
P o dvojmesačnej prestávke sa v utorok 29. apríla mestskí poslanci opätovne stretli, 
aby prerokovali pripravené materiály. Pripravených mali takmer dvadsať bodov 
programu. Medzi najdôležitejšie patril Záverečný účet Mesta Michalovce, ale 

aj výročné správy technických služieb a mestského kultúrneho strediska za uplynulý rok.

Poslanci mestského zastupiteľstva sa zišli na svojom XXI. zasadnutí

SchválIlI 

záverečný účet

Rokovanie pléna Mestského za-
stupiteľstva v Michalovciach otvoril 
a viedol primátor mesta Viliam Za-
horčák. V úvode sa poslanci obozná-
mili so správou o prijatých uznese-
niach mestskej rady a správou o rie-
šení interpelácií z predchádzajúceho 
zasadnutia.

Hlavná kontrolórka mesta predlo-
žila poslancom správu o výsledkoch 
kontroly, v ktorej sa tentokrát sús-
tredila na evidenciu, inventarizáciu, 
správu a hospodárenie s majetkom 
mesta v TaZS a na odbore hospodá-
renia s majetkom MsÚ, a kontrolu 
vybraných bežných a kapitálových 
výdavkov.

Mestské zastupiteľstvo prerokova-
lo a schválilo dodatok k VZN o dani 
za užívanie verejného priestranstva, 
ktoré si vyžiadala aplikačná prax. 
Schválením predloženého návrhu 
dodatku došlo k zníženiu vybraných 

sadzieb za vystavenie predávaného 
tovaru pred vlastnou predajňou.

Nasledoval balík ekonomických 
bodov programu, z ktorých prvým 
a najzávažnejším bol Záverečný účet 
Mesta Michalovce za rok 2013. Ten-
to materiál obsahuje celkový prehľad 
rozpočtového hospodárenia, vrátane 
hodnotenia programového rozpočtu, 
bilanciu aktív a pasív, prehľad o vývo-
ji dlhu, údaje o hospodárení príspev-
kových organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta a prehľad o po-
skytnutých dotáciách. Jeho súčasťou 
je aj stanovisko hlavnej kontrolórky 
a správa nezávislého auditora. Poslan-
ci záverečný účet po rozprave v pléne 
schválili. Úplné znenie Záverečného 
účtu nájdete aj na našej web stránke.

Poslanci pokračovali prerokovaním 
výročných správ o činnosti technic-
kých a záhradníckych služieb a mest-
ského kultúrneho strediska za uply-

nulý rok. Obidve správy boli plénom 
jednomyseľne schválené. 

Z ekonomických materiálov po-
slanci schválili ešte rozpočtové opat-
renie č. 2. V tejto zmene rozpočtu 
dochádza k zmene v bežnom a ka-
pitálovom rozpočte a vo finančných 
operáciách. 

Posledným materiálom z balíka 
tzv. finančných bol návrh na zmenu 
rozpočtu mestského kultúrneho stre-
diska, ktorú plénum taktiež schválilo.

Poslanci mestského zastupiteľstva 
na svojom dvadsiatom prvom ro-
kovaní schválili aj zmeny a doplnky 
Územného plánu mesta Michalov-
ce, dodatok k zriaďovateľskej listine 
Zariadenia pre seniorov na Hollého 
ulici a viaceré majetkovoprávne zá-
ležitosti.

Záver patril, tak ako obvykle, in-
terpeláciám poslancov a diskusii.

Ing. Iveta Palečková
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MsKS Michalovce 
vás pozýva na koncert 

ľudovej muziky:

Kandráčovci
Hosťom programu bude 

Tereza Mandzáková
7. mája o 19.00 hod.

Veľká sála MsKS

Pripravuje 
sa jubilejný 

DIA deň
Často sa zamýšľam nad 

skutočnosťou, kde je chyba, 
že nevieme spoľahlivo 

zvládať cukrovku 
vo všeobecnosti. 

Michalovské hádzanárky zakončili sériu 
osláv piateho prvenstva vo WHIL na Mestskom 
úrade v Michalovciach, kde ich privítal 
primátor mesta Viliam Zahorčák. 
primátor ocenil ich piaty “česko-slovensky” 
titul a podľa jeho slov ide o momentálne 
najväčší úspech michalovského športu 
v roku 2014. Prvý muž mesta spomenul aj to, 
že s dievčatami sa stretáva prakticky každý 
rok, či už pri oslavách majstrovského titulu 
alebo pri iných príležitostiach. Po primátorovi 
mesta si zobral slovo aj prezident klubu 
Gabriel Dorič, ktorý daroval Viliamovi 
Zahorčákovi šál už päťnásobného víťaza WHIL 
a zlatú medailu.                                                       lk

víťazky WHiL 
prijal primátor

Dňom 5. mája sa začína realizácia stav-
by „Michalovce – Malá okružná križo-
vatka – Špitálska – Okružná“.
Od uvedeného dňa, t. j. od 5. mája 2014 
do 31. júla 2014, bude úplne uzavretá 
križovatka ulíc Špitálska – Okružná. 
Obchádzková trasa bude po miestnych 
komunikáciách.
Úplná uzávierka bude označená dočas-
ným dopravným značením.

oZnaM
Malá okružná križovatka  
Špitálska – okružná

Pozývame vás na kastingy Miss mesta 
Michalovce 2014, ktoré sa uskutočnia 
v dňoch 14. mája 2014 a 30. mája 2014 
od 14.00 do 17.00 hod. v Malej sále 
MsKS Michalovce. Podmienky účasti 
nájdete na facebook – Miss mesta Mi-
chalovce.
Tešíme sa na vás. 
Bližšie informácie na čísle 0948 277 377.

Pozvánka 
pre dievčatá!

V prístupe lekára, v bagatelizovaní 
svojho ochorenia zo strany samotného 
diabetika, v ľahkovážnom prístupe k sebe 
samému, v zjednodušovaní svojho ocho-
renia, v jeho riešení formou sociálneho 
úpadku, alebo v niečom inom?

Ťažko je na túto otázku konkrét-
ne odpovedať. Zdravotná starostlivosť 
o diabetikov na Slovensku je na vysokej 
odbornej úrovni. Ale sú aj iné oblasti, 
ako pomáhať diabetikom. Je potrebné 
zlepšiť prevenciu, výchovu diabetikov 
ako aj osvetu. Môžeme byť v Micha-
lovciach hrdí na to, že máme centrum 
sociálneho poradenstva a edukácie dia-
betikov. Práve takéto centrá v Dánsku 
v priemere znížili výskyt komplikácií 
o 65 %. Amputáciu dolných končatín 
znížili o 60 %. V Dánsku úzko spolupra-
cuje trojlístok: lekár – sociálny pracov-
ník – diabetik. Dokážeme to aj my? Po-
môžme diabetikom ktorí sú naša cieľová 
skupina. Ekonomicky, ale aj sociálne 
tým pomôžeme diabetikom. Veď diabe-
tici v mnohých prípadoch majú zvýšený 
krvný tlak, problémy s cholesterolom, 
cievami, nervovým zakončením a pod. 
Tieto by však nemuseli byť, keby bola 
aj dobrá prevencia a edukácia nie len 
v zdravotnej oblasti, ale v neposlednom 
rade aj v sociálnej oblasti.

Preto naša organizácia venuje pre-
vencii, osvete a sociálnej pomoci veľkú 
pozornosť. Organizujeme pre diabeti-
kov edukačné stretnutia, detské tábory 
ako aj rekondično – integračné a reha-
bilitačné pobyty. 28. mája bude už po 
desiaty raz v našom meste Michalovský 
DIA deň. Bude sa konať v mestskom 
kultúrnom stredisku, ale aj na námes-
tí pred poliklinikou. Pripravili sme pre 
diabetikov i pre širokú verejnosť pred-
nášky, prezentácie, prechádzku proti 
cukrovke, beh proti cukrovke, kultúrne 
podujatia, merania a pod. Všetko toto 
zadarmo, a navyše členovia našej orga-
nizácie dostanú aj obed.

Všetkých týmto pozývame na toto 
podujatie, ktoré pripravujeme spolu so 
strednou zdravotníckou školou a Mes-
tom Michalovce. Podujatie sa koná pod 
záštitou primátora nášho mesta Viliama 
Zahorčáka.

Ing. Jozef Borovka, 
predseda DIAMI Michalovce

Prajeme Vám 
ten najkrajsí 

Den 
matiek, 
aký si môzete 
zelat. 

Pietny aKt 
KLadenia vencov 

pri príležitosti 69. výročia 
víťazstva nad fašizmom

6. mája o 11.00 hod. 
Cintorín červenej armády 

– Hrádok

Mesto Michalovce, 
Matica Slovenská, 

Zemplínske osvetové 
stredisko a MsKS

vás pozývajú 
na festival heligónkárov

ZeMPLínsKa 
HeLigónKa 2014
3. mája o 15.00 hod.

Veľká sála MsKS



�

Od nepamäti vytváralo ľudské spoločenstvo hodnoty prácou ľudí. 
Organizácia spoločnosti od rodových prvopočiatkov vytvárala jedno-
duchými prostriedkami základné potravinové články pre svoje prežitie. 
Postupne sa nadprodukciou vytvorili podmienky na rozvoj obchodno 
– výmenných foriem. Zámeny svojej nadprodukcie tovarov za iný tovar. 
Aby obchodovanie nadobudlo vyššiu formu, vynašlo sa univerzálne pla-
tidlo vo forme peňazí a vzácneho kovu – zlato. Zo základných pravidiel 
týchto činnosti je zrejmé, že len vytvorenou hodnotou môže vzniknúť 
nadhodnota. Jej vlastníctvo v rôznej forme a množstve sa stalo merad-
lom významu postavenia v spoločenstve a vplyvu na život ostatných 
členov spoločnosti. 

Priepastné rozdiely, ktoré sa historicky vyvíjali od náčelníkov spo-
ločenstva, kráľov, cisárov, vlastníkov kapitálu, viedli k výbuchom ne-
spokojnosti ostatných obyvateľov, živoriacich na pokraji biologického 
prežitia. Intenzifikácia priemyselnej výroby viedla k myšlienkam 
o hodnote ľudskej práce a najmä dĺžke pracovného času. Často až k ot-
rockým formám zamestnávania ľudí vlastníkmi tovární. Vznikali prvé 
prejavy hromadných protestných vystúpení pracujúcich. V roku 1886 
sa v celých Spojených štátoch amerických zdvihla vlna demonštrácií. 
Centrom boja bolo Chicago. Do jeho ulíc vyšlo 1. mája 40 000 štrajku-
júcich. Štrajky pokračovali ešte dva dni. Avšak 3. mája využila polícia 
stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi a začala paľbu do robotníkov. 
Šesť osôb bolo zabitých a päťdesiat ťažko ranených. 

Po krvavých udalostiach v Chicagu rozpútali úrady v celých Spo-
jených štátoch štvanice proti robotníckemu hnutiu a masovo zatýkali 
predstaviteľov a organizátorov protestov. V roku 1890 sa konala prvá 
medzinárodná oslava Sviatku práce. Po vzniku ČSR bol od roku 1919 
1. máj vyhlásený za štátny sviatok. Oslavy sa niesli v duchu boja proti 
nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. Po druhej sve-
tovej vojne vznikli dva druhy osláv prvého mája. V krajinách západnej 
Európy sa prvý máj niesol v duchu obhajovania práv zamestnancov 
voči zamestnávateľom. V krajinách východnej Európy došlo po druhej 
svetovej vojne k prechodu na spoločenský systém krajiny, ktorý ich oslo-
bodil od fašizmu. 

Prvý máj bol oslavovaný ako sviatok práce všetkých pracujúcich ma-
nifestačným spôsobom. Každý mal spoločenským systémom garantova-
né zamestnanie a prácu podľa svojej kvalifikácie. Pracovné podmien-
ky sa kreovali jednotne spoločenskou objednávkou. Vlastníctvo bolo 
celospoločenské a osobné bolo len v rámci nehnuteľnosti na bývanie, 
osobnej spotreby a hnuteľných vecí. Podľa tohto princípu bola aj mzda 
za vykonanú spoločensky významnú prácu prispôsobená princípu soli-
darity a mzdové ocenenie bolo skôr symbolické. Nevyhnutne potrebné 
pre uspokojovanie základných životných potrieb. Deformácia ekonomi-
ky a plánovaného hospodárstva bola brzdou spoločenského progresu, 
preto dlhodobo neudržateľná. U nás skončila v roku 1989. 

Odvtedy sa stal aj u nás Prvý máj nielen štátnym sviatkom, ale 
aj priestorom na pripomínanie si práv zamestnancov voči zamestnáva-
teľom. Je pravdou, že je skôr dňom oddychu a pohybu v prírode, preto-
že ešte stále doznievajú stopy doby minulej, keď všetci museli povinne 
manifestovať. Dnes nemusia. Nezamestnaných neorganizujú odborové 
organizácie. Aj záujemcovia o prácu a hľadajúci si prácu necítia, že Pr-
vý máj je aj o nich. Ich životné osudy sa stali súkromnou záležitosťou 
a kontakty na úrad práce sú ich poslednou nádejou a dočasným zdro-
jom na zabezpečenie základných životných potrieb. Preto význam Pr-
vého mája ani dnes nepominul. Pre spoločensky úspešnejších je štátnym 
sviatkom, dňom oddychu. Pre boriacich sa so svojím pracovným zara-
dením a pre nezamestnaných ostane dňom, ktorý nám ostatným má 
pripomenúť, že existujú medzi nami a treba myslieť aj na nich, snažiť 
sa pomôcť.

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora    

z pera viceprimátora

Sviatok práce 23. 4.  rokovanie dozornej rady spoločnosti SMM, s.r.o.
 23. 4.  účasť na okresnej konferencii Slovenského zväzu 
  zdravotne postihnutých
 23. 4.  rokovanie predsedov komisií pri VÚC Košice
 24. 4.  rokovanie so zástupcami spoločnosti Svet zdravia
 24. 4.  prijatie zástupcov obchodného centra Zemplín
 25. 4.  rokovanie správnej rady Nadácie prof. Čolláka
 26. 4.  prijatie ukrajinských novinárov, účastníkov 
  INFOCESTY
 28. 4.  zasadnutie pléna KSK v Košiciach
 29. 4.  rokovanie Mestského zastupiteľstva  
  v Michalovciach
 30. 4.  otvorenie Jarného jarmoku
 30. 4.  účasť na prvom stretnutí členov volebných komisií
 30. 4. a 1. 5.  účasť na podujatiach Jarného jarmoku
 2. 5.  zasadnutie regionálnej Rady ZMOS

aktivity primátora

n	Predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa poz-
val predsedov jednotlivých komisií Zastupiteľstva KSK na pracovné 
rokovanie, ktoré sa uskutočnilo 23. apríla v budove úradu KSK v Ko-
šiciach. Na rokovaní sa ako predseda komisie školstva zúčastnil aj 
Viliam Zahorčák, primátor mesta. Na programe bolo prerokovanie 
návrhu programu 4. zasadnutia Zastupiteľstva  KSK, ktoré sa následne 
uskutočnilo v pondelok 28. apríla.

n	V stredu 24. apríla navštívili Mestský úrad v Michalovciach zá-
stupcovia spoločnosti Svet zdravia, a.s., Ing. Ľuboš Lopatka, generálny 
riaditeľ a Ing. Juraj Mičko, člen predstavenstva, spolu s riaditeľkou 
michalovskej nemocnice Ing. Zitou Ženišovou. Na rokovaní s primá-
torom a viceprimátorom mesta predostreli zástupcovia spoločnosti 
pripravovaný časový plán a víziu  realizácie novej nemocnice v našom 
meste. Zároveň informovali vedenie mesta o tom, že sú pripravení 
v júni predstaviť projektovú štúdiu nemocnice poslancom krajského 
aj mestského zastupiteľstva a tiež širokej verejnosti.

Krátke správy samosprávy

Pašiový sprievod 
Veľký piatok v Michalovciach 

už tradične patril ekumenickému 
pašiovému sprievodu. Zúčastnili 
sa ho miestne cirkvi, ktoré spo-
lupracujú aj na pôde Rady cirkví 
v meste. Sprievod sa vydal od rím-
skokatolíckeho kostola Božského 
srdca na Stráňanoch k novému 
mestskému cintorínu na Bielej 
hore. Sprievodu sa zúčastnili du-
chovní, veriaci starší i mladší. Za 
vedenie mesta išiel v sprievode 
primátor Viliam Zahorčák, zá-
stupca primátora Benjamín Bančej 
a poslanci mestského zastupiteľ-
stva. Bezpečnosť a plynulosť sprie-
vodu zabezpečovala mestská polí-

cia. Na novom cintoríne prítomní 
duchovní posvätili kríž a udelili 
požehnanie. Týmto sa nový cinto-
rín otvoril svojmu účelu. Primátor 
mesta v príhovore priblížil potreb-
nosť nového miesta pre dôstojné 
pochovávanie zosnulých a ďalšie 
plány na výstavbu domu smútku. 

Ekumenický pašiový sprievod 
mal výnimočný cieľ – nový cin-
torín. Ešte nie raz sa tam vybe-
rieme a zídeme sa pri rozlúčkach 
a spomienkach. Nech je to vždy v 
duchu ekumenického pašiového 
sprievodu, ktorý bol v Michalov-
ciach na Veľký piatok, 18. apríla. 

Juraj Gajdošoci    

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 o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS AJ NA

www.tvmistral.sk , www.michalovce.sk , na faceboku aj YouTube

Mladí záchranári
Pomoc je to 
najcennejšie, 
čo môžeme urobiť, 
ak sa niekto ocitne 
v problémoch. 

Toto je jedna z hlavných myš-
lienok, ktoré sa učia deti v druž-
stve Mladých záchranárov. Okres-
ný úrad, odbor krízového riade-
nia, usporadúva každý rok súťaž, 
ktorá je zameraná na teoretické 
a praktické vedomosti z oblasti 
civilnej ochrany, zdravotníckej 
prípravy, pohybu v prírode, hase-
nia malých požiarov a streľby zo 
vzduchovky. Aj tento, už štrnás-
ty ročník súťaže sa konal v areáli 
hotela Granit na Zemplínskej ší-
rave. Sily a vedomosti si zmerali 
žiaci základných škôl vo veku od 
10 do 15 rokov. Súťažilo 48 žia-
kov v štvorčlenných družstvách 
v zložení dve dievčatá a dvaja 
chlapci. Trať dlhá asi 1500 metrov 

ponúkla mladým záchranárom 
za ideálnych poveternostných 
podmienok naplno ukázať svoje 
vedomosti, zručnosti a pohybové 
schopnosti v jednotlivých súťaž-
ných disciplínach. Snaha všetkých 
– získať čo najlepší výsledok bola 
veľká, avšak ani jedno družstvo sa 
nevyvarovalo zbytočných chýb, 
a tým aj straty cenných bodov. 
Na 1. mieste sa s najvyšším poč-
tom bodov umiestnila ZŠ Vinné. 
Obhájila tak minuloročné prven-
stvo a opäť bude náš okres repre-
zentovať na krajskom kole súťaže 
v Košiciach. Veľké poďakovanie 
patrí všetkým učiteľom, ktorí žia-
kov na súťaž pripravili a pochopi-
li, že je dôležité, aby deti čo naj-
lepšie zvládli ochranu v ťažkých 
situáciách. Niekedy v budúcnosti 
aj vďaka tejto súťaži budú schopní 
pomôcť niekomu, kto sa v takej-
to situácii ocitne, a možno aj za-
chránia niekomu život.

PhDr. Jana Cibereová Interpelácie poslancov

Phdr. ZLatuŠa PoPaďáKová
chodník popri základnej škole smerom k materskej škole na Le-
ningradskej ulici je značne znečistený exkrementami. občania 
žiadajú mestských policajtov, aby boli ráznejší pri uplatňovaní 
sankcií pri nedodržaní vZN o venčení psov občanmi.

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP
Podmienky držania psov na území mesta upravuje VZN mesta Mi-
chalovce č. 158/2013. MsP v rámci výkonu hliadkovej a obchádzkovej 
služby venuje výkonu uvedeného VZN náležitú pozornosť. V roku 2013 
bolo MsP zistených 134 porušení, z ktorých 111 bolo riešených v bloko-
vom konaní. V tejto činnosti MsP pokračuje aj v roku 2014, kde mimo 
bežných kontrol v rámci výkonu služby vykonáva aj osobitné kontroly 
vo všetkých lokalitách mesta, teda aj na Sídlisku Východ. Zvýšenú po-
zornosť v služobnom obvode č. 2 policajti venujú aj Ulici leningradskej.

Riešenie interpelácií poslancov predložených na XX. zasadnutí 
MsZ, ktoré sa uskutočnilo 25. februára 2014 – dokončenie.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

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 objekte 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 (budova Domu služieb)
f)  Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis)
g)  Ul. okružná č. 2 v Michalovciach (Autoservis)
h)  Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole)
i)  Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach
j)  Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných ná-
vrhov v hmotnoprávnej lehote, 19. mája do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚkA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.79/2004 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov  na Ulici konečnej 
v bytovom dome “H” v Michalovciach. 
Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne do 12. 5. 2014. Žiadosti 
podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy. 

Číslo bytu  Adresa   Poschodie    Počet izieb Podlahová plocha
--------------------------------------------------------------------------------
C-9    Ul. konečná 20   5. poschodie  3-izbový    67,45 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,70 €/m2. Podanie 
žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie infor-
mácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk 
alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, 
budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 
na prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne 
informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Veľké ďakujem
Som matkou troch detí. Býva-

me v Michalovciach a už takmer 
štyri roky sa liečim na onkolo-
gickú diagnózu. Sú to dni a roky 
trápenia, ale každý človek, kto-
rý chce žiť, to musí zvládnuť. Po 
chemoterapii v roku 2013 som 
nečakane otehotnela a narodilo 
sa nám tretie dieťa, úplne zdravé, 
aj napriek negatívnym predpove-
diam lekárov. Momentálne pokra-
čujem v liečbe chemoterapiou. Je 
to náročné nielen psychicky, ale 
aj finančne, keďže potrebujem aj 
podporné lieky, infúzny vit C sto-
jí približne 25 eur a liek varumin 
na tri mesiace 1500 eur. Poisťovňa 
ich však neprepláca.

Veľa pre mňa znamená rodi-
na, ktorá ma drží nad vodou a tej 
som veľmi vďačná. Pomáhajú mi 
hlavne psychicky zvládnuť všetky 

neduhy a trápenia. Ale zvládnuť aj 
finančne túto chorobu je neľahké. 
Predsa sa však našli dobrí ľudia, 
ktorí pre mňa veľa znamenajú. 
Ľudia, ktorí nikdy nepocítili, čo 
je to byť onkologický pacient, mi 
pomohli bez mihnutia oka. Úplne 
cudzí ľudia mi prispeli na infúzie. 
Pomáhali, ako sa len dalo. Chcela 
by som sa im preto touto cestou 
poďakovať. Základná škola P. Ho-
rova pod vedením  riaditeľa Mgr. 
Slavomíra Pavolka, PaedDr. Svet-
lany Surovej a pani vychovávateľky 
Anny Bojkunovej zorganizovala 
zbierku. Taktiež veľká vďaka patrí 
aj firme Erfolg, s.r.o., ktorá takisto 
uskutočnila zbierku na lieky. 

Patrí im moje veľké Ďakujem. 
Bez nich by som sa k liekom as-
poň na tú prvú dávku nedostala.

Miriama Tomašuľová

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

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 a rozšírenia predmetu nájmu stĺpy 
verejného osvetlenia, nachádzajúcich sa na trasách ulíc Štefánikova, 
Okružná, Masarykova, Vinianska cesta, SNP, Hollého, Močarianska 
a Priemyselná.

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotno-
právnej lehote, 19. mája 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

poBaČeŇe MiŽa 
Z varoša

Bizovňe sebe furtovni miha-
ľovčaňe pri čitaňu Mihaľovčana 
zabludza na druhu stranu, dze še 
jim už tri roky prihutoruje Andriš 
zo Straňan. Teraz še už tak rozdu-
mal, že pisac ňebudze. Kec pred 
časom bul Andriš za veľku mlaku 
u tej Americe, ta mi še pisaňa ujal 
ja – Mižo z varoša. Popitali me 
i teraz z redakcii Mihaľovčana, 
či budzeme tradiciu utrimovac. 
Ta kec me tak šumňe pitace, ta 
sprobujem. Ozdaľ nezatracime 
našu rodnu reč zempľinčinu. 
A pisac ozda furt budze o čim. 
Tam dze žiju ľudze, še furt daco 

udzeje a o tim še možu doznac aj 
druhe ľudze. No sameperše chcem 
pozdravic svojoho rodaka Andri-
ša zo Straňan. Naj mu Pan Boh 
da veľo zdravička, naj išče dluhe 
roki robi radojs sebe i svojim ka-
maratom i rodziňe. Podzekovaňe 
mu patri i za doterajše pisaňe 
u našej rodnej reči. Naj še na nas 
ňehneva kec dakedi ňebulo fur po 
joho chceňu. Ozda še dobre ľudze 
zempľinske z ňim štretňu indze 
a pri inakšim jednaňu. Išče raz 
dzekujeme za bars šumne prihu-
toriovaňe.

Vaš Mižo z varoša.



�
dva týždne v kultúre

VítAME MEDZI NAMI NAšICH NAJMENšíCH...

Laura Kofirová

Marián Šimko

Katarína Semková

Emma Kločanková

Michalovčan informuje

DO StAVu MANŽELSkéHO VStÚPILI...

Jozef Krkoška 
a Andrea Buksárová

Ľuboš Takáč
a Elena Valachová

Mestské kultúrne stredisko
ZeMPLínsKa HeLigónKa 2014
festival heligónkárov 
3. 5. o 15.00 hod., Veľká sála MsKS

Pietny aKt KLadenia vencov Pri PríLežitosti 
69. výročia víťaZstva nad faŠiZMoM
6. 5. o 11.00 hod. Cintorín červenej armády – Hrádok

Kandráčovci
koncert ľudovej muziky, hosť programu: Tereza Mandzáková
7. 5. o 19.00 hod., Veľká sála MsKS

deLfy, s.r.o.
derniéra hry ochotníckeho Divadla pri fontáne 
12. 5. o 18.00 hod., Veľká sála MsKS

vďaKa váM
podujatie venované ženám – matkám
v programe vystúpi Martin Jakubec a Božanka
15. 5. o 16.00 hod., Veľká sála MsKS

výstavy
výstava účastníKov Xi. ročníKa MedZinárodnéHo 
MaLiarsKeHo a socHársKeHo syMPóZia
9. 5. – 30. 5., Malá galéria MsKS

Program kina centrum
2. – 3. 5. piatok /2D/, sobota /3D/ o 19.30 hod.

4. 5. nedeľa o 17.15 hod. /3D/ o 19.30 hod. /2D/ 

tHe aMaZing sPider-Man 2
akčný, dobrodružný, fantasy
Vstupné 3D: 6 €, študenti: 5,50 € 2014
Vstupné 2D: 4 €, študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

5. – 6. 5. pondelok, utorok o 19.00 hod.

LiečiteĽ
dráma, historický, dobrodružný 2013
Vstupné: 4 €  NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

8. 5. štvrtok o 19.30 hod. 
 9. 5. piatok o 18.30 hod. 

divergencia
sci-fi, akčný, dobrodružný, romantický  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

9. 5. piatok o 20.50 hod.
10. 5. sobota o 20.30 hod.

ZaKáZaná Zóna
akčný, dráma 2014
Vstupné: 4 €  FRANCÚZSKO/KANADA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

10. 5. sobota o 16.45 hod. 
11. 5. nedeľa o 17.30 hod. 

BeLLa a seBastián
detský, rodinný, dobrodružný 2013
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 € FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

10. 5. sobota o 18.30 hod. 
11. 5. nedeľa o 19.30 hod. 

Jedna Za vŠetKy
romantická komédia 2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

13. – 14. 5. utorok, streda o 19.30 hod.

PrežiJú Len MiLenci  Premiéra
dráma, horor 2013
Vstupné: 3,50 € NEMECKO/USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

15. – 16. 5. štvrtok /2D/, piatok /2D/ o 19.30 hod.
17. – 18. 5. sobota /3D/, nedeľa /2D/ o 20.00 hod.

godZiLLa
akčný, dobrodružný, thriller, sci-fi
Vstupné 3D: 6 € 2014
Vstupné 2D: 4 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

vyhlasuje 
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení 
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24. 4. 2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, 
č. 204, zo dňa 23. 10. 2012, č. 247, zo dňa 26. 2. 2013, č. 309, zo dňa 3. 9. 
2013, 324, zo 22. 10. 2013, a č. 357, zo dňa 25. 2. 2014 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:

a) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na parcele 
p.č. 3267/24, pozemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku 
p.C-KN č. 3267/24, o výmere 835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o vý-
mere 2 378 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu 
s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
B) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), na parcele p.č. 4950, dielňa, 
na parcele p.č. 4949, vrátnica, na parcele p.č. 4951, sklad, na parcele p.č. 4952, 
sklad, na parcele p.č. 4953, sklad, na parcele p.č. 4954, dielňa, na parcele p.č. 
4948, pozemku p.C-KN č. 4949, o výmere 1 372 m2, pozemku p.C-KN č. 4950, 
o výmere 609 m2, pozemku p.C-KN č. 4951, o výmere 26 m2, pozemku p.C-
KN č. 4952, o výmere 45 m2, pozemku p.C-KN č. 4953, o výmere 164 m2, po-
zemku p.C-KN č. 4954, o výmere 119 m2, pozemku p.C-KN č. 4948, o výmere 
910 m2, pozemku p.C-KN č. 4955, o výmere 10 907 m2, ktoré sú evidované na 
LV 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu,
c) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a po-
zemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby 
bez súpisného čísla (sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto 
stavbou p.C-KN č. 4731, o výmere 527 m2, ktoré sú evidované na LV 
č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej a nová 
parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá 
vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachá-
dza na Ul. lastomírskej,
D) objektu Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti na Ul. Masarykovej 
súpisné číslo 1942 na parcele C-KN č. 2532 a pozemkov p.C-KN č. 2532, 
o  výmere 1 981 m2, č. 2533, o výmere 543 m2, č. 2534, o 785 m2, ktoré sú 
vedené na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
E) novovytvoreného pozemku p. C-KN č. 3066/373 o výmere 263 m2, 
ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-33/2013, 
zo dňa 23. 9. 2013,

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 19. mája 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

vyhlasuje 
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zá-
konníka, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ 
v Michalovciach č. 266, zo dňa 23. 4. 2013

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj pozemkov v lokalite Ulíc moskovská – volgogradská, 
určených na individuálnu výstavbu garáží, ako predmet odpredaja:

novovytvorené pozemky p. C-KN č. 682/72 o výmere 144 m2, č. 682/73 
o výmere 23 m2, č. 682/74 o výmere 21 m2, č. 682/75 o výmere 21 m2, 
č. 682/76 o výmere 21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78 o výmere 
23 m2, č. 682/79 o výmere 21 m2, č. 682/80 o výmere 21 m2, č. 682/81 o vý-
mere 21 m2 a č. 682/82 o výmere 23 m2, v k. ú. Michalovce, ktoré vznikli 
určením Geometrického plánu č. 14328810-42/2012, zo dňa 28. 9. 2012.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 19. mája 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

PONÚkA
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.70/2003 o nájme 
bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach. 
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 12. 5. 2014.
Počet bytov: 3 
Čísla bytov    Adresa    Poschodie    Bytový dom    Počet izieb
-------------------------------------------------------------------------------------
66   Ul. obrancov mieru 4    1. poschodie    (malometrážny)   garsónka
81 Ul. obrancov mieru 4   2. poschodie    (malometrážny)   garsónka
87    Ul. obrancov mieru 4    2. poschodie    (malometrážny)    garsónka

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, Nám. slobody 1 v Mi-
chalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom časti pozemku p.C-KN č. 1699/2, k. ú. Stráňany o výmere 
20 m2, nachádzajúceho sa na Ulici severnej v Michalovciach, za účelom 
umiestnenia predajného stánku. 
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných 
návrhov v hmotnoprávnej lehote, do 19. mája 2014 do 12.00 hod., 
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.
michalovce.sk.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

zverejňuje zámer 
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach 
č. 357, zo dňa 25. 2. 2014 

ODPREDAŤ PRIAMyM PREDAJOM
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):

a) novovytvorené pozemky, C-KN parcelné čísla 1783/3 o výmere 
13 m2, 1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 
11 m2, 1783/7 o výmere 12 m2, 1783/8 o výmere 29 m2, 1783/9 o vý-
mere 16 m2, 1783/10 o výmere 17 m2, 1783/11 o výmere 7 m2, 1783/12 
o výmere 23 m2, v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli určením Geometrického 
plánu č. 14328810-58/2012, zo dňa 28. 12. 2012,
B) novovytvorený pozemok C-KN parcelné číslo 1251/4 v k.ú. Strá-
ňany, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 4/2014, zo dňa 
15. 1. 2014.

Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotno-
právna lehota, 19. mája 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie 
dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Moja mamka
Poznám veľa Márií, 
ale len jednu volali 
Merinka. to preto, lebo 
sa narodila v Amerike, 
odkiaľ sa štvorročná 
vrátila s rodičmi 
a súrodencami 
na Slovensko.  
Moja mamka.

Vybavujem si jej tvár. Najprv 
mladú, s veľkými očami, neskôr 
pokrytú vráskami a s vyhasínajú-
cim zrakom. Spomínam na chvíle 
z detstva. Do štatistiky o zamest-
naní väčšina detí v mojom veku 
vtedy diktovala, že matka pracuje 
v domácnosti. U nás doma to pla-
tilo, len osemhodinový pracovný 
čas bol aj s veľkou dávkou nad-
časov. Veď len také pranie trvalo 
pred polstoročím pol dňa. Moja 
mamka rada pracovala v domác-
nosti i v záhrade, k jej koníčkom 
patrili ručné práce, šitie. Obed 
mala hotový presne na dvanástu, 
kedy sa z lesného úradu prišiel 
najesť tatko. Vždy som sa tešila 
cestou zo školy na neopakova-
teľnú vôňu mamkiných vynika-
júcich polievok. Bola výborná 
kuchárka i cukrárka.

Moja mamka mala len zá-
kladné vzdelanie, lebo keď mala 

štrnásť rokov, zomrela jej mamka. 
Veľmi veľa povinností vtedy prešlo 
na malú Merinku. Ale aj mestský 
pekár ju chválil, keď prišla k nemu 
piecť chleby, aké znamenité vedela 
zamiesiť. Keby to nebolo v trid-
siatych rokoch minulého storo-
čia, mamka mohla veľmi úspešne 
vyštudovať vysokú školu. Ešte 
v osemdesiatke mi sypala chemic-
ké vzorce a recitovala české básne, 
lebo vtedy učili na Slovensku čes-
kí učitelia. A ako vedela štylizovať! 
Spolužiačky v internáte mi trochu 
závideli, keď som pravidelne každý 
utorok dostala od mamky úhľadne 
a bezchybne napísaný  list. 

Aj v časoch, keď sme nemali 
ani obyčajný telefón, nieto ešte 
ďalšie technické vymoženosti, 
sme boli neustále v kontakte.

Ak ste niekedy čítali Tajov-
ského poviedku Mamka Pôstko-
vá, viete, že to bol typ čestnej, 
svedomitej a obetavej ženy. Práve 
tieto vlastnosti boli ozdobami aj 
mojej mamky. Boli, lebo pred pár 
rokmi tichučko odišla. Ale ne-
prejde jediný deň, aby som na ňu 
s láskou nemyslela, neuvažovala 
nad tým, čo by mi povedala, keď 
potrebujem radu, a ako by sa te-
šila z našich radostí a úspechov...

A tak jej skladám hold nielen 
na Deň matiek, no v tento deň 
snáď ešte intenzívnejšie.

Vďačná dcéra

Vansovej Lomnička
V priestoroch Galérie 
umelcov Spiša 
v Spišskej Novej Vsi 
sa v apríli uskutočnilo 
krajské kolo súťaže 
Vansovej Lomnička. 

Podujatie malo slávnostný 
charakter, otvorila ho ľudová 
speváčka spišskou piesňou, prí-
tomných privítala predsedníčka 
OO ÚŽS v Spišskej Novej Vsi 
Dr. Monika Nováčeková. Súťaž-
né vystúpenia hodnotil odborný 
lektorský zbor.

Krajského kola súťaže sa z  ok-
resných kôl Košice, Rožňava, 
Michalovce a Spišská Nová Ves  
zúčastnilo 15 recitátoriek. Dopl-
nkovou kategóriou bola vlastná 
tvorba.

S vlastným súťažným textom 
sa predstavili štyri autorky. Od-
borná porota ocenila v poézii 
Vieru Kubovčíkovú zo Spišskej 
Novej Vsi, ktorá recitovala krát-
ke básne pod názvom Omrvin-

ky, v próze bola ocenená Miriam 
Adamíková z Michaloviec za text 
Bicyklista.

Naše mesto reprezentovala 
Janka Rauchová a MUDr. Mi-
riam Adamíková, ktorá postúpila 
do celoslovenského kola v Ban-
skej Bystrici.

Vhodným doplnením súťaže 
bolo čítanie vlastnej básnickej 
tvorby Júlie Čurilovej z Doma-
ňoviec, ktorá vydala dve básnické 
zbierky, je dlhoročnou recitátor-
kou a členkou Literárneho klubu 
pri Spišskej Novej Vsi.

V závere krajského kola súťaže 
odovzdala Ing. Božena Géciová 
Pamätné listy KO ÚŽS všetkým 
recitátorkám, Dr. Monika Nováče-
ková a predseda poroty odovzdali 
spomienkové darčeky. Spomien-
kové darčeky odovzdala za Okres-
nú organizáciu ÚŽS  Michalovce aj 
Anna Zabloudilová. Vytvoril ich 
krúžok paličkovanej čipky v Stráž-
skom – Mária Tóthová, Anna Polo-
mčáková, Anna Gajdošová a Anna 
Zabloudilová.

ÚŽS Michalovce



�

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda 
redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk, redaktorka: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická a informačná 
kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Ing. Zdenko Vasiľ, Michal Oros, Ľudmila 
Poláková. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v párnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 
219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

dva týždne v športe

NAVŽDy SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

Viola Sajková (75)
Anna Marcinová (90)
Mária Koliová (74)
Rozália Babjaková (92)
Anna Schudichová (63)
Július Budkovský (83)
Marta Molnárová (83)
Ladislav Rauch (73)
Ján Hecl (84)
Veronika Čigášová (81)
Ján Miško (62)

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Ulici leningradskej 2, oproti kasárňam. Cena 

dohodou. Tel.: 0910 581 273
n	Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou. 

Tel.: 0907 969 459
n	Predám pozemok na Tehelnom poli. Tel.: 0907 675 851
n	Dám do prenájmu 2-izbový byt v centre mesta – Pasáž, 55 m2, 

zariadený. Cena: 320 €/mes. Tel.: 0907 435 757
n	Obchodné priestory na prenájom v centre Michaloviec 50 m2. 

Tel.: 0918 360 300.
n	Predám 2-izbový byt, prof. Hlaváča č. 40/2 poschodie, 56 m2, 

po čiastočnej rekonštrukcii. Cena dohodou. Tel.: 0905 356 903
n	Dám do prenájmu v Michalovciach zariadený 1-izbový byt. 

Nachádza sa na 2. poschodí, má balkón a nové plastové okná. 
Tel.: 0907 923 017 od 8.00 do 14.00 hod.

Rôzne
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám šteniatka Sibírsky husky. Cena dohodou.  

Tel.: 0905 724 783
n	Predám mäsiarsky klát 70 x 70 cm ako nový, čapovacie zariadenie 

s chladením, 2 čapovacie pipy – CO2, mraziaci box Whirpool 400 l 
– málo používaný. Tel.: 0949 243 255, 0944 720 016

n	Predám komerčnú budovu – krajčírsku dielňu v Malčiciach. 
Úžitková plocha 1 658 m2. Priestory sú čisté a svetlé, budova je 
dobre vybavená, je zateplená. Info: 0940 846 160, 0918 883 321

Práca
n	Stavebná firma REINTER prijme skúsených pracovníkov 

alebo skupiny živnostníkov na zatepľovacie práce, murárov, 
podlahárov a sadrokartonárov. V prípade záujmu volajte 
na tel. č.: 057 7757747 alebo zašlite životopis e-mailom 
na: praca@reinter.sk

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

paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme. Tel.: 056 6497735, 0915 325 381

n	Strechy, www.stavebneprace.info Tel.: 0907 922 100

malý oznamovateľ

Čas nedokáže zahnať smútok, chýbaš nám stále 
a všade. Dňa 19. apríla uplynul rok, 
čo nás navždy opustila milovaná manželka, 
mamička a kamarátka 
Mária Kotusová
s láskou spomína manžel Vlado, 
dcéra Dominika, smútiaca rodina, 
kamarátky Anka, Katka a Martina.

Odišiel si, spomíname.
Dňa 11. apríla uplynul rok, čo sme sa rozlúčili 

s manželom, otcom a dedkom 
MiLanoM JusKoM

Spomínajte s nami.
smútiaca rodina a najbližšia rodina

spomienky
Dňa 5. mája uplynie 5 rokov, 
keď nás navždy opustila drahá mamka a babka
MagdaLéna farKaŠová
Mala nás všetkých rada a chcela ešte veľmi žiť, 
ale prišla tá chvíľa, keď musela do večnosti ísť.
spomínajú dcéra a synovia s rodinami

Úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, 
lásku v duši.

Dňa 1. mája 2014 sme si pripomenuli 
5. výročie úmrtia mamičky a babky 

Márie KLaciKoveJ
Kto bol milovaný, nebude nikdy zabudnutý.

deti s rodinami

poďakovania
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, 
známym, priateľom za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste 
s drahou manželkou, mamkou, babkou, svokrou 
vioLou saJKovou
ktorá nás navždy opustila 11. apríla 
vo veku 75 rokov. Spi sladko...
smútiaca rodina

Zo srdca ďakujeme príbuzným, priateľom 
a známym za slová útechy a kvetinové dary 
pri poslednej rozlúčke s milovaným jediným 

synom, manželom, otcom 
ing. PetroM tótHoM

mama vdova Eva Bálintová, 
manželka Mária Tóthová, syn Peter Tóth

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou prítomnosťou 
na pohrebe nášho drahého 
Jána HecLa 
prejavili účasť na našom hlbokom žiali. Ďakujeme 
za všetky prejavy sústrasti, kvetinové dary 
a modlitby. Vrúcne poďakovanie patrí dôstojnému 
otcovi Vladkovi Peklanskému za dojímavú rozlúčku, 
slová útechy i povzbudenia.               smútiaca rodina

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJňuJE
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom 
nehnuteľnosť: 
1.  Časť pozemku p. C-KN č. 1702/3 a 1702/4, k. ú. Stráňany o výmere 

150 m2 za účelom výstavby samoobslužnej autoumývarky. 
2.  Časť pozemku p. E-KN č. 2056, k. ú. Michalovce o výmere 50 m2, 

na Ulici prof. Hlaváča v Michalovciach, za účelom výstavby parko-
viska, ktoré vybuduje nájomca na vlastné náklady a bude slúžiť pre 
verejné parkovanie.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových po-
núk v hmotnoprávnej lehote, do 19. mája 2014 do 12.00 hod., sú zve-
rejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke 
www.michalovce.sk.

Hádzaná
HK iuventa JuniorKy – udHK nitra 
3. 5., 16.00 hod., I. liga žien – 19. kolo 

HK iuventa – udHK nitra
I. liga staršie dorastenky – 19. kolo 3. 5., 14.00 hod.

HK iuventa – udHK nitra 
3. 5., 12.00 hod., I. liga mladšie dorastenky – 19. kolo 
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

futbal
MfK ZeMPLín – PartiZán BardeJov 
4. 5., 13.00 hod., Regionálna liga žiačok Východ – 17. kolo

MfK ZeMPLín – as trenčín 
3. 5., 11.00 hod., 13.00 hod., Dôvera I. liga mladší dorast U17, U16 – 22. kolo

MfK ZeMPLín – fK duKLa BansKá Bystrica 
10. 5., 11.00 hod., Dôvera I. liga starší dorast U19 – 23. kolo

MfK ZeMPLín – ŠK sfM senec 
3. 5., 19.30 hod., II. liga muži – 29. kolo

MfK ZeMPLín – PartiZán BardeJov 
3. 5., 15.00 hod., II. liga ženy Východ – 17. kolo

MfK ZeMPLín“B“ – družstevníK PLavnica 
11. 5., 10.30 hod., IV. liga muži Východ – 25. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel. : 0915 840 401

tJ MočariansKa – oŠK Lesné 
3. 5., 16.30 hod., II.B trieda dorast ObFZ – 12. kolo

tJ MočariansKa – afK toPoĽany 
4. 5., 16.30 hod., II.B trieda muži ObFZ – 20. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

afK toPoĽany – ofK voJany 
11. 5., 16.30 hod., II.B trieda muži ObFZ – 21. kolo 

afK toPoĽany – družstevníK ParcHovany 
3. 5., 14.00 hod., III. Zemplínska liga starší dorast – 20. kolo

afK toPoĽany – fK ZeMPLínsKa tePLica 
10. 5., 14.00 hod., III. Zemplínska liga starší dorast – 21. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

volejbal
vK – ŠK PreŠov
4. 5., 10.00 hod. a 12.00 hod., Majstrovstvá SR kadetiek 
oblasť Východ – 14. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

turistika
cyKLoPeŠie KiLoMetre 
XIII. ročník, 3. 5., 8.00 hod., Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

svetový deň turistiKy
8. 5., 8.00 hod., Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

Liga pohybovej 
zdatnosti detí 
keď sme pred štyrmi 
rokmi prišli s návrhom, 
aby bola vytvorená liga 
pohybovej zdatnosti 
pre deti z materských 
škôl, dali sme si 
za cieľ podporovať 
športový talent u tých 
najmenších. 

Olympiáda detí z MŠ už mala 
vtedy tradíciu, ale talenty sa objavo-
vali skôr náhodne. Pochopili sme, 
že olympiáda je o masovosti, zapojiť 
čo najviac detí do aktívneho pohy-
bu – získavať ich pre šport. Liga je 
o výkonnosti – a po štyroch rokoch 
konštatujeme, že cieľ sa darí plniť.

Kým v 1. ročníku boli výkony 
dobré – teraz vidíme, že trénova-
ním, pravidelnou prípravou sa 
zlepšujú aj medzi jednotlivými 
kolami. Sú čoraz lepšie a nám sa 
kreujú noví nádejní športovci. 

Víťazmi štvrtého ročníka sa 
stali: v kategórii chlapcov:

1. Alex Koceľa - IV. MŠ, Škol-
ská, 2. Pavol Dudáš – II. MŠ, Fr. 
Kráľa, 3. Hugo Hakoš – XI. MŠ, 
Masarykova

v kategórii dievčat: 
1. Sára Vrábeľová – XXII. MŠ, 

Švermu 2. Kiara Červenáková 
– IV. MŠ, Školská 3. Nella Puhá-
lová – II. MŠ, Fr. Kráľa

Z materských škôl si 1. mies-
to a Putovný pohár primátora 
mesta už po tretíkrát odnieslo 
družstvo zo IV. MŠ na Školskej 
ulici.

Po úspešnom štvrtom roční-
ku môžeme už len konštatovať, 
že materské školy sa potom hrdia 
tým, že dali dobrý pohybový zá-
klad i takým športovcom, ktorí 
neskôr dosahujú výborné výsled-
ky v rámci Slovenska, ale hlavne 
to, že naše deti sa nezabudnú hý-
bať a správne zdravo žiť. 

Športu zdar! 
Anka Berdáková

Austrian Open 
V dňoch 11. – 13. apríla hostila 

innsbrucká Olympiahalla (AUT) 
Svetový pohár – Austrian Clas-
sic WAKO, ktorého sa zúčastnilo 
vyše 1700 štartujúcich pretekárov 
z 26 krajín. Slovenskú výpravu re-
prezentačného výberu SZKB tvo-
rilo 31 členov, ktorí si vybojovali 

a získali 27 medailí. Za Športový 
Kickbox klub Michalovce boli 
nominovaní a súťaže sa zúčastnili 
František Lukáč, Matúš Bazger, 
Juraj Gavala a Michal Stričík. Do-
mov si doniesli 3 medaily (2 strie-
borné a 1 bronzovú).

GRATULUJEME!

Výstup na šimonku
Veľkonočný pondelok 
oslávili členovia Prvého 
michalovského klubu 
slovenských turistov 
na najvyššom vrchole 
Slanského pohoria 
– šimonke, 1092 m n. m. 

Na jubilejnom 30. ročníku 
výstupu sa zúčastnilo 16 turistov 
z 1. michalovského KST. 

Ráno o 7.30 hod. vyrazili tri 
autá z Michaloviec, v Strážkom 
sa pridalo ďalšie auto a pokra-
čovali smerom na Vranov nad 
Topľou, cez obec Zamutov k vý-
chodiskovému bodu v sedle Laš 
640 m n. m. Po dvoch hodinách 
túry boli na vrchole Šimonky. 
Tu boli všetky ženy riadne vy-

šibané a popolievané turistami 
z KST Prešov, ktorí každoročne 
organizujú tento výstup. O zába-
vu sa postarali gitaristi. Najstarší 
účastník výstupu mal 94 rokov.

Počasie bolo premenlivé a sla-
bá viditeľnosť, ale aj tak sa všetci 
potešili výhľadmi na najbližšie 
okolité kopce. Smerom na východ 
Ondavská vrchovina, Vihorlat, na 
sever Oblík. Za dobrého počasia 
by bolo z vrcholku vidieť aj Vyso-
ké Tatry a Slovenské rudohorie.

Po posilnení veľkonočnými 
dobrotami a speve pri gitarách 
sa rozdelili na dve skupiny. Jedna 
skupinka išla k opálovým baniam 
a ďalšia priamo dole k autám. Ces-
tou sa na chvíľu zastavili pri ohní-
ku v závetrí na lúčke Grimov laz 
a potom až pri autách v sedle Laš.  

Eleonóra Mayerová

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce vyhlasuje 
ponukové konanie na prenájom nebytových priestorov. 
Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať 
najneskôr do 20. mája 2014. Podrobné podmienky 
nájdete na www.gymmi.sk.


