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A  tak  posledný  aprílový 
a  prvý  májový  týždeň  patri-
li  Michalovce,  Šírava  a  okolie 
majstrom  umeleckého  štetca 
a  dláta  zo  Slovenska  ale  aj  za-

hraničia: Česka, Poľska, Maďar-
ska, Ruska, Ukrajiny. Umelci sa 
stretávajú v našom srdci Zem-
plína už od roku 1996. Od roku 
1998  organizátori  toto  sympó-
zium  poriadajú  s  dvojročnou 
periodicitou.  Medzinárodné 
maliarske  a  sochárske  sympó-
zium  je  prostriedkom  nielen 
na  nadviazanie  priateľských 
kontaktov  medzi  umelcami, 
výmenu  tvorivých  skúseností, 
tvorbu  ale  hlavne  prezentáciu 
Michaloviec a jeho okolia v po-
vedomí umeleckej a širokej ve-
rejnosti.

Neodmysliteľnou  súčasťou 
pobytu  pozvaných  hostí  bolo 
aj  tradičné  prijatie  primátorom 
Michaloviec. Ten im na stretnu-
tí predstavil mesto a jeho reálie, 

zaujímal  sa  o  ich  tvorbu,  ale  aj 
postrehy  z  prehliadky  mesta, 
dzešateho  jarneho  jurmarku 
–  so  stavaním  mája,  uličkou 
remesiel,  nakoľko  organizátori 
koncipujú  začiatok  sympózia 
tak, aby umelcom čo najviac pri-
blížili prekrásne ľudové tradície 
a zvyky Zemplína. Tieto námety 
sa prejavili aj v samotnej tvorbe.

Toto sympózium malo jediný 
cieľ a zámer, zanechať odkaz bu-
dúcim generáciám, cenné svedec-
tvo  o  dobe  a  kultúre  Zemplína, 
prezentovať  mesto  Michalovce 
a jeho okolie. O tom, že sa to po-

darilo, svedčila aj vernisáž, ktorá 
sa konala 6. mája v Malej galérii 
mestského kultúrneho strediska, 
kde organizátori poďakovali od-
bornej garantke, ale hlavne duši 

tohto sympózia, rodáčke, akade-
mickej  maliarke  Milke  Lakomej 
–  Krausovej,  ktorá  sa  v  týchto 
dňoch  dožila  významného  ži-
votného jubilea – sedemdesiatky 
a ktorej diela budú súčasťou vý-
stavy „S láskou videné a tvorené“ 
v Zemplínskom múzeu, konanej 
pri  tejto príležitosti. Pani Milka, 
ešte raz blahoželáme.

9.  ročník  medzinárodné-
ho  maliarskeho  a  sochárskeho 
sympózia bol realizovaný aj s fi-
nančnou podporou Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky.

Milada Tomková

tvoríme pre všetkých...
Tvoríme pre všetkých, taký bol názov projektu, ktorý sa organizátorom podujatia mestské-
mu úradu a mestskému kultúrnemu stredisku podarilo pretaviť už do 9. ročníka medziná-
rodného maliarskeho a sochárskeho sympózia.

Zemplínske múzeum Michalovce

vás pozýva na

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ
14. 5. 2010 a 16. 5. 2010

www.zemplinskemuzeum.sk

MICHALOVSKO – KOŠICKÁ EPARCHIA
PRAVOSLÁVNA CIRKEVNÁ OBEC

V MICHALOVCIACH

vás pozýva na koncert 
ByzANSKEj CIRKEVNEj HudBy

v Pravoslávnej katedrále sv. Cyrila a Metoda
Ul. duklianska 16 v Michalovciach

15. 5. 2010 o 17. 00 hod.
Utrpenie a vzkriesenie 

Zbor – Trimithountskej Metropólie 
Cyperskej pravoslávnej cirkvi 

Vo  štvrtok  6.  mája  sa  v  za-
sadačke  mestského  kultúrneho 
strediska uskutočnilo 8. mimo-
riadne zasadanie mestského za-
stupiteľstva. Hlavným dôvodom 
pre  zvolanie  rokovania  bolo 
schválenie Všeobecne záväzné-
ho nariadenia o zákaze predaja 
a  podávania  alkoholických  ná-
pojov  v  čase  konania  finálové-
ho  zápasu  Slovenského  pohára 
vo  futbale  medzi  mužstvami 
FC Spartak Trnava a ŠK Slovan 
Bratislava.  Nakoľko  bolo  toto 
športové  podujatie  vyhlásené 

za bezpečnostne vysoko riziko-
vé, mestské zastupiteľstvo prija-
lo  uznesenie,  ktorým  sa  v  deň 
konania finálového zápasu v ča-
se od 14.00 do 21.00 hod. zaká-
zal predaj alkoholu na  futbalo-
vom  štadióne,  v  zariadeniach 
spoločného  stravovania,  v  pre-
dajniach  potravín  a  vo  verejne 
prístupných miestach v okruhu 
2000 metrov od štadióna.

Rokovanie  potom  pokračo-
valo schválením odovzdania by-
tových domov na Ulici mlynskej 
do  výkonu  správy  spoločnosti 

Domspráv s.r.o. a bytových do-
mov  na  Ulici  obrancov  mieru 
do  výkonu  správy  spoločnosti 
Služby mesta Michalovce, s.r.o.. 
Tretím  a  zároveň  posledným 
rokovacím  bodom  bolo  pred-
loženie  žiadosti  o  poskytnutie 
nenávratných  finančných  pros-
triedkov  na  realizáciu  projektu 
Centrum  pre  zhodnocovanie 
biologicky  rozložiteľného  od-
padu  a  gastroodpadu  v  Micha-
lovciach.  Poslanci  predloženie 
žiadosti jednohlasne schválili. 

ivpa

mimoriadne rokovanie zastupiteľstva
Obraz Michalovce – srdce Zemplína (olej) od akademickej maliarky Ľudmily Lakomej-Krausovej. 

Zväz sluchovo postihnutých a mesto Michalovce

vás pri príležitosti 
10. výročia založenia organizácie 

srdečne pozývajú na

BENEFIČNÝ KONCERT

24. 5. 2010 o 17. 00 hod.
MsKS v Michalovciach

Na návštevu nášho mesta zavítal začiatkom mája primátor družobného mesta Vila Real Juan José Rubert Nebot 
so svojimi zástupcami. Na pôde mestského úradu vzácnu návštevu prijal primátor Viliam Záhorčák, zástupca primá-
tora Benjamín Bančej, hlavná kontrolórka Marta Bobovníková a prednosta úradu Zdenko Vasiľ. Predmetom roko-
vania bola spolupráca našich miest v oblasti kultúry, športu aj príprava spoločných projektov na čerpanie európskych 
štrukturálnych fondov. Oficiálnu delegáciu vedenú primátorom Vila Real čakal v ďalších dňoch bohatý program počas 
jarného jarmoku, rokovanie so zástupcami poľnohospodárov aj návšteva nášho družobného mesta Užhorod.

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY

Obvodný úrad Michalovce, Mesto Michalovce a Zväz protifašistických bojovníkov boli organizátormi piet-
neho aktu kladenia vencov pri príležitosti 65. výročia víťazstva nad fašizmom. Spomienková slávnosť sa 
konala za účasti čelných predstaviteľov štátnej správy a samosprávy 7. mája na Cintoríne Červenej armády 
na Hrádku. Po pietnom akte sa v priestoroch Obvodného úradu v Michalovciach uskutočnilo odovzdávanie 
ocenení priamym účastníkom bojov za slobodu.



�AktuAlity – Názory
z pera viceprimátora

Rodina motorkárov, včelárov, darcov krvi, technikov, učiteľov, hercov, 
folkloristov, spevákov,.... To všetko často označujeme slovíčkom rodina. 

Určite nie tento typ rodiny máme na mysli pri zdôrazňovaní sviatku 
rodiny v medzinárodnom kalendári. Inšpiráciou bolo skôr spoločenské 
zdôraznenie rodiny ako základného stavebného kameňa každej dobre 
fungujúcej spoločnosti. Je to miesto dobrého zázemia partnerov, muža 
a ženy. Je to miesto vytvoreného domova pre rodičov a deti. Je to miesto 
istoty, pochopenia, podporovania sa navzájom, tepla prirodzených ľud-
ských síl a vzťahov. Jeho vytvorenie, udržiavanie, rast, napredovanie je 
spojené s množstvom energie, ktorú musia vynaložiť jej členovia. 

Rodina je taká silná, akou silou sú pútaní jej členovia navzájom. Je 
to sila vzájomnej lásky, pochopenia, vzájomnej tolerancie a súdržnosti. 
Nezastupiteľnú úlohu vo výchove detí má rodina . Tu dostávajú zá-
kladné vzory spoločenského správania, riešenia rôznych, niekedy až 
krízových situácií. V rodine sa formujú základy mravnej úrovne kaž-
dého jednotlivca. V rodine sa nastavuje hodnotový rebríček budúcej 
osobnosti. V rodine sa vytvára vzťah k okolitým členom spoločnosti. 
Buďme preto ostražití k nástrahám doby, ktorá často bagatelizuje 
význam rodiny a je náchylná podceňovať jej zmysel a význam. 

Už niekoľko rokov sme aj členmi rodiny európskych krajín. Prijali 
sme spoločnú menu euro. Majme preto nielen pocit hrdosti, ale snažme 
sa pestovať vzťahy s európskymi krajinami bez predsudkov a v snahe 
o spoločnú vec. Zvlášť to platí pre mladých ľudí, dnes v priemere slušne 
jazykovo vybavených. Majú čo ponúknuť európskym krajinám a môžu 
svojimi vedomosťami pomôcť pri budovaní kreditu Slovenska v zahra-
ničí. 

Určite sme aj členmi veľkej rodiny Michalovčanov. Mesto sa za po-
sledné roky skrášlilo, nemalými finančnými prostriedkami sa vybudo-
vali nové, kvalitné športoviská, rekonštruujú sa školy, sídliská. Rieši sa 
komunikačná a dopravná situácia. Chráňme si to nové, to pekné, čo 
ostalo v dobrom stave čo najdlhšie. Aby jeho hodnotu neničili necitliví 
vandali. Len vzájomným pochopením a podporou dokážeme rozvíjať 
Michalovce aj v budúcnosti. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

Medzinárodný deň rodinyAktivity primátora
4. 5.  rokovanie na OR PZ
4. 5.   účasť na stretnutí Rady mladých
5. 5.   rokovanie na Ministerstve výstavby SR v Bratislave
6. 5.   otvorenie mestskej súťaže Slávik materských škôl
6. 5.   rokovanie so zástupcami Nadácie M. Šimečku
6. 5.   mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva
7. 5.   porada primátora
7. 5.   účasť na pietnom akte kladenia vencov k 65. výročiu 
  víťazstva nad fašizmom
10. 5.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
10. 5.  účasť na slávnosti Zariadenia pre seniorov
10. 5.  mimoriadne rokovanie mestskej rady
11. 5.  účasť  na  finálovom  zápase  Slovenského  pohára  vo  futbale 

a slávnostnom otvorení zrekonštruovaného futbalového 
  štadióna
12. 5.  podujatie ku Dňu matiek v MsKS
12. 5.  zastúpenie mesta na vernisáži Ľ. Lakomej a A. Račka
13. 5.  zasadnutie Rady R ZMOS
13. 5.  otvorenie  školenia  manažérskych  zručností  zamestnancov 

mestského úradu

NoviNy Mistral,
ŠPortovÉ sPrÁvy, dotyky viery

a MagazíN ksk
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

ŽiHadlo
Hostia: Beáta a Július Patakyovci 

téma: reflexná terapia
v premiére v piatok 14. 5. 2010 

v reprízach v pondelok a stredu o 18.00 hod.

zÁzNaM
z koncertu byzantskej Cirkevnej hudby

v podaní zboru cyperskej pravoslávnej cirkvi
denne od pondelka 17. 5. od 14.00 hod.

Naše mesto je ako každé iné 
na  Slovensku...  má  svoje  čaro-
vné  zákutia,  ale  i  miesta,  ktoré 
by sme radšej prehliadli. Ale ži-
jeme v ňom my, jeho obyvatelia, 
a mesto vlastne vyzerá  tak,  aké 
si  ho  sami  vytvárame,  samoz-
rejme,  v  rámci  možnosti.  Teda 
– v  rámci možností –  s prispe-
ním aktivity poslancov, ktorých 
sme si zvolili. Priestor na skráš-
ľovanie nášho mesta a vylepšo-
vanie  jestvujúcej  infraštruktúry 
tu stále je. Je to len a len na nás, 
jeho obyvateľoch, ako nám zále-
ží na jeho fungovaní ako celku.

Ak  sa  poobzeráme  okolo 
seba,  stále  je  toho  dosť,  čo  by 
sa  tu dalo opraviť, vylepšiť, ob-
noviť  či  celkom  nové  vytvoriť. 
A tak sa ráta naozaj každá dobrá 
myšlienka,  ktorej  zrealizovanie 
napomôže  k  lepšiemu  životu 
v tomto meste....

Samozrejme,  za  všetkým  sú 
peniaze - povieme si...áno, je to 
tak, bez peňazí sa zázraky robiť 
nedajú. Ale okrem dobrej myš-
lienky a peňazí je veľmi dôležité 
– vôbec niečo chcieť robiť a vy-
trvalo  za  tým  ísť,  popasovať  sa 
s  rôznymi  prekážkami  a  prob-
lémami.Pred  nejakým  časom 
v  rámci  rozvoja  nášho  mesta 
zrodil  sa  o.i.  aj  nápad  prepoje-
nia  centra  mesta  s  okrajovými 
časťami  Močarany,  Topoľany 
a Vrbovecká ulica formou chod-
níkov  pre  peších  a  cyklistov 
zároveň. Sami obyvatelia uvede-
ných okrajových častí sa s touto 
predstavou veľmi rýchlo stotož-
nili  a  uvítali  iniciatívu  vytvoriť 
možnosť  presúvať  sa  do  centra 
mesta aj inak ako autami či au-
tobusovou  MHD.  Táto  skvelá 
myšlienka  už  má  svoje  reálne 

kontúry. Môžeme sa o tom pre-
svedčiť  pri  prechádzke  do  Mo-
čarian.  Tu  už  chodci  či  cyklisti 
nie sú bezprostredne ohrozova-
ní veľmi rušnou automobilovou 
dopravou, v pohode sa dostanú 
do centra mesta či späť.

Na  svoju  realizáciu  v  prie-
behu  dvoch  mesiacov  čaká 
ďalší  takýto  chodník.  Mal  by 
prepojiť  s  centrom  mesta  To-
poľany. Aj keď v  tomto prípade 
prípravy na realizáciu boli ove-
ľa  zložitejšie,  riešenie  sa  našlo. 
Zaujímavosťou  bolo  napríklad 
vyriešenie  premostenia  kanála, 
tzv.,,Duše“. Po dohode investora 
– mesta Michalovce s Povodím 
Bodroga  a  Hornádu  realizátor 
stavby vybuduje  lávku cez  spo-
mínaný  kanál.  Dôležitú  úlohu 
tu zohráva fakt, že vytrvalé úsi-
lie tamojšieho poslanca oslovilo 
predstaviteľov  mesta,  mestskú 
radu  a  poslancov  MsZ,  ktorí  si 
rozlúsknutie  tohto  orieška  vza-
li  za  svoje  a  rozhodli  sa  tento 
projekt podporiť všetkými pros-
triedkami.  Realizácia  tretieho 
projektu  chodníka  pre  peších, 
ktorý spojí centrum mesta s ďal-
šou  mestskou  časťou,  s  Ulicou 
vrboveckou, sa uskutoční v bu-
dúcom volebnom období.

Naše  mesto,  mesto  Micha-
love,  si  zaslúži  viac  pozornosti. 
Na mape Slovenska sa rozhodne 
nestráca.  Patrí  k  väčším  mes-
tám, a keď aj východne od Ko-
šíc, stáva sa strategickým bodom 
na  dopravnej  tepne  spájajúcej 
dôležité  obchodné  či  turistické 
oblasti. Zaujímajme sa o všetko, 
čo  s naším mestom súvisí. Od-
mení sa nám, ale nie okamžite. 
Všetko chce svoj čas.

Jaroslav Kozák, poslanec MsZ

Naše mesto michalovce

V týchto dňoch si komuni-
ta saleziánov v Michalovciach 
pripomenie  sviatok  patrónky 
chrámu,  Márie  Pomocnice. 
Markovo  evanjelium  kon-
štatuje:  „Nechajte  maličkých 
prísť  ku  mne,  lebo  takých  je 
Nebeské  kráľovstvo“.  S  dušou 
malého  a  pokorného  dieťaťa 
prichádzal k Márii aj samotný 
zakladateľ  rehole  saleziánov 
don Bosco. Pri práci s mláde-
žou  v  oratóriu  a  šírení  sale-
ziánskeho  diela  vo  svete  pre-
chádzal  mnohými  úskaliami. 
Bolo  preto  nevyhnutné  vy-

prosovať  si  požehnanie,  ktoré 
od  Otca  prichádzalo  rukami 
Márie.  Aj  na  jej  príhovor  sa  
v dnešných časoch saleziánske 
dielo rozrastá v širokú rodinu, 
ktorá  dokáže  tvoriť  spoločen-
stvo  a  vzájomne  sa  podporiť 
v každej čo ako náročnej situ-
ácii.   Tento fakt je vnímateľný 
aj  v  saleziánskom  stredisku 
na  území  nášho  mesta.  Preto 
nestrácajme  dôveru  k  Matke, 
ktorá  má  mnoho  prívlastkov 
a zostaňme maličkí a pokorní, 
aby sme obsiahli požehnanie.                             

Mgr. Ivana Mochorovská

Sviatok patrónky 
chrámu

Svojho  patróna  i  svoj  deň 
oslávili v tomto roku michalov-
skí hasiči v centre mesta.

V okrese Michalovce a Sob-
rance  pracuje  v  troch  hasičs-
kých staniciach viac ako 80 pro-
fesionálnych  hasičov.  V  utorok 
4.  mája  sa  na  Námestí  slobody 
stretli  hasiči  s  michalovskými 
školákmi.  Akčne  im  predviedli 
vyprosťovanie  zranených  osôb 
z  havarovaného  vozidla,  zabez-
pečenie vozidla proti vzniku po-
žiaru,  ale  aj  likvidáciu  požiaru 
prístrojom ayfeks a odstrihnutie 
strechy  hydraulickými  kliešťa-
mi.  Poslankyňa  národnej  rady 
Ľubica  Rošková  pokrstila  dva 
prírastky  hasičského  vozového 
parku.

Okrem najmodernejšej tech-
niky mohli návštevníci obdivo-
vať  aj  staré hasičské zariadenie. 
Technický  vývoj  priniesol  aj 
modernizáciu  hasičskej  techni-
ky. Prvé ručné striekačky praco-
vali  na  rovnakom  princípe  ako 
záhradné pumpy.

Kým v minulosti bolo prácou 
hasičov hasiť požiare, v dnešnej 
dobe  sa  ich  kompetencie  a  po-
vinnosti  rozrástli  na  niekoľko 
ďalších  odvetví.  Jedným  z  nich 
je aj zdravotnícka pomoc.

Rozhodnutie  pripraviť  flo-
riánsku  oslavu  pre  zmenu  v 
meste sa ukázalo ako veľmi pozi-
tívne. Veď v dopoludňajších ho-
dinách prišlo na toto atraktívne 
podujatie okolo 400 detí .       nč

hasičov ochraňuje 
svätý Florián
Sv. Florián je považovaný za ochrancu pred neúrodou, búr-
kou aj suchom, je patrónom kominárov, hrnčiarov a ková-
čov. Predsa však jeho doménou je prevencia požiarov. 

V  sobotu  popoludní  sa 
michalovské  mamičky  stret-
li  na  námestí  pri  fontáne,  aby 
spoločne  so  svojimi  manželmi 
a  deťmi  oslávili  Deň  matiek 
účasťou  na  akcii  s  názvom 
Zábavná  rodinná  olympiá-
da.  Akcia  prebiehala  súbežne 
s  celoslovenskou  akciou  Míľa 
pre  mamu  a  jej  hlavnou  myš-
lienkou bolo pripraviť rodinné 
podujatie, na ktorom by sa deti 
zabavili  spoločne  so  svojimi 
rodičmi  a  inými  mladými  ro-
dinami z nášho mesta. Rodin-

ná  olympiáda  sa  uskutočnila 
na  7.  ZŠ  na  Ulici  krymskej, 
kde vo veľkej telocvični súťažili 
mamky, oteckovia a ich detičky 
v  rôznorodých  veselých  disip-
línach.  Odmenou  bola  nielen 
sladkosť, ale aj radostný smiech 
detí a pohostenie pre všetkých 
zúčastnených.  Materské  cen-
trum  Drobec  chystá  podobnú 
rodinnú akciu aj pri príležitosti  
Medzinárodného dňa detí. 

Viac info na www.mcdrobec.
detailne.sk

Mgr. Adriana Jacečková

zábavná rodinná 
olympiáda

V Michalovciach sa v začal jubilejný Desiaty jarný jarmok vztýčením vlaj-
ky mesta pred budovou mestského úradu. Na slávnostnom otvorení jarných 
trhov sa okrem čelných predstaviteľov mesta zúčastnili aj hostia z družob-
ného mesta Vila Real a poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala.

Ráno o ôsmej hodine odštartovala súťaž vo varení kotlíkového guľáša. 
Trinásť prihlásených družstiev amatérskych kuchárov si vyskúšalo svoje 
kulinárske umenie na parkovisku pri mestskom kultúrnom stredisku.

Tradičné stavanie mája v podaní folklórnych súborov Svojina a Zemplínik 
sa odohrávalo na námestí pri fontáne o sedemnástej hodine. Primátor mes-
ta odovzdal symbolický kľúč od mesta na jednu noc michalovskej mládeži.

Súčasťou jarmočného programu bol aj 9. ročník jazdeckých pretekov Jarná 
cena Michaloviec, ktorý sa konal 1. mája v centrálnom mestskom parku. 

Popoludní si prišli na svoje hlavne športovci, kedy na Námestí oslobo-
diteľov odštartoval V. ročník IN LINE maratónu na korčuliach a po 
štrnástej hodine sa začal jubilejný X. ročník Michalovského polmara-
tónu a XXVI. ročník Podvihorlatského maratónu.

Počas obidvoch jarmočných dní bolo návštevníkom k dispozícii viac ako 
155 predajných stánkov. Nechýbali ani stánky s občerstvením, jarmočné 
atrakcie a ukážka ľudovej tvorivosti v Uličke umeleckých remesiel.

Prinášame vám krátku fotoreportáž z jarmoku, ktorý sa 
konal v dňoch 30. apríla a 1. mája v našom meste.

Desiaty jarný jarmok



� kultúrA – školStvo

líŠka BystruŠka 
Divadlo Babadlo z Prešova 

25. 5. 2010 o 18.00 hod. - Veľká sála MsKS
Romantický príbeh z lona prírody 

na motívy knihy Rudolfa Těsnohlídka.                     
Vstupné 3 €

výstavy
ladislav staňo ml.

výstava sôch 
16. 5. – 11. 6. 2010 – Malá galéria MsKS

JuraJ tkÁČik 
autorská výstava

25. 5. 2010 – 11. 6. 2010 – galéria ZOS Michalovce

FugovÁ doMoviNa
výtvarno-literárna súťaž detí

17. 5. - 21. 5. 2010 - galéria ZOS Michalovce

letNý astroNoMiCký tÁBor – lat 2010
4. 7. až 10. 7. 2010 – Maďarsko-slovenská dvojjazyčná

národnostná škole a internát v Sátoraljaújhely, Maďarsko
Prihlásiť sa a zaplatiť účastnícky poplatok

 je nutné do 30. 6. 2010
Informácie poskytneme na:

tel. č. hvezdárne: 056/644 32 59,
e-mail: hvezmice@mi.psg.sk, info@hvezdaren-mi.sk

14. - 15. 5. piatok, sobota – 19,30 hod.
16. 5. nedeľa – 16,00 a 19,30 hod.   
sÚBoJ titaNov  USA / 2010 /106 min./
/dobrodružný, fantasy/  Premiéra 
Vstupné: 3.00€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

19. - 20. 5. streda, štvrtok – 19,30 hod. 
3 sezÓNy v Pekle   ČR / SR / SRN /2009 /110min./
/milostná dráma/   Premiéra
Vstupné: 2.30€      Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

21.- 23. 5. piatok, sobota, nedeľa – 19,30 hod.
lov Na eXMaNŽelku   USA / 2010 /94min./
/romantická komédia/  Premiéra
Vstupné: 2.50€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

23. 5. nedeľa – 16,00 hod.
artur   FRANCÚZSKO / 2009 /93min./
a Maltazardova PoMsta
/rodinný, animovaný/  Premiéra
Vstupné: 2.20€              Mládeži prístupný Český dabing

26. - 29. 5. streda, štvrtok, piatok, sobota – 19,30 hod.
30. 5. nedeľa – 16,00 a 19,30 hod.
iroN MaN 2   USA / 2010 /100min./
/akčný/   Premiéra
Vstupné: 2.80€     Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Český dabing

mestské kultúrne stredisko

program kina centrum

DvA týŽDNe v kultúre michalovčan informuje

V sobotu 24. apríla sa v pries-
toroch Cirkevnej základnej ško-
ly  sv.  Michala  v  Michalovciach 
uskutočnil  Deň  partnerských 
krajín,  ktorý  je  súčasťou  škol-
ského projektu Comenius. 

Všade  po  chodbách  školy  sa 
prechádzali  rodičia  so  svojimi 
deťmi a postupne objavovali rôz-
ne krajiny zapojené do projektu 
–  Poľsko,  Estónsko,  Bulharsko, 

Španielsko,  Taliansko,  Turecko 
a Slovensko – historické pamiat-
ky, zaujímavosti krajiny,  typické 
jedlá...  Bola  tu  zábava,  rôzne 
prekvapenia  a  veľa  súťaží,  ktoré 
si žiaci školy pripravili pre všet-
kých  návštevníkov  tejto  akcie. 
Všetci  návštevníci,  ktorí  prišli, 
odchádzali  z  priestorov  školy 
s  úsmevom,  radosťou  a  dobrou 
náladou.     Veronika Jarolimová

Deň partnerských krajín

Do StAvu mANŽelSkého vStúpili tieto SNúbeNecké páry:

Milan Liška 
a Slavomíra Korpová

Peter Treščanský 
a Erika Gajdová

zemplínske osvetové stredisko

Krajské  kolo  súťaže  Ruské 
slovo, ktorého usporiadateľom 
bola  ZŠ  T.J.  Moussona  a  vy-
hlasovateľom  Krajský  školský 
úrad v Košiciach, sa uskutoč-
nilo 9. apríla v Michalovciach. 
Žiaci  ZŠ  J.  Švermu  6  v    pod 
vedením  učiteľky  Mgr.  Márie 
Kolbenhayerovej  získali v ka-
tegórii dramatizácia - divadlo 
ZŠ 2. miesto. V kategórii spev 
ruskej piesne získali žiaci pod 

vedením Mgr. Blanky Korma-
níkovej 3. miesto. Žiaci oboch 
kategórií postúpili na celoslo-
venské  kolo  4.  ročníka  súťa-
že  v  prednese  ruskej  poézie 
a  prózy  Ruské  slovo  v  Koši-
ciach.  Na  ňom  sa  títo  žiaci 
umiestnili  v  kategórii  dra-
matizácia  -  divadlo  ZŠ  na  1. 
mieste a v kategórii spev rus-
kých piesní na 2. mieste.

M.K.

ruské slovo

Stredná  odborná  škola  ob-
chodu a služieb v Michalovciach 
má veľmi dobré zahraničné kon-
takty  v  celej  EU.  Vo  viacerých 
obľúbených  lokalitách  a  desti-
náciách  vykonávajú  totiž  žiaci 
tejto školy odbornú prax v čase 
letných  prázdnin,  ale  i  počas 
školského roka.

Jedným zo stredísk,  s ktorý-
mi má škola veľmi dobré vzťahy 
a  skúsenosti,  je  aj  hotel  HORI-
ZONT v meste Pec pod Sněžkou 
v Krkonošiach.

V  minulosti  pripravovali  ku-
chári  zo  spomínaného  hotela 
v Centre odborného vzdelávania 
SOŠOaS v Michalovciach špecia-
lity českej kuchyne. A tak „na re-
vanš“  na  záver  lyžiarskej  sezóny, 
16. a 17. apríla, pripravili v Hori-
zonte majstri OV Juraj Balombíni 
a Maroš Lendáč pod vedením ria-
diteľa školy Ing. Miroslava Sivého, 
spolu  so  žiakmi,  ktorí  v  spomí-
nanom  hoteli  vykonávajú  prax, 
špeciality  zemplínskej  kuchyne. 
Pozvaní  hostia  si  pochutnali 
na našich klasických „holúbkoch“, 
pirohoch,  na  zemplínskej  kapse, 
bryndzových  haluškách,  lokšách 
a iných špecialitách. Pritom si za-
spomínali  a pripomenuli niekdaj-
šiu  slávu  Zemplínskej  šíravy,  pra-
videlné letné dovolenky s rodičmi 
a kamarátmi.

Toto gastronomické poduja-
tie a evokácia nádherných spo-

mienok ich inšpirovali natoľko, 
že  začali  rozmýšľať  nad  opä-
tovnou  návštevou  Michaloviec 
a vodnej priehrady,  teraz už  so 
svojimi vnukmi.

Táto  akcia  v  Krkonošiach 
splnila všetky očakávania a ma-
la  veľký  úspech.  Žiaci  i  majstri 
vzorne  reprezentovali  nielen 
školu,  ale  i  mesto  Michalovce 
a celý Zemplín. 

PaedDr. Eva Pažinková 

zemplínska kuchyňa

V  Materskej  škole  na  Ko-
menského ulici v Michalovciach 
sa 6. mája uskutočnil v poradí 5. 
ročník mestskej prehliadky det-
ských  talentov  v  speve  -  Slávik 
v materskej škole. Súťaže sa zú-
častnili deti michalovských ma-
terských  škôl.  Zámerom  bolo 
podporiť  záujem  detí,  pedagó-
gov  i  širokej  verejnosti  o  spev, 
poznanie našich ľudových pies-
ní,  ľudového umenia a  tradícií. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách,  
spev  ľudových piesní  a moder-
ných piesní.

Každý súťažiaci podal skve-
lý spevácky výkon. Nebolo vô-
bec jednoduché nabrať odvahu 
a  po  prvýkrát  predstúpiť  pred 
obecenstvo.  Všetci  to  však 
zvládli  skvele  a  ukázali  svoj 
talent.  Pre  porotu  bolo  ťažké 
vybrať  troch  najlepších,  preto 

udelila  tri  tretie,  dve  druhé, 
dve prvé miesta a cenu poroty.

Každý  „slávik“  dostal 
za účasť spevník ľudových pies-
ní, perníček slávika, vecné dar-
čeky a ocenenie   podobe búrli-
vého potlesku.

Naším  prianím  je,  aby  sa 
krásna  ľudová  pieseň  dostala 
do povedomia najmladšej gene-
rácie  a  priniesla  všetkým,  ktorí 
sa radi zabavia a zaspievajú, veľa 
šťastia a radosti. Už teraz sa te-
šíme  na  ďalší  ročník  a  držíme 
palce  víťazom  jednotlivých  ka-
tegórií pri reprezentácii školy.

V  závere  by  som  chcela  po-
ďakovať  vedeniu  mesta  Micha-
lovce  za  finančný  príspevok 
a  všetkým  sponzorom,  ktorí 
nám pomohli pri realizácií tejto 
akcie.

Bc. Drahomíra Pastiríková

Slávik v škôlke

vítAme meDzi NAmi NAšich NAjmeNších:

Filip Gazdič
František Taňkoš

Matej Marcin
Tomáš Čollák

Alexandra Hujdičová

B l a h o ž e l a n i a
Sviatočné, ale aj tie všedné dni plné 

radosti, šťastia, lásky a krásnych okamihov 
v kruhu blízkych a priateľov

želá k 70-ke 

rsdr. JÁNovi Mikulovi

manželka Anna, synovia Ján a Marek 
a dcéra Zuzka.

Za všetkých posiela pusu malý Blake.

Dňa 23. mája sa dožíva 
50-tych narodenín

MilaN HaJduk 
z Laškoviec

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia 
a božského požehnania praje evanjelická 
cirkev ausburského vyznania Pozdišovce 
a Michalovce, futbalový klub Michalovce. 

K blahoželaniu sa pripájajú 
bratia Vladimír a Michal s rodinami. 

Spoločenská rubrika

Aurélia Pšenková, 80-ročná
Miroslava Zajacová, 79-ročná
Juraj Juhás, 87-ročný
Jozef Petrovič, 79-ročný
Pavol Mika, 66-ročný
Ľudmila Sabová, 54-ročná
Alžbeta Slivková, 75-ročná
MUDr. Štefan Juhás, 86-ročný
Samuel Roško, 90-ročný
Andrej Kurej, 66-ročný

NAvŽDy Sme SA rozlúčili S týmito občANmi Nášho meStA

P o ď a k o v a n i e
Touto cestou chceme poďakovať 
všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 

a vyprevadiť na poslednej ceste našu 
milovanú manželku a mamičku

ĽudMilu saBovÚ

Ďakujeme za prejavy sústrasti
Manžel, dcéra a syn

S p o m i e n k y
V oku slza, v srdci žiaľ, čo nám bolo milé, 

osud nám vzal...
Dňa 15. mája uplynie päť rokov, 

kedy nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a dedko

JozeF kuNČik

Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku.

Manželka a deti

Dňa 30. apríla uplynulo dvanásť rokov, 
kedy od nás navždy odišiel

JozeF MiŠkoviČ

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Spomína brat Kristián

Dňa 19. mája uplynú dva roky, 
kedy navždy zatvoril oči náš drahý

Paeddr. MiCHal BoBÁk

Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu s nami tichú spomienku.

Sestra Táňa s rodinou a priatelia

hvezdáreň

Metamorfózy  slova  je  krajská 
súťaž  v  prednese  poézie  a  prózy 
a v tvorbe divadiel poézie. V tom-
to roku sa na nej zúčastnili súťa-
žiaci z jedenástich okresov Košic-
kého kraja. Nikdy v dejinách tejto 
prehliadky neboli Michalovčania 
takí úspešní ako v tomto roku. 

V konkurencii takmer stovky 
sólových recitátorov a desiatich 
recitačných  kolektívov  a  diva-
diel  poézie,  obsadili  Michalov-
čania dve prvé miesta, tri druhé 
miesta a dve tretie miesta.

Na  celoslovenskej  prehliad-
ke v Dolnom Kubíne nás v júni 
bude  zastupovať  Michal  Zajac 

– žiak VI. základnej školy, kto-
rého  do  súťaze  pripravila  Má-
ria Adamčíková a po štvrtýkrát 
žiačka V. základnej školy Mária 
Schumerová,  s  ktorou  pracuje 
Jela Timková. Z druhého miesta 
postupuje  divadlo  poézie  Kat-
ter Theater s Terkou Benejovou 
a Katarínou Mikolajovou. 

Skvelé  výkony  podali  a  boli 
ocenení  aj  Ľubomír  Jurko  (VI. 
ZŠ),  Lukáš  Ivanko  študent  FF 
UP  v  Prešove  predtým  SOŠT 
Michalovce),  Anna  Činčáro-
vá  (GPH),  Dávid  Sabo  (V.  ZŠ) 
a Peter Tirpák (SOŠT, Partizán-
ska 1).                                        nč

metamorfózy slova
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DvA týŽDNe v športe
XXviii. roČNík MestskeJ ŠPortoveJ olyMPiÁdy 

MiCHalovskýCH zÁkladNýCH ŠkÔl
Zápasy v skupinách v kolektívnych športoch v basketbale, 

hádzanej a vo volejbale.
27. 5. 2010, 9. 00 hod. 

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0908322342, 0917650912

bASketbAl
vi. roČNík MedziNÁrodNÉHo turNaJa 

kadetov a kadetiek kraJíN v-4
21. – 23. 5. 2010, 9. 00 hod.

Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0902597990

FutbAl
MFk zeMPlíN – zlatÉ MoravCe

I. liga mužov-31. kolo, 15. 5. 21010, 16. 30 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

MFk zeMPlíN – Šk slovaN Bratislava
I. LS/MD-26. kolo, 16. 5. 2010, 11. 00 hod. a 13. 15 hod.

Info: Mgr.Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

Fk toPoĽaNy – BarCa
III. liga mužov-26. kolo, 16. 5. 2010, 10. 30 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524 

Šk vrBoveC –Porostov „B“
III. A trieda mužov M-ObFZ-24. kolo, 16. 5. 2010, 17. 00 hod.

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

MFk zeMPlíN – MFk koŠiCe
I. LS/MŽ-23. kolo, 22. 5. 2010, 10. 00 hod. a 12. 00 hod.

Info: Mgr. Martin Melník, č. tel. 0907225452

MFk zeMPlíN – Fk Moldava N/B
III. LS/MD „B“-23. kolo, 23. 5. 2010,  10. 00 hod. a 12. 15 hod.

Info: Mgr.Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

tJ sokol MoČaraNy – krÁsNovCe
II. B trieda mužov-23. kolo, 23. 5. 2010, 17. 00 hod.

Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

háDzANá
kvaliFikaČNý turNaJ JuNioriek do 20 rokov 

o PostuP Na MaJstrovstvÁ sveta 2010
21. – 23. 5. 2010

21. 5. 2010  15. 30 hod.  Čierna Hora-Fínsko, 
18. 00 hod. Slovensko-Bielorusko,

22. 5. 2010  15. 30 hod.  Bielorusko-Čierna Hora, 
18. 00 hod. Fínsko-Slovensko,

23. 5. 2010  10. 30 hod.  Čierna Hora-Slovensko,  
12. 30 hod. Fínsko-Bielorusko

Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

Hak – treBiŠov
I. LSD-22. kolo, 15. 5. 2010, 13. 00 hod.

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

juDo
40. roČNík MedziNÁrodNeJ 

veĽkeJ CeNy MiCHalovieC v Jude 
15. 5. 2010, 10. 30 hod.

Info: Viliam Kohút, č. tel. 0908362137

turiStikA
sPlav HorNÁdu
16. 5. 2010, 6. 00 hod.

sloveNský kras – kraJiNa roka 2010/2011
 21. – 23. 5. 2010, 6. 00 hod.

Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 090550243

malý oznamovateľ
Služby

•  Práca cez internet, zaškolenie, časová sloboda. www.extra-job.eu
•  Chcete schudnúť? – poradím. www.chudnete.sk/klik
•  REVOLUČNÝ  SPÔSOB  ZATEPLENIA.  ZATEPLENIE 

ZVNÚTRA! Jednoducho, lacno a účinne si sami zateplíte a zba-
víte sa plesní pomocou termoizolačnej hmoty Q-THERM IN-
TERIER. Certifikovaný výrobok, ktorý sa jednoducho aplikuje 
maľovaním alebo stierkovaním. Zateplite si váš byt, chatu, garáž 
za cenu 6,2 eur/m2. Viac info na ( 053/441 44 82, 0902 477 937 
alebo www.emtrade.sk

•  Hľadáme lektora nemeckého jazyka. ( 0918 628 357
•  Second  hand  DAYA,  Gorkého  5  Michalovce  pripravuje  pre 

svojich zákazníkov každú stredu zaujímavú akciu. Nájdete nás 
v suteréne vedľa sanity (bývalý second hand). Pondelok – piatok   
9.00 – 17.00 hod. Kvalita za dobrú cenu.

•  Liečba kožných ochorení rybičkami Garra Rufa. Liečba psoriázy 
a iných kožných ochorení. Poistenci Union zdravotnej poisťov-
ne majú zľavy. ( 0904 050 030, www.garraspa.sk

  GARRA  Spa  –  relaxačné  centrum,  budova  VšZP  (1.  posch.), 
Mierová 13, 066 01 Humenné.

•  Basketbalový klub 1. BK Michalovce hľadá pracovníka na pozí-
ciu referent. Bližšie informácie na www.1bkmi.sk v sekcii „pri-
hlás sa“, alebo na ( 0903 883 886

•  Odstraňujeme vlhkosť murív, kanál a odpad (bágrik).
	( 0917 739 944
•  Vymaľujem byty, rodinné domy, kancelárie. Cena dohodou.
	( 0944 459 079
•  Zateplenie, fasády, plastové okná, dvere, garážové brány – pre-

daj, montáž. ( 0948 937 934,  0908 362 164

kúpa – predaj – prenájom
•  Predáme 2-izbový byt 42,10 m2 na Švermovej ulici. Byt je v pô-

vodnom stave  s veľkou  lógiou, 1. poschodie. Cena 25 000,- €.  
RK nevolať. ( 0902 108 157

•  Predám/prenajmem 5-izbový byt v Michalovciach 96 m2, 5. po-
sch./8, nízke mesačné náklady (113 €). Cena 41 300 €.

  ( 0911 313 946
•  Predám garsónku na prízemí so zaskleným balkónom.
	( 0918 492 811
•  Predám obilie. Cena dohodou. ( 0908 266 649
•  Predám jednoizbový  byt na Okružnej ulici v Michalovciach.
	( 0905 752 655
•  Predám rohovú gaučovú súpravu v dobrom stave, ľavý roh, roz-

kladacia  s  úložným  priestorom.  Rozmer  265  x  230 cm.  Farba 
medová, cena 200 €, dohoda možná. ( 0907 769 185

n reMíza a výHra
Prvoligoví  futbalisti  MFK  Zemplín  Michalovce  odohrali  ďalšie 
majstrovské stretnutia. Doma dokázali proti nováčikovi z Liptov-
ského Mikuláša iba remizovať, bez gólovo 0:0. V Dolnom Kubíne, 
u ďalšieho nováčika, zabojovali a vyhrali  zaslúžene 1:2. V sobotu 
15. mája privítajú na svojom štadióne vedúci celok tabuľky Zlaté 
Moravce. Zápas sa začína o 16:30 hod. Michalovčania majú na svo-
jom konte 30 bodov z 24 stretnutí. Patrí im celková šiesta priečka.

n PríPrava Na suCHu
V uplynulých dňoch začali prvoligoví hokejisti michalovskej Duk-
ly s prípravou na novú sezónu. Trénerom je doterajší kormidelník 
Branislav Kohutiar. Zatiaľ sa zišlo 14 hráčov. Novou tvárou v kád-
ri  je navrátilec obranca Milan Takáč, ktorý sa vracia po ročnom 
účinkovaní v prvoligovej Dukle Jihlava v Česku. Zatiaľ je príprava 
nasuchu a potrvá do konca júna. Po júlovej dovolenke začiatkom 
augusta odštartujú už prípravu na ľade. V kádri sú doterajší hráči 
a zapoja doň aj talentovaných juniorov. Káder doplnia ešte ďalší-
mi posilami. V nasledujúcom ročníku plánujú skončiť lepšie ako 
vlani.

n ÚMysel iuveNty NevyŠiel
Účastníčky hádzanárskej WHIL - michalovská Iuventa prešla cez 
semifinálové  sito  play-off  o  majstra  Slovenska  hladko.  Porazila 
Duslo  Šaľa  na  zápasy  3:1.  Hráčky  postúpili  do  finále.  Ich  súper, 
celok ŠKP Bratislava, bol už dvakrát za sebou víťazom. Michalov-
čankám  to  tentoraz  nevyšlo  a  so  súperom  prehrali  vo  finále  3:0 
na zápasy. Celkovo skončili na druhom mieste a získali strieborné 
medaily.   ŠKP Bratislava  s  Iuventou vyhrala doma 31:23 a 26:24 
a v Michalovciach vyhrala 26:34.

n výHra a PreHra
Prvoligoví basketbalisti 1. BK Michalovce odohrali v nadstavbe o po-
stup do extraligy záverečný dvojzápas. Hrali na svojej palubovke. Zís-
kali polovičný úspech. Najprv prehrali s Petržalkou, víťazom a postu-
pujúcim do extraligy, 65:78 (37:38) a vyhrali s rezervou bratislavské-
ho Interu 72:67 (38:24). Celkovo skončili v osemčlennom pelotóne 
na štvrtej priečke a opäť im  postup do extraligy ušiel o vlások.

n víŤazoM zaBarI
Atletický klub, Mestské kultúrne stredisko, Dom Matice slovenskej 
a mesto Michalovce usporiadali na Sviatok práce 1. mája  tradičné 
podujatie  -  už  26.  ročník  podvihorlátského  maratónu,  X.  ročník 
michalovského polmaratónu a V. ročník in-line maratónu na kolies-
kových korčuliach. Celkovo sa na štart postavilo až 188 pretekárov 
(55 maratóncov, 50 polmaratóncov a 84 in-line korčuliarov). Okrem 
pretekárov  zo  Slovenska  prišli  aj  zo  zahraničia  -  Česka,  Ukrajiny, 
Maďarska a Poľska. Tohtoročný maratón vyhral Maďar János Zabari 
časom 2:44:08 hod. a u žien  Anna Balošáková z Čadce. Najlepším 
Michalovčanom bol Vladimír Hirjak, skončil na 16. priečke a bol to 
už jeho 75 maratón. Na polmaratóne zvíťazil Erik Onofrej z BK Fur-
ča Košice časom 1:25:17 hod. a medzi ženami bola prvá Zuzana Ko-
rotvičková z BK Steel Košice. In-line maratón sa stal korisťou Jakuba 
Leščinského, u žien zvíťazila Anna Pletenská zo Sam Roller Clubu 
z Ukrajiny.                                                                                               ka

k r á t k o  z o  š p o r t u

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

zverejňuje
podľa ustanovenia par. 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. Zákona 

o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

zÁMER NA PRIAMy OdPREdAj NEHNuTEĽNOSTI
pozemku nachádzajúceho sa na Ul. konečnej v Michalovciach ve-
deného ako
-  novovytvorený pozemok p.C-KN č. 907/204 , zast. plocha a ná-

dvorie vo výmere 200 m2, LV č. 5157, k.ú. Stráňany, ktorý vznikol 
určením geometrického plánu č. 36582972-70/2010, zo dňa 20. 4. 
2010, z pôvodnej parcely p.C-KN č. 907/1 v k.ú. Stráňany.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných 
návrhov v hmotnoprávnej lehote, do 25. mája 2010 do 12.00 hod., 
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej 
stránke www.michalovce.sk.

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

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodné-

ho zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHOdNÚ VEREjNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:

A) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova B MsÚ Micha-
lovce)

B) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb) 
C) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (priestory reštaurácie 

MAJÁK na poschodí objektu)
D) Ul. obrancov mieru č. 4 v Michalovciach (Malometrážne byty)
E) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
F) Ul. vrbovskej č. 37 v Michalovciach (bývalá materská škola) 
G) Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach (bývalé SOU stavebné)
H) Ul. Vajanského č. 5 v Michalovciach (Materská škola) 
I) Ul. špitálskej č. 20 v Michalovciach (bývalá ubytovňa Zekon prí-

zemná časť) 
J) Ul. športovej č. 31 v Michalovciach (Nová športová hala)
K) Ul. športovej č. 29 v Michalovciach (Zimný štadión)
L) Ul. kpt. Nálepku v Michalovciach (Základná škola P. Horova)
M) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
N) Ul. konečnej č. 3563 v Michalovciach (bytový dom H)
O) Ul. Muškátovej č. 16 v Michalovciach (Kotolňa)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 25. mája 2010 do 12,00 hod., sú zverejne-
né na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

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

V y h l a s u j e 

podľa ust.§ 281 a násl. Zák.č. 513/1991 Zb. OZ 
v znení neskorších zmien a doplnkov:

A) Obchodnú verejnú súťaž na:
 Prenájom časti pozemku p.C-KN č. 2859, k.ú. Michalovce do výmery 

30 m2 za  účelom dostavby predajného stánku na Ulici Obrancov mieru.
B) zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti na:
1. Prenájom časti pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú.Michalovce 

za účelom umiestnenia 8 ks reklamných zariadení – City light.
2. Prenájom stĺpov VO za účelom umiestnenia 3 ks informačných tabúľ 

v lokalite ulíc Užhorodská-Gorazdová-Hollého v Michalovciach. 
3. Prenájom stĺpov VO za účelom umiestnenia navigácie pre OC Mi-

chalovce v počte 6 ks.
4. Prenájom časti pozemku p.E-KN č.995 vo výmere 10 m2 za  účelom             

dostavby predajného stánku v lokalite k.ú.Michalovce, Nám. oslobo-
diteľov.

5. Prenájom časti pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Michalovce 
za účelom osadenia 8 ks reklamných zariadení.

6.  Prenájom časti pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Michalovce 
za účelom osadenia 4 ks reklamných zariadení.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na prekladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 25. 5. 2010 do 12.oo hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

M E S T O  M I C H A L O V 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

1. PRIAMy PRENÁjOM – PREdĹŽENIE dOBy NÁjMu
Mesto Michalovce týmto zverejňuje svoj zámer predĺžiť dobu náj-
mu nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovce (Starý súd)
B) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach 
C) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika)
D) Ul. J. Hollého č. 9 v Michalovciach (Dom penzión pre dôchodcov)

2. PRIAMy PRENÁjOM NEByTOVÝCH PRIESTOROV A NEHNu-
TEĽNOSTÍ

Mesto Michalovce týmto zverejňuje svoj zámer prenajať:
E) nebytové priestory v objekte na Ul. M. Rázusa č. 10 v Michalov-

ciach (Kotolňa K2)
F) nebytové priestory v objektoch na Ul. Masarykovej  v Michalov-

ciach (novostavby vedľa malometrážnych bytov)
G) nebytové priestory v objekte na Ul. športovej č. 29 v Michalov-

ciach (Zimný štadión)
H) nehnuteľnosť – 32 stĺpov verejného osvetlenie na Ul. J. Hollého, 

sídl. Stráňany a sídl. SNP
I) nehnuteľnosť - jeden otvor tvárnicovej trasy stavby „Regenerácia 

CMZ mesta Michalovce – I. etapa“
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 25. mája 2010 do 12,00 hod., sú zverejne-
né na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk


