štvrtok, 1. apríl 2010

ročník XXI, číslo 7

zdarma

prianie požehnaných
veľkonočných sviatkov
Sú v živote človeka i spoločnosti míľniky, ktoré znamenajú
prechod od jednej veci k druhej. Stretávame sa s nimi veľmi
často. Pamätáme si prechod komunistickej totality ku kapitalistickej demokracii, spomíname
si na prechod od koruny na euro, prežívame teraz prechod
od zunovanej zimy k vytúženej
jari a jedného dňa príde pre
nás všetkých okamih prechodu
z tohto sveta do večnosti.
V najbližšiu nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca
slávime Veľkú noc. Je to starodávny židovský sviatok, ktorý
nesie v hebrejčine názov Pesach

– Prechod na pamiatku prechodu židovského národa pod
Mojžišovým vedením z brehu
egyptského zajatia cez Červené more na breh zasľúbenej
kanaánskej slobody. Boh urobil takúto nezabudnuteľnú vec
v Starom zákone a v Novom
zákone urobil ešte väčšiu. Práve
v piatok pred židovskou Veľkou
nocou zomrel na golgotskom
vŕšku zbičovaný a ukrižovaný
Ježiš z Nazareta, ktorý však vo
veľkonočné nedeľné ráno vstal
z mŕtvych. Pre neho to bol prechod od pozemského života
k vykupiteľskej smrti a naspäť
ku životu v oslávenom tele. Pre

nás všetkých to znamená prechod od hriechu k čnosti, od
starého spôsobu života k novému, prechod z diablovho
otroctva k slobode Božích detí.
Ten prechod zo zeme do neba
je umožnený tým, ktorí vnímajú Ježišov i svoj kríž ako most
k spoločenstvu s Bohom.
Všetkým obyvateľom Michaloviec vyprosujem Božou milosťou požehnané sviatky. Nezabúdajme na ich duchovný náboj
a náboženskú hodnotu, ktorá
nám umožní budovať prechod
i k sebe navzájom.
Mgr. Branislav Polča
kaplán

Deň učiteľov v Michalovciach

Primátor mesta pri príležitosti Dňa učiteľov aj v tomto
roku prijal a ocenil pedagógov,
ktorí pôsobia v školách na území mesta. Slávnostné stretnutie
sa uskutočnilo v piatok 26. marca v reprezentačných priestoroch Zlatého býka. Vybraných
bolo štyridsať päť pedagógov
materských škôl, základných,
stredných a vysokých škôl, ktorí
boli ocenení ďakovným listom
a kyticou kvetov.
Vo svojom príhovore primátor vyzdvihol osobnosť pedagóga,
ktorá je jedinečná a neopakovateľná, svojím konaním ovplyvňuje okolie v oveľa väčšej miere ako
ľudia v iných profesiách. Podstatou tejto profesie je formovanie
toho najvzácnejšieho, čo máme
– našich detí.
V závere stretnutia vystúpili so svojím programom žiaci
Základnej školy Pavla Horova
v Michalovciach.
Mgr. Juliana Pregová

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov

	       vám praje
					

Mesto
Michalovce
vyzýva
všetkých občanov,
podnikateľské subjekty,
organizácie, základné
školy a správcov
bytových domov
k aktívnej účasti
na upratovaní
vo svojom okolí
v termíne
7. až 11. apríla 2010

AKTUALITY

AKTUALITY

Ekumenické spoločenstvo v Michalovciach
vás pozýva na

Ekumenický
pašiový sprievod
v piatok 2. apríla 2010
začiatok o 13. 30 hod. pri hoteli Družba

Rozmiestnenie veľkoobjemových
kontajnerov
na objemný odpad pre obyvateľov mesta Michalovce
počas jarného upratovania
V dňoch 22. 3. 2009 – 26. 4. 2010 sú v meste Michalovce
rozmiestnené VOK pre občanov mesta Michalovce na
uloženie objemného odpadu:
VOK budú rozmiestnené na
týchto stanovištiach:
Ul. úzka
1 ks
Ul. konečná
1 ks
Ul. Gagarinova
1 ks
Ul. agátová
1 ks
Ul. pri mlyne
1 ks
Ul. topolianska
1 ks
Ul. vrbovecká /otočka/
1 ks
Ul. močarianska /oproti PD/ 1 ks
Ul. J. Kollára
1 ks
Ul. P. Jilemnického
1 ks
Ul. A. Kmeťa
1 ks
Nábrežie J. M. Hurbana 1 ks
cintorín Topolianska ul. 1 ks
cintorín Močarianska ul. 1 ks
cintorín Kapušianska ul. 1 ks

AKTUALITY

odomykanie vody 2010

redakcia Michalovčana

V rámci jarného upratovania budú tieto VOK vyvážané
pravidelne 2x týždenne, a to
v pondelok a piatok. Nakoľko
v meste Michalovce prebieha
separovaný zber, žiadame občanov mesta Michalovce, aby
biologický rozložiteľný odpad
/konáre stromov, kríky/ uložili
vedľa VOK. Upozorňujeme, že
VOK sú rozmiestnené výlučne
na uloženie objemného odpadu
občanov mesta a nie na odpad
pochádzajúci z prevádzok a objektov podnikateľov. Po 26. 4.
2010 budú VOK okrem cintorínov z týchto stanovíšť stiahnuté.

AKTUALITY
AKCIE v ANTIKVARIÁTE
Každú prvú stredu v mesiaci

3. apríl 2010 – Biela sobota – 13.00 hod.

v čase od 8,00 – 17,00 hod.

Laborec – mestský park „Kerta“ – Cibík

Všetky vybrané knihy iba za 0,50 centov

Informácie: 0907 931 722

Navštívte nás:
Antikvariát MsKS, Nám.osloboditeľov 25, Michalovce.
Kontakt: 64 235 02

Laborec je veľká vec, Laborec je naša vec!

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
22. 3. zasadnutie Predstavenstva VVS, a.s.
23. 3. účasť na rozbore výsledkov činnosti v MsKS
23. 3. prijatie reprezentantov šachového klubu Zemplín Michalovce
23. 3. rokovanie školskej komisie VÚC Košice
25. 3. rokovanie s vedením Zemplínskeho múzea
25. 3. rokovanie so zástupcami VSE, a.s.
29. 3. rokovanie s predstaviteľmi OZ SR
26. 3. odovzdávanie ocenení pri príležitosti Dňa učiteľov
30. 3. účasť na slávnostnom podujatí KSK oceňovania najlepších
pedagógov kraja
31. 3. rokovanie dopravnej komisie KSK
1. 4. prijatie ministra obrany SR

Z poslaneckých interpelácií
Odpovede na interpelácie vznesené poslancami MsZ na XX. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach dňa 23. 2. 2010.

Ing. Michal Stričík, PhD.:

1. V meste Michalovce už niekoľko rokov slúžia občanom nové autobusové zastávky. Na viacerých z nich už chýbajú sklenené výplne,
prípadne sú popísané alebo oblepené plagátmi napriek tomu, že máme platné všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní plagátov a takéto vylepovanie je porušením platného VZN.
Moja otázka znie:
a) Je možné doplniť chýbajúce sklenené výplne na autobusových
zastávkach mestskej hromadnej dopravy v meste Michalovce? V akých
časových intervaloch sú čistené a umývané sklenené steny autobusových zastávok a či je možné dosiahnuť ich čistotu, ako je to bežné
v iných mestách, prípadne dedinách (Košice, Pozdišovce)?
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Július Oleár:
Áno, TaZS aj v tomto roku doplnili 10 kusov sklenených výplní
na nových autobusových zastávkach. Podotýkame, že sklenené výplne
z hľadiska finančných nákladov sú vysoké. Priame náklady bez realizácie
na 1 ks sklenenej výplne sú cca 60 € bez dopravy. Po monitoringu je v súčasnosti potrebné doplniť 9 ks sklenených výplní. Doposiaľ TaZS nemajú
od MsP mesta Michalovce ani jedno zistenie o poškodení majetku.
Čistenie zabezpečujeme pravidelne, predovšetkým od nečistôt (smetie) a zametanie ako aj odstraňovanie od plagátov, ktoré sú nalepované
bez súhlasu TaZS mesta Michalovce.
b) Koľko priestupkov riešila úspešne Mestská polícia v súvislosti
s vylepovaním plagátov a znečisťovaním autobusových zastávok, nakoľko zvýšená frekvencia vylepovania je pri každých voľbách?
Na interpeláciu odpovedal náčelník MsP v Michalovciach JUDr. Bartolomej Kudroč:
Príslušníci Mestskej polície v Michalovciach v roku 2009 zistili a riešili 66 priestupkov proti verejnému poriadku podľa § 47, ods.1, písm. d/
znečistenie verejného priestranstva, verejne prístupného objektu, alebo
znečistenie verejnoprospešného zariadenia plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznámeniami.
2. Mesto Michalovce je spoluvlastníkom Nemocnice s poliklinikou
Štefana Kukuru, a.s. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, prípadne poprosiť prostredníctvom mesta o možnosť sprístupniť (otvoriť) zadný
vchod do nemocnice z Ulice Sama Chalupku a to buď úplne alebo vo
vymedzenom čase pracovných dní počas ordinačných hodín. Týmto
krokom pomôžeme predovšetkým starším občanom a pacientom,
ktorí nebudú musieť obchádzať celú nemocnicu, ak idú na hlavnú autobusovú stanicu alebo zaniesť vzorky krvi na hematologické, prípadne biochemické vyšetrenie alebo iné vyšetrenie lekára.
Na uvedenú interpeláciu odpovedal primátor Viliam Záhorčák, po obdržaní stanoviska NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., v ktorom MUDr. Ľubomír Rohoň, poverený vedením NsP uvádza:
„Problematika nie je nová, už v minulosti bola niekoľkokrát riešená
a zavedený režim bol vždy z určitých (pre nemocnicu nevýhodných situácií) zmenený. Na základe rozhodnutia operatívnej porady bude od 16. 3.
2010 zadný vchod pre peších otvorený v dobe od 6.45 hod. do 16.15 hodiny po dobu 2 mesiacov. Po dvoch mesiacoch vyhodnotíme skúsenosti
a prijmeme rozhodnutie o ďalšom režime.“
3. Nevyužívaný nehnuteľný majetok mesta Michalovce je prenajímaný v školách aj na podnikateľské účely. Niektoré podnikateľské
činnosti sú úzko previazané na školské aktivity a v čase neprítomnosti
žiakov - napríklad počas prázdnin nie je reálne ich vykonávať.
V tejto súvislosti sa pýtam, či je možné vstúpiť do VZN č. 101/2007
o určení sadzieb a stanovení podmienok za prenájom nebytových
priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Michalovce a zohľadniť tieto okolnosti v úprave VZN?
Na interpeláciu odpovedal zástupca prednostu MsÚ JUDr. Gabriel Dorič:
Vážený pán poslanec, na Vašu požiadavku vznesenú na XX. zasadnutí
MsZ Michalovce dňa 23. 2. 2010 týkajúcu sa nebytových priestorov, Vám
oznamujem, že zmeny VZN č. 101/2007 môže schváliť MsZ v súlade so
záujmom mesta.

MUDr. František ZITRICKÝ:

Vzhľadom na nedávnu kalamitnú situáciu v odpratávaní snehu
a vzhľadom na množstvo oprávnených otázok občanov, na ktoré nebolo ľahké odpovedať, navrhujem:
1. Aby Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce mali vypracovaný (pokiaľ nemajú) „havarijný plán“ pre mimoriadne situácie, prírodné
katastrofy a pod., v ktorom budú jasne definované personálne a technické
nasadenia, aby sa zabránilo nečinnosti a neefektívnemu konaniu.
2. Aby mesto malo zabezpečené technické a materiálové predpoklady
(techniku, autá, posypové materiály ...) – v prípade potreby aj dodávateľským spôsobom od podnikateľov, podnikov, susedných obcí alebo miest.
3. Aby včas zrealizovalo a spustilo tento „havarijný plán“.
Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Július Oleár:
K bodu 1:
TaZS mesta Michalovce majú každoročne vypracovaný operačný plán
zimnej služby pre zabezpečenie zjazdnosti MK v meste Michalovce. Úlohou zimnej údržby MK je hlavne zmierňovanie, resp. odstraňovanie závad
v zjazdnosti a schodnosti, ktoré vznikli poveternostnými situáciami. Operačný plán zimnej údržby obsahuje okrem iného aj hotovosť resp. pohotovosť pracovníkov, ktorí zabezpečujú zimnú údržbu. TaZS pravidelne pred
zimnou sezónou pripravujú mechanizmy na zimnú údržbu, aby vo svojich
možnostiach dokázali zabezpečiť hlavnú úlohu v zmysle operačného plánu. Čo sa týka mimoriadnych situácií, prírodných katastrof, a pod. ako
uvádzate vo svojej interpelácii, TaZS nemajú kompetencie.
K bodu 2:
Čo sa týka technicko-materiálneho zabezpečenia ako uvádzate techniky,
mechanizmov ale aj materiálov je otázka finančných prostriedkov. TaZS v súčasnosti zabezpečujú zimnú údržbu so zastaralou technikou, ktorá je pri dlhodobejšom pôsobení vysoko poruchová a nákladná na údržbu. Riešenie zabezpečovania zimnej údržby dodávateľským spôsobom realizujeme.
K bodu 3:
TaZS mesta Michalovce sú príspevkovou organizáciou MsÚ, zriadené
MsZ mesta Michalovce a nemajú vo svojej právomoci spracovať havarijný plán pre zimnú údržbu.
pokračovanie v budúcom čísle



Príjemné veľkonočné
sviatky
Maturity cez internet
Gymnazisti na GPH vyskúšali novú formu maturitných
písomiek.
Každoročne v marci na celom území Slovenska študenti
posledných ročníkov stredných
škôl vykonávajú písomné maturitné skúšky z vyučovacieho
jazyka, cudzích jazykov a matematiky.
Na Gymnáziu P. Horova prebehli maturitné písomky tento
rok aj s novinkou – maturitou
on-line. Prvýkrát na našej škole
si 20 študentov vyskúšalo písanie
maturitných písomiek na počítači prostredníctvom internetu
z anglického jazyka B1 a matematiky.
Škola dostala od riešiteľov
projektu kompletné technické

vybavenie a potrebné zaškolenie. Žiaci písali testy v štandardných učebniach tak, aby
sa mohli sústrediť na nerušený
priebeh testovania a podať kvalitný výkon. Priamo na testovacom maturitnom portáli odpovedali na testové otázky a riešili
zadané úlohy - rovnaké, ako
mali ostatní študenti, ktorí maturovali klasickou formou.
Podľa bezprostredných reakcií študentov po skúškach im
táto forma vyhovovala lepšie
ako klasický štýl písania. Veríme, že tento projekt sa osvedčí
a v budúcnosti sa budú overovania osvojenia vedomostí a testovania zručností a vedomostí žiakov realizovať takouto formou.
Mgr. Katarína Olšavová

Uchovávanie tradícií patrí k prirodzeným potrebám každej komunity. Končiaca sa zima, vytláčaná teplejšími jarnými poveternostnými podmienkami, bola odpradávna spájaná so symbolmi nového života. Vynášanie Moreny išlo ruka v ruke so zvieracími mláďatkami
- zajačiky, kurčiatka, kačiatka, húsatká...
I kraslica – maľované vajíčko – je neodškriepiteľne symbolom zrodu niečoho nového. Rituály šibania a oblievania vodou sú neklamné
znaky vyháňania chorôb a nadobúdania nových síl. Nimi boli odmenení šibači po dobre vykonanej šibačke. Všetko sa to dialo v spoločnosti
príbuzných a známych ako prejav pozornosti a radosti z perspektívy
nových nádejí a možností v prebúdzajúcej sa prírode.
Všetky tieto jedinečné zvyky človeka ako pevnej súčasti ním obklopenej prírody obohatil ďalší spoločenský prvok. Stretávanie sa priateľov,
známych a príbuzných počas Veľkonočného pondelka je často spojené
s vychádzkami do prírody. Pre kresťanov je významným nielen obdobie Veľkonočnej nedele - mŕtvychvstania Spasiteľa, ale hlavne predveľkonočné obdobie pôstu.Veľká očista od hriechov. Veľkonočným obdobím nastáva radosť a nádej zo všetkého dobrého a pekného, ktoré týmto obdobím začína. Je obdobím krátkeho pozastavenia sa, spätného pohľadu za doterajšími krokmi a možnosťou zlepšiť seba a svoje
okolie.
Využime toto obdobie na prospech svoj a svojich najbližších. Spríjemnime im počas týchto sviatkov vzácne chvíle spoločných stretnutí
a vzájomného potešenia.
Príjemné veľkonočné sviatky praje
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral
a ŠPORTOVÉ SPRÁVY
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

RPIC Trebišov oznamuje

Zmeny v realizácii
mikropôžičkového programu
Vláda SR schválila uznesením č 64 z 27.1.2010 návrh
nových kritérií pre realizáciu tohto dlhodobo úspešného
programu pre malých a stredných podnikateľov. Až do
spracovania novej dokumentácie je preto schvaľovanie
nových mikroúverov pozastavené. Predpokladaná
doba prerušenia realizácie projektu je šesť mesiacov,
pravdepodobne teda do júla tohto roku.
Doteraz platné zmluvy o poskytnutí pôžičiek zostávajú
v platnosti a vzťahy klientov a Fondu mikropôžičiek
budú prebiehať v režime, ako ho stanovujú platné
zmluvy.
O ďalšom postupe bude RPIC Trebišov na tomto mieste a včas
podnikateľskú verejnosť informovať.

Primátor mesta prijal 23. marca predsedu Šachového klubu Zemplín
Michalovce Ing. Michala Lašandu a trénera klubu Ing. Richarda Gerberyho pri príležitosti získania 1. miesta v 1. lige mužov sk. Východ
v ročníku 2009/2010 a historického postupu do extraligy mužov pre
súťažný ročník 2010/2011. Prijatia sa zúčastnil aj člen Šachového klubu Zemplín Michalovce Štefan Mazúr pri príležitosti získania titulu:
Majster Slovenskej republiky v šachu v kategórii do 18 rokov.

Vakcinácia líšok
proti besnote
Regionálna
veterinárna
a potravinová správa v Michalovciach vykoná v termíne od 7.
apríla do 5. mája 2010 (posun
je možný podľa vývoja počasia)
orálnu vakcináciu líšok proti
besnote – jarná kampaň 2010.
Rozloženie návnad – letecké
pokladanie bude vykonávané
na území okresov Michalovce
a Sobrance s denzitou pokladania
26 vakcinačných dávok na 1 km2.
Vynechajú sa územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady .
Návnada je čiernohnedej farby, v tvare guľovitom alebo hra-

natom, pevnej konzistencie. Vo
vnútri návnady je uložená plastiková tobolka (blister) s viacjazyčnou potlačou ,,POZOR
– vakcína proti besnote“.
Pre človeka je vakcinačná
návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah
blistra dostane na sliznicu úst,
nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.
Kontaktná osoba v rámci
orálnej vakcinácie líšok v Košickom kraji: MVDr. V. Ružik,
telef. kontakt: 055/6252047,
6233836, 0911122505 e-mail:
kvske@svssr.sk.

ŽIHADLO
Téma: Veľká noc

piatok, pondelok a streda
vždy o 18.00 hod.

záznam

z udeľovania Ciem KSK učiteľom

denne od soboty o 14.00 hod.

televíziA mistral michalovce
aj na www.michalovce.sk a www.tvmistral.sk
v programe TV RAJA (satelit Thor 3)
denne o 8:00, 20:00 a 2:00
v programe TV PATRIOT (satelit Thor 5)
sobota: premiéra 16:45, repríza 20:45
nedeľa: reprízy 0:45, 4:45, 8:45, 18:45
pondelok: reprízy 2:45, 6:45, 10:45, 14:45

Projekt Občianského
združenia Integra
Súčasná rýchla doba prináša
množstvo prekážok, ktoré musíme každodenne zdolávať.V rámci
prevencie a podpory duševného
zdravia v škole sa mohli študenti
Cirkevnej strednej odbornej školy
sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach 10. marca dozvedieť o duševných ochoreniach, príčinách
ich vzniku a spôsoboch liečenia.
Projekt pod názvom „Šialený? No a!“ zrealizovalo Občian-

ske združenie Integra v Michalovciach. Formou skupinových
aktivít študenti celé dopoludnie
strávili s ľuďmi, ktorí dokázali
otvorene vyrozprávať svoje neľahké osudy a priblížiť životné
krízy.
Študenti si z tohto stretnutia
odniesli cenné skúsenosti do reálneho života a schopnosť lepšie
pochopiť problémy iných ľudí.
Mgr. E. Antonyová
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Regionálne združenie
Regionálne združenie miest
a obcí má schválené svoje programové zameranie. Riešilo a rieši
otázky kompetencií miestnej samosprávy a ich finančného krytia
a podieľa sa na tvorbe systému
regionálnych samospráv s uplatňovaním princípu dobrovoľnosti.
Jeho úlohou je zároveň nedopustiť ďalší pokles príjmov do rozpočtov obcí, hľadať možnosti
účinnej spolupráce s poslancami
Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj hľadať formy spolupráce s miestnou štátnou správou.
Jednou z aktivít Regionálneho združenia Zemplín bolo aj
založenie Regionálneho vzdelávacieho centra. Začiatkom septembra 1996 sa v Michalovciach
konala ustanovujúca konferencia
zástupcov miest a obcí z regionálnych združení Michalovce,
Humenné, Kráľovský Chlmec,
Medzilaborce, Snina, Sobrance,

Trebišov, Veľké Kapušany a Vranov nad Topľou. Na tejto konferencii bolo schválené Regionálne
vzdelávacie centrum so sídlom
v Michalovciach, pričom jeho
najvyšším a výkonným orgánom
sa stala rada. Predsedom rady
sa stal Ing. Ladislav Ebský. RVC
Michalovce vzniklo odčlenením
od RVC Prešov. Predmetom
činnosti združenia je až do dnešných dní organizovanie vzdelávacích aktivít pre pracovníkov
miest, obcí, regiónov a iné subjekty, s cieľom zvýšenia kvality
riadenia a výkonu samosprávy.
Regionálne združenie Zemplín plní svoju funkciu, ktorou
je obhajoba spoločných záujmov a práv členských miest
a obcí v súlade s Ústavou SR
a zákonmi SR a zjednocovať postup členských miest a obcí pri
vykonávaní im zverených úloh.
Zdroj: ZMOS



kultúra – školstvo

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

Vítame medzi nami našich najmenších:

O Snehulienke
Klasická rozprávka v podaní mládežníckeho divadla MAK
z Vranova nad Topľou
13. 4. 2010 - 9,00 hod. – Veľká sála MsKS

Nikola Díliková
Denis Seman
Marcel Falatko

Výstavy

Stanislav Rusinko

Miroslav Potoma - Stropkov
insitná tvorba Miroslava
31. 3. – 16. 4. 2010 – galéria MsKS

Základná umelecká škola
Výchovné koncerty pre MŠ
Koncertná sála ZUŠ, Štefánikova 20, Michalovce
13. apríl 2010 – 9.00 a 10.00 hod.

Zemplínske osvetové stredisko
TVORBA
regionálna súťažná výstava prác neprofesionálnych výtvarníkov
14. 4. - 30. 4. 2010 - galéria ZOS Michalovce
(vernisáž 14. 4. 2010 o 16,30 hod.)
AMFO
regionálna súťažná výstava prác neprofesionálnej fotografie
14. 4. - 30. 4. 2010 - galéria ZOS Michalovce
(vernisáž 14.4. 2010 o 16,30 hod.)

Program kina Centrum
1. 4. štvrtok – 19,30 hod.
DOKONALÝ ÚNIK
USA / 2010 /90 min./
/akčný thriller/
Premiéra
Vstupné: 2.30€    Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky
Celoslovenská premiéra filmu pre celú rodinu
1. – 6. 4.
štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok, utorok – 17,00 hod.		
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA
USA / 2010 /90 min./
/animovaná komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.80€    
V pondelok a utorok vstupné 2,30€
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský digitálny dabing
3. 4. sobota -19,30 hod.
VLKOLAK
VB / USA / 2010 /100min./
/horor/
Premiéra
Vstupné: 2.40€      Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenský dabing
7. - 8. 4. streda, štvrtok – 19,30 hod.		
KAWASAKIHO RUŽE
ČR / 2009 /95 min./
/dráma/
Premiéra
Vstupné: 2.30€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia
Kino CENTRUM – MsKS a Televízia MISTRAL Michalovce
oznamujú divákom filmové ho predstavenia
DOKTOR OD JAZERA HROCHOV,
že vstupenky na michalovské predstavenia sú zlosovateľné.
Výherca získa tričko od distribučnej spoločnosti.
9. – 10. 4. piatok, sobota - 19,30 hod. 11.4. nedeľa – 16,00 a 19,30 hod.
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
ČR / 2009 /102 min./
/komédia/
Premiéra
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia
14. - 15. 4. streda, štvrtok – 19,30 hod.
ZOUFALCI
ČR / 2009 /97 min./
/dráma/
Premiéra
Vstupné: 2.30€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

Vydarený benefičný
koncert
Matica slovenská, Mestský
úrad a MsKS Michalovce usporiadali 20. marca vo veľkej sále
MsKS Benefičný koncert Ozveny rodnej zeme. Účinkovali v
ňom Ľudová hudba Miroslava
Dudíka a sólisti opery SND Jolana Fogašová, Martin a Ján
Babjakovci, Mária Eliášová,
Slávka Horváthová a Katarína
Toroková. Námet a dramaturgiu
spracoval akad. arch. Ing. Ladislav Švihel, Dr. Hc.
Podujatie bolo rozdelené
do troch blokov. Blok ľudových spevov, operný s klavírnym doprovodom Jána Salaya
a operetný a muzikálový blok.
Program moderovala Mária
Schlosserová. Celé vystúpenie
bolo skvelé, nádherné a účastníkom sa veľmi páčilo, čo sa
prejavilo dlhým potleskom.
Je len na škodu, že v sále bolo
ešte dosť neobsadených miest.
Málokedy sa podarí získať organizátorom také hviezdne obsadenie. Čerešničkou na torte

bola záverečná pieseň všetkých
účinkujúcich od G. Dusíka
Najkrajší kút.
J.G.

Týždeň slovenských
knižníc

V závere marca prebiehal
v Zemplínskej knižnici G. Zvonického 11. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských
knižníc, ktorý sa niesol v znamení motta Knižnice pre všetkých.
V rámci tohto podujatia sme
privítali regionálnu spisovateľku
Paulu Sabolovú, ktorá malým
škôlkarom porozprávala o svojej
najnovšej knihe Blcha v cirkuse.
Popoludňajšie hodiny patrili
ženám a spisovateľke a moderátorke Eve EVITE Urbaníkovej. EVITA priblížila čitateľkám
osudy hlavných hrdiniek svojich
bestsellerov Všetko alebo nič,
Všetko alebo nič – príbeh pokračuje, Stalo sa mi všetko. Beseda
mala veľký úspech a čitateľky odchádzali s knihami podpísanými
spisovateľkou.
Ďalšie podujatia boli venované našim najmladším čitateľom.
Volili sme si Kráľa, robili veľkonočné ikebany a súťažili i deti
z detského domova v prednese
poézie a prózy. Vo štvrtok sme sa
zapojili do celoslovenského pro-

jektu organizovaného Linkou
detskej istoty pri SV UNICEF
o dosiahnutie rekordu v Detskom čitateľskom maratóne.
Haydnparáda bolo podujatie venované rakúskemu skladateľovi J. F. Haydnovi. Deti sa
dozvedeli niečo o jeho tvorbe.
V ďalší deň začalo nočné rozprávkové dobrodružstvo Nevestou myškou v podaní bábkohercov z košického divadla.
Sprievodnou aktivitou bola
výstava o slovenskom Homérovi - Život a dielo slovenského
evanjelického farára, folkloristu, zberateľa ľudovej slovesnosti,
redaktora, básnika a prekladateľa Pavla Dobšinského. Výstava
je zapožičaná z fondov Štátnej
vedeckej knižnice v Košiciach
a potrvá do konca apríla.
Už tradične v týchto dňoch
knižnica odpúšťala poplatky
za neskoré vrátenie kníh, členské v knižnici bolo zadarmo
a uskutočnila sa aj burza vyradených kníh.
Mgr. Marianna Maruničová

Koncert Groovin‘ Heads
V MsKS v Michalovciach
vystúpi 9. apríla o 18. hodine slovenská inštrumentálna
skupina Groovin‘ Heads. Skupina, ktorá pôvodne vznikla
ako voľné hudobné združenie
okolo hudobníkov z východného Slovenska, hrajúcich
na dychové hudobne nástroje:
Pavla Jeňu (Košice - trubka)
a Maria ‚Gapu‘ Garberu (Prešov - saxofón). V súčasnosti
je zostava skupiny doplne-

ná o Marcela Buntaja (bicie)
a bas gitaristu Martina Gašpara. Hudobný štýl skupiny je
zmesou funku, jazzu, fussion
a soulu. V roku 2005 skupine
Groovin‘ Heads vyšiel album
s názvom Overstep (Prešľap).
V Michalovciach sa predstavia
v zložení Mário ‚Gapa‘ Garbera
- saxofón, Martin Janočko – bicie, Michal Šimko – basgitara,
Miroslav Šály – gitara a Martin
Ferenčík – klávesy.

Malá vojna v múzeu
V piatok 19. marca usporiadala Matica slovenská vo veľkej
zasadačke Zemplínskeho múzea pre Michalovčanov prednášku o ,,Malej vojne“. Na podujatí sa zúčastnilo približne
36 účastníkov. Boli pozvané aj
stredné školy. Za školy sa zúčastnili žiaci Gymnázia P. Horova. Boli odprednášané dva
referáty Dr. Myšľana a Dr. Molnára. V referátoch prednášajúci

Vnímanie videného

Výtvarné diela, ktoré sú prezentované na komornej výstave
Vnímanie videného v Zemplínskom múzeu, sú bakalárskou
prácou Simony Dobrowolskej,
pozostávajúcou z troch objektov.
Objekty sú zložené zo samolepiacich fólií, skla a drevených
hranolov, striedavo lepených
v poradí za sebou. Každý z objektov je jednou rozfázovanou fotografiou, nalepenou na vrstviacich sa sklách. Fotografie sú časti
reálnych celkov, nafotené tak,
aby vytvárali dojem abstraktného pohľadu. Tento dojem je
podporený navodením dojmu
priestoru (rozfázovanie fotografie do vrstiev skla).
Divák má tendenciu spájať
si videné s niečím, čo už pozná

prihlásených sedem choreografií
v troch kategóriách.
V konkurencii 45 choreografií sa naši mladí nestratili
a domov si doniesli diplomy
a krásne poháre za dve prvé a tri
druhé miesta. Všetkým súťažiacim k dosiahnutým výsledkom
blahoželáme.
RNDr. Ľ. Ferková

Insitná tvorba
Miroslava Potomu

V Malej galérii mestského
kultúrneho strediska môžete
do 16. apríla navštíviť výstavu insitnej tvorby Miroslava Potomu.
Miroslav Potoma zo Stročina
v okrese Svidník sa narodil v roku 1962 a už od útleho veku sa
venoval kresleniu a maľovaniu.
V posledných rokoch jeho
výtvarné snaženie inklinuje
k insitnému umeniu, kde oživuje spomienky na detstvo, dedinu, každodenný život v nej
ale aj čaro významných sviatkov a zvykov. Okrem malieb
na sololit a plátno sa venuje
aj maľbe na sklo a drevo. Jeho
špecifické kompozície, množstvo postavičiek, žiarivá farebnosť a životný optimizmus robia z jeho insitných obrázkov
malé skvosty.
Umelecké diela insitného
majstra oslovili aj krajanov ži-

júcich v USA. Jeho obrázky tam
zdobia titulné stránky krajanských časopisov. V roku 2009 sa
zúčastňuje celosvetovej výstavy
vo francúzskom St. Loubes pri
Bordo a 5. ročníka celosvetového festivalu insitného umenia
vo Francuzkom Verneuil Sur
Avre. Ako jediný Slovák tam reprezentuje Slovensko a spomedzi 140 umelcov z celého sveta
je vybraný tvoriť priamo v rámci
diania tohto festivalu.
M. Potoma nastúpil neľahkú
cestu výtvarníka a preto popri
zamestnaní v NsP vo Svidníku
využíva každú voľnu chvíľu, aby
sa zdokonaľoval v maľbe. Maľovanie je pre tohto výtvarníka koníčkom, sviatkom a oddychom,
nie povinnosťou. Presvedčivým
dôkazom, že jeho snaha nie je
márna, je aj táto výstava, ktorou
sa dnes prezentuje verejnosti.

(asociácia), teda vidí vo fotografiách vlastné asociácie, predstavy, ktoré sú vytvorené na základe vlastnej skúsenosti zo života.
Objekty budú doplnené
o kryštály spomienok, ktorým
sú pripisované liečive účinky,
patria k symbolom čistoty a svojou priehľadnosťou fascinujú
od pradávna.
Výstava, ktorá vo výstavných priestoroch Zemplínskeho
múzea v Michalovciach potrvá
do 30. apríl, je obohatená o fotografickú dokumentáciu. Sklo
– objekty, kryštály, fotografie.
To, čo predkladá táto mladá autorka, prežíva každý z nás - svet
spomienok, prežívaných okamihov, súčasnej reality.
zm

Spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta
Mária Štecová, 85-ročná
Jozef Toder, 84-ročný
Milan Tongeľ, 57-ročný
Ing. Stanislav Juraš, 85-ročný
Ing.Jozef Rudlai, 76-ročný

Úspech tanečníkov
V sobotu 20. marca patrila Žilina mladým tanečníkom, ktorí
tu súťažili so svojimi choreografiami na medzinárodnej tanečnej súťaži Choreo pohár. Tento
rok sa jej po prvýkrát zúčastnili
aj tanečníci z Michalovskej Súkromnej základnej umeleckej
školy Talent-Um pod vedením
Maríny Gregovej. Do súťaže mali

priblížili okolnosti, za ktorých
došlo k obsadeniu časti južného
Slovenska. Prednášky boli spestrené dobovými fotografiami
a krátkym filmom. V diskusii
kvalifikovane na otázky prítomných odpovedal Dr. Molnár,
historik Zemplínskeho múzea.
Podujatie splnilo svoj cieľ a poďakovanie patrí pracovníkom
MS v Michalovciach.
J. G.

Juraj Findura, 78-ročný

Spomienky
Čas plynie, bolesť stále trápi,
ale Teba nám už nik nevráti.
Dňa 6. apríla uplynie 20 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý, milovaný
manžel, otec, svokor, dedko a pradedko

Ján Marga
Ďakujeme všetkým, ktorí si uctia
s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Kytice kvetov na hroby dávame
a s láskou spomíname na našich
zosnulých kolegov

Petra Brudza
a

 Ing. Mariána Sopka
ktorí nás pred rokom navždy opustili.
Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spomienku.
kolektív pracovníkov MsP

šport – inzercia

OBČIANSKE ZDRUŽENIE NÁVRATY

Odomykanie vody
3. 4. 2010 13. 00 hod. Laborec – Mestský park Kerta
Info: Cibík, č. tel. 0907931722

BASKETBAL
1. BK – KAC Košice
Krajské majstrovstvo žiakov, 10. 4. 2010, 9. 00 hod. a 11. 00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

FLORBAL
O pohár primátora mesta
I. ročník Mestskej florbalovej ligy dospelých
Sales – Dream team, 1. 4. 2010, 18. 00 hod.
FRK – FBK Veľké Kapušany, 8. 4. 2010, 18. 00 hod.
Renoma team - FRK, 12. 4. 2010, 19. 00 hod.
FBK Veľké Kapušany – Dream team, 15. 4. 2010, 18. 00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

FUTBAL
MFK Zemplín – FK Slavoj Trebišov
I. liga žiakov U12, U13-20. kolo, 3. 4. 2010, 9. 00 hod. a 10. 45 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
FK Topoľany – Bardejov
III. liga mužov-20. kolo, 4. 4. 2010, 10. 30 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524
ŠK Vrbovec – Kusín
III. A trieda mužov M-ObFZ-18. kolo, 4. 4. 2010, 15. 30 hod.
Info: MUDr. Štefan Lipčák, č. tel. 0905625483
MFK Zemplín – Lokomotíva Košice
I. LS/MŽ-17. kolo, 10. 4. 2010, 10. 00 hod. a 12. 00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452
MFK Zemplín – MŠK Žilina
I. LS/MD- 20. kolo, 10. 4. 2010, 11. 00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907
TJ Sokol Močarany – Veľké Slemence
II. B trieda mužov-17. kolo, 11. 4. 2010, 15. 30 hod.
Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

HÁDZANÁ

krátko zo športu
n IUVENTA ŠIESTA
Záverečnými dvomi stretnutiami sa skončili zápolenia vo WHIL.
Iuventa prehrala v Olomovci v Českej republike nešťastne o gól
26:27 (13:12 ). Ešte minútu pred záverom bol stav nerozhodný.
Dievčata urobili chybu, čo ich stálo oba body. V týždni sa doma
stretli s ďalším českým celkom Zlínom a vyhrali 27:37 (13:21). Získali 22 bodov a patrí im šieste miesto v tabuľke. Teraz je v súťaži
prestávka a čaká ich záver o majstra Slovenska.
n PLAY OFF O MAJSTRA
V dňoch 10. - 11. apríla budú v Šali hádzanárky WHIL hrať play off o majstra Slovenska. V semifinále sa stretne Šaľa s Michalovcami a ŠKP Bratislava s Trenčínom. Víťazi budú bojovať 11. apríla vo
finále o majstra. Pod vedením trénera Dušana Daniša sa chcú na
toto zápolenie dôsledne pripraviť. Teraz v príprave zohrajú dvojzápas proti Užhorodu na jeho palubovke. Chcú ešte jeden zápas
- buď Partizánske alebo Trenčín. Podarí sa našim hádzanárkam
získať titul majstra Slovenska?
n V MFK ZEMPLÍN ZLEPŠENIE
Prvoligoví futbalisti MFK Zemplín nenaštartovali jarnú časť úspešne. Po odloženom zápase v Zlatých Moravciach prehrali doma
s Trenčínom 0:3 a potom aj v Lučenci tiež 0:3. V dohrávke so Zlatými Moravcami vyhrávali pred záverom o gól. No v nadstavenom
čase zinkasovali dva góly a z víťazstva sa tešili domáci 1:2. Potom
sa predstavili doma proti Rimavskej Sobote. Dlho bolo nerozhodne. Rozhodol v závere Ľubarskij a Michalovce vyhrali 0:1. Teraz
cez víkend (3. apríla) Michalovce majú voľno, až potom (10. apríla)
privítajú doma celok Šale. Na svojom konte majú 23 bodov a patrí
im ôsma priečka.
n TOPOĽANOM JAR NEVYŠLA
V III. futbalovej lige nášmu zástupcovi Topoľanom jarný úvod do
súťaže nevyšiel. Najprv prehrali v Giraltovciach 0:2, a potom aj na
pôde posledných Sobraniec 0:4. Momentálne sú so ziskom 33 bodov až na štvrtom mieste. V nedeľu 4. apríla sa predstavia doma
proti vedúcemu Bardejovu o 10:30 hod.
n Furčiansky Maratón
Na 7. ročníku Furčianskeho maratónu – Memoriálu Štefana Semana sa zúčastnilo 52 bežcov a 24 dvojčlenných družstiev. Michalovce mali v družstvách trojité zaradenie. Najlepšie si počínala dvojica: Milan Kurák (DAIM Košice) - Peter Jurdák (AC Michalovce).
Skončili na 15. priečke časom 3:41:06 hod. Druhá dvojica Jaroslav
Pavlov (Hatalov) – Ľubomír Pavlov (Michalovce) bola dvadsiata,
časom 4:03:79 hod. a tretia dvojica Iveta Vargová (Bk STEEl Košice) - Ľudmila Falisová (AC Michalovce) skončila na 23. mieste
časom 4:33:53 hod
n Plný zásah basketbalistov
V nadstavbe basketbalisti 1. BK Michalovce sa v dvojzápase predstavili doma a dosiahli plný úspech. Porazili oboch súperov - ŠKP
Bratislava 73:62 a Prírodovedec Karlovka 74:66. Na svojom konte
majú 15 bodov a patrí im štvrtá priečka. V dňoch 10. a 11. apríla sa
predstavia vonku najprv v Spišskej Novej Vsi a potom v sobotu a v nedeľu v Rožňave.
ka

HAK – Dubnica
I. LSD-18. kolo, 10. 4. 2010, 13. 00 hod.
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725
HK Iuventa – ŠKP Bratislava
I. LS/MD-25. kolo, 10. 4. 2010, 13. 00 hod. a 15. 00 hod.
Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518
HK Iuventa – Šaľa
1. zápas play-off o majstra Slovenska, 17. 4. 2010 o 18. 00 hod.
2. zápas play-off o majstra Slovenska, 18. 4. 2010 o 11. 00 hod.

VYBÍJANÁ
O pohár primátora mesta
II. ročník mestskej žiackej ligy 3.-4. ročníkov ZŠ
I. kolo, 9. 4. 2010, 9. 30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912, 0908322342

TURISTIKA
Veľkonočný výstup na Šimonku
5. 4. 2010, 7. 00 hod.
Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 090550243

ME S T O M I C H A L OV C E
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach
(priestory reštaurácie Maják na poschodí objektu)
B) Nám. osloboditeľov č. 24 v Michalovciach
(obchodné priestory – predajňa keramiky)
Bližšie informácie o nebytových priestoroch poskytne Odbor hospodárenia s majetkom MsÚ Michalovce na požiadanie súťažiaceho
– č.t. 6864284
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 20.4.2010 do 12,00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

Malý oznamovateľ
Služby

• Práca cez internet, zaškolenie, časová sloboda.
www.extra-job.eu

• Chcete schudnúť? – poradím.
www.chudnete.sk/klik

• Pomoc pre vás s angličtinou.

www.speakuj.com, ( 0910 123 776

• REVOLUČNÝ SPÔSOB ZATEPLENIA – ZATEPLENIE

ZVNÚTRA!!! Jednoducho, lacno a účinne si sami zateplíte
a zbavíte sa plesní pomocou termoizolačnej hmoty Q-THERM
INTERIÉR. Certifikovaný výrobok, ktorý sa jednoducho aplikuje maľovaním alebo striekaním. Zateplite si váš dom, byt,
chatu, garáž ... za cenu 6,2 €/m2. Viac info na 053/4414 482,
0902 477 937 alebo www.emtrade.sk

Práca

• Hľadám tapetára na dve miestnosti. Ponuku za m2 pošlite SMS
na ( 0949 594 520

• Prijmeme do TPP čašníčku. Požiadavky: evidencia na ÚPSVaR

min. 3 mesiace, bydlisko Michalovce a blízke okolie.
Bližšie informácie na ( 0905 477 953
• Obchodná spoločnosť prijme do TPP administratívnu referentku. Požadujeme: vzdelanie ekonomického smeru, ovládanie
prác s PC na úrovni pokročilý, bydlisko Michalovce a blízke
okolie, evidovanie na úrade práce min. 3 mes.
Informácie na ( 0905 647 032
• Staviame strechy – altánky, parkovacie dlažby a chodníky.
( 0911 929 039

Kúpa – predaj – prenájom

• Predám 2-izbový byt – výhodne!
v Michalovciach s rozlohou 51 m2, sídl. SNP, 2. posch., bytový
dom je zateplený. Byt je v OV. V 2 - izbách plastové okná, zasklený balkón, plávajúca podlaha, ROLDOOR, dlažba, murované jadro, zrekonštruovaná obýv. izba, kuchynská linka v cene.
K bytu patrí murovaná pivnica. Byt je bez ďalších investícií.
( 0903 882 933
• Vezmem do prenájmu garáž na Stráňanoch, Školská ulica.
( 0907 291 944
• Predám chatu so záhradkou v záhradkárskej osade Hôrka v obci
Trnava pri Laborci. Ideálne miesto na relax v tichom prostredí
s nádherným výhľadom. Cena dohodou (po obhliadke).
( 0905 475 531
• Prenajmem garsónku v Michalovciach. ( 0949 361 459
• Predám Mazdu 323 1600i, r. v. 1989, STK + EK do r. 2011 v dobrom stave, strešné okno, centrálne zamykanie, ťažné zariadenie,
zimné + letné pneumatiky na dyskoch. Cena 500 €.
( 0903 120 135
• Dám do prenájmu garáž na Ulici špitálskej – pri cintoríne. Mesačne 20 €. ( 0908 435 573, 056 6425 149

Veľkonočná krížovka

HAK – Bardejov
I. LM/SŽ-3. kolo, 10. 4. 2010, 9. 00 hod. a 10. 00 hod.

Biblia, Evanjelium Sv. Matúša, 28. kapitola, verš 6.
„tajnička – poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán.“

a
b
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d
e
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ME S T O M I C H A L OV C E
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov č. 30

zverejňuje
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov
Pomôcky.: E. Hric, 3. ERK 		   autor: Dušan Kudroč

VODOROVNE
A. staviteľ archy, ktorá skončila
na vrchu Ararat – 2. časť tajničky – tenisový úder
B. úradný jazyk v Izraeli (novohebrejčina) – opak vône
– jemnučko
C. bývalá ŠPZ ZAR – mys – lebo
(básnicky) – miligramy (skr.)
– ŠPZ Švédska a V. Británie
– podpis anonyma
D. prúd rieky – skr. zoologickej
záhrady – 3. časť tajničky
– nechaj, ponechaj si (hovor.)
E. bývalý st. futbalista Lokomotívy Košice – chuchvalec
– beduínsky plášť z ťavej kože
– pastvina určená pre dobytok
F. iniciálky Olega a Yvony – st.
významný bratislavský lekár
(Dérerova nemocnica) – Česká
priehrada – chem. zn. amerícia
G. na tomto mieste - Ústredná rada
odborov v skr. – raňajkové pečivo – futbalový klub v Aténach
– písmeno gréckej abecedy
H. bývalý čsl. ponovembrový politik – 4. časť tajničky – príslušník vojenskej jazdy
ZVISLO
1. 1. časť tajničky
2. označenie mot. voz. Ostravy
– anglická politická strana

v XVII. - XIX. stor. – východoslovenská rieka
3. nemecký zberateľ a vydavateľ
folklóru – filmy s Chaplinom
– končatina
4. značka nákl. mot. vozidiel vyrábaných v Jablonci – bývalý
futbalista Michaloviec a Sniny
5. skratka etapy – oros vodou
6. MPZ vozidiel Bahamských
ostrovov – druh španielskeho
ľudového tanca
7. archeologická lokalita v Etiópii – nosná časť strechy
8. vlastnou rukou – častica
9. americké mužské meno – slobodne zdedený majetok
10. MPZ vozidiel Thajska a Nemecka – dievčenske meno
Gabriely
11. spojka – zdochol
12. detská stavebnica – skr. pneumatiky
13. pozn. zn. vozidiel Liptovského Mikuláša – čínske mužské
meno – skr. klavíra
14. osobné zámeno – nám patriaca – detský pozdrav
15. najmladší z dvanástich Jákobových synov
Správne znenie tajničky: Niet ho tu,
lebo vstal, ako povedal.

DVA TÝŽDNE V športe



A. Priamy prenájom
– predĺženie doby nájmu
Mesto Michalovce týmto zverejňuje svoj zámer predĺžiť dobu nájmu
nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objektoch na:
Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika)

B. Zámer na priamy prenájom
nehnuteľnosti na:
1. Prenájom pozemku p. C-KN č. 374 vo výmere 319 m2 za účelom
zriadenia pridomovej záhradky, ktorý sa nachádza na Ul. Fr. Kubáča v Michalovciach.
2. Prenájom časti pozemku p.C-KN č. 1568/148, k.ú. Stráňany do výmery 150 m2 za účelom výsadby okrasnej zelene, nachádzajúceho sa na Ul. partizánskej v Michalovciach.
3. Prenájom časti pozemku p. C-KN č. 1702/1, k.ú. Stráňany, do výmery 80 m2, ktorý sa nachádza na sídl.SNP v Michalovciach na účel
podnikateľský – zriadenie súkromného stráženého parkoviska.
4. Prenájom časti pozemku p.C-KN č. 4544/1 do výmery 160 m2, ktorý sa nachádza na nároží Ul. Fráľa a J. Alexyho v Michalovciach na
účel podnikateľský.
5. Prenájom časti pozemku p.C-KN č. 3369/1 do výmery 30 m2, ktorý sa nachádza na Ul. okružnej v Michalovciach pri býv. DEMOSE
v Michalovciach.
6. Prenájom časti pozemku p.CKN č. 3883/1 vo výmere 5 m2, ktorý
sa nachádza na Ul. špitálskej v Michalovciach za účelom dostavby
drobného predajného zariadenia – minicukráreň, predaj zmrzliny.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na prekladanie súťažných
návrhov v hmotnoprávnej lehote, do 20. 4. 2010 do 12.oo hod.,
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej
stránke www.michalovce.sk

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza zadarmo každý nepárny piatok. Vydáva Mestský úrad Michalovce. Predseda redakčnej rady:
MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: bancej@msumi.sk, redaktorka: Ing. Iveta Palečková, e-mail: paleckova@msumi.sk, tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická
a informačná kancelária, e-mail: pazicova@msumi.sk, jurcova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Ľudmila Poláková,
Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v párnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, budova mestského úradu,
Nám. osloboditeľov 30, 071 01, č. dverí 219 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov.
Sadzba a tlač: Media Group, s.r.o. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09.

