
Mesto podporuje vznik 
a rozvoj športových tried
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O školy pôsobiace na území 
mesta majú záujem nielen žiaci 
z Michaloviec, okolitých dedín, 
ale aj z iných okresov. Tento zá-
ujem  je  podmienený  dopytom 
nadštandardných požiadaviek 
zo strany rodičov v rámci vý-
chovno-vzdelávacieho  procesu. 
V zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Michalovce pôsobí osem 
základných škôl. Tri z nich majú 
zriadené športové triedy a to ZŠ 
Ul. Komenského 1,  so zamera-
ním na atletiku, ZŠ Ul. školská 
2, so zameraním na ľadový hokej 
a plávanie a ZŠ Ul. okružná 17, 
so zameraním na futbal a hádza-

nú. Celkový počet žiakov týchto 
troch škôl  je 1 686, z  toho 356 
žiakov je v športových triedach. 
Jednotlivci a družstvá sa každo-
ročne zapájajú do pravidelných 
majstrovských súťaží na úrovni 
kraja a Slovenska. 

V  decembri  2008  Minister-
stvo  školstva  prostredníctvom 
Krajského školského úradu v Ko-
šiciach  poskytlo  mestu  dotáciu 
v celkovej výške 60 648,18 €, 
pričom mesto Michalovce za-
bezpečilo spolufinancovanie vo 
výške 3 418,98 €.

Cieľom projektu bolo ga-
rantovať kvalitnú odbornú 

športovú prípravu a umožniť 
mladým  talentovaným  špor-
tovcom zúčastňovať sa celo-
slovenských  aj  medzinárod-
ných športových súťaží. Pro-
jekt rozšíri základňu pre výber 
športovo talentovanej mládeže 
s cieľom úspešnej športovej 
reprezentácie  školy  a  zlepše-
nie  podmienok  športovej  prí-
pravy žiakov v existujúcich 
športových triedach. Projekt 
splnil očakávania zaintereso-
vaných  strán  a  jeho  výsledky 
boli v súlade s výzvou a záme-
rom projektu.

Mgr. Svetlana Ľochová

Mesto Michalovce venuje veľkú pozornosť príprave zázemia pre všetky školy, nachá-
dzajúce sa v našom meste. Aktívne participujeme na rozvoji športu, zvýšení možností 
športovania a v neposlednom rade na podpore športových talentov. V rámci Národného 
programu rozvoja športu v SR, sa niektoré školy v našom meste zapojili do projektu 
s názvom Športové triedy.

Príjemné prežitie 
veľkonočných sviatkov

praje redakcia 
Michalovčana.

Pri príležitosti Dňa učiteľov 
primátor  mesta  prijal  v  repre-
zentačných priestoroch Zlatého 
býka pedagógov, ktorí pôsobia 
v školách na území nášho mesta. 
Na slávnostnom stretnutí sa zú-
častnilo 52 učite-
ľov materských 
škôl, základných 
škôl,  stredných 
a vysokých škôl, 
ktorých  navrhli 
samotné  školy. 
Prítomní pedago-
gickí pracovníci 
boli ocenení ďa-
kovným  listom 
a kyticou kvetov. 
Primátor mesta 
Viliam Záhorčák 
vo svojom prího-
vore poďakoval 
„za množstvo 
poctivo  vykona-
nej práce či už 
pred  katedrou 
na vyučovacích 
hodinách  alebo  vo  výchovnom 
procese v školách  i mimo nich. 
Práca učiteľa je náročná. Nie je 

len o vzdelávaní, ale častokrát 
učiteľ musí nahrádzať rodičov 
a naprávať i chyby, ktoré spô-
sobila  nedôsledná  rodinná  vý-
chova či negatívne spoločenské 
vplyvy.“  uviedol  primátor  mes-

ta. Stretnutie učiteľov s pred-
staviteľmi samosprávy spestrili 
svojím programom žiaci Zá-

kladnej školy na Ulici krymskej 
v Michalovciach.

Prácu pedagógov a riaditeľov 
stredných škôl a školských zaria-
dení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Košického  samosprávneho  kraja 

ocenil  aj  predse-
da  KSK  Zdenko 
Trebuľa. Sláv-
nostná  akadémia 
spojená  s  odo-
vzdávaním  pla-
kiet a ďakovných 
listov sa uskutoč-
nila v spišskono-
voveskej  Redute 
30. marca. Medzi 
ocenenými boli aj 
michalovskí  pe-
dagógovia: Mgr. 
Beáta  Holmano-
vá  -  Obchodná 
akadémia, RNDr. 
Anton  Hnáth 
– Gymnázium P. 
Horova, PhDr. 
Anna Pirčárová 

– Gymnázium, Ľ. Štúra, RNDr. 
Ľudmila Nistorová – SOŠ technic-
ká, Partizánska.                        ipa

Michalovskí pedagógovia 
boli ocenení za svoju prácu

V  dňoch  26.  marca  až  28. 
marca  sa  zúčastnil  predseda 
Základnej  organizácie  Zväzu 
diabetikov  Slovenska  Ing.  Jozef 
Borovka  pracovného  zasad-
nutia  Internacionál  Diabetes 
Federation  (IDF)  v  hlavnom 
meste Estónska v Talline. Hlav-
nou  témou  okrem  iného  bola 
prezentácia  práce  najlepších 
Občianskych združení z oblasti 
diabetológie  so  zameraním  na 
edukáciu  diabetikov  a  širokej 
verejnosti.  Práve  naša  práca  je 
v  tomto  príkladom  nie  len  pre 
ostatné regióny Slovenska, ale aj 
pre mnohé iné krajiny. 

Pozitívne  bola  hodnotená 
edukačná práca na základných 
školách  a  to  formou  kontroly 
hladiny cukru v krvi. Už štyri 
roky  túto  prácu  vykonávame 
na vzorke žiakov tretích roční-
kov základných škôl a chceme 
v  nej  aj  naďalej  v  budúcnos-
ti  pokračovať.  Veľmi  vysoko 
bolo  hodnotené  aj  naše  sna-
ženie  v  oblasti  výchovy  pro-
fesionálnych  edukátorov  a  to 
zriadením  študijného  odboru 
sociálnej  práce  so  zameraním 
na  edukáciu  diabetikov  v  úz-
kej spolupráci s Vysokou ško-
lou  zdravotníctva  a  sociálnej 

práce  Svätej  Alžbety  na  deta-
šovanom pracovisku v Micha-
lovciach. Práve táto naša akti-
vita najviac zaujímala všetkých 
účastníkov zasadnutia. Padalo 
množstvo  otázok,  ale  bolo  aj 
veľa  obdivu  a  chvály,  že  sme 
také  dačo  dokázali.  Bola  to 
skutočne  dobrá  prezentácia 
našej  práce,  ale  aj  mesta  Mi-
chalovce. Nás to však zaväzuje 
aj  naďalej  pracovať  v  oblasti 
výchovy  a  prevencie  a  to  nie-
len medzi diabetikmi, ale aj v 
radoch širokej verejnosti.

Ing. Jozef Borovka, 
predseda ZO ZDS 

prezentácia diabetikov v zahraničí

verejné zhromaždenia občanov
sa uskutočnia v termíne 15. 4. – 24. 4. 2009 podľa jednotlivých volebných obvodov.

Zhromaždení sa zúčastnia poslanci, zvolení v jednotlivých volebných obvodoch, primátor mesta, 
prednosta MsÚ, hlavná kontrolórka, riaditeľ TaZS Michalovce, riaditeľ firmy Domspráv s.r.o. Micha-
lovce ako správca bytového fondu mesta alebo ním poverený konateľ spoločnosti a pracovníci 
mestského úradu podľa určenia primátorom mesta. Zároveň budú prizvaní aj predseda OSBD Mi-
chalovce a riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. 
Veríme, že prejavíte záujem o program zhromaždení a účasťou prispejete k rozvoju nášho mesta.

Dátum Volebný obvod Čas Miestnosť

15. 4. 2009 I. 17,00 MsKS – malá zasadačka

16. 4. 2009 II. 17,00 III. ZŠ, Moskovská ulica

17. 4. 2009 III. 17,00 IV. ZŠ, Komenského ulica

20. 4. 2009 VI. 17,00 Farma, Letná ulica

21. 4. 2009 V. 17,00 ZSŠ, Partizánska ulica

22. 4. 2009 VI. 17,00 Močarany č. 119 – bývalá MŠ

23. 4. 2009 IV. 17,00 I. ZŠ, Ulica T. J. Moussona

24. 4. 2009 VI. 17,00 ZSŠ, Kapušianska ulica

AKTUALITY      AKTUALITY
Začiatok jari je v našej kultúr-
nej tradícii spojený s predstavou 
príchodu nového života. Príchod 
jari, slnka a tepla znamenal pre 
našich predkov koniec dlhej zimy 
a začiatok nového leta s nádejou 
na dobrý a úrodný rok. Jedným 
z hlavných symbolov Veľkej noci 
a prichádzajúcej jari sa stalo va-
jíčko ako zárodok nového života. 
Stalo sa znakom nádeje, zrode-
nia, úrody, plodnosti, návratu jari 
a slnka.
Na privítanie jari na Gymná-
ziu v Michalovciach pripravili 
v dňoch 1. až 3. apríla Výstavku 

kraslíc a veľkonočných ozdôb, 
v spoločenskej miestnosti ško-
ly. Návštevníci si môžu prezrieť 
vlastné výrobky žiakov, a to hlav-
ne maľované kraslice, maľované 
sadrové odliatky a iné veľkonoč-
né ozdoby. Kraslice zdobila A. 
Kozelová z II.B., ostatné ozdoby 
vyrobili žiaci v rámci krúžkovej 
činnosti pod vedením RNDr. E. 
Kočišovej. S aranžovaním výstavy 
pomohol Ing. J. Tudoš zo SOŠT 
v Michalovciach. Tých, ktorí si 
netrúfli vyrobiť takéto krásne 
ozdoby sami, potešilo, že výstava 
je aj predajná.

Podujatie v Zlatom býku spestrili svojim programom žiaci Základnej 
školy na Krymskej ulici.

Za ocenených pedagógov sa vede-
niu mesta poďakoval Mgr. Porvaz.

Ďakovné listy učiteľom odovzdal v reprezentačných priestoroch 
Zlatého býka primátor mesta Viliam Záhorčák.

Oznamujeme 
všetkým bývalým občanom 

Ukrajiny 
s trvalým pobytom 

na Slovenku, 
ktorí dostávajú dôchodok 
z Ukrajiny, aby sa ohlásili 

na telefóne združenia 
č. 051/39 549 02 

alebo mobil 0908 046 249. 

Výbor reoptantov, Prešov.



�aktuality – názory
z pera viceprimátora

Pripomenutie si 
Dňa učiteľov

Každý dospelý bol raz dieťaťom so všetkými radosťami aj starosťa-
mi, ktoré toto obdobie života človeka prináša. Určite sa pri tom obja-
vujú spomienky na prvé krôčiky v škole. Vnímanie spoločenstva školy 
s určitými obavami až strachom. Vnímanie spolužiakov s rôznymi po-
vahovými rysmi. Nezabudnuteľné dojmy z prvých učiteľov. Ich slová 
boli často viac platné ako slová rodičov. 

V plynutí času a školských povinností z každého dieťaťa postupne 
vyzrieva dospelý človek. Na tejto školskej ceste postretne množstvo nie-
len pedagogických pracovníkov, ale najmä učiteľov, „ktorí zanechajú 
stopu“. O učiteľskom povolaní sa vraví, že nie je povolaním, ale posla-
ním. 

Je určite poslaním učiteľa vcítiť sa do jemnej a citlivej detskej duše. 
Pre čo najpriaznivejšie podmienky v  svojej triede byť nielen odborne 
zdatným, ale aj láskavým až matersky dobrým. Nevidieť len počet žia-
kov v triede, ale citlivo identifikovať jemné detské osobnostné vlastnosti 
pre čo najlepšie rozvíjanie ich predností. Nielen memorovať známe po-
učky a učivo, ale tvorivo rozvíjať narábanie s vedomosťami. 

Takýchto učiteľov si potom pamätáme po celý život. Pritom práve 
oni nezmazateľne vtláčajú svoju životnú pečať a stopu nasledujúcej ge-
nerácii v dobrom i v zlom. Spoločnosť v snahe napredovať nesmie ostať 
bez dobrých učiteľov. Jednou z ich devíz ostáva večná mladosť. Mladosť 
ovplyvnená stálou prácou s mladými ľuďmi. Sviatkom pedagógov je 28. 
marec, deň narodenia jedného z najreprezentatívnejších učiteľov - Jana 
Amosa Komenského. Nielen pri príležitosti Dňa učiteľov by sme mali 
sústrediť našu pozornosť na toto významné povolanie. 

I ako rodičia by sme na to mali stále pamätať a úzko spolupracovať 
s učiteľmi našich detí. Poprajme učiteľom k ich sviatku všetko dobré 
úprimným: Ďakujem vám! 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

aktivity primátora
20.3.   porada primátora
20.3.   rokovanie s ministrom školstva 
22.3.   účasť na slávnostnej bohoslužbe k výročiu blahoslaveného  
  D. Trčku v Kláštore redemptoristov 
23.3.   rokovanie so zástupcami bytového domu na Kuzmányho ulici
23.3.   rokovanie s Domsprávom s.r.o.
24.4.   rokovanie so zástupcami MPDaT SR a NDS o diaľničnom   
  privádzači
24.3.   účasť na podujatí Rodiny prof. Hlaváča
25.3.   rokovanie s obyvateľmi obytného domu na Námestí 
  osloboditeľov
25.3.   stretnutie s riaditeľom Slovenskej správy ciest
26.3.   zasadnutie Rady regionálneho združenia ZMOS
26.3.   účasť na rokovaní Územného snemu SČK v Michalovciach
27.3.   prijatie a ocenenie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov
30.3.   rokovanie s vedením MS
1.4.    zasadnutie komisie VO
2.4.   rokovanie okresnej Rady ZMOS

Mesto  Michalovce  ako  pre-
vádzkovateľ  mestského  cintorí-
na na Ulici J. Kollára č. 2 v Mi-
chalovciach  prostredníctvom 
svojho  správcu  –  Technických 
a  záhradníckych  služieb  mesta 
Michalovce  –  začalo  koncom 
roku  2007  a  začiatkom  roku 
2008  zasielať  občanom  –  ná-
jomcom  hrobových  miest  na 
spomínanom  cintoríne  nájom-
né  zmluvy  o  nájme  hrobového 
miesta.

Nájomné zmluvy sú zasielané 
v dvoch exemplároch, z ktorých 
každý je originálom. Ako vyplý-
va zo sprievodného listu k spo-
mínaným  zmluvám,  po  podpí-
saní  obidvoch  zmlúv  si  jedno 
vyhotovenie  ponecháva  občan 
a druhý exemplár zasiela poštou 
(alebo donesie osobne) na sprá-
vu  pohrebných  a  cintorínskych 

služieb  –  do  Domu  smútku,  na 
Ul. J. Kollára č.2.

V  tieto dni dostávajú do  rúk 
zmluvy  občania,  ktorých  hroby 
sú v poriadku – teda majú zapla-
tené hrobové miesto na príslušnú 
dobu - 10 resp. 20 rokov nájmu. 
K hrobom (hrobovým miestam), 
kde bude nutné obnoviť si právo 
na  ďalšie  užívanie  hrobového 
miesta  zaplatením  príslušného 
poplatku  –  v  zmysle  platného 
cenníka, treba uviesť, že platbu je 
možné uskutočniť priamo v kan-
celárii pohrebných služieb.

Platby sú takéto: 
Prenájom na 10 rokov - 66,39 

EUR za jedno hrobové miesto.
V  prípade  že  občan  je  ná-

jomcom dvoch hrobových miest 
(dvojhrobu),  platba  je  dvojná-
sobná t.j. 132,78 EUR.

Rudolf Klein

dostali ste zmluvu o 
nájme hrobového miesta?

Každý  mesiac  v  michalov-
skom  okrese  rastie  počet  neza-
mestnaných  ľudí.  Zamestnáva-
telia  stále  prepúšťajú  a  bývalí 
zamestnanci  sa  zo  dňa  na  deň 
ocitajú  na  úrade  práce.  Mnohí 
sú v tejto ťažkej situácii prvýkrát. 
Sú prepúšťaní z dôvodu šetrenia 
nákladov  alebo  organizačných 
zmien.  Aj  vy  môžete  byť  zajtra 
medzi nimi. Čo ďalej robiť? 

Dajte o svojej výpovedí ve-
dieť úradníkom - v areáli Úradu 
práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny 
v  Michalovciach  sa  nachádzajú 
dve prepojené budovy, z ktorých 
prvá  je  tá  ,,vaša“.  Pri  vstupe  sa 
orientujte podľa dlhého radu až 
k dverám na ľavej strane. Mnohí 
si tento rad vystáli zbytočne. 

,,Prvýkrát  som  si  so  sebou 
doniesol  len  výpoveď.  Odišiel 
som po polhodine čakania, keď 
som zistil, že mám originál bez 
kópie.  Druhýkrát  som  si  prečí-
tal  na  dverách,  že  potrebujem 
aj  kópiu  o  ukončenom  vzdela-
ní.  Nenapadlo  mi,  že  ho  potre-
bujem, keďže som tu už raz bol 
evidovaný.  Neviem,  prečo  si  to 
neodkladajú,  ale  stále  pýtajú,“ 
potvrdil nám Ján z Palína, ktorý 
stál v rade už tretí raz.

Keď prídete na rad – otvorí 
sa  pred  vami  kancelária  s  nie-

koľkými  stolmi  so  štátnymi  za-
mestnancami.  Napriek  tomu, 
že  sa  tam  stretávajú  s  rôznymi 
ľuďmi,  s  rôznymi  charaktermi, 
nebývajú nepríjemní. Aj keď - aj 
oni  sú  len  ľudia.  Situáciu  nám 
opísal  zrelý  Michalovčan:  „Ko-
nečne som vošiel dovnútra. Tla-
čivo som mal správne vypísané, 
preto ma milá pani poprosila len 
o pár podpisov. Povedal som, že 
dúfam,  že  sa  nebudeme  dlho 
stretávať.“

Nezabudnite – doneste si 
kópiu  výpovede  od  zamest-
návateľa,  kópiu  o  ukončenom 
vzdelaní,  občiansky  preukaz  je 
samozrejmosťou, pero - vypíšete 
si ním počas státia v rade 4-stra-
nové  tlačivo,  ktoré  si  vypýtate 
pri vstupe v okienku s informá-
ciami.

Neverte sľubom, ale konaj-
te!

Napriek  faktu,  že  sa  chodíte 
hlásiť na úrad práce, nezaháľaj-
te.  Je  veľa  príležitosti,  ktoré  na 
vás  čakajú.  Starší  muži  okolo 
50-tky nám prezradili, že prácu 
si hľadajú cez známych alebo in-
zeráty. Občas sa chodia spýtať aj 
priamo, či niekoho nepotrebujú. 
Tí  neskôr  narodení  využívajú 
predovšetkým internet. 

Veronika Cholewová

nezamestnaní 
Michalovčania, pozor!

Valné  zhromaždenie  rodiny 
prof. Hlaváča sa konalo 25.mar-
ca  v  kostole  u  saleziánov,  kde 
pred viac ako 70 rokmi pôsobil 
aj  prof.  Hlaváč.  Jeho  osobnosť 
zanechala  v  Michalovciach  hl-
bokú  stopu  a  nie  náhodou  v 
línii sviatku Zvestovania Pána a 
Roku svätého Pavla  sa nesie aj 
spomienka na jeho osobu a die-
lo. V rodinnej atmosfére členov  
rodiny,  sympatizantov,  veria-

cich a primátora mesta Viliama 
Záhorčáka svätú omšu celebro-
val pomocný biskup Mons. Sto-
lárik, ktorý  v slávnostnej homí-
lii zdôraznil heslo prof. Hlaváča 
„Pracuj a buď stále tam, kde je 
to  potrebné  a  tým  naplníš  Bo-
žiu vôľu“. Po skončení sv. omše 
sa  v    priateľských  rozhovoroch  
stretli  prítomní  na  valnom 
zhromaždení a malom agapé.    

nč

valné zhromaždenie
rodiny profesora hlaváča

Na stránke mesta sú dva  
„živé“ pohľady na naše mesto. 

Mesto  zakúpilo  v  minulom 
roku  z  grantu  firmy  BSH  dve 
výkonné  IP  kamery  s  vysokým 
rozlíšením,  s  alternatívnym 
nočným režimom. Prvá kamera 
je umiestnená na budove mest-
ského  úradu,  odkiaľ  je  možné 
zachytiť  celé  Námestie  oslobo-
diteľov a dianie na ňom. Druhá 
kamera  na  výškovej  budove  je 
určená  na  ucelený  pohľad  na 
mesto.  Obraz  kamier  je  v  roz-
líšení  800  x  450  bodov,  aktu-
alizuje  sa  každé  dve  sekundy. 
Odkaz  na  živé  kamery  nájdete 
na  hlavnej  stránke  v  ľavej  časti 
pod menu. 

Taktiež    vysielanie  správ  te-
levízie  Mistral  má  nový  „strea-
m“, ktorý už je aktívny na webe 
www.tvmistral.sk.  Má  dvojná-
sobné    rozlíšenie  a  niekoľkoná-
sobne  kvalitnejší  obraz  a  zvuk. 
Veríme,    že  to návštevníci  strá-
nok  ocenia.V  súčasnosti  sme 
tiež  sprístupnili  zrýchleným 
obrázkovým  odkazom  projekty 
EÚ, ktoré mesto realizuje, ukon-
čilo,  či  podalo.  Tieto  stránky 
sa  dynamicky  menia  a  denne 
aktualizujú.  Novinkou  na  por-
táli  mesta  je  aj  spustenie  inte-
raktívnej mapy, ku ktorej  sa ale 
vrátime  samostatným  článkom 
v budúcom čísle novín.

J. M.

novinky na webovej 
stránke mesta

O vzťahu hovorcov a noviná-
rov  na  pôde  Filozofickej  fakul-
ty  Katolíckej  univerzity  v  Ru-
žomberku  diskutovalo  v  piatok 
27.  marca  päť  desiatok  ľudí  na 
konferencii  Hovorca  –  partner 
alebo nepriateľ médií?

Predseda združenia Otvore-
ná samospráva (OSA) a hovor-
ca  Žilinského  samosprávneho 
kraja Peter Kubica po konferen-
cii skonštatoval, že hovorcovia a 
novinári sú najmä kolegami. „To 
znamená, že máme spoločný zá-
ujem  a  spoločného  čitateľa,  di-
váka  alebo  poslucháča  a  naším 
spoločným záujmom je podávať 
informácie. Aby  tok  informácií 
fungoval  a  aby  sme  informácie 
z povestných zamknutých kan-
celárií  alebo  zásuviek  dostávali 
von z inštitúcií. A aby ľudia ve-
deli o tom, čo robí samospráva, 
štátna správa a čo robia inštitú-
cie,“ povedal Kubica.

Podpredseda  Slovenského 
syndikátu novinárov Karel Ilja 

Dvořák  zdôraznil,  že  považu-
je  konferenciu  za  predpoklad, 
aby pokračovala korektná spo-
lupráca novinárov a hovorcov. 
Novinári  i hovorcovia, výsled-
ky  ich  práce,  napriek  rozdiel-
nym mediálnym stratégiám sú, 
podľa jeho vyjadrenia súčasťou 
spoločne  obývaného  mediál-
neho  sveta.  Súčasne  odmietol 
jestvovanie pomyselnej bariéry 
medzi hovorcami a novinármi 
a podčiarkol, že zodpovednosť 
za kvalitnú žurnalistiku je spo-
ločná.

Konferenciu pripravilo zdru-
ženie Otvorená samospráva, kto-
ré združuje hovorcov, tlačových 
tajomníkov, referentov oddelení 
pre styk s verejnosťou a komuni-
kačných pracovníkov, Katolícka 
univerzita v Ružomberku, Žilin-
ský  a  Bratislavský  samosprávny 
kraj a ďalší partneri, medzi kto-
rými  nechýbal  ani  náš  dvojtýž-
denník Michalovčan.

ipa

hovorcovia a novinári 
diskutovali 

Skladby plné neopakovateľnej 
melódie  a  zmyselné  tóny  huslí 
prilákali  v  sobotu  14.  marca  do 
priestorov Zlatého býka v Micha-
lovciach na 1. benefičný koncert 
pod  záštitou  poslankyne  NR  SR 
PhDr.  Ľubice  Roškovej  obecen-
stvo rôznych vekových kategórií. 
Hudobné zoskupenie Bohemiens, 
ktorého  primáškou  je  vnučka 
legendárneho  huslistu  Berkyho 
Mrenicu  a  dcéra  splnomocnen-
kyne vlády Barbora Botošová, sa 
predstavilo  programom  Cinky 

Panny v 21. storočí. V preplnenej 
sále  odzneli  rómske,  rumunské, 
židovské  a  ruské  skladby,  ktoré 
odrážali  atmosféru  smútku,  me-
lanchólie,  žiaľu  a  zároveň  aj  ra-
dosti. Výnimočný talent primáš-
ky  ocenili  diváci  „standing  ova-
tion“ a v závere pani poslankyňa 
odovzdala symbolický šek, ktorý 
obsahoval výťažok z tohto podu-
jatia,  rómskej  folklórnej  skupine 
Asaben zo Strážského. 

Mgr. Jana Cibereová
asisitentka poslankyne NR SR

Benefičný koncert
„cinka panna v �1. storočí“

Vzhľadom  na  kladné  aj  zá-
porné  reakcie  občanov  býva-
júcich  v  obytnom  bloku  H2  na 
Okružnej  ulici  na  výrub  časti 
topoľov,  rastúcich  v  blízkosti 
predmetného bloku, uverejňuje-
me túto informáciu. 

Výrub  ôsmich  kusov  topoľov 
čiernych  rastúcich  na  pozemku 
vo  vlastníctve  mesta  realizovali 
Technické  a  záhradnícke  služby 
mesta Michalovce v zmysle právo-
platného  rozhodnutia  vydaného 
mestom. K výrubu stromov mesto 
pristúpilo  na  základe  požiadavky 
obyvateľov  bytového  domu  č.  12, 
14 a 16 na Okružnej ulici. Aj keď 
obyvatelia  žiadali  o  udelenie  sú-
hlasu na výrub osemnástich stro-
mov,  ich žiadosti mesto vyhovelo 
len čiastočne. Mesto celú situáciu 
dôsledne posúdilo a preverilo v te-
réne v októbri minulého roku. Aj 
vzhľadom na nesúhlas obyvateľov 
vchodu  č.  10  bol  povolený  výrub 

len ôsmich topoľov a výrub ďalších 
desiatich stromov bol zamietnutý. 

Vyrúbané  stromy  rástli  pred 
vchodmi č. 12, 14 a 16 v  tesnej 
blízkosti  lavičiek,  kde  sa  zdr-
žiavajú obyvatelia predmetného 
bloku. Suché a v prípade veter-
ného  počasia  aj  zdravé  konáre 
topoľov  pravidelne  padajú  na 
zem.  Poškodili  už  dve  autá,  čo 
žiadatelia  zdokumentovali  vo 
svojej petícii. 

Výrub  prebieha  v  súlade  so 
zákonom  o  ochrane  prírody. 
Žiadatelia  výrubu  musia  do 
konca mája tohto roka zabezpe-
čiť náhradnú výsadbu 16 kusov 
drevín a starať sa o ne po dobu 
troch  rokov.  Správca  zelene  za-
bezpečí  dôsledné  odstránenie 
suchých  konárov,  nachádzajú-
cich sa v korunách stromov, kto-
ré v uvedenej lokalite ostali, aby 
sa predišlo ich spadnutiu.

P. Fecák

výrub topoľov rozdelil 
obyvateľov

NoviNy Mistral
a Športové správy
Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

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

Téma: Vernosť a nevera vo vzťahu
Hostia: Mgr. Henrieta Boruchová-Sochová, psychoterapeutka, 

František Puci a Ján Meňky, duchovní

zázNaMy
Koncert ZUŠ – od nedele denne o 14.00 hod.

NoViNy Mistral sledujte Na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

aj prostredníctvom satelitu vo vysielaní TV staníc
CEtv 

denne o 09:00, 21:00, 03:00

tv patriot 
sobota o 16:45, 20:45, nedeľa o 0:45, 4:45, 8:45, 12:45, 18:45

pondelok o 2:45, 6:45, 10:45, 14:45

Prechod je slovo, ktoré židov-
sko-kresťanskej tradícii nielenže 
nie je neznáme a cudzie, ono je 
priam  určujúce.  Jarný  sviatok 
Veľkej  noci  sa  totiž  pre  Židov 
dodnes viaže na dejinnú udalosť 
osloboditeľského  exodu  Izraela 
z egyptského otroctva a na jeho 
zázračný  prechod  cez  Červené 
more  a  pre  kresťanov  sa  bude 
naveky  spájať  s  vykupiteľskou 
smrťou  Ježiša  Krista,  Božieho 
Syna,  na  jeho  prechod  zo  smr-
ti do života, ktorým aj nám dal 
takú istú možnosť.

Vrcholiace  pôstne  obdobie 
bolo  pre  veriacich  takisto  sna-
hou o prechod od hriechu a ne-
restí k čnostiam, snahou o pre-
chod  od  čisto  materialistického 
a svetského chápania sveta a ži-
vota  k  duchovnému.  Výsledný 
efekt každej snahy a úsilia závisí 
od  prípravy,  ktorú  sme  tomu 
venovali,  od  cesty,  ktorú  sme 
prešli. Pôst bol tou dlhou a kľu-
katou  cestou  obrátenia  a  kríž 

Veľkej noci je už len tou pomy-
selnou  poslednou  lávkou,  ktorá 
nám umožní prejsť k Bohu. On 
sám z vlastnej iniciatívy postavil 
tento most ponad priepasť, kto-
rá oddeľovala človeka od Boha, 
zem od nebies. Človek - pútnik, 
ktorý  si  v  srdci  nesie  pre  život 
dostatočnú  zásobu  viery,  náde-
je  a  lásky  môže  bezpečne  krá-
čať  k  svojmu  Spasiteľovi,  ktorý 
zrušil  hranice  medzi  hriešnymi 
a Svätým.

Nech veľkonočné obdobie  je 
pre  nás  všetkých  časom  zblíže-
nia sa s naším Pánom i so sebou 
navzájom. Barikády sú zrušené. 
Železná  opona  medzi  Bohom 
a ľudstvom padla už pred dveti-
síc rokmi. Keď aj pre nás osobne 
nadíde deň Veľkého piatku, nech 
aj  nám  dobrotivý  a  milosrdný 
Boh  pre  zásluhy  smrti  svojho 
Syna  láskavo  umožní  prechod 
k veľkonočnému ránu večnosti.

Mgr. Branislav Polča
kaplán 

veľká noc – prechod 
pre kresťanov

Poslankyňa NR Ľ. Rošková odovzdala symbolický šek skupine Asaben.
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VREŠŤADLO
8.4.2009 - o 8.30 a 10.00 hod.

vystúpenie Bábkového divadla Spod Spišského hradu 
pre deti MŠ a 1. – 4. roč. ZŠ

 Veľká sála MsKS

VýstAVy:
VýstAVA ObRAzOV VLADA KRAUszA

do 14. 4. 2009 – galéria MsKS

KLUb pALičKOVANEj čipKy
15. 4. 2009 – galéria ZOS Michalovce

VýstAVA 
MichALOVcE OčAMi MLADých VýtVARNíKOV

1. - 17. 4. 2009 - galéria ZOS Michalovce

3.- 5.4. piatok, sobota, nedeľa - 19,30 hod.. 
sNĚŽENKy A MAchŘi pO 25 LEtEch  ČR /104 min./
/komédia zo života/  Premiéra
Náhodným stretnutím Kardu a Vikyho po dvadsiatichpiatich ro-
koch  pri  lanovke  v  Krkonošiach  sa  začína  pokračovanie  legen-
dárneho úspešného filmu Sněženky a machři. 
Vstupné: 2.40€     Ml. prístupný do 12 r. nevhodný!  Česká verzia

5.4. nedeľa - 16,00 hod. 
MADAGAscAR 2  USA /100 min./
/animovaná komédia/
Spomínate si na trosky lietadla zakliesnené v korune obrieho ba-
obabu, ktoré lemurí kráľ Julián používal ako tróniu sálu. 
Vstupné: 2.30€     Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! České titulky

8. - 9.4. streda, štvrtok - 19,30 hod. 
pO pREčítANí spÁĽtE USA, VB, FR /96min./
/čierna komédia/  Premiéra
Osborne Cox je operačný dôstojník CIA bojujúci o prežitie. Jeho 
kariéra a manželstvo už dlhšiu dobu nikam nespejú. 
Vstupné: 2.40€        Ml. do 15 r. neprístupný!  Slovenské titulky
 
11. – 12.4. sobota, nedeľa - 19,30 hod. 
AKO sA zbAViŤ pRiAtEĽOV  USA /110 min./
A zOstAŤ ÚpLNE sÁM 
/komédia/   Premiéra
Sidney Young pracuje v Londýne ako novinár pre nie príliš úspeš-
ný bulvárny plátok, ktorý si robí posmech z celebrít túžiacich po 
sláve v svetlách snobských večierkov. 
Vstupné: 2.30€    Ml. prístupný do 12 r. nevhodný!  České titulky
 
12.4. nedeľa -16,00 hod. 
cEstA NA MEsiAc 3D USA, BELGICKO /85 min./
/rozprávka/ 
3D animovaná rozprávka o  troch odvážnych muchách, ktoré si 
splnili svoj sen a leteli spolu s človekom na Mesiac. 
Vstupné: 2.35€                    Ml. prístupný!  Slovenský dabing

15. – 16.4.streda, štvrtok - 19,30 hod. 
VicKy chRistiNA bARcELONA USA, ŠPANIELSKO /96 min./
/romantická komédia/   Premiéra
Do „španielskeho New Yorku“ odchádzajú stráviť leto dve mladé 
Američanky. Tak trochu strohá a zásadová Vicky ktorá má pred 
svatbou a jej hedonická kamarátka Christina.
Vstupné: 2.30€            Ml. do 15 r. neprístupný! České titulky

Mestské kultúrne stredisko

program kina centrum

kultúra – školstvo

S p o m i e n k y

Dňa 14. apríla uplynie 10 rokov 
od smrti môjho manžela

 jOzEfA DROtÁRA

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

manželka, synovia a vnuci

dva týŽdne v kultúre

MichalovČan inForMuje
Neplač, že zapadlo slnko, 

lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta: 

Anna Vrašťaková, 73-ročná
Mária Činčárová, 88-ročná
Viera Kandravá, 73-ročná
Anna Ančová, 72-ročná
Mikuláš Blaško, 81-ročný
Helena Bucová, 80-ročná
Ema Hajdučková, 82-ročná

Na  našej  IV.  ZŠ  už  niekoľko 
rokov úspešne pracuje divadelný 
krúžok  Zvonček  pod  vedením  
učiteliek  Mgr.  Eleny  Smrigo-
vej  a  Mgr.  Milady  Kobanovej. 
Mladí herci nacvičili už veľa diva-
delných predstavení, s ktorými sa 
predstavujú  svojim  spolužiakom 
i  deťom  materských  škôl.  Ten-
tokrát  to  bola  slovenská  ľudová 
rozprávka Soľ nad zlato. Rozpráv-
ku si prišli pozrieť naši kamaráti 

z IX. a XIII. MŠ. Vystúpenie sa im 
veľmi páčilo. Medzi jednotlivými 
dejstvami počas krátkych prestá-
vok sa deti nenudili. Marec - me-
siac  knihy  sme  si  pripomenuli 
rozprávkovými  hádankami  i  ilu-
stráciami z rozprávok slovenských 
spisovateľov. Deti ukázali, že roz-
právky poznajú a  tiež poznajú aj 
ich autorov. Mladých hercov od-
menili veľkým potleskom.

 Mgr. Beáta Šebestová

divadelné predstaveniezemplínske osvetové stredisko

P o ď a k o v a n i a

Dňa 24. 3. 2009 vo veku nedožitých 
43 rokov navždy odišiel manžel, otec, 

syn, vnuk dobrý kamarát a kolega

iNG. MARiÁN sOpKO
Ďakujeme za prejavy sústrasti, 

kvetinové dary a všetkým, 
ktorí sa s ním prišli rozlúčiť.

Smútiaca rodina
a kolegovia z Mestskej polície Michalovce

Dňa 15. apríla to bude rok, keď nás 
opustila milovaná dcéra, manželka, 

mamka a sestra

 MGR. siLViA DUŠEKOVÁ
 rodená pšenková

Ak ste ju poznali a mali radi, venujte jej, 
prosím, s nami tichú spomienku.

 manžel, dcéra Simonka
a smútiaca rodina

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa 
mal rád, nemôže zabudnúť. 

Dňa 29. marca sme si pripomenuli 
smutné 5. výročie náhleho odchodu 

nášho milovaného syna 

iNG. iVANA pALčíKA 

S láskou spomínajú rodičia, 
sestra s rodinou a blízki príbuzní.

Dňa 10. 3. 2009 vo veku nedožitých 
45 rokov nás opustil manžel, otec, brat,

dobrý kamarát a kolega

 pEtER bRUDz

Týmto ďakujeme všetkým, ktorí ho boli 
vyprevadiť na jeho poslednej ceste, ďaku-
jeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina 
a kolektív Mestskej polície Michalovce

Z celého srdca chcem poďakovať celému kolektívu 
OAIM v Michalovciach, pod vedením primára 
MUDr. LADisLAVA bEcKERA

lekárom a personálu JIS a traumatologického oddelenia 
Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach

za záchranu života a starostlivosť počas liečby 
po ťažkej autonehode.

Vďačný pacient Štefan TURY

Nedeľa  22.  marca  sa  stala 
pre žiakov i učiteľov ZŠ na Uli-
ci T. J. Moussona 4 v Michalov-
ciach  takým  malým  sviatkom 
tanca i cudzích jazykov. Prečo? 
V  tento  deň  zavítala  k  nám 
návšteva  z  Petrohradu.  Boli 
to  dva  detské  tanečné  súbory 
ZERKALO  a  APEĽSIN,  kto-
ré  sú  na  turné  po  niekoľkých 
slovenských  mestách.  Súbory 
sa predstavili  svojimi  tancami, 
s  ktorými  dosiahli  úspechy 
nielen  v  Rusku  ale  aj  v  zahra-
ničí. Na oplátku tanečný súbor 
školy  Slniečko  ukázal  hosťom 

z  Ruska  niekoľko  tancov  zo 
svojho  bohatého  repertoáru. 
Zároveň  sa  žiaci  školy  pred-
viedli  svojimi  schopnosťami 
dohovoriť sa po rusky. Deti sa 
spontánne  zapájali  do  besedy, 
zaujímalo  ich všetko zo života 
detí  v  Rusku.  O  tom,  že  išlo 
o  milé  a  bezprostredné  stret-
nutie,  svedčí  aj  to,  že  deti  sa 
navzájom  obdarovali  malými 
darčekmi a vymenili si adresy. 
Všetkým sa spoločné stretnutie 
veľmi páčilo a už teraz sa tešia 
na ďalšie, možno v Petrohrade.

PhDr. Anna Kaputová

návšteva z ruska

Mestské  kultúrne  stredis-
ko  v  Michalovciach  ako  jediné 
v michalovskom okrese ponúka 
služby antikvariátu, pre obyvate-
ľov mesta Michalovce a širokého 
okolia.  Návštevníci  si  tu  môžu 
vybrať  zo  širokej  ponuky  kníh 
od beletrie, cez náučnú a odbor-
nú literatúru, literatúru pre deti 
a mládež a pod. Zároveň ozna-
mujeme,  že  po  vzájomnej  do-
hode  a  oboznámení  sa  s  nový-
mi podmienkami, prijíma nové 

knihy.  Vyzýva  majiteľov  kníh, 
ktorí  majú  v  antikvariáte  knihy 
dlhšie ako pol roka k ich prevza-
tiu.  Bližšie  informácie  získate 
priamo v antikvariáte, alebo te-
lefonicky na čísle 64 235 02. An-
tikvariát  okrem  sprostredkovania 
a  predaja  kníh  ponúka  aj  pred-
predaj  vstupeniek  na  kultúrne 
podujatia usporadúvané MsKS.

Otvorený  je  každý  pracov-
ný  deň  v  týždni  v  čase  od  8,00 
do 11,15 a od 12,30 do 16,00 hod.

jediný antikvariát v okrese

V  týchto  dňoch  pozývame 
do  galérie  MsKS  milovníkov 
výtvarného  umenia  na  výstavu 
obrazov  Vlada  Krausza  z  Kež-
marku.  Jeho  životným  cieľom 
nie je byť dobrým a uznávaným 
umelcom, ale predovšetkým byť 
dobrým človekom.

Svoje  výtvarné  školenie  ab-
solvoval  skúmaním  postupov 
klasickej  maľby.  Množstvo  zre-
alizovaných  kópií  starých  maj-
strov  bolo  pre  neho  vynikajú-
cou  prípravou  na  formovanie 
vlastného štýlu a rukopisu. Svoj 
bohatý  myšlienkový  svet  vie 
vkomponovať do  jednoduchého 

obrazu plného dynamiky - mení 
a  má  svoj  tok,  plynutie,  pohyb, 
ani figúra u Vlada Krausza nikdy 
nie  je  statická.  Je  v  neustálom 
pohybe  ako  život  sám.  Autor 
programovo  vytvára  protiklad 
štylizáciám krásy a umelohmot-
ného  pozlátka  valiaceho  sa  na 
nás  z  časopisov  a  médií.  Jeho 
groteska nie je trpká ani ironic-
ká. Je len glosátorska, zachytáva 
podobu  dnešných  ľudí,  takých, 
akí sme.. Vytvoril si vlastnú para-
digmu zobrazovania sveta, ktorá 
je  nanajvýš  originálna,  typická. 
Výstava Vlada Krauza potrvá do 
23. apríla 2009.                  demoa

Malé veľké veci

Puiden kansa alebo Stromy 
a ľudia - nádherná poetic-
ká výstava fotografií dvoch 
fínskych autoriek Ritva Ko-
valainen a Sanni Seppo so 
sprievodným textom. Vý-
stavu pre ľudí, ktorí milujú 
stromy a lesy, je inštalovaná 
v západnom krídle hlavné-
ho kaštieľa Zemplínskeho 
múzeum v Michalovciach.

Pre  Sanni  a  Ritvu  bola  prá-
ca  na  tomto  projekte  dlhým 
výletom  do  fínskej  mytológie 
a za starými fínskymi tradíciami, 
v  ktorých  boli  osudy  ľudí  úzko 
späté so stromami a lesmi v ich 
okolí.  Projekt  vznikal  v  rokoch 
1993 – 1997 a kvôli fotografiám 
cestovali nielen po Fínsku, ale aj 
do Estónska a ruského Karelska. 
Rovnomenná  publikácia  bola 
v  roku  1997  vo  Fínsku  ocene-
ná  ako  najkrajšia  kniha  roka 
a v tom istom roku obe fotograf-
ky  získali  Suomi  Prize,  fínske 
štátne ocenenie pre umelcov.

Výstava  pozostáva  zo  sied-
mich  častí  a  zobrazuje  miesta 
a  stromy,  ktoré  sú  spojené  s  ri-
tuálmi  predkov  a  ukazuje  aj 

vzťah dnešných ľudí k stromom. 
Fotografie s vysokou umeleckou 
hodnotou  nás  postupne  spre-
vádzajú  lesom  a  jeho  duchmi, 
posvätnými  hájmi,  ktorých  sa 
ľudská  ruka  nesmela  dotknúť. 
Zobrazujú  posvätné  stromy, 
ktorých  šum  vo  vetre  podáva 
svedectvá  o  celých  generáciách 
predkov.  Rozprávajú  nádhernú 
báj  o  medveďovi,  kráľovi  lesov, 
ktorý  sa  narodil  na  nebesiach 
a  na  zem  bol  spustený  v  zlatej 
kolíske, o zvyku vytesať kríž ale-
bo iniciálky mŕtvych do stromu, 
aby sa viac nevrátili. Tento zvyk 
niekde pretrváva dodnes.

Výstava  končí  fotografiami 
stromov  a  ľudí,  ktorí  sú  s  nimi 
spätí aj v dnešnej dobe.

Fínska mytológia má pomer-
ne  blízko  k  mytológii  Slovanov. 
Aj naši predkovia mali posvätné 
háje,  v  ktorých  sa  ľudská  ruka 
nesmela  ničoho  dotknúť.  A  na-
ša  súčasnosť  sa,  žiaľ,  tiež  nelíši 
od fínskej. Na lesy sa hľadí pre-
dovšetkým z ekonomického hľa-
diska. Ani my by sme sa nemali 
hanbiť za lásku k stromom a le-
su.  Výstava  potrvá  v  Zemplín-
skom múzeu do 7. mája 2009.       

             ip

stromy a ľudia

,,Rozprávka je ako jabloň 
košatá, sú na nej jabĺčka 
zo zlata. Ochutnaj, pocítiš 
sladkosť slov rozprávky.“ 

Začiatok  marca  sa  v  základ-
nej škole na Školskej ulici 2 niesol 
v  rozprávkovom  duchu.  Jeden 
celý deň sme boli V ROZPRÁV-
KE.  Každá  trieda  na  prvom 
stupni sa zmenila na rozprávko-
vú krajinu, v ktorej sa namiesto 
žiakov  učili  rôzne  rozprávkové 
postavičky.  Pani  učiteľky  boli 
v  tento  deň  vílami,  princezna-

mi,  kráľovnami.  Prváčikovia  sa 
učili  s  dvanástimi  mesiačikmi 
a s Popoluškou riešili rôzne zá-
bavné úlohy. Druháci boli počas 
celého dňa v domčekoch u troch 
prasiatok. Tretiaci putovali  roz-
právkovým  svetom  dánskeho 
spisovateľa  Hansa  Christiana 
Andersena. Nezbedná Pipi nav-
štívila  žiakov  štvrtého  ročníka. 
Rozprávkové  postavičky,  ktoré 
boli počas vyučovania najusilov-
nejšie, si odniesli domov krásne 
vecné  ceny.  Celý  deň  bol  veľmi 
príjemný a veselý. 

Mgr. Mária Schumerová

v rozprávke Umeleckému krúžku VII. ZŠ 
na Krymskej ulici sa pod vede-
ním PaedDr. E. Remákovej darí. 
Úspechy  v  regionálnych  i  celo-
slovenských  súťažiach    zavŕšilo 
vzácne medzinárodné ocenenie. 
V  16.  ročníku  výtvarnej  súťaže  
Svetová  detská  výtvarná  tvorba 
v  Tokiu  získala  Marianna  Vu  
Hong Dieu (žiačka 8.C) s prácou  
Život v  našom meste -  zlato. Je 
to  veľký  úspech,  lebo  súťaže  sa 
zúčastnili deti zo 68 krajín s 51 
918  prácami.  Tretia  -  bronzová  
cena putovala  tiež k nám.  Dia-
nu  Zarembovú  (žiačku    9.  A) 
ocenili za prácu Cigánsky tanec.

Mgr. A. Bučková  

úspechy 
v tokiu 
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 šport – inzercia

služby
•  Spracujem daňové priznania, podnikateľský zámer, účtovníctvo 

a mzdy. Kontakt: 0907 901 417

nehnuteľnosti
•  Predám garáž v Michalovciach pri Zekone aj s pozemkom a za-

vedenou elektrinou. Cena dohodou
  Kontakt: 0908 849 483
•  Predám garáž na Kuzmányho č. 903.
  Kontakt: 056/64 94 106
•  Predám MAZDU 323 1.6 v dobrom stave, platné STK do r. 2011. 

Lacno
  Kontakt: 0903 120 135

rôzne
•  Prenájom trhových miest a obchodných priestorov, Michalovce 

– centrum.
  Kontakt: TATRA REAL, a.s. 0905 562 635

dva týŽdne v športe
BasketBal

OKREsNé fiNÁLE sŠ V bAsKEtbALE DiEVčAt
   7. 4. 2009   10. 00 hod.

Multifunkčná telocvičňa GPH

OKREsNé fiNÁLE sŠ V bAsKEtbALE chLApcOV
   8. 4. 2009   10. 00 hod.

Multifunkčná telocvičňa GPH
Info: PaedDr. Jozef Uchaľ, č. tel. 0903603359 

FlorBal
O pOhÁR pRiMÁtORA MEstA 

I. ročník mestskej florbalovej ligy
starší žiaci-3. kolo   7. 4. 2009   10. 00 hod.   ZŠ T. J. Moussona 4

mladší žiaci-3. kolo   14. 4. 2009   10. 00 hod.   ZŠ T. J. Moussona 4
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

hádzaná
OKREsNé fiNÁLE zŠ V hÁDzANEj chLApcOV   

7. 4. 2009   9. 00 hod.
ZŠ Krymská 5

OKREsNé fiNÁLE zŠ V hÁDzANEj DiEVčAt   
8. 4. 2009   9. 00 hod.

ZŠ Okružná 17
Info: PaedDr.Jozef Uchaľ, č. tel. 0903603359

hAK MichALOVcE – MODRA
I. liga M/SD-22. kolo   4. 4. 2009   13. 00 hod. a 15. 00 hod.

Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

hK iUVENtA MichALOVcE – sENEc
I. liga SD-26. kolo   4. 4. 2009   13. 00 hod.

Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

FutBal
MfK zEMpLíN – sOLiVAR

I. liga S/MŽ-17. kolo   4. 4. 2009   10. 00 hod. a 12. 00 hod.

MfK zEMpLíN – ŽiLiNA
I. liga S/MD-20. kolo   4. 4. 2009   11. 00 hod. a 13. 00 hod.

MfK zEMpLíN – RiMAVsKÁ sObOtA
I. liga mužov-24. kolo   11. 4. 2009   15. 30 hod.

Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405  

fK tOpOĽANy – LOKOMOtíVA KOŠicE
III. liga mužov-20. kolo   12. 4. 2009   15. 00 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0911749037

O pOhÁR pRiMÁtORA MEstA 
IV. ročník v malom futbale chlapcov

7. – 9. ročník mestských ZŠ   
17. 4. 2009   10. 00 hod.

ZŠ Okružná 17
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

ŠK VRbOVEc – KUsíN
III. trieda-12. kolo   5. 4. 2009   15. 30 hod.

Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483

tj sOKOL MOčARiANsKA – KApUŠANsKé KĽAčANy
II. B. trieda-17. kolo   12. 4. 2009   15. 30 hod.

Info: Anton Moroz, č. tel. 0908951268

stolný tenis
ŠKst MichALOVcE b -  bORŠA

III. liga mužov sk. Juh   5. 4. 2009   10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

turistika
VEĽKONOčNý VýstUp NA ŠiMONKU

13. 4. 2009   8. 00 hod.
Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905547486

ODOMyKANiE  VODy
I. ročník   11. 4. 2009   14. 00 hod.   Laborec
Info: František Džuppa, č. tel. 0907931722   

Malý oznamovateľ

M e s t o  M i c h a l o V c e

PoNÚKa

do prenájmu nebytové priestory

a)  nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 81 
 v Michalovciach (budova B MsÚ Michalovce)  
 Ponúkané priestory pozostávajú z dvoch miestností o celkovej 
 podlahovej ploche 25,76 m2.  
B)  nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 
 v Michalovciach (bývalý starý súd)  
 Ponúkané priestory pozostávajú zo štyroch miestností o celkovej
 podlahovej ploche 82,60 m2.  
c)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. športovej č. 1 v Michalovciach
 (zimný štadión) 
 Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej  
 ploche 94,50 m2.
D)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. obrancov mieru 
 v Michalovciach (malometrážne byty) 
 Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej
 ploche 46,00 m2. 
e)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. Štefánikovej č. 20 
 v Michalovciach (základná umelecká škola)  
 Ponúkané priestory pozostávajú z piatich miestností o celkovej 
 podlahovej ploche 222,98 m2.  
F)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. vrbovskej č. 37 
 v Michalovciach (bývalá materská škola)  
 Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej  
 ploche cca 100 m2.
G)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. partizánskej č. 23 
 v Michalovciach (bývalé soU stavebné)  
 Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej  
 ploche cca 1000 m2.
h)  nachádzajúce sa v objekte na Ul. Pri sýpke č. 4 
 v Michalovciach (Domspráv)  
 Ponúkané priestory pozostávajú z miestností o celkovej podlahovej  
 ploche 76 m2.

Prenájom priestorov ako celku nie je podmienkou. O prenájom sa môžu 
uchádzať i záujemcovia, ktorí mienia prenajať len časť z ponúkanej plochy.  
Priestory je možné prenajať na akýkoľvek vhodný podnikateľský zámer, 
ktorý bude spĺňať všeobecne platné normy a predpisy. Vhodnosť záme-
ru posúdi komisia na prenájom nebytových priestorov a pozemkov na 
svojom zasadnutí za prítomnosti uchádzača. Minimálne sadzby za pre-
nájom nebytových priestorov sú stanovené Všeobecne záväzným na-
riadením č. 101/2007 - zverejnené na internetovej stránke mesta www.
michalovce.sk. Znížené sadzby nájomného o 25%  je možné uplatniť pri 
výpočte výšky ročného nájomného za nebytové priestory v objektoch 
uvedených pod bodmi  A) - C). 
 Termín obhliadky ponúkaných nebytových priestorov v prípade záujmu 
je možné dohodnúť priamo so správcami:
-  TaZS mesta Michalovce na telefónnom čísle 6422890 
 (objekt pod bodom C))
-  MsÚ Michalovce na telefónnom čísle 6864284 (objekty pod bodmi A), 

B), E-F))
- Domsprávom, spol. s r.o. na telefónnom čísle 6441802 
 (objekty pod bodmi D), H))
- Službami mesta Michalovce s.r.o. na telefónnom čísle 6280040 
 (objekt pod bodom G))

Mesto Michalovce si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie na 
prenájom ponúkaných nebytových priestorov a došlé žiadosti od-
mietnuť. termín uplatnenia žiadosti, spolu s priloženým dokladom 
o právnej subjektivite: do 17. februára 2009 (termín pre zasielanie 
žiadosti sa riadi procesnoprávnou lehotou).

Žiadosti zasielajte na adresu: Mestský úrad, odbor hospodárenia 
s majetkom, Nám. osloboditeľov č. 30, Michalovce.

V žiadosti odporúčame uviesť aj kontaktné telefónne číslo. Zasadnutie 
komisie na prenájom nebytových priestorov a pozemkov, na ktorom 
sa uskutoční výber najvhodnejších nájomcov pre ponúkané nebytové 
priestory, sa uskutoční dňa: 29. apríla 2009 o 14.00 hod. na Mest-
skom úrade v Michalovciach v zasadačke mestskej rady - I. poschodie. 
Účasť uchádzača o prenájom nebytových priestorov na zasadnutí ko-
misie je nutná. Komisia umožní účasť vo výberovom konaní len tým 
uchádzačom, ktorí nemajú voči mestu Michalovce a správcom jeho 
nebytových priestorov žiadne podlžnosti,  a za účasť na výberovom 
konaní zaplatia poplatok 9,95 €. Poplatok je príjmom mesta. Každý 
záujemca o prenájom ponúkaných nebytových priestorov je zároveň 
povinný zložiť zábezpeku vo výške 3,31 €/m2, ak jeho zámerom je pre-
nájom priestorov na podnikateľské účely. Uchádzač, ktorý najneskôr 
hodinu pred začatím výberového konania nezloží do pokladne mesta, 
alebo na účet mesta požadovanú zábezpeku, bude z výberového ko-
nania vyradený. Poplatok za účasť vo výberovom konaní a zábezpeku 
je možné uhradiť prevodom na účet MsÚ Michalovce, vedenom v De-
xia banke Slovensko, a.s., Michalovce, č. ú. 4204223001/5600, prípad-
ne priamo v pokladni MsÚ Michalovce, umiestnenej na I. poschodí v 
novej budove bývalého okresného úradu - číslo dverí 182. Bližšie in-
formácie o priebehu výberového konania budú podané uchádzačom 
o prenájom priamo v rokovacej miestnosti. 

Po  úspešnom  úvodnom  1. 
zimnom  zraze  turistov  micha-
lovského  regiónu  si  to  milov-
níci  zimnej  prírody  tento  rok 
zopakovali znovu.

Za  prítomnosti  prezidenta 
Regionálneho  združenia  turiz-
mu  Zemplín  Ing.  Jána  Ďurov-
číka,  CSc.  podujatie  na  Vinian-
skom „rinku“ slávnostne otvoril 
a  privítal  prítomných  predseda 
Regionálnej  rady  klubu  sloven-
ských  turistov  (KST)  Michalov-
ce  Ing.  Ľuboš  Bobík.  Potom  sa 
účastníci  zrazu vydali na naplá-
nované  túry.  Členovia  KST  OT 
TJ  Turista  Michalovce  a  s  nimi 
aj  jeden  z  najlepších  štvorno-
hých priateľov človeka pes Dan-
ny po prekvapivo dosť hlbokom 
snehu  prešli  popod  Vápenisko 
a ďalej po žltej turistickej značke 
až k odpočívadlu „Nad muničá-
kom“, kde sa stretli s druhou sku-

pinou kráčajúcou opačným sme-
rom z Vinného jazera na rovno-
menný hrad. Naši turisti svižným 
krokom zbehli k už spomínané-
mu  jazeru  a  po  chutnom  obede 
na držkových hodoch na penzió-
ne Prameň (náš sponzor) pokra-
čovali cez kótu pod Senderovom 
až  k  Zemplínskej  šírave.  I  keď 
zimný  zraz  vyzeral  ako  zimný, 
snehu bolo dosť, ba po celý deň 
ho ešte z ťažkých mračien prisy-
pávalo,  teplota okolo 1 °C tomu 
už veľmi nenasvedčovala a dáva-
la nám nenápadne najavo, že jar 
sa už nezadržateľne blíži.

Prvá  tohtoročná  regionálna 
akcia  všetkých  funkčných  od-
borov  turistiky  v  okrese  mala 
úspech a tak sa už teraz tešíme 
na ďalšie spoločné podujatie pri 
otvorení  100  jarných  kilomet-
rov na hrade Brekov.

Anton Hasák

zimný zraz turistov

  V  sobotu  21.marca  sa 
vo Vranove v mestskej športovej 
hale uskutočnilo 4. kolo žiackej 
ligy  v  karate.  Súťaže  sa  zúčast-
nilo 234 pretekárov z 20 klubov 
východoslovenskej  únie  karate 
a  bojových  umení.  Na  turnaji 
štartovali  aj  michalovskí  prete-
kári  z  Clubu  mladých  godžu-
ryu karate: Róbert Jacik, Andrej 
Tomči,    Michal  Stričík,  Marko 
Lazár,  Matúš  Polák,  Lukáš  Va-
lyi,  Adrián  Vaľovčík  a  Patrik 
Ďurčák.  Naši  pretekári  súťažili 
v kata  a kumite, kde  si  vybojo-
vali  štyri  medaily.  Róbert  Jacik 

získal  striebornú  medailu  v  ka-
tegórii  kumite  mladší  žiaci  po-
kročilí nad 40 kg, Michal Stričík 
striebornú  medailu  v  kategórií 
kumite  starší  žiaci  začiatočníci 
do  50 kg,  Marko  Lazár  bronzo-
vú  medailu  v  kategórii  kumite 
starší žiaci začiatočníci do 45 kg 
a Lukáš Valyi bronzovú medailu 
v  kategórii  kumite  mladší  žia-
ci  začiatočníci  do  35 kg.  Marko 
Lazár bojoval aj o bronzovú me-
dailu v kata, ale napokon prehral 
s pretekárom z Prešova na vlajky 
1 – 2. 

Beáta Hasprová

Žiacka liga v karate

AKCIA !!! AKCIA !!!

Motokárová krytá dráha 
už aj v Michalovciach!

 
Priemyselná 2, 3. poschodie (pri colnici)

 od 12.00 do 21.00 hodiny denne
 

Nová dráha, nový zážitok !

Ponúkame 
tRhoVÉ Miesta a oBchoDNÉ PRiestoRY

na prenájom, Michalovce – centrum.
Kontakt: TATRA REAL, a.s.  0905 562 635

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o., 
areál Psychiatrickej nemocnice Stráňany A. Hrehovčíka 1, 

071 01 Michalovce v zmysle § 13, odst. 2, Zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku 

štátu vyhlasuje osobitné ponukové konanie na 

prenájom nebytových priestorov.
Bližšie informácie budú poskytnuté 

od 17. 03. 2009 do 15. 04. 2009 na www.pnmi.sk ,
resp. t.č. 056/6818105 v čase 8,00 do 11,00 hodiny.

 MUDr. Stanislav Tomovčík 
riaditeľ PN Michalovce, n.o. 

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 
areál Psychiatrickej nemocnice, Stráňany, A. Hrehovčíka 1, 

071 01 Michalovce v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z.
 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov vyhlasuje verejnú súťaž na dodávku stavebných prác
„ZastReŠeNie obj. 06 hosPoDÁRsKY BloK“

Bližšie informácie budú poskytnuté 
od 17. 03. 209 do 08. 04. 2009 na www.pnmi.sk,

resp.  na t.č. 056/68 18 105 v čase od 8.00 do 11.30 hodiny.
MUDr. Stanislav Tomovčík

riaditeľ  PN Michalovce, n.o. 


