na ďalšiu bohatú činnosť a spolu-
prácu s vedením mesta.

Valéria Mitrová

Spevácka skupina 
StraŇanka 
vás pozýva pri príležitosti 25. výročia 
svojho založenia, na koncertné vystúpenie
ktoré sa uskutoční v priestoroch 
zlatého býka
18. septembra 2013 o 14.00 hod.

V programe ako hostia vystúpia: 
STARŠI CHLOPI z Mihaľovec
Seniora – VÁNOK
Pavlovčane
FORTUNA z Poproča

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

príslušNík Mestskej polície – policajt
Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce – Mestská polícia 

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení)
b)  osoba staršia ako 21 rokov 
c)  telesná a duševná spôsobilosť, spôsobilosť na prácu v noci a so zobrazovacími 

jednotkami 
d)  vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia B 
e)  znalosť práce s počítačom 
f )  absolvovať písomný test, pohovor a overenie telesnej a duševnej spôsobilosti,
 (základný okruh písomného testu – Ústava SR, zákony o obecnom zriadení, o obecnej polícii, 

o priestupkoch, o správnom konaní a všeobecná časť trestného zákona; duševná spôsobilosť 
bude overovaná psychológom; telesná spôsobilosť podľa interných tabuliek - vek, výkon) 

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského oprávnenia 

a doterajšej praxe
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 17. 9. 2013, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) 
Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce s ozna-
čením “Výberové konanie príslušník mestskej polície – policajt”. Pri osobnom do-
ručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke 
je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 

Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom mesta. 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 24. 9. 2013. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchá-
dzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu 
Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového 
konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivo-
vané podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

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 ) Ul. močarianska č. 5 v Michalovciach (Autoservis)

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmot-
noprávnej lehote, 23. septembra 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej ta-
buli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

pietny akt 
na bielej hore

Slovenské národné povstanie v 
roku 1944 bolo ozbrojené povsta-
nie vojenských jednotiek počas 2. 
svetovej vojny proti vstupu Wehr-
machtu na slovenské územie. Za-
čalo sa 29. augusta 1944. Centrom 
bola  Banská  Bystrica.  Nemecké 
jednotky  povstalcov  porazili  v 
noci z 27. na 28. októbra 1944. Časť 
povstaleckých jednotiek prešla na 
partizánsky spôsob boja. Partizáni 
pokračovali v bojoch proti nacis-
tom až do oslobodenia krajiny na 
jar  1945.  Na  bývalom  povstalec-
kom  území,  ako  aj  v  oblastiach, 
kde operovali partizánske jednot-
ky,  rozpútali  krutú  perzekúciu. 
Bežné boli masové vraždy. Mnohé 

slovenské obce boli čiastočne ale-
bo úplne vypálené ako odveta za 
podporu partizánov. Po vojne bol 
nájdený masový hrob v lese Biela 
hora v Michalovciach. Postrieľaní 
civilisti  –  obyvatelia  z okolitých 
obcí  a  niekoľko  vojakov  sa  stali 
obeťami  nacistickej  zloby.  Neza-
búdajme  na  tých,  ktorí  bojovali 
a položili svoje životy za slobodu 
našej  domoviny!  Pamätník  na 
Bielej hore je dôstojným, pietnym 
miestom, kde  sme si aj tento rok 
kladením vencov a delovými sal-
vami,  štátnou  hymnou,  piesňou 
i slávnostným  príhovorom  uctili 
pamiatku obetiam.

Ingrid Hrubá

pomáhame nevidiacim 
vrátiť sa do života
Ceruzka s bielou tuhou – 
pre niekoho nepraktická 
vec, pre iného dôležitý 
symbol, ktorý ukazuje 
cestu v tme. zoznámte sa 
s bielou pastelkou. 

Zbierku  Biela  pastelka  orga-
nizuje  Únia  nevidiacich  a sla-
bozrakých  Slovenska  od  roku 
2002.  Jej  cieľom  je  pomôcť  ľu-
ďom  s ťažkým  zrakovým  pos-
tihnutím  viesť  plnohodnotný 
život.  Vďaka  jej  výnosu  môžu 
odborníci  bezplatne  poskytovať 
poradenstvo pri vyrovnávaní sa 
s postihnutím,  pomáhajú  nevi-
diacim  a slabozrakým  pri  vý-
bere  pomôcok,  učia  ich  chodiť 
s bielou  palicou  či  pracovať  na 
počítači, ktorý hovorí. 

V stredu  25.  septembra  sa 
k pomoci  ľuďom,  ktorí  prichá-
dzajú  o zrak  postupne,  nevidia 
od  narodenia  alebo  sa  vo  več-
nom  šere  ocitli  po  autonehode, 
môžete  pridať  aj  vy.  Stačí,  ak  si 
od  dobrovoľníkov  v uliciach, 
ktorí  budú  oblečení  v tričkách 
s nápisom Biela pastelka a v ru-
kách  ponesú  zapečatenú  po-
kladničku, kúpite spinku s vyob-
razením ceruzky za 1 €. Pomôcť 
však  môžete  aj  poslaním  SMS 
správy  v hodnote  2  €  na  číslo 
820 alebo ľubovoľným vkladom 
na účet číslo 030016212/3100 až 
do konca roka. 

Dajte v stredu 25. septembra 
najavo  svoju  podporu  ľuďom 
so zrakovým  postihnutím  prip-
nutím spinky. Ďakujeme! 

www.bielapastelka.sk
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dva týždne v kultúre...

Šachový turnaj 
k výročiu Snp
Strana Smer – Sd 
k výročiu Snp usporiadala 
už 13. ročník šachového 
turnaja.

Turnaj  sa  uskutočnil  v no-
vých priestoroch Zariadenia pre 
seniorov na Hollého ulici v Mi-
chalovciach. Víťazom sa stal Pe-
ter  Vavrek,  na  druhom  mieste 
sa  umiestnil  Dušan  Lendhardt 
a tretí  bol  Marián  Sabovčík, 
všetci z Michaloviec. Na ďalších 
miestach  sa  umiestnili  Marek 

Sabovčík, Martin Babinčák a Ja-
kub Kušnír.

Po  skončení  turnaja  všetci 
účastníci dostali diplomy a vecné 
ceny. Víťaz okrem toho získal pu-
tovný  pohár.  Turnaja  sa  zúčast-
nil  aj  asistent  predsedníčky  OR 
SMER – SD a poslankyne NR SR 
Tomáš Doležal. 

Za  vydarený  turnaj  patrí  po-
ďakovanie organizátorom a vede-
niu zariadenia pre seniorov za vy-
tvorenie výborných podmienok.

RSDr. Ján Mikula

vítame medzi nami našich najmenších:

Boris Beca
Sebastián Ivanko
Nina Pycáková

Leo Drapák
Veronika Čuchtová

Radoslava Onderová
Vladimír Bučko
Laura Bučková

michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Ing. Vladimír Antuš 

a Mgr. Dominika Záborská

Vladimír Lopuchovský 
a Mgr. Viera Firdová

Slavomír Ďurina
a Simona Rózsová

Vitaliy Bondarenko 
a Nadija Palijová

Blahoželania
Dňa 7. septembra oslávi svoje životné jubileum 
70 rokov milovaný otec, manžel a dedko 

DUŠAN VARADY
Všetko najlepšie, veľa zdravia, Božieho 
požehnania mu praje manželka Oľga, synovia 
Radoslav, Dušan a dcéra Lenka s rodinami. 
Všetky vnúčatá dedka objímajú a bozkávajú.

Dňa 29. augusta 2013 oslávili 60 rokov 
spoločného života drahí rodičia a starí rodičia

ANNA MAJCHEROVÁ 
a VILIAM MAJCHER 

Pri tejto príležitosti im všetko najlepšie prajú 
dcéry Eva, Anna, Monika, zaťovia Vlado, Carlo 

a vnúčatá Carolina, Valentína, Vladko

informatický tábor
po prvýkrát mali 
cez tieto prázdniny 
deti základných škôl 
možnosť stráviť 
týždeň v dennom 
informatickom tábore, 
ktorý usporiadalo 
Gymnázium pavla 
Horova, známe 
svojou dlhoročnou 
tradíciou vyučovania 
informatiky. 

Organizovalo ho v spolupráci 
s IT Valley Academy v Košiciach 
a  Prírodovedeckou  fakultou 
UPJŠ v Košiciach. Cieľom tábora 
bolo  nadchnúť  deti  pre  progra-
movanie, prácu s technológiami 
a digitálnymi informáciami.

Tábor sa konal v priestoroch 
gymnázia  posledný  augustový 
týždeň. 

Program  bol  veľmi  nabitý, 
tvorili  ho  programátorské  akti-
vity pri počítačoch, ale aj pohyb 
v prírode. Deti sa venovali prog-
ramovaniu  v  prostredí  Scratch, 
kde  vytvárali  animované  roz-
právky  a  príbehy,  vytvárali  apli-

kácie  pre  android,  ktoré  si  hneď 
mohli stiahnuť do svojich telefó-
nov. Učili sa šifrovať správy, trie-
diť prvky podľa veľkosti, ovládať 
programovacie  autíčka,  vyrábali 
inteligentnú  plastelínu  či  vytvá-
rali  vlastné  logá,  ktoré  si  potom 
nažehľovali  na  vlastnoručne  na-
farbené tričká. Veľký úspech mala 
hra na dopravnú políciu, keď deti 
merali rýchlosti áut. V telocvični 
sa  priučili  základom  bojového 
umenia aikido a v  školskom par-
ku hľadali cez GPS „geokešky“.

Bohatý program a dozor nad 
štyridsiatimi deťmi po celú dobu 
zabezpečovali  učitelia  gymná-
zia  –  Z.  Tomková,  S.  Timková, 
B. Semková  a  M.  Spišáková  – 
spolu  s  ochotnými  animátormi 
– žiakmi a absolventmi školy. 

Počas celého pobytu sa o za-
sýtenie účastníkov tábora starali 
šikovné  kuchárky.  Nepodávali 
iba obedy, ale aj desiate a olov-
ranty, chutné koláče či šišky.  

Ohlasy detí na  tábor boli vý-
borné.  Určite  nebude  táto  akti-
vita  ojedinelá  a  organizátori  už 
rozmýšľajú o ďalších zaujímavých 
podujatiach  pre  deti  na  budúce 
prázdniny. 

RNDr. Mária Spišáková

Čáry – máry – kuk
takto je nazvaná 
výstavná expozícia, ktorú 
prezentujú v galérii 
kultúrneho strediska 
tri autorky – miroslava 
bugriová, Slávka timková 
a alexandra Gubíková.

Autorky žijú v našom meste. 
Venujú sa práci stredoškolského 
pedagóga  a zároveň  učia  širokú 
verejnosť vzťahu k umeniu.

Výstavná  expozícia  otvára 
priestor  pre  potešenie  a inšpirá-

ciu.  Ponúka  sa  nám  kúzlo  ume-
nia  v podobe  hodvábnych  šatiek, 
šálov,  šperkov, plstených obrazov 
a drobných  predmetov.  To  všet-
ko  si  vyžaduje dávku  trpezlivosti 
a fantázie,  ktorej  výsledkom  je 
potešenie duše. Je dobré a správne 
nenechať si dar tvorivosti iba pre 
seba, ale ochotne ich ponúknuť do 
služby iným. Spomínaným autor-
kám sa to jednoznačne podarilo.

Expozícia ručnej tvorby bude 
verejnosti  prístupná  do  konca 
septembra.

PaedDr. Ivana Mochorovská

prázdniny na „dvojke“
Projekt  na  výstavbu  detské-

ho  ihriska  Poďme  spolu  von 
Základnej  školy  na  Ulici  Jána 
Švermu  6  v Michalovciach  bol 
vo verejnom hlasovaní úspešný. 
Všetkým,  ktorí  svojím  hlasom 
k tomu  prispeli,  v mene  detí 
veľmi  pekne  ďakujeme.  Tiež 
Nadačnému  fondu  SPPoločne 
pri  Nadácii  SPP,  ktorý  na  výs-

tavbu  prispeje  sumou  8 000  €. 
Ani počas letných prázdnin tak 
zamestnanci  školy  nezaháľali. 
Areál,  na  ktorom  má  ihrisko 
vyrásť, zbavovali starého asfaltu, 
zrovnávali terén, aby oddychová 
zóna  mohla  žiakom  školy  i de-
ťom zo sídliska slúžiť čo najskôr. 
Veď chýba ako soľ.

Riaditeľstvo školy

Je sobota 17. augusta 
a osem členov prvého 
michalovského klubu 
slovenských turistov sa 
schádza v michalovciach 
a tromi autami sa 
prepravujú na stredisko 
Lúč na zemplínskej šírave.

Osem členov posádky sa na-
loďuje  pod  vedením  kapitána 
Tomáša na plachetnicu ZEFYR. 
Prvý smer plavby krížom k obci 
Zalužice, kde na palubu dopláva 
ďalšia účastníčka plavby Norika. 
Pri  brehoch  hrádze  v Zaluži-
ciach  si  v príjemne  teplej  vode 
zaplávajú aj ostatní.

Kompletná  9-členná  posád-
ka – 7 žien a 2 muži namieri ku 
stredisku  Kamenec.  Len  škoda, 
že nefúka silnejší vietor. Pomaly 
sa  vzďaľujú  od  brehov  Zalužíc, 
pozorujú na vode ďalšie plavidlá, 

užívajú si božský pokoj ďaleko od 
všetkého,  fotia  nádherný  západ 
slnka a k večeru sú pri Kamenci, 
kde  práve  začína  laserová  šou. 
Smerom od Kamenca na Lúč sle-
dujú krásne vysvietený hotel Eu-
robus a počujú rôzne druhy hud-
by a zábavy zo všetkých stredísk 
na severnom brehu Šíravy.

Niekedy o 23.00 hod. s pomo-
cou motora a stiahnutými plach-
tami  prirážajú  k mólu  a šťastne 
sa  vyloďujú  vďaka  skúsenému 
kapitánovi  Tomášovi.  Autami 
sa  premiestňujú  na  chatu  pod 
Senderovom  k Tomášovi,  od-
kiaľ  majú  nádherný  výhľad  na 
celú  nočnú  Zemplínsku  šíravu. 
Vyhladnutí  po  plavbe  sa  nasýtia 
a v družnej debate čakajú na oh-
ňostroj na zraze motorkárov. Ak-
ciu  končia  v nedeľu  dopoludnia 
po prehliadke zrúcanín kostolíka 
na Senderove.

Eleonóra Mayerová

Svet, ako ho vidíme my
výtvarné dielo má tú moc, 
že môže liečiť. výtvarné 
umenie je formou 
relaxu, výpovede pocitov 
a zážitkov, obrazov duše 
človeka. Život a tvorba 
ľudí s postihnutím je 
príležitosťou vyčítať 
z obrazov to, čím sa 
nám ich autori chceli 
prihovoriť a čo nám 
chceli povedať.

Výstava postihnutých umelcov 
– amatérov nás približuje k svetu, 
v ktorom žijú. Svoje pocity preta-
vujú  do  obrazov,  ale  aj  do  iných 
foriem  umeleckého  stvárnenia, 
používajúc pritom rôzne výtvarné 
techniky. Tak ako každý umelec je 
konfrontovaný  vo  svojom  živote 

s dotykom reality, u našich vysta-
vujúcich  umelcov  je  táto  realita 
podstatou ich bytia, ich obmedze-
né pohybové danosti výzvou.

V tomto  roku  sme  pre  vás 
pripravili  diela  11  autorov 
a 8 členov  Krúžku  šikovných 
rúk pri ZO č. 13. v Nitre,  spra-
cované  rôznymi  výtvarnými 
technikami.  Nájdete  tu  krajin-
ky,  portréty,  abstraktné  diela 
a i.  Telesné  postihnutie  autorov 
spôsobilo,  že  niektoré  diela  sú 
maľované  pomocou  nôh,  úst, 
či  len  jedného prsta na  rukách. 
Ani  ťažké  telesné  postihnutie 
nebolo pre týchto talentovaných 
ľudí prekážkou, naopak, ich vy-
naliezavosť je neuveriteľná. 

Výstavu  si  môžete  pozriež 
v Zemplínskom múzeu do kon-
ca septembra.

Mgr. Oľga Bohuslavová 

zemplínske múzeum
zempLínSky feStivaL duCHov a StraŠidieL
strašidelná noc v Sztárayovskom kaštieli
13. 9. od 17.00 do 23.00 hod.
www.zemplinskemuzeum.sk

Hvezdáreň
aStronomiCké pozorovania pre vereJnoSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia 
v stredu a v piatok so začiatkom: 4. 9. a 6. 9. o 20.30 hod., 11. 9. 
a 13. 9. o 20.00 hod., 18. 9. a 20. 9. o 19.30 hod.

výstavy
Čáry – máry – kuk
Miroslava Bugriová, Alexandra Gubíková, Slávka Timková
2. 9. – 30. 9., malá galéria MsKS

inGrid ŠarLota Hrubá – Stretnutie S prírodou 
výstava fotografií
6. 9. – 30. 9., galéria ZOS Michalovce

program kina Centrum
6. – 8. 9. piatok, sobota, nedeľa o 20.00 hod. 
doSpeLáCi 2  Premiéra
komédia	 2013
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

7. – 8. 9. sobota, nedeľa o 16.00 hod. 
Ja, zLoduCH 2 
Keď svet potrebuje hrdinu, pomôže zloduch. 
animovaná	rodinná	komédia		 2013
Vstupné: 3 €   USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

  PROJEKT 100 – 2013
10. – 11. 9. utorok, streda o 19.30 hod.
zázrak  Premiéra
Aj keď sú ešte deti zažili viac ako väčšina dospelých. Záškoláctvo, 
úteky z domu, prostitúciu, drogy, život na ulici a osudové lásky. 
Majú neúplné rodiny a zbabrané životy… Takých ako ony sú po-
lepšovne plné.
dráma		 2013
Vstupné: 3€  SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

12. 9. štvrtok o 19.30 hod. 
13. 9. piatok o 18.45 hod.  
JobS  Premiéra 
životopisný	film	 2013
Vstupné: 4 €, študent: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

13. 9. piatok o 20.45 hod.
14. – 15. 9. sobota, nedeľa o 20.00 hod.
v zaJatí démonov  Premiéra
horor,	thriller		 2013
Vstupné: 4 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

14. – 15. 9. sobota, nedeľa o 16.00 hod.   
ŠmoLkovia 2
animovaná	rodinná	komédia		 2013
Vstupné: 3 €   USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

14. – 15. 9. sobota, nedeľa o 17.45 hod.
CoLette  Premiéra
dráma		 2013
Vstupné: 3 €  SR/ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

  PROJEKT 100 – 2013
18. 9. streda o 19.30 hod.
biG LeboWSki
komédia		 1998
Vstupné: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

19. – 20. 9. štvrtok, piatok o 17.15 hod.
22. 9. nedeľa o 16.00 hod.
oGGy a Šváby
animovaný,	detský		 2013
Vstupné: 4 €, deti: 3,50 €   FR
Mládeži prístupný  Bez slov

19. 9. štvrtok o 19.30 hod.
20. 9. piatok o 18.45 hod.
diana
životopisný,	romantický,	dráma			 2013
Vstupné: 4 €, študent: 3,50 €  VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

20. 9. piatok o 20.45 hod.
21. – 22. 9. sobota, nedeľa o 20.00 hod.
inSidiouS: kapitoLa 2
horor,	thriller		 2013
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

relax na plachetnici 
zefyr

výstava výtvarných prác ľudí s telesným postihnutím
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spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Alžbeta Dobošová, 90-ročná
MVDr. Ján Pánik, 71-ročný
Karol Feňovčík, 81-ročný
Andrej Schmidt, 71-ročný

Ema Dobranská, 79-ročná
 Margita Mlynárová, 67-ročná

Andrej Budkovský, 51-ročný
Elena Balogová, 62-ročná

Poďakovania

dva týždne v športe...

Dňa 23. augusta uplynuli 3 roky, 
kedy nás navždy opustil vo veku 60 rokov 
drahý syn a brat 

JANkO kUDLÁČ 
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
prosím s nami, tichú spomienku.
mama, sestra a brat s rodinami

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, 
na ktoré tisíckrát spomíname. Žiarila z Teba láska 

a dobrota, budeš nám chýbať do konca života.
Dňa 6. septembra uplynie 15 rokov, kedy dotĺklo 

šľachetné a milujúce srdce našej milovanej mamky 

ZLATY kONČÍkOVEJ
s láskou dcéry Martina, Štefánia 

a mama Margaréta

Spomienky

Dňa 5. septembra 2013 uplynulo 11 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný otec, 
dedko a pradedko 

JÁN LŐRINC

Dňa 7. septembra 2013 uplynie 34 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný brat, otec, 
dedko a švagor 

JÁN MILAN LŐRINC

Dňa 8. septembra 2013 uplynie 10 rokov,  
čo nás navždy opustila milovaná mamička, 
babka a prababka 

MÁRIA LŐRINCOVÁ
Kto ste ich poznali a mali radi, 
venujte im s nami tichú spomienku.
spomína dcéra a zať s rodinami 
a nevesta s rodinami

„Spôsob smrti je horší ako sama smrť“
Dňa 23. augusta 2013 od nás navždy odišla vzácna 

manželka, matka a babička s veľkým srdcom 

MARGITA MLYNÁROVÁ
Všetkým, ktorí pomohli zmierniť náš žiaľ 

nad touto stratou, patrí naše poďakovanie.
smútiaca rodina

Dňa 13. septembra 2013 uplynie rok, 
kedy nás navždy opustil otec a starý otec 

kAROL PIRNAGA
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.

syn a dcéra s rodinou

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
na poslednej ceste so synom, otcom, bratom 
a dedom 

PETROM LUDVIGOM
Česť jeho pamiatke.
smútiaca rodina

Dňa 8. septembra uplynú 2 roky, 
odkedy nás opustila sestra 

EVA kŐBŐLOVÁ 
rodená NEUMEISTROVÁ
spomína Jarmila

Odišiel si, aj keď veľmi chcel si žiť, ale v našich 
srdciach žiješ a budeš žiť.

Dňa 22. septembra uplynie 1 rok od smrti otca, 
dedka a pradedka 

IVANA kRAJŇÁkA
s bolesťou v srdci spomína dcéra, 

vnuci a pravnúčik

Dňa 6. septembra 2013 bola by oslávila 
70 rokov naša milovaná sestra 

MARTA NEUMEISTROVÁ
Spomíname.
 sestry a brat

Dňa 2. septembra 2013 uplynulo 25 rokov 
od smrti drahého otca, dedka a pradedka 

JURAJA MIkULU
Všetci, kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.
s úctou, láskou a vďakou na neho spomínajú 
deti Anna, Mária a Jano s rodinami

Dňa 7. septembra 2013 uplynie 10 rokov, 
čo ma nečakane opustil milovaný druh 

vo veku 42 rokov 

JURAJ PARTIkA
spomína Jarmila

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

malý oznamovateľ...
kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Dám do prenájmu 3-izbový byt na Ulici okružnej 

v Michalovciach. Cena dohodou. Tel.: 0905 915 133
n	Dám do prenájmu 3-izbový pekný byt na sídl. SNP na 3.p/7. 

Tel.: 0902 430 987, tel.: 0902 077 622
n	Predám 8-izbový RD v obci Vojčice pri Trebišove s pozemkom 

22,5 á. Možnosť ďalšej stavebnej parcely. Cena: 45 000 €.  
Tel.: 0917 418 489

n	Predám 3-izbový byt na Ulici osloboditeľov v Strážskom, 
vyvýšené prízemie s podlahovým kúrením, 78 m2, zasklená 
lodžia, rek. Cena: 32 000 €. Tel.: 0917 988 921

n	Predám bezbariérový 1-izbový byt na 1. poschodí na sídlisku 
SNP. Tel.: 0910 493 189, 0907 546 365

n	Predám starší rodinný dom v tichej lokalite pod lesom 
v Klokočove. Tel.: 0905 370 051

n	SZCH Oblastný výbor Michalovce ponúka do 
prenájmu priestory cca 50 m2 na 1. poschodí v budove 
OV nachádzajúcej sa na Námestí osloboditeľov 66 
v Michalovciach. Na začiatku je potrebná investícia na 
rekonštrukciu ponúkaného priestoru, ktorá sa neskôr odráta 
z nájmu. Tel.: 0907 972 649

n	Prenajmem 3-izbový byt na Okružnej ulici (VI. ZŠ) 
za rozumnú cenu. Tel.: 0902 621 089

n	Predám pozemky na Tehelnom poli. Tel.: 0907 675 851
n	Predám záhradu blízko mesta Michalovce. Dohoda 

samozrejmá. Tel.: 0948 447 622

rôzne
n	Predám nemeckú spálňu (3 skrine s nadstavcami, 2 nočné 

stolíky so svetlami, toaletný stolík), plyšovú gaučovú súpravu 
(medová farba), obývacia stena Venuša mahagónovej farby 
s možnosťou poskladania na rôzne varianty, dĺžka 4,20 m. 
Súrne, za veľmi lacné ceny. Tel.: 0948 033 197

n	Byliny odstránili hemoroidy a kŕčové žily. Tel.: 0905 801 108
n	Kúpim vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám za symbolickú cenu pekné svadobné šaty. Veľkosť 40. 

Tel.: 0903 048 386
n	Predám lacno chladničku. Tel.: 0903 048 386
n	Predám Zetor 40-11 Z s náradím.  

Tel.: 0918 072 417, tel.: 0915 585 748
n	Predám mal. traktor VARI s príslušenstvom. Dohoda možná. 

Tel.: 0915 061 757
n	Predám lacno veľmi zachovalé piano zn. PETROF.  

Volať po 18.00 hod. Tel.: 056 6420 341

Služby
n	Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod. 

Iba víkendy. Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992
n	Účtovníctvo, www.ekonomickesluzby.eu Tel.: 0915 644 489
n	Strechy, www.cackostav.szm.com Tel.: 0907 922 100
n	Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie, úpravy terénu, 

alternatívne zdroje energie, zdravotechnika. Tel.: 0903 273 574

práca
n	Strojárska firma Silometal, spol. s.r.o., Kollárova 4, 078 01 

Sečovce hľadá pre svoju výrobu: 1. Zváračov MAG – platné 
zváračské skúšky, 2. Zámočníkov – ovládanie čítania 
technickej dokumentácie, 3. Medzinárodného zváracieho 
inžiniera IWE, 4. Inžiniera pre produkciu - zameranie 
strojárstvo, aj absolvent. Znalosť nemeckého jazyka vítaná. 
Žiadosť spolu s profesijným životopisom v nemeckom 
a slovenskom jazyku zasielajte e-mailom: sekretariat@
silometal.sk, alebo písomne na adresu firmy. Tel.: 056 6670 111

Športová oLympiáda zdravotne poStiHnutýCH
2. ročník, 11. 9. 2013, 9.00 hod.
Info: Jaroslav Koščo, tel.: 0905 366 312

atletika
miCHaLovSká Hodinovka
21. ročník, 15. 9. 2013, 10.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

futbal
mfk zempLín – fk SeniCa
7. 9. 2013, 11.00 a 13.00 hod. 
Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 6. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
mfk zempLín – mfk koŠiCe
8. 9. 2013, 10.00 a 12.00 hod. 
Dôvera I. LSŽ U 15, U 14 – 5. kolo
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
mfk zempLín „b“ – mfk Snina
8. 9. 2013, 10.30 hod. 
Región Východ IV. liga – 7. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415
afk topoľany – fk bánovCe n/o.
8. 9. 2013, 15.30 hod.
II. B trieda mužov ObFZ – 5. kolo,   
Info: Peter Majvitor, tel.: 0904 553 524
mfk zempLín – fC Spartak trnava „b“
14. 9. 2013, 19.30 hod., II. liga – 9. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415
mfk zempLín – partizán bardeJov
15. 9. 2013, 10.00 a 12.00 hod. 
Dôvera I. LSŽ U 15, U 14 – 6. kolo
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
mfk zempLín – partizán bardeJov
15. 9. 2013, 11.00 hod. 
Dôvera I. LSD U 19 – 7. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
tJ SokoL moČarianSka – tJ braCovCe
15. 9. 2013, 15.30 hod.
II. B trieda mužov ObFZ – 6. kolo,
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
Hk iuventa – Hk SLávia praHa
14. 9. 2013, 17.00 hod.
WHIL žien – 3. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

ľadový hokej
Hk mLádeŽ – Hk SpiŠSká nová veS
7. 9. 2013, 9.00 a 11.30 hod.
Poštová banka I. LMŽ ŠHT 7. – 6. ročník – 1. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HC eaGLeS SeČovCe – HC vLCi SLaneC
7. 9. 3013, 17.45 hod.
Hkm Snina – HC parCHovany
7. 9. 3013, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 1. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
Hk mLádeŽ – mHk Humenné
12. 9. 2013, 9.00 a 11.30 hod.
Poštová banka I. LMŽ ŠHT 7. – 6. ročník – 2. kolo
Hk mLádeŽ – Hk trebiŠov
12. 9. 2013, 9.00 a 11.30 hod.
Poštová banka I. LMŽ ŠHT 9. – 8. ročník – 3. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HC SobranCe – Hk 87 Stropkov
14. 9. 3013, 17.45 hod.
HC Gama miCHaLovCe – HC poLar bearS miCHaLovCe
14. 9. 2013, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 2. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
Hk dukLa – mŠHk prievidza
18. 8. 2013, 17.00 hod., I. hokejová liga – 3. kolo
Info: Peter Timko, tel.: 0907 158 893

Strelectvo
StreLeCký troJboJ o poHár prednoStu 
obvodnéHo Úradu
8. 9. 2013, 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

tenis
miCHaLovSká meStSká teniSová LiGa 2013 
16. – 17. kolo 11. 9. – 19. 9., 17. 00 hod.
Info: PaedDr. Milan Kušej, tel.: 0902 108 971 
memoriáL inG. zdenka Červenku – 11. roČník
14. 9. 2013, 8.00 hod.
Info: Ing. Radoslav Trčka, tel.: 0905 971 101

turistika
kremeneC
7. 9. 2013, Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603


