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V súčasnosti firma FIN M.O.S. 
a.s., ktorá je dodávateľskou firmou, 
ukončila  hlavné  práce  na  Masa-
rykovej ulici, kde  sa osvetľovacie 
stožiare umiestnili do stredového 
pásu.  Zlepšila  sa  tým  súmernosť 
osvetlenia,  netieni  mestská  zeleň 
a zredukoval sa  tiež počet svieti-
diel  s nižším príkonom a vyššou 
účinnosťou oproti pôvodným.

S  potešením  konštatujeme, 
že pri realizácii rekonštrukčných 
prác nezaznamenávame obzvlášť 
veľké problémy. Obyvatelia mes-
ta sú väčšinou trpezliví a rekon-
štrukciu  verejného  osvetlenia 
prijímajú  pozitívne,  za  čo  im 
patrí naše poďakovanie. Vyskytli 
sa  však  aj  jedinci,  ktorým  bolo 
ťažké  vysvetliť,  že  niektoré  prá-
ce sa nedajú ukončiť v priebehu 
jedného  dňa.  Niektorí  občania 
osvetlenie  v  blízkosti  svojho 
bydliska uvítali, iným pre zmenu 
prekážalo. Stretli sme sa aj s vy-
číňaním  vandalov,  ktorí  sťažo-
vali  dodávateľovi  prácu  rozbíja-
ním  ešte  nestvrdnutého  betónu 

a  odcudzovaním  demontova-
ných starých stožiarov aj nových 
svietidiel.  Problémy  sa  riešili  aj 
v káblových rozvodoch, nakoľko 
ich stav je veľmi zlý a pri zaťaže-
ní vznikajú poruchy, ktoré treba 
následne zamerať a odstrániť. 

Dodávateľská  firma  FIN 
M.O.S.  a.s.  ako  bonus  k  prácam 
na  verejnom  osvetlení  zreali-
zovala  pre  mesto  bezplatne  na-
svietenie  prechodu  pre  chodcov 
pri  OC  Lidl,  osvetlenie  kaplnky 
na  Hrádku  a  spestrila  našu  via-
nočnú  výzdobu  takmer  trojmet-
rovým anjelom. 

Samospráva  pristupuje  k  re-
konštrukcii  osvetlenia  kombi-
novaným  financovaním  -  keď 
tam, kde  je  to možné financuje 
rekonštrukčné  práce  z  európ-
skych  štrukturálnych  fondov. 
V máji  tak mesto ukončilo rea-
lizáciu projektu Svietime úspor-
ne a spoľahlivo, na ktorý získalo 
nenávratný  finančný  príspevok 
z  Nórskeho  finančného  mecha-
nizmu a Európskeho hospodár-

skeho  priestoru.  Príspevok  vo 
výške  146  tisíc  eur  spolu  s  fi-
nančnou  čiastkou  26  tisíc  eur 
z  rozpočtu  mesta  bol  použitý 
na realizáciu rekonštrukcie časti 
verejného osvetlenia na uliciach: 
Jána Hollého, Partizánskej, SNP, 
Štefana Fidlíka a nad Laborcom. 
Projekt  riešil  výmenu  existujú-
cich  svietidiel,  úpravu,  výmenu 
a  inštaláciu  nových  elektroroz-
vádzačov, inštaláciu moderných 
systémov riadenia osvetlenia. 

Rekonštrukciou  verejné-
ho  osvetlenia  znížime  náklady 
na  platby  za  spotrebu  elektric-
kej  energie,  na  údržbu  systému 
verejného  osvetlenia,  ale  najmä 
zlepšíme úroveň osvetlenia verej-
ných priestranstiev v meste. Vý-
menou  jestvujúcich a osadením 
nových  svietidiel  s  používaním 
efektívnych  svetelných  zdrojov 
a  použitím  regulácie  intenzity 
osvetlenia  dochádza  k  zvýšeniu 
hospodárnosti  prevádzkovania 
verejného osvetlenia.

Iveta Palečková

RekonštRukcia veRejného 
osvetlenia v našom meste
Rekonštrukčné práce na verejnom osvetlení sa v našom meste začali v júli minulého roka. 
Samospráva investuje postupne do obnovy mestského osvetlenia viac ako 1 990 tisíc eur. 
Hlavným dôvodom bolo riešenie funkčnosti a bezpečného stavu svetelných bodov a sú-
stavy verejného osvetlenia v meste.

Mestská  rada  sa  stretla 
v  utorok,  8.  júna  na  svojom 
zasadnutí  s  týmto  programom 
rokovania: 
návrh na podanie žiadosti o ne-
návratný  finančný  príspevok 
v  rámci  operačného  progra-
mu  –  Konkurencieschopnosť 
a  hospodársky  rast  Prioritnej 
osi 2 – Energetika na realizáciu 
projektu: „Rekonštrukcia a mo-
dernizácia  verejného  osvetlenia 
mestských  častí  v  Michalov-
ciach“ predkladala RNDr. J. Ma-
chová, vedúca odboru IaG MsÚ, 
návrh  organizačnej  štruktúry 
predškolských  zariadení  bez 
právnej subjektivity k 1. 9. 2010 
v  zriaďovateľskej  pôsobnosti 
mesta  Michalovce  predkladala 
Ing. K. Poláková, vedúca odbo-
ru  Š,KaŠp  MsÚ,  dodatok  č.  6 
organizačnej  štruktúry  základ-
ných  škôl,  základnej  umeleckej 
školy,  materskej  školy  s  práv-
nou  subjektivitou  a  strediska 
služieb  škole  v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti  mesta  Michalovce 
predkladala  Ing.  K.  Poláková, 
vedúca  odboru  Š,KaŠp  MsÚ, 
majetkoprávne záležitosti pred-
kladala  Ing.  J.  Doležal,  vedúci 
odboru HsM MsÚ, výsledky vý-
berových  konaní  na  prenájom 
nebytových priestorov a pozem-
kov  vo  vlastníctve  mesta  Mi-
chalovce  predkladal  MUDr.  B. 
Bančej, predseda komisie, návrh 

Doplnku  č.  1  k  VZN  MsZ  Mi-
chalovce č. 91/2006 o podmien-
kach  držania  psov  na  území 
mesta  Michalovce  predkladal 
JUDr. G. Dorič, zástupca pred-
nostu  MsÚ,  návrh  Doplnku  č. 
2 k VZN MsZ Michalovce č. 94 
zo dňa 31. 10. 2006 o výstavbe, 
správe, údržbe a prevádzkovaní 
pohrebísk na území mesta pred-
kladal JUDr. G. Dorič, zástupca 
prednostu  MsÚ,  návrh  zmeny 
Všeobecne  záväzné  nariadenie 
MsZ  v  Michalovciach  č.  125 
o  prevode  vlastníctva  bytov 
a nebytových priestorov v byto-
vých domoch na Ulici mlynskej 
č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 (loka-
lita  „Angi  mlyn“)  v  Michalov-
ciach  podľa  ustanovení  zákona 
č.  40/1964  Zb.  Občianskeho 
zákonníka  v  znení  neskorších 
predpisov  predkladal  JUDr.  G. 
Dorič, zástupca prednostu MsÚ, 
návrh Všeobecne záväzného na-
riadenia  Mestského  zastupiteľ-
stva v Michalovciach o postupe 
pri  podávaní,  prijímaní,  evido-
vaní,  prešetrovaní,  vybavovaní 
a kontrole vybavovania sťažnos-
tí fyzických osôb a právnických 
osôb v podmienkach samosprá-
vy mesta Michalovce predklada-
la Ing. M. Bobovníková, hlavná 
kontrolórka,  návrh  na  určenie 
rozsahu  výkonu  funkcie  (úväz-
ku)  primátora  mesta,  počtu 
poslancov  Mestského  zastupi-

teľstva  Michalovce  a  volebných 
obvodov  pre  komunálne  voľby 
2010  predkladal  V.  Záhorčák, 
primátor  mesta,  zmeny  a  dopl-
nky Poriadku odmeňovania po-
slancov  MsZ  a  členov  orgánov 
mesta  predkladal  V.  Záhorčák, 
primátor mesta, rokovací poria-
dok MsZ Michalovce a rokovací 
poriadok MsR Michalovce pred-
kladal  V.  Záhorčák,  primátor 
mesta,  vyhodnotenie  rozpočtu 
X.  ročníka  Jarných  trhov  2010 
a  návrh  rozpočtu  41.  ročníka 
Zemplínskeho  jarmoku  2010 
predkladal  MUDr.  B.  Bančej, 
predseda organizačného výboru 
trhov,  návrh  na  zrušenie  uzne-
sení  a  častí  uznesení  MsZ  Mi-
chalovce predkladal Ing. Z. Va-
siľ, prednosta MsÚ, návrh plánu 
rokovaní  MsR,  MsZ,  komisií 
MsZ, Redakčnej rady novín Mi-
chalovčan a harmonogramu za-
sadnutí MsR a MsZ Michalovce 
na  II.  polrok  2010  predkladal 
Ing.  Z.  Vasiľ,  prednosta  MsÚ, 
návrh  programu  XXII.  zasad-
nutia  Mestského  zastupiteľstva 
v  Michalovciach  predkladala 
Mgr. N. Slaninková, vedúca or-
ganizačného odboru MsÚ, roz-
počtové  opatrenie  predkladala 
Ing.  O.  Bereznaninová,  vedúca 
FO. Záver patril diskusii, v kto-
rej  primátor  informoval  MsR 
o  riešení  kruhovej  križovatky 
na ulici Partizánskej.                nč

Rokovanie mestskej rady

Prvý júnový týždeň dodávateľ ukončil rekonštrukciu osvetlenia na Masarykovej ulici, kde sa stožiare umiestnili 
do stredového pásu. Zlepšila sa tým súmernosť osvetlenia, netieni mestská zeleň a zredukoval sa tiež počet svietidiel 
s nižším príkonom a vyššou účinnosťou oproti pôvodným.                                                                         foto: M. Oros

DEŇ JUŽANOV          DEŇ JUŽANOV          DEŇ JUŽANOV

Aj keď sa Deň južanov uskutočnil pre zlé počasie v náhradnom termíne, 
jeho vydarený priebeh nasvedčoval tomu, že to nikomu nevadilo. Už de-
viaty ročník tohto podujatia zorganizovali, v spolupráci s mestom, poslanci 
mestského zastupiteľstva z tretieho volebného obvodu – Benjamín Bančej, 
Vladimír Braník, Ján Ďurovčík, Mirko Gejguš a Martin Nebesník. 

Športové zápolenie v areáli IV. základnej školy malo nadšených divá-
kov aj účastníkov. Z piatich športových disciplín azda najviac „pre-
tekárov“ prilákal beh detí s rodičmi na vzdialenosť 50 metrov. Ale 
nadšencov si získal aj skok z miesta, triafanie na presnosť či hádzanie 
bremenom.

O kultúrny program sa postarali deti z materských škôl na Komenské-
ho a Okružnej ulici a žiaci IV. a VI. základnej školy. Program vyvr-
cholil módnou prehliadkou, ktorú pripravila Súkromná SPŠ odevná. 
O pohostenie sa starali študenti súkromnej ESO Euroškoly Slovensko 
z Komenského ulice.

Cieľom  projektu  je  zlepšiť 
život  zdravotne  postihnutých  i 
sociálne  znevýhodnených  oby-
vateľov  a  pomáhať  im  pri  ich  
integrácii do spoločnosti. 

Prihlášku  do  súťaže  podalo 
aj naše mesto a jej súčasťou bol 
opis  konkrétnych  projektov, 
ktoré  sme  už  zrealizovali  alebo 
ktorých  prevažnú  časť  budeme 
realizovať v priebehu roka 2010. 
V Zariadení pre seniorov mesto 
upravilo  byty  pre  imobilných 
klientov na bezbariérové bytové 
jednotky, a pristúpili sme v ňom 
aj k modernizácii osobných vý-
ťahov. Naše mesto výrazne pod-
poruje činnosť siedmich klubov 
dôchodcov, pracuje so seniormi 
v Rade seniorov – poradnom or-
gáne  primátora.  Veľkým  príno-
som  je  zavedenie  Senior  karty, 
ktorá prináša množstvo úľav, či 
už pri parkovaní, alebo návšteve 
kultúrnych  či  športových  po-
dujatí.  Mesto  vybudovalo  tiež 
bezbariérový prístup do objektu 
mestského kultúrneho strediska, 
k výťahu aj v priestoroch šatní. 

Naše  mesto  rozšírilo  svoje 
preventívne  aktivity  v  boji  proti 
drogám  prostredníctvom  inter-
netu a kvalitnejším preventívnym 
vybavením  mestskej  polície.  Pri 

rekonštrukcii sídliska Východ sa-
mospráva zrealizovala nové chod-
níky pre peších s bezbariérovými 
úpravami.  Bezbariérové  prístupy 
a  výťahy  sú  tiež  súčasťou  rekon-
štrukcie našich základných škôl.

Hodnotiaca  komisia  zvážila 
prínos  jednotlivých  projektov 
pre  dotknutých  obyvateľov,  fi-
nančné  prostriedky  vynaložené 
na  ich  podporu,  inovatívnosť 
projektov  aj  spoluprácu  mesta 
s organizáciami zameranými na 
podporu  sociálne  znevýhodne-
ných skupín a na základe týchto 
kritérií nominovala Michalovce 
medzi  finálovú  päticu  najús-
pešnejších  samospráv.  Mestá 
Dolný  Kubín,  Nitra,  Turzovka, 
Michalovce  a  obec  Mošovce 
dostali  pozvanie  na  záverečný 
galaprogram XX. snemu ZMOS, 
ktorého súčasťou bolo aj vyhlá-
senie  výsledkov  tejto  prestížnej 
súťaže. Keďže Oskara mohol zís-
kať len jeden účastník, tentokrát 
to bolo mesto Nitra.

Nomináciu  medzi  päť  na-
júspešnejších  miest  Slovenska 
v starostlivosti o zdravotne pos-
tihnutých  a  sociálne  slabších  si 
vysoko vážime a považujeme ju 
za prejav ocenenia našej každo-
dennej práce.      

Iveta Palečková 

vo finále oskara bez bariér
Združenie miest a obcí Slovenska vyhlásilo v tomto roku už po šiestykrát celoročnú súťaž 
Oskar bez bariér, v ktorej sú samosprávy oceňované za pomoc zdravotne postihnutým 
a sociálne slabším občanom. Do súťaže sa zapojilo aj mesto Michalovce. 



�aktuality – názoRy
z pera viceprimátora

Nie je to len propagandistická formulka o existencii množstva fo-
riem, ktorými môže človek nezištne pomôcť druhému človeku. Môže 
si ho vypočuť, porozprávať sa o strastiach a trápeniach, ktoré mu život 
priniesol. Môže mu poradiť, ako vyjsť z trápenia, do ktorého sa dostal. 
Podeliť sa o veci materiálne, o ktoré nešťastnou situáciou prišiel. Mož-
no finančným prostriedkom preklenúť nešťastia pri strate. Možnosťou 
je aj neadresný príspevok prostredníctvom organizácie, ktorá na takúto 
pomoc vypísala zbierku. Vo výpočte humanitárnych aktivít by sa dalo 
pokračovať. Všetky sú súčasťou prirodzenej ľudskej spolupatričnosti. 
Záleží len na sile tejto spolupatričnosti presmerovanej od osobného 
egoizmu k dobrému fungovaniu. Najvzácnejšie je však darovanie časti 
seba. Krv - je biologický komponent, ktorý sa nedá ničím nahradiť. Jej 
darcom nemôže byť hocikto. Iba zdravý človek môže nezištne poskyt-
núť túto drahocennosť človeku v kritických momentoch úrazu, operácie 
alebo chorobného stavu, kedy vlastná krv chýba. 

Ľudia zo skupiny darcov krvi žijú medzi nami. Málokto z nich sa 
týmto svojím činom vystatuje. Význam svojho činu si uvedomujú len 
tým, že niekto z ich okolia krv potreboval a oni ju nezištne darovali. 

Napriek tomu je potrebné vedieť, že darcovia sú medzi nami a sú 
súčasťou ľudskej spolupatričnosti. Pri záchrane života a zdravia svo-
jich spoluobčanov. 

Aspoň v tento deň si pripomeňme ich hrdinstvo. 
Prajem všetkým darcom krvi pevné zdravie a ďakujem im za ich 

humanitné postoje.
 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

14. jún – svetový deň 
darcov krvi

aktivity primátora
30.5.  účasť  na  slávnostnej  bohoslužbe  rímskokatolíckej  cirkvi 

spojenej s požehnaním sochy Jána Pavla II. na Stráňanoch
31. 5.  porada vedenia k materiálom na rokovanie mestskej rady
1. 6.  rokovanie komisie školstva KSK v Košiciach
2. 6.  účasť na otvorení výstavy kompenzačných pomôcok ÚPSVaR
2. 6.  prijatie zástupcov knižníc z KSK a PSK
2. 6.  účasť na akadémii k 85. výročiu knižnice G. Zvonického
3. 6.  prijatie hádzanárok Iuventy Michalovce
3. 6.  účasť  na  bohoslužbách  k  sviatku  Božieho  tela  na  Námestí 

osloboditeľov
4. 6.  porada primátora
5. 6.  reprezentácia mesta na oslavách životného jubilea A. Gajdo-

ša v Bratislave
6. 6.  účasť na Dni Močarian
7. 6.  účasť na otvorení MS SŠ v hádzanej dievčat
7. 6.  účasť na Dni južanov
8. 6.  rokovanie mestskej rady
9. 6.  rokovanie komisie dopravy KSK v Košiciach
9. 6.  účasť na slávnostnom podujatí Vyhlásenie jedenástky roka VsFZ
10. 6.  otvorenie olympiády MŠ
10. 6.  zasadnutie valného zhromaždenia VVS, a.s. v Košiciach
10. 6.  účasť na kultúrnom festivale základných škôl „Letmé obzre-

tie“ s medzinárodnou účasťou
11. 6.  účasť na otvorení športového dňa VVS,a.s.
11. 6.  účasť na valnom zhromaždení MO MS

Občianske združenie Červe-
ný  nos  -  Clowndoctors  pokra-
čuje s programom Niečo naviac. 
Nadväzuje tak na tradíciu zalo-
ženú v roku 2006. V rámci tohto 
projektu prídu zdravotní klauni 
a klaunky aj za deťmi do nemoc-
níc, ktoré počas roka pravidelne 
nenavštevujú. Na detské oddele-
nie michalovskej nemocnice za-
vítajú 21. júna doktor Krokodájl 
a  asistent  Blška,  ktorí  majú  pre 
každého  pripravené  množstvo 
kúziel,  pesničiek,  zaujímavých 
„liečebných  metód“  a  nečaka-
ných  humorných  a  zábavných 
situácií.  Zdravotná  klauniáda 
trvá  tri  až  štyri  hodiny.  Vždy 
začína konzultáciou so zdravot-
ným personálom o psychickom 
a  zdravotnom  stave  pacientov, 
dezinfekciou rúk a rekvizít. Po-
tom už zdravotní klauni  zaklo-
pú  na  dvere  nemocničnej  izby 

a zdravotná klauniáda môže za-
čať, nezáleží na veku pacientov.  

Zdravotné  klauniády  pod-
porujú  psychickú  pohodu  detí 
v nemocničnom prostredí, a tým 
prispievajú  k  zlepšeniu  ich  cel-
kového zdravotného stavu. Cie-
ľom  týchto  návštev  je  priniesť 
dobrú  náladu  a  smiech  do  ne-
mocničného  prostredia  a  po-
môcť  deťom  odpútať  sa  od  bo-
lesti  a  traumy z  toho,  že nie  sú 
vo svojom rodinnom a známom 
prostredí.  Zdravotní  klauni  im 
humorom  pomáhajú  prekoná-
vať strach z rozličných procedúr, 
vyšetrení a liečebných zákrokov, 
ktoré musia absolvovať. Svojimi 
návštevami  chcú  myšlienkovo 
oddeliť malého pacienta od jeho 
choroby a psychickej nepohody, 
chcú ho zaujať hrou, zapojiť ho 
do nej a vykúzliť na detskej tvári 
úsmev.       Zuzana Kostovčíková

niečo naviac 

z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených v rámci bodu „Interpelá-

cie“ na XXI. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 27. 4. 2010 – pokračovanie
Stanislav Gaľa: 
Ja mám krátku pripomienku: Nakoľko sa blíži finále Slovenského 

pohára vo futbale a Michalovce majú tú česť byť pri tom, lebo sme 
usporiadateľmi, alebo usporiadateľmi je futbalový zväz, ale na futba-
lovom štadióne MFK Michalovce, by som poprosil, aby naša široká ve-
rejnosť bola informovaná prostredníctvom našich médií , t.j. novinami 
Michalovčan a TV Mistral o technickom alebo celkovom zabezpečení 
tohto zápasu, aby ľudia v dostatočnom predstihu, tak ako to máme vo 
zvyku pri jarmokoch a iných podujatiach, boli informovaní, čo môžu, 
čo nemôžu, aké budú uzávery, atď. - aby to bolo v prospech občanov. 

Odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja MsÚ: 

Uvedená problematika bola riešená na spoločnom rokovaní Okres-
ného dopravného  inšpektorátu, Obvodného úradu pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie a MsÚ odboru výstavby, ŽPaMR. 

Na základe toho boli vydané rozhodnutia o uzávierke miestnych ko-
munikácií, ktoré boli zverejnené na webovej stránke mesta a v TV Mis-
trál a riadnym oznámením v zmysle NARIADENIA RADY Európskeho 
spoločenstva  (ES)  č.  2679/98  O  fungovaní  vnútorného  trhu  vo  vzťahu 
k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi. V tomto smere sme 
žiadne pripomienky nezaznamenali. 

MUDr. František Zitrický:
Ešte sa vrátim a chcem podporiť interpeláciu poslanca Gaľu, lebo 

za normálnych okolností by to bol veľký časový sviatok, to finále po-
hára. Ale máme skúsenosti, ako sa správajú fandovia týchto dvoch tá-
borov (že horí zariadenie štadiónov). Takže bolo by dobré, že by ten 
náš štadión aj železničná stanica vyzerali 12. mája tak ako 9. mája.

Na interpeláciu odpovedal primátor mesta Viliam Záhorčák:
Všetky zainteresované inštitúcie urobili všetko pre to, aby v Micha-

lovciach i na štadióne nedošlo k poškodzovaniu majetku a k ohrozeniu 
bezpečnosti  občanov.  Výsledkom  bolo,  že  ani  v  meste  ani  na  štadióne 
k  ničomu,  čo  by  sa  mohlo  klasifikovať  ako  ujma  na  zdraví  či  majetku 
občanov a mesta, vrátane priestorov futbalového štadióna, nedošlo. 

Mgr. Martin Nebesník:
V oblasti sídliska Juh, v poslednom období narastá miera vandaliz-

mu. Dochádza k poškodzovaniu fasád budov, vchodových priestrans-
tiev, bleskozvodov, strešných zvodov a dokonca aj rekonštruovaného 
osvetlenia. Škody sú o to väčšie, že viaceré bytové domy aj základná 
škola v tomto priestore prešli rekonštrukciou. Pripravuje mestská po-
lícia opatrenia, ktoré by takým prejavom zabránili? 

Odpovedal JUDr. Kudroč, náčelník Mestskej polície v Michalovciach:
Mestská polícia Michalovce v rámci výkonu služby v meste Micha-

lovce venuje zvýšenú pozornosť objektom základných škôl a materských 
škôl za účelom zamedzenia poškodzovania ich majetku. Mestská polícia 
aj v minulosti riešila a aj teraz postihuje páchateľov týchto činov v zmys-
le  zákonných ustanovení. Napr.  v  roku 2009 mestská polícia  riešila 66 
prípadov  poškodzovania  majetku  občanov,  majetku  mesta  i  majetku 
škôl.  Od  1.1.2010  k  dnešnému  dňu  sme  riešili  38  takýchto  prípadov.  
Mestská polícia bude počas výkonu služby i naďalej venovať zvýšenú po-
zornosť problematike vandalizmu na území mesta Michalovce a teda aj 
v okolí Vašej školy, ale aj iných škôl na území mesta. 

p. Zlatuša Popaďáková: 
Žiadam upriamiť pozornosť na dodržiavanie VZN o chove a dr-

žaní psov, konkrétne ich venčenie. Sídlisko Východ je značne znečis-
tené sekrementami. Výrazne vyznačiť a vyčleniť zónu pre psičkárov 
na venčenie psov. Následne vykonávať kontroly zo strany MsP na do-
držiavanie predmetného VZN.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Kudroč, náčelník Mestskej polície v Mi-
chalovciach:

Mestská polícia Michalovce venuje náležitú pozornosť dodržiavaniu VZN 
o chove a držaní psov. Konkrétne od 1. 1. 2010 do 25. 5. 2010 MsP zistila 91 prípa-
dov porušenia stanovených zásad chovu psov, medzi nimi aj znečisťovanie verej-
ného priestranstva exkrementmi psov. Na sídlisku Východ to bolo 33 prípadov.  
Okrem toho sme za to isté obdobie odchytili 42 kusov túlavých a  zabehnu-
tých zvierat.

MUDr. Ján Mihalečko:  
Na základe podnetu občanov bývajúcich na Samovej ulici vás žia-

dam o opravu verejného osvetlenia a umiestnenie neónov na každom 
stĺpe. Na začiatku Samovej ulice sú neóny umiestnené len na každom 
druhom stĺpe, čím dochádza k nedostatočnému osvetleniu ulice, 
na ostatných uliciach v okolí sú umiestnené na každom stĺpe.

Odpovedal Ing. Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
V  meste  sa  uskutočňuje  rekonštrukcia  verejného  osvetlenia  podľa 

spracovaného projektu. Na Ulici Samovej sa realizovala výmena svietidiel 
podľa projektu tak, že kde bolo staré svietidlo nainštalovalo sa svietidlo 
nové . Z tohto dôvodu nie sú na všetkých stĺpoch nové svietidlá /chýbajú 
3 svietidlá od Ulice farskej/. TaZS mesta Michalovce požiadajú realizá-
tora rekonštrukcie verejného osvetlenia o možnosť doplnenia svietidiel 
na Ulici Samovej.                                          pokračovanie v budúcom čísle

V  priestoroch  mestského 
kultúrneho strediska sa v závere 
mája  konal  benefičný  koncert 
k  10.  výročiu  založenia  Zväzu 
sluchovo postihnutých v Micha-
lovciach.  O  nádherný  program 
sa  postarali  nepočujúce  deti  zo 
špeciálnej  školy  v  Prešove,  Šte-
fan  Naštický  z  Nových  Zámkov 
a Valéria Mitrová z Michaloviec 
ako  sluchovo  postihnutí  poeti, 
Dávid  Danočko,  Jarko  Krigov-
ský zo Spišskej Belej, ktorý zožal 
u  publika  veľký  úspech,  brušné 
tanečnice  a  Rita,  rómsky  súbor 
Asaben, folklórna skupina Lelija 
z  Humenného,  detský  folklór-
ny  súbor  Júrošik  z  Michaloviec 
a  mužská  spevácka  skupina 
Užane  z  Lekarta.  Veľmi  milým 
slovom  k  účinkujúcim  a  účast-
níkom  koncertu  sa  prihovárala 
Mgr.  Slavka  Timková  a  do  po-
sunkovej  reči  tlmočila  Júlia  Ur-
banová zo špeciálnej školy v Pre-
šove.  Záverečné  poďakovanie 

patrilo  organizátorke  koncertu  
predsedníčke ZSP ZOND v Mi-
chalovciach  a  podpredsedníčke 
ÚR ZSP v Bratislave Valérií Mit-
rovej, predsedovi ÚR ZSP v Bra-
tislave  Ing.  Ladislavovi  Lokšovi 
a primátorovi mesta - čestnému 
členovi ZSP ZOND v Michalov-
ciach  Viliamovi  Zahorčákovi. 
Spoločne  sfúkli  desať  sviečok 
na narodeninovej torte a zaželali 
organizácií  veľa  úspechov  v  bu-
dúcnosti.  Poďakovanie  patrí  aj 
všetkým  tým,  ktorí  sa  nejakým 
spôsobom  podieľali  na  príprave 
a podporili túto akciu a to mestu 
Michalovce,  MsKS,  ZOS  v  Mi-
chalovciach, Slovtonu Bratislava, 
Radoslavovi  Figurovi,  Ing.  Mir-
kovi Gejgušovi, pani Brunackej-
Kvety Lenka, Martinovi Dučaiovi 
a  Mariane  Lukáčovej,  M.A.D.D 
fruit  Michalovce,  Ilas  Vranov 
nad Topľou, hosťom, ktorí prijali 
pozvanie a divákom v hľadisku. 

Valéria Mitrová

Benefičný koncert

Mesto ukončilo výstavbu dvoch bytových domov na Ulici obrancov 
mieru, ktoré budú využívané ako nájomné byty pre seniorov a mla-
dých. V obidvoch novostavbách je 48 jedno a dvojizbových bytov, 
o ktoré prejavilo záujem 200 žiadateľov. Komisia sociálnych vecí, 
zdravotníctva a bývania MsZ Michalov, na svojom rokovaní 2. júna 
prerokovala všetky žiadosti o pridelenie mestských nájomných bytov 
a vylúčila žiadosti, ktoré nespĺňali podmienky pre nájom bytu v súlade 
s prijatým VZN č. 104 z roku 2008. Následne členovia komisie rozhodli 
o spôsobe prideľovania voľných bytov – žrebovaním. Po žrebovaní ko-
misia predložila primátorovi mesta odporúčanie prideliť nájomný byt 
tým žiadateľom, ktorí boli v žrebovaní úspešní.

Vo  vestibule  Mestského 
kultúrneho  strediska  v  Mi-
chalovciach sa v stredu 2. júna 
uskutočnila v poradí už  tretia 
výstava  kompenzačných  po-
môcok. Výstavu pripravil Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
v  Michalovciach  v  spolupráci 
s mestom Michalovce.

Zdravotné  pomôcky,  kto-
ré  vystavovatelia  predviedli 
záujemcom,  pomôžu  telesne 
a  zdravotne  postihnutým  ľu-
ďom  prekonávať  ich  hendi-
kep.  Expozícia  bola  zamera-

ná  na  praktickú  prezentáciu 
pomôcok  zmierňujúcich  dô-
sledky  ťažkého  zdravotného 
postihnutia.  Bola  určená  nie 
len pre nevidiacich a slabozra-
kých,  nepočujúcich,  nedoslý-
chavých a pre ľudí s postihnu-
tím pohybového ústrojenstva, 
ale aj pre zdravých ľudí, ktorí 
majú  v  rodine  postihnutého 
človeka.  Návštevníci  si  mohli 
priamo na výstave nechať za-
darmo zmerať množstvo cuk-
ru a cholesterolu v krvi. 

ip

výstava zdravotných 
pomôcok 

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

Vyhlasuje

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

A) Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti na :
1.  Prenájom časti pozemku p.C-KN č. 23/1 vo výmere 106 m2 

nachádzajúceho sa v Michalovciach na Kostolnom námestí, 
za účelom skladovania materiálu.

2. Prenájom časti pozemku p.C-KN č. 4718/1 vo výmere 746 m2 

v k.ú.Michalovce na Ul. mlynskej za účelom ochrany objektu.  
3. Prenájom stĺpov VO za účelom umiestnenia 3 ks informačných 

tabúľ o rozmeroch 800 x 1200 mm v nasledovných lokalitách: 
Ul. M.R.Štefánika, Ul. humenská cesta, Sobranecká cesta pri 
HP Tesco.

4. Prenájom časti pozemku p.C-KN č. 4730/13 na Ul. lastomírskej 
v objekte TaZS vo výmere 250 m2 na záhradkárske účely (časť 
skleníkov).  

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťaž-
ných návrhov v hmotnoprávnej lehote, do 30. júna 2010 (stre-
da) do 12.oo hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Micha-
lovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

NoViNy MiSTrAl,
ŠPorToVÉ SPrÁVy 

A MAGAZÍN KSK 
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

ŽiHADlo
v premiére v piatok 

a v reprízach v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM
denne od 14.00 hod.

PoZýVAME VÁS 
K VoľbÁM Do Nr Sr 

V SoboTU 12.  JúNA 2010 
oD 7.00 Do 22.00 HoDiNy



� kultúRa – školstvo

radošinské naivné divadlo
MÁM oKNo

Najnovšia trpká komédia Stanislava Štepku
28. 6. 2010 - 19.30 hod - veľká sála MsKS

Vstupné 11 €

VýSTAVy
VýSTAVA SôcH

ladislav Staňo ml. a ladislav Staňo st.
1. 6. - 30. 6. 2010 - Malá galéria MsKS

VýSTAVA roČNÍKoVýcH PrÁc 
ZUŠ MicHAloVcE 

14. 6. - 25. 6. 2010 - Galéria ZOS Michalovce 

11. 6. piatok – 19,30 hod.
12. 6. sobota – 20,15 hod.
13. 6. nedeľa – 19,30 hod.
NEZAbUDNi NA MŇA  USA / 2010 /128min./
/romantická dráma/  Premiéra
Vstupné: 2.40€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

13. 6. nedeľa – 16,00 hod.
PlANÉTA 51   VB, ŠPANIELSKO /91min./
  /animovaná komédia/
Vstupné: 2.10€            Mládeži prístupný Slovenský dabing

16. - 19. 6. streda, štvrtok, piatok, sobota – 19,30 hod.
20. 6. nedeľa – 16,00 a 19,30 hod.
PriNc Z PErZiE: PiESKy ČASU   USA / 2010 /117min./
/akčný dobrodružný veľkofilm/  Premiéra
Vstupné: 2.60€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

23.- 27. 6. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa  – 19,00 hod.
SEX V MESTE 2 USA/2010/146min./
/romantická komédia/  Premiéra
Vstupné: 2.80€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

mestské kultúrne stredisko

Program kina centrum

Dva tÝŽDne v kultúRe michalovčan informuje

Supertrieda je umelecký pro-
jekt pre všetkých žiakov a peda-
gógov  základných  a  stredných 
škôl.  Do  tohto  projektu  sa  pr-
výkrát  zapojila  aj  škola  na  Ul. 
T.J. Moussona v Michalovciach. 
Bola to IX.C trieda. Z krajského 
semifinálového  kola  postúpila 
vo  svojej  kategórii  do  celoslo-
venského finále SUPERTRIEDY.

V PKO v Bratislave si 27. mája 
naši  „CEČKÁRI“  vybojovali 
prvé miesto za šikovnosť, spon-
tánny prejav a skvelý výkon. Žia-
ci preukázali spoluprácu, kama-
rátstvo, tanečné a inštrumentál-
ne zručnosti. Sami tvorili hudbu, 
texty,  spievali,  hrali  na  rôznych 
hudobných  nástrojoch  na  tému 
„Jeden za všetkých, všetci za jed-
ného“.  Niekoľkomesačná  snaha 
žiakov  pod  vedením  umeleckej 

vedúcej  Mgr.  Jany  Gombitovej 
a v spolupráci s triednou učiteľ-
kou  Mgr.  Danielou  Rudášovou 
priniesla  svoje  sladké  ovocie. 
Trieda IX.C získala aj titul „AB-
SOLÚTNY  VÍŤAZ  SUPER-
TRIEDY  SLOVENSKA  za  rok 
2010. Odmenou pre žiakov bolo 
získanie voľného vstupu na hu-
dobný portál Naxos Music Lib-
rary od internetovej spoločnosti 
na  obdobie  jedného  školského 
roka pre celú školu. 

Žiaci  vytvorili  jedno  vyni-
kajúce predstavenie, ktorým re-
prezentovali nielen svoju školu, 
ale aj mesto Michalovce. Touto 
cestou ďakujeme nášmu zriaďo-
vateľovi  MsÚ  v  Michalovciach 
za  finančný  príspevok  na  túto 
akciu.

Mgr. Daniela Rudášová

absolútna supertrieda 

Do stavu manŽelského vstúPili tieto snúBenecké PáRy:

 Marián Karšňák 
a Viera Mrázová

Ing. Jozef Baboš  
a MUDr. Jaroslava Čurmová

Luis Fernando Diaz Romero 
a Erika Pallaiová

Marcel Chocholatý 
a Miroslava Sedlická

Už  o  dva  týždne,  v  piatok 
25.  júna  presne  o  14:00  otvorí 
po  prvý  raz  svoje  brány  East-
hetic  festival.  Na  Zemplínskej 
šírave  v  stredisku  Lúč  bude 
nasledujúce dva dni až do sko-
rého nedeľňajšieho rána doslo-
va  pretlak  kultúry.  O  hudobný 
program  sa  postará  francúzska 
skupina Nôze, maďarskí Realis-
tic Crew či českí WWW. Domá-
cu scénu zastúpia okrem iných 
aj  Lavagance,  Talkshow,  Chiki 
liki tu-a, Puding pani Elvisovej, 
Marián Čekovský, Vec, Zverina, 
Haf  či  dídžeji  B-Complex  a  L 
Plus. Easthetic festival poskytne 
priestor  aj  fanúšikom  tanečnej 
hudby a  to pod druhým stage-
om Nu Spiritu DJ-a Kineta. 

Na svoje si však neprídu iba 
fanúšikovia  kvalitnej  hudby. 
Návštevníci  si  budú  môcť  po-
zrieť  i  filmy,  zúčastniť  sa  ma-
liarskych  i  sochárskych works-
hopov,  vyskúšať  si  streetart. 
Svoje  fotografie  z  koncertov 
predstaví  fotograf  Igor  Daniš. 
Priestor dostanú aj divadelníci, 

konkrétne  pantomimická  sku-
pina  DETO,  študenti  DAMU 
z  Prahy,  či  košickí  divadelníci 
združení okolo herca Petra Ci-
bulu. Návštevníci podujatia za-
žijú tiež dva dni plné literatúry 
v  literárnom  cirkuse.  V  rámci 
festivalu  vystúpia  spisovatelia 
Marek  Vadas,  Agda  Bavi  Pain, 
Eman  Erdélyi,  Vlado  Janček 
a Ondřej Mrázek. V literárnom 
cirkuse  sa  predstavia  aj  vý-
tvarníci Igor Ondruš, Katarína 
Slaninková  a  Dalibor  Kristek 
či africký bubeník Thierry. Mo-
derátorskú taktovku nad umel-
cami bude počas dvoch festiva-
lových  dní  držať  známy  Dado 
Nagy. Návštevníci sa môžu tešiť 
na  literárnu  čitáreň,  besedy  so 
spisovateľmi,  špeciálne  kníh-
kupectvo, literárne kino i súťaž 
v literárnej improvizácii. 

Permanentky na premiéro-
vý  Easthetic  festival:  music  & 
multimedia  art  days  sa  v  sieti 
Ticketportal  predávajú  v  júni 
za 17 eur. Na mieste bude  lís-
tok stáť 19 eur.                         ts

šírava ožije
easthetic festivalom

Svetový  deň  mlieka  v  rámci 
projektu Zdravá škola sa stal na 
Základnej  škole  na  Ul.  Švermu 
už  tradíciou.  Prečo?  Lebo  kto 
chce  byť  zdravý,  mal  by  zjesť 
denne  štyri  mliečne  výrobky. 
Tento rok sme si ho naplánovali 
na 24. máj. 

Každoročne  sa  snažíme 
o  spestrenie  tohto  dňa  novými 
aktivitami,  ale  začiatok  je  vždy 
rovnaký  –  ranná  prednáška 
o  mlieku,  v  ktorej  si  pripomí-
name jeho dôležitosť pre ľudský 
organizmus.  Teraz  sme  začali 
o čosi skôr. Žiaci I. stupňa spo-
lu s vychovávateľkami ŠKD pri-
pravovali „ozdoby“ z mliečnych 
produktov  na  „Mliečny  strom 
zdravia“. V deň „D“ sa pri ňom 
stretli  vo  vestibule  školy  v  do-

poludňajších  hodinách.  Pozre-
li  si  krátky  kultúrny  program 
a  zasúťažili  si.  Odmenou  pre 
víťazov bolo, samozrejme, mlie-
ko  a  mliečne  výrobky.  Potom 
nasledovala  v  školskej  jedálni 
ochutnávka  mliečnych  nápojov 
a  jahodového kokteilu pre všet-
kých žiakov školy. Pred ich zrak-
mi ho pripravovali piatačky pod 
vedením pani učiteľky Mgr. Ber-
tičovej. Pre tých, ktorých ochut-
návka  oslovila,  boli  pripravené 
recepty mliečnych nápojov.

Záver  dňa  patril  prekvape-
niu.  Pripravili  ho  spoločnosti 
Humenská  mliekareň  a.s.  a  Sy-
ráreň  Bel  Slovensko  a.s.  Vďaka 
ním si všetci žiaci školy odniesli 
domov mliečny výrobok. 

PaedDr. M.Tóthová

svetový deň mlieka

vítame meDzi nami našich najmenších:

Nela Rebejová

B l a h o ž e l a n i e
Dňa 4. 6. 2010 si pripomenuli 50 rokov 

spoločného života manželia 

ANNA A JÁN MUcHoVci 

Pri tejto príležitosti im do ďalších spoločných dní želáme 
pevné zdravie, božie požehnanie a vzájomné porozumenie. 

Synovia Gabriel a Peter s rodinami.
 Za všetkých, starkých bozkáva najmladší vnuk Lukáško.

spoločenská rubrika

Pavol Šumyla, 69-ročný
Paulína Babošová, 85-ročná
Metod Tereska, 68-ročný
Milan Maťaš, 69-ročný
Alžbeta Vasiľková, 86-ročná
Božena Ághová, 66-ročná

navŽDy sme sa Rozlúčili s tÝmito oBčanmi nášho mesta

Zábavné, zaujímavé a poučné popoludnie prežili deti Školského klubu 
v Základnej škole, Krymská 5 v Michalovciach. V spolupráci s prísluš-
níkmi Policajného zboru v Michalovciach si hravým spôsobom precvi-
čili nielen vedomosti z dopravnej výchovy, ale mali možnosť pozrieť si  
aj ukážky z výcviku policajných psov. Cieľom týchto aktivít bolo deťom 
spríjemniť Medzinárodný deň detí, pútavou formou priblížiť prácu 
a význam polície a predovšetkým ich poučiť o bezpečnosti na cestách 
pred blížiacimi sa prázdninami.                        A. Milichovská

P o ď a k o v a n i e
Ďakujem MUDr. Benjamínovi Bančejovi, 
primárovi MUDr. Františkovi Farkašovi 
a pracovníkom ortopedického oddelenia 

NsP Š. Kukuru v Michalovciach 
za ich profesionálny výkon a ľudský prístup 

v čase mojej operácie a liečby.  

Pacientka Zlatuša Popaďáková

Chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí prišli vyprevadiť 

MiKUlÁŠA TirPÁKA 

na jeho poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary.

manželka, syn, dcéra a vnučky

Zemplínska  knižnica  Gorazda 
Zvonického  v  Michalovciach  si  2. 
a 3.  júna pripomenula 85. výročie 
vzniku knižnice a to za účasti pred-
staviteľov  KSK,  primátora  mesta 
Michalovce,  pracovníkov  kultúr-
nych  zariadení,  bývalých  a  súčas-
ných pracovníkov knižnice.

Zemplínska  knižnica  oslávila 
svoje okrúhle výročie slávnostnou 
akadémiou v ktorej riaditeľka kniž-
nice Mgr. Maruničová vyhodnoti-
la činnosť obecných knižníc a  ich 
podiel na výchove a vzdelávaní či-
tateľov. Súčasťou akadémie bolo aj 
ocenenie najlepších obcí za účasti 
starostov,  ktorí  aj  napriek  zložitej 
finančnej  situácii  podporujú  čin-
nosť knižníc zo svojich rozpočtov. 
Riaditeľka knižnice zároveň poďa-
kovala bývalým riaditeľkám za ich 
prínos a rozvoj knižnice v uplynu-
lých  rokoch.  Ocenenia  sa  dostalo 
pani  Huňarovej,  pani  Korpovej 
a Mgr. Monike Šleisovej. Knižnica 
ocenila  aj  stálu  čitateľku  Alžbetu 

Kerestyovú milým pamätníčkom, 
v ktorom čitateľka archivuje všet-
ky podujatia knižnice.

Druhý  deň  osláv  začal  pre-
mietaním filmu z histórie kniž-
nice  až  po  súčasnosť  pod  náz-
vom  Knižnica  v  zrkadle  času. 
Program  pokračoval  pracov-
ným seminárom, kde riaditeľka 
Zemplínskej  knižnice  prezen-
tovala  účastníkom  zaujímavos-
ti  o  knižnici  od  jej  vzniku  1. 
februára  1925  až  po  súčasnosť.  
Mgr.  Maruničová  vyzdvihla 
účasť  všetkých  generácií  kni-
hovníkov,  ktorí  so  zapáleným 
srdcom a odborným prístupom 
zabezpečovali  kvalitu  knihov-
níckej práce v knižnici.

V  ďalšej  časti  programu  vy-
stúpili  so  zaujímavými  prednáš-
kami prof. Ján Šafin a Mgr. Maroš 
Demko. Súčasťou podujatia boli 
aj  výstavy  Dejiny  písomníctva 
a Regionálni autori a ich tvorba.

M. Maruničová

knižnica má 85 rokov

Dotĺklo Ti srdce a utíchol Tvoj hlas, 
navždy si odišiel, zanechal všetkých nás. 
Všetci si na Teba s láskou spomíname, 

tichý večný spánok zo srdca želáme 
a tichou modlitbou vrúcne objímame.
Dňa 10. júna uplynulo osem rokov, 

čo nás navždy opustil náš drahý 

ANToN MArGA
S láskou spomínajú 

manželka a dcéry s rodinami

Dňa 15. júna uplynú dva roky, 
čo nás navždy opustil milovaný 

manžel, otec, dedko a brat 

FrANTiŠEK lUKÁČ

Kto ho poznal, spomenie si, 
kto ho mal rád, nezabudne.

S láskou spomínajú manželka Božena, 
dcéra a synovia s rodinou, 

brat Gejza s manželkou

Dňa 17. júna 2010 si pripomenieme 
nedožité 54. narodeniny 

drahého manžela, otecka a dedka 

JUrAJA ŠEbU

Spomínajú manželka s deťmi, 
Martinom a Dankou, 

brat Ján s rodinou, svokra, 
švagor a švagriná 

Človek odchádza, ale všetko krásne 
čo nám dal, zostáva v nás.

Dňa 21. mája 2010 sme si pripomenuli 
prvé smutné výročie, keď Pán života 

a smrti povolal k sebe nášho milovaného

PhDr. oNDrEJA ToMoVČÍKA
Smútok a žiaľ v srdci máme, na teba s lás-
kou spomíname, len na krátky lúčime sa 

čas, vo večnosti zídeme sa zas.
s láskou spomínajú najbližší

S p o m i e n k y

Dňa 14. júna 2010 uplynie päť rokov, 
čo nás navždy opustila mamička a babička

 
MAGDAlÉNA TrEŠČANSKÁ

rod. ondilová

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
dcéra Monika s manželom, deti a Lydka
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Dva tÝŽDne v šPoRte
atletika

o PoHÁr PriMÁTorA MESTA 
II. ročník súťaže žiakov a žiačok 1. – 3.ročníkov ZŠ 

vo viacbojoch všestrannosti
16. 6. 2010, 9. 00 hod.

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

FutBal
FK ToPoľANy – STroPKoV

III. liga mužov-30. kolo, 13. 6. 2010, 10. 30 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524 

ŠK VrboVEc – NiŽNÁ rybNicA
III. A trieda mužov M ObFZ-28. kolo, 13. 6. 2010, 17. 00 hod.

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

o PoHÁr PriMÁTorA MESTA
V. ročník turnaja v malom futbale žiakov 

1. – 2. ročníkov michalovských ZŠ 
15. 6. 2010, 8. 30 hod.

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

hokejBal
PriMÁTor cUP MicHAloVcE 2010

I. ročník hokejbalového turnaja mužov
12. – 13. 6. 2010, 8. 00 hod.

Info: Mgr. Július Kmec, č. tel. 0917645859

in-line PolmaRatÓn
liGlASS liFEiNliNE ToUr 2010

7. ročník rýchlostných  pretekov, 13. 6. 2010 od 11. 30 hod.
Info: Ľubomír Kušnír, č. tel. 0908994662

jachtinG
o PoHÁr STAroSTU obcE KAlUŽA
Jachtárske preteky, 19. 6. 2010, 10. 00 hod.

Info: Gabriel Max, č. tel. 0907535404

juDo
MAJSTroVSTVÁ SloVENSKA MlADŠÍcH ŽiAKoV, 

ŽiAČoK A DrUŽSTiEV STArŠÍcH ŽiAKoV 
12. 6. 2010, 11. 00 hod.

Info: Viliam Kohút, č. tel. 0908362137

Plávanie
o PoHÁr PriMÁTorA MESTA

II. ročník súťaže žiakov a žiačok michalovských ZŠ v plávaní
18. 6. 2010, 9. 00 hod.

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

tuRistika
30. oDDiEloVý lETNý ZrAZ KST TUriSTA MicHAloVcE

12. 6. 2010, 8. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

KriVEc – STriHoVSKÁ PoľANA – SNiNSKý KAMEŇ
13. 6. 2010, 6. 00 hod.

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

rEGioNÁlNy lETNý ZrAZ TUriSToV
17. – 20. 6. 2010, 8. 00 hod.

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

PAPrTNý VrcH – VEľKý oSoJÍK
19. 6. 2010,  8. 00 hod.

Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

malý oznamovateľ
služby

•  Práca cez internet, zaškolenie, časová sloboda. www.extra-job.eu
•  Chcete schudnúť? – poradím. www.chudnete.sk/klik
•  Odstraňujeme vlhkosť murív, kanál a odpad (bágrik). 
  ( 0917 739 944
•  Vymaľujem byty, rodinné domy, kancelárie. Cena dohodou. 
  ( 0944 459 079
•  Zatepľovanie, fasády, plastové okná, dvere, garážové brány. Predaj, 

montáž. ( 0948 937 934, ( 0908 362 164
•  REVOLUČNÝ SPÔSOB ZATEPLENIA – ZATEPLENIE ZVNÚT-

RA!!!  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 053 441 4482, 0902 477 937 alebo www.emtrade.sk

Práca
•  Hľadáme lektora nemeckého jazyka. ( 0918 628 357
•  Basketbalový klub 1. BK Michalovce hľadá pracovníka na pozíciu 

referent. Bližšie informácie na www.1bkmi.sk v sekcii PRIHLÁS SA, 
alebo na ( 0903 883 886

•  Hľadáme  skúsených  mäsiarov  na  vykosťovanie  bravčových  pliec 
do Francúzska. Info ( 0907 082 835

kúpa – predaj – prenájom/byty, domy
•  Predám jednoizbový byt na Okružnej ulici v Michalovciach. 
  ( 0905 752 655
•  Predám zrekonštruovaný rodinný dom na Ulici Cyrila a Metoda 60, 

Michalovce. Cena 200 000 €. ( 0907 997 006
•  Ponúkam garáž do prenájmu (vhodná aj na skladovacie priestory). 
( 0915 641 010, ( 0904 189 566

•  Predám  alebo  vymením  3-izbový  byt  v  OV  na  Ulici  Štefánikovej 
s balkónom. Cena dohodou. Len vážny záujemca. ( 0905 543 770

•  Predám dvojizbový byt – 42 m2, 7. poschodie s balkónom a pivni-
cou v pôvodnom stave v Michalovciach, Ulica Martina Rázusa 2. 

  ( + 48/ 606 974 116, ( 0905 618 423
•  Predám garáž pri Chempiku s vysporiadaným pozemkom. 
  Kontakt: 0915 656 515

Rôzne
•  Predám veslový laminátový čln (vhodný pre rybárov). (  0907 534 726
•  Predám babetu - dvojrýchlostnú. Cena dohodou. ( 056 6423 168
•   Predám drevo - červený smrek – dosky, fošne – 5 m3 iba vcelku. 
  ( 0903 666 332
•  Predám príves (Sport Jacht) za osobným autom, nový kladkový šro-

tovník + kábel, vibračný elektrický stroj na výrobu tvárnic (rozmer 
45 cm x 30 cm). ( 0944 310 880

n lADiSlAV lEcHAN 
MAJSTroM SloVENSKA

Výrazný úspech a dobrú formu 
opätovne  potvrdil  v  Bánov-
ciach  nad  Ondavou  na  Me-
dzinárodných  majstrovstvách 
Slovenska  v  silovom  trojboji 
v tlaku na lavičke Ladislav Le-
chan, člen ŠK Zemplín Micha-
lovce. V konkurencii preteká-
rov  z  Čiech,  Poľska  a  Sloven-
ska výkonom 142,5 kg vo váhe 
do  82,5 kg  obsadil  1.miesto 
a  celkove  vo  svojej  kategórii 
obsadil  2.miesto.  Už  pred  tý-
mito  majstrovstvami,  ktoré 
boli  kvalifikačnými  pretekmi 
na  júlové  majstrovstvá  sveta 
do  Malajzie,  Ladislav  Lechan 
splnil na ne kvalifikačný limit.

                                          nk

n ĎAlŠÍ úSPEcH iVANy 
bUJDoŠoVEJ

V  uplynulých  dňoch  dosiahla 
výrazný medzinárodný úspech 
Ivana  BUJDOŠOVÁ,  členka 
Fitness  centra  Jána  Berdyho. 
Na Medzinárodných majstrov-
stvách Českej republiky vo Fit-
ness žien v Českých Budejovi-
ciach obsadila v kategórii Fit-
ness model 3. miesto. Už pred 
týmito pretekmi získala nomi-
náciu na majstrovstvá Európy, 
ktoré  budú  v  dňoch  11.  –  12. 
júna 2010 v Miláne.              nk

n  ToPoľANy NEHrAli
Cez víkend sa malo hrať pred-
posledné kolo tretej futbalovej 
ligy. Topoľany sa mali predsta-
viť vo Vyšnom. Celé kolo však 
bolo  preložené  na  náhradný 
termín.  Príčinou  boli  nespô-
sobilé  terény  i  záplavy.  Zatiaľ 
sa  termíny  neurčili  a  ako  to 
bude,  rozhodne  STK  pri  Vý-
chodoslovenskom futbalovom 
zväze.  Do  skončenia  súťaže 
chýba odohrať ešte dve kolá.

 ka

k r á t k o 
z o  š p o r t u

0800 123 456     www.t-com.sk    T-Centrum    

Ponuka Magio internetu Optik na 6 mesiacov zadarmo platí pri súčasnom objednaní služieb Magio TV Optik
(okrem programu Magio TV Optik Start) a Magio internet Optik (okrem programu Magio internet Optik 1 a Optik Mini) 
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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 nájmu nebytových priesto-
rov, nachádzajúcich sa v objektoch na:
A) Nám. slobody č. 1 v Michalovciach (budova B MsÚ)
B) Nám. osloboditeľov č. 8 v Michalovciach (predajňa UNICEF)
C) Ul. J. Hollého č. 9 v Michalovciach (Dom penzión pre dôchodcov)

2. priamy prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností
Mesto Michalovce týmto zverejňuje svoj zámer prenajať:
D) nebytové priestory v objektoch na Ul. Masarykovej  v Michalovciach (novostavby 

vedľa malometrážnych bytov)
E) nehnuteľnosť – 32 stĺpov verejného osvetlenie na Ul. J. Hollého, sídl. Stráňany a sídl. SNP
F) nehnuteľnosť - jeden otvor tvárnicovej trasy stavby „Regenerácia CMZ mesta Micha-

lovce – I. etapa“

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotno-
právnej lehote, do 30. júna 2010 do 12,00 hod., sú zverejnené 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

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. 81 v Michalovciach (budova B MsÚ Michalovce)
B) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb) 
C) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
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 – prízemná časť) 
J) Ul. športovej č. 31 v Michalovciach (Nová športová hala)
K) Ul. športovej č. 29 v Michalovciach (Zimný štadión)
L) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
M) Ul. muškátovej č. 16 v Michalovciach (Kotolňa)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotno-
právnej lehote, do 30. júna 2010 do 12,00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk


