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Projekt komplexne rieši rekon-
štrukciu verejného priestranstva 
Námestia slobody a Štefániko-
vej ulice. Jeho súčasťou je okrem 
vybudovania cyklotrasy, rekon-
štrukcie cesty a parkoviska s kol-
mým státím po oboch stranách aj 
rekonštrukcia chodníkov, spevne-
ných plôch pre peších, vybudova-
nie nového a rekonštrukcia exis-
tujúceho verejného osvetlenia, 
obnova terasy na zhromažďovanie 
občanov a nová fontána. Hranicu 
medzi parkoviskom a cyklistickou 
trasou bude tvoriť zelený pás s vý-
sadbou nových stromov, pôvodný 
zastaralý porast bude nahradený 
okrasnou účelovou zeleňou.

Mesto tak pokračuje v obno-
ve centrálnej mestskej zóny. Sta-
vebné úpravy sú navrhnuté tak, 
aby kontinuálne nadväzovali 
na existujúce Námestie oslobo-
diteľov a tvorili jednoliaty celok.

„Celé námestie by sa malo 
výrazne zmeniť. Verím, že to 

bude opäť pekné a k spokojnosti 
všetkých Michalovčanov. Bude 
tu nová tzv. chodníková fontána, 
opravia sa všetky priestranstvá, 
kde sa pôvodný povrch nahra-
dí novým. Pribudnú parkovacie 
plochy, priestor pre cyklodráhu aj 
oddychové zóny. V rámci rekon-
štrukcie sa vymenia aj vodovodné 
a kanalizačné rozvody,“ vysvetlil 
primátor Viliam Záhorčák. 

Ako prvé sa robia búracie prá-
ce na Štefánikovej ulici, následne 
do tohto územia vstúpia vlastní-
ci, resp. správcovia podzemných 
vedení, aby zrealizovali opravu 
kanalizačných prípojok, uložia 
nové káblové NN vedenia a ká-
belovody. Nová kanalizácia od 
budovy hlavnej pošty smerom 
k Zemplínskej knižnici G. Zvo-
nického odstráni problém pravi-
delného zaplavovania chodníka 
po výdatnejších zrážkach. 

Projekt zahŕňa aj vybudova-
nie voľného prístupového bodu 

do siete internet na Námestí 
slobody pre návštevníkov mesta, 
či okoloidúcich občanov mes-
ta. To znamená, že ktokoľvek 
s laptopom, PDA či mobilom 
sa v danom území môže pripo-
jiť a pracovať vymedzený čas 
v sieti internet. Novinkou bude 
infokiosk umiestnený v tomto 
území. Ten bude slúžiť na vyhľa-
dávanie informácií v mestskom 
elektronickom informačnom 
systéme, ale aj zadávanie po-
žiadaviek elektronickou cestou. 
Na zabezpečenie udržateľnosti 
zrekonštruovaných priestorov, 
bezpečnosti a poriadku poslúžia 
nainštalované kamery mestskej 
polície. 

Zhotoviteľom stavby je firma 
Chemkostav a. s. Michalovce. 
Doba realizácie je podľa zmluvy 
naplánovaná na 12 mesiacov, ale 
dodávateľ stavby predpokladá 
ukončenie prác do konca roka.

Iveta Palečková

Začala sa rekonštrukcia 
námestia slobody

V tomto roku získalo mesto nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu Námestia 
slobody a časti Štefánikovej ulice vo výške takmer 1,6 milióna eur z Regionálneho ope-
račného programu. Mesto sa bude podieľať na financovaní projektu vlastnými prostried-
kami vo výške viac ako 100 tisíc eur. V týchto dňoch sa naplno rozbehli stavebné práce. 

Klub dôchodcov Jednota 
Michalovce a Mestský úrad 
Michalovce boli v uplynulých 
dňoch organizátormi Špor-
tových hier dôchodcov. Kvôli 
nepriaznivému počasiu sa táto 
olympiáda seniorov odohrávala 
v telocvični IV. základnej školy 
na Komenského ulici. Druhého 
ročníka súťaže v netradičných 
športových disciplínach sa zú-
častnilo sedemdesiat päť dô-
chodcov, ktorí súťažili v behu, 
v hode na basketbalový kôš, 
v prekážkovom behu s vajíč-
kom a fúrikom, v hode na ku-
želky a v stolnom tenise. 

Cieľom podujatia nebo-
lo lámať rekordy, ale prejaviť 
športového ducha a zabudnúť 
na starosti, ktoré prináša staro-
ba. Michalovskí dôchodcovia 
ukázali, že rozhodne nepatria 
do starého železa a aj v pokro-
čilom veku sú schopní podávať 
hodnotné športové výkony. 
Najstaršou účastníčkou pod-
ujatia bola 77-ročná Romana 
Jacková, ktorá sa i v súčasnej 
dobe aktívne venuje športo-
vaniu. Po absolvovaní jed-
notlivých športových aktivít 
sa všetci dôchodcovia stretli 
v školskej jedálni, kde si pochu-
tili na výbornom guľáši.

Ivan Pšenko

olympiáda dôchodcov
Od 3. do 13. júla prežili deti 

nezabudnuteľné chvíle s nový-
mi kamarátmi a táborovými 
vedúcimi pri Zemplínskej šíra-
ve. Desať detí z michalovských 
základných škôl bolo týmto 
spôsobom odmenených za vý-
borné výsledky 
v priebehu škol-
skej dochádzky.

Táborové akti-
vity boli zamerané 
na vzájomné po-
znávanie kultúry, 
zvykov a jazyka 
jednotlivých ná-
rodov. Deti spolu-
pracovali a súťa-
žili v národnostne 
zmiešaných sku-
pinách, čo prispe-
lo k vytvoreniu 
mult ikultúrnej 
komunity. Počiatočná komu-
nikačná bariéra, ako aj ostych 
či pasivita, boli rýchlo preko-
nané. Veľkému ohlasu sa tešili 
spoločné zábavné hry v kruhu, 
kde bolo cítiť silnú táborovú 
spolupatričnosť. Na utvorenie 
nových priateľstiev slúžila tá-
borová pošta a hra na anjelov, 

v ktorej deti každý deň prejavo-
vali priazeň inému človeku. Vo 
veselej atmosfére sa deti zúčast-
ňovali všestranne zameraných 
aktivít, či už to bola umelecká 
tvorba, športovo - zábavné hry, 
plávanie, tanec alebo karaoke. 

Nikto nezabudne ani na baló-
novú vojnu a bláznivé športo-
vé súťaže. Všetkých nadchlo aj 
maľovanie tričiek. Oblečení vo 
svojich vlastnoručne vyrobe-
ných dielach potom rady trá-
vili spoločné chvíle. Aj pri pre-
zentáciách jednotlivých štátov 
a dramatizácii rozprávok boli 

účastníci tábora skutočne in-
venční. Humorne ladené scén-
ky rozosmiali všetkých divákov. 
Výlety na Morské oko, do Zem-
plínskeho múzea, do Košíc 
a do Vodného sveta vo Svidníku 
spestrili program. Desať dní sa 

končilo nostalgic-
kým táborákom 
a prezentáciou 
fotografií.

Vďaka za to 
všetko patrí or-
ganizátorom: Ing. 
Kataríne Poláko-
vej, Mgr. Ivanovi 
Pšenkovi a Mgr. 
Valérii Kocúrovej, 
ako aj všetkým 
táborovým vedú-
cim: Jane Gom-
bitovej, Bc. Márii 
Ľašovej, Bc. Ga-

briele Hatalovej a Matúšovi Vet-
recinovi.

Na budúci rok bude desať 
ďalších usilovných michalov-
ských detí hosťom v niektorom 
z partnerských miest. Nechaj-
me sa teda prekvapiť.

Mgr. Ivana Porvazníková
vedúca letného tábora

medzinárodný letný tábor 
Prázdniny sa pre 48 tínedžerov z Jaroslawi, Vyškova, Užhorodu, Sátoraljaújhely a Mi-
chaloviec začali aktívne. Umožnilo im to mesto Michalovce ako tohtoročný organizá-
tor putovného medzinárodného letného tábora pre deti z partnerských miest. 
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Pivný Veľkofest
6. augusta 2010 / piatok

15.30 hod. – Námestie osloboditeľov

Moderátor: Pinďo
Hostia: HEX, Rocka Rolla, Marián Čekovský

Vstup zadarmo

Obec Klokočov a OZ ŠÍRAVA Klokočov
vás pozývajú na 

XXXIV. ročník cezpoľného behu
Klokočovská „5“

v nedeľu 1. augusta 2010 o 15.00 hod.

Hlavná cena: osobný automobil Renault Thalia
Prihlášky: Milan Karšňák, tel: 056 6492 202, 0908 986 037

Obecný úrad v Iňačovciach, 
Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko 

a Matica Slovenská 
vás pozývajú na oslavy

2. výročia slávnostného otvorenia 
turisticko – náučného chodníka

Náučný chodník vtáčím rajom,
ktoré sa uskutoční 25. júla 2010

v obci Iňačovce so začiatkom o 10.30 hod.

Na Námestí slobody sú stavebné práce v plnom prúde.                               Foto: Michal Oros



�aktuality – náZory
z pera viceprimátora

Existujú témy ľahšie, ale aj témy, na ktoré sa ťažšie odpovedá. Jed-
nou z častých otázok, ktoré sú dnes smerované k samospráve, je súvis 
so zmenou väčšinovej politickej štruktúry na parlamentnej úrovni. Od 
toho sa odvíjajú všetky otázky k fungovaniu štátu, štátnych ustanoviz-
ní a jej vplyv na fungovanie samosprávy. 

Slovensko je mladou demokraciou a aj povedomie ľudí zaostáva 
trocha za skutočnosťou. Chcem preto objasniť niektoré kľúčové súvis-
losti, i keď pre niekoho to môže byť opakovanie známych skutočností. 

Parlamentnými voľbami si volíme svojich zástupcov do najvyššieho 
legislatívneho orgánu štátu na základe sympatií k politickým stranám. 
Prípadným označením preferenčných hlasov môžeme zmeniť kandi-
dátnu listinu tej strany, ktorú sme si zvolili. Väčšina v parlamente je 
schopná zostaviť vládu, výkonný orgán regulácie života celej spoloč-
nosti na štyri roky. V zákonotvornom systéme vláda navrhuje zákony 
pre fungovanie spoločnosti, ktoré vychádzajú z hodnotového rebríčka 
politických strán parlamentnej väčšiny. 

Návrhy zákonov môžu predkladať poslanci alebo skupina poslancov, 
lenže k jeho platnosti a odsúhlaseniu je potrebný súhlas nadpolovič-
nej väčšiny poslancov. Pri predkladaní návrhov opozičných poslancov 
v poslaneckom zbore je to skoro nemožné. Poslanci národnej rady nie 
sú priamymi nadriadenými ani poslancom samosprávnych krajov ani 
ich predsedom. Aj na tejto úrovni funguje zastupiteľský orgán - zastu-
piteľstvo samosprávneho kraja, ktoré rozhoduje o použití prostriedkov 
svojho rozpočtu na záležitosti spojené s fungovaním kraja. Vo voľbách 
platí väčšinový princíp - zvolený je ten kandidát, ktorý dostal najviac 
hlasov. Pri voľbách do krajských zastupiteľstiev a do zastupiteľstiev 
miest a obcí nemusíme voliť podľa straníckeho princípu, ale podľa dô-
very ku človeku, ktorého chceme v zastupiteľskom orgáne mať.. 

Z tohto stručného sumáru je jasné, že po parlamentných voľbách sa 
môžu meniť predstavitelia štátnych ustanovizní, špecializovanej štát-
nej správy a organizácií riadených štátom. 

Tieto voľby však nemajú priamy personálny vplyv na kraje, mestá 
a obce. Voľby do krajských samosprávnych orgánov boli minulý rok. 
Voľby do mestských a obecných orgánov sa budú konať 27. novembra 
2O1O. Častý povzdych po každých voľbách - „môj hlas nič nezmení“ je 
len falošným uspokojením sa. Každý platný hlas sa v každých voľbách 
počíta. Ich výsledok rozhoduje o smerovaní mesta, kraja a štátu. Lepší 
systém zatiaľ nikto nezostavil. Dôsledky svojej aktivity alebo pasivity si 
ponesie každý občan tohto mesta, kraja a štátu. 

Zaprajme novému parlamentnému zboru dobré fungovanie a čo 
najlepšie zákonné pravidlá pre dobré fungovanie spoločnosti. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora  

Časté otázky po parla-
mentných voľbách

Amfiteáter pod Hrádkom bol dlhoročným problémom mesta. Aj na-
priek tomu, že sa v týchto priestoroch neusporadúvali žiadne podujatia, 
technické služby sa o objekt starali, čo si vyžadovalo nemalé finančné 
prostriedky. Preto sa mesto rozhodlo, že amfiteáter dá do prenájmu aj 
s priľahlou časťou pozemkov. Súčasný nájomník má v zmysle nájomnej 
zmluvy rozšírené povinnosti. A tie si aj plní. Odstránil náletové dreviny 
v areáli amfiteátra, opravil oplotenie a opravil fasádu objektov, ktoré 
pôvodne slúžili ako pokladnice pri vstupe do amfiteátra.                   nč

V michalovskom reformo-
vanom kresťanskom kostole sa 
uskutočnil Koncert kresťanských 
piesní a žalmov. Účinkovali hu-
dobné telesá Michalovského 
reformovaného zboru, zborový 
spevokol Soli Deo glória, zbo-
rová mládež, hudobná skupina 
PF (príležitostná formácia) a hu-
dobná skupina Rogate. Na kon-
certe zazneli piesne, ktoré sa stali 
pozvánkou k ešte väčšej horli-
vosti viery. Celé podujatie otvo-
ril zborový kurátor Ing. Jaroslav 
Bánoci. Pripomenul dôležité 
zastávky v živote zboru. Privítal 
prítomných veriacich zo zborov 
seniorátu, aj veriacich z jednot-
livých cirkví v Michalovciach. 
Na kresťanskom koncerte pred-

niesla úvodnú modlitbu dlhoroč-
ná členka zborového spevokolu 
Mária Iľková. Spevokol Soli Deo 
glória viedol Ing. Juraj Tichý. 
Zarezonovalo už jeho desaťroč-
né vedenie spevokolu. Zborovú 
mládež viedol Ing. Blažej Knežo 
a Jakub Tichý. Hudobnú skupinu 
PF viedol Ing. Juraj Tichý, hu-
dobnú skupinu Rogate Ing. Peter 
Bánoci. Koncert kresťanských 
piesní a žalmov bol nezmazateľ-
ným príspevkom pre duchovný 
život seniorátu a nášho mesta 
Michalovce. Potešila nás návštev-
nosť, zároveň zaviazala k ďalšej 
zodpovednej práci. Vďaka Bohu 
za čas a priestor v našom kostole, 
v našom meste. 

Mgr. Juraj Gajdošoci

koncert kresťanských 
piesní a žalmov

Z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených v rámci bodu „Interpe-

lácie“ a XXI. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 27. 4. 2010 - dokončenie

Mgr. Ján Várady:

1. Moja prvá interpelácia smeruje na odbor informatizácie 
a grantov, resp. aj na odbor výstavby, ŽPaMr. Chcem vysloviť po-
ďakovanie za pekne pripravené a schválené projekty v rámci re-
gionálneho operačného programu „regenerácia sídiel – prioritná 
os č. 4.1a“, ktoré umožnia z fondov EÚ rekonštruovať, regenero-
vať a revitalizovať námestie slobody, Štefánikovu ulicu a satelit-
né uličky nadväzujúce na CMZ a pešiu zónu. V súvislosti s týmto 
rOP, ale aj inými podobnými, chcem vyššie spomenuté odbory 
upriamiť aj na nepekné a zanedbané priestory (viac ako 20 rokov) 
za bývalým „družstevným domom“ až po stále rozostavanú bu-
dovu Tržnice. Tiež „parkovisko“ – verejné priestranstvo medzi 
MsKS a Elánom nerobí nášmu centru pekné meno. Viem aj to, 
že v uvedených lokalitách nie sú všetky pozemky – parcely majet-
kom mesta, ale verím, že po dohode s majiteľmi sa riešenie nájde. 
Projektová a predprojektová príprava by sa mohla začať skôr, aby 
sme boli včas pripravení na nové rOP, ich variabilné prioritné osi 
a ďalšie „výzvy“.

Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru 
informatizácie a grantov MsÚ:

Regionálny operačný program – prioritná os č. 4.1a je za-
meraná na regeneráciu verejných priestranstiev, ale základnou 
podmienkou výzvy je implementácia minimálne štyroch opráv-
nených aktivít. Súčasťou oboch projektov - schválenom pod ná-
zvom „Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce 
ako aj podanom „Regenerácia satelitov centrálnej mestskej zóny“ 
sú aktivity – rekonštrukcia miestnych komunikácií a dopr. sub-
systémov, výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklotrás, re-
konštrukcia a výstavba verejného osvetlenia a výstavba verejných 
priestranstiev – verejná zeleň a imobiliár. V oboch projektoch 
je mesto vlastníkom dotknutých území. Projekt regenerácie uve-
dených parkovísk by nespĺňal základnú podmienku minimálne-
ho počtu oprávnených aktivít, nakoľko parkoviská patria medzi 
subsystémy miestnych komunikácií a tvoria len časť jednej ak-
tivity. V projekte je nutné vykázať merateľné ukazovatele, ktoré 
sú súčasťou hodnotiacich kritérií projektu, mesto by týmto pro-
jektovým zámerom nedokázalo naplniť merateľné ukazovatele 
žiadosti.

2. Táto interpelácia je zameraná na pána primátora, poslan-
cov KSK, poslancov MsZ Michalovce a komisie dopravy a miest-
nych komunikácií. Odbor výtavby, ŽPaMr zatiaľ neangažujem, 
pretože ide konkrétne o komunikáciu miestnu, ale z hľadiska 
správy a majetku patriacej VÚC-ke (KSK). V súvislosti so spo-
platnením nielen diaľnic, ale aj ciest 1. triedy elektronickým 
mýtom, od začiatku roka 2010 pribudol na Ulici kapušianskej 
počet ťažkotonážnych áut tranzitnej nákladnej dopravy (TIr) 
na viac ako dvojnásobok. Tento počet nákladných áut, ktoré sa 
takto vyhýbajú úseku cesty 1. triedy V. nemecké – Michalovce, 
stúpa každým mesiacom viac a viac. Obzvlášť v rannej a popo-
ludňajšej dopravnej špičke tak vznikajú neurózne situácie, kto-
ré končia aj dopravnými kolíziami. Keďže Sobranecká cesta je 
hlavnou cestou, chudáci šoféri na vedľajšej ceste – Kapušianskej 
ulici, môžu len nadávať, zúfalo čakať na pomalé posúvanie sa 
kolóny, ba často aj riskovať. najhoršia situácia je počas rannej 
špičky medzi 7.00 – 8.00 hod. a popoludní medzi 14.00 – 15.00. 
Situáciu komplikuje ešte aj množstvo áut zamestnancov firmy 
yaZaKI, ktorí tiež práve v popoludňajšej špičke zahusťujú do-
pravu. Viem, že rokovania ohľadom riešenia dopravnej situácie 
v danej lokalite už začali, vedenie mesta už jednalo s vedením 
yaZaKI, ale semafory na križovatke pred ich závodom to ne-
vyriešia. Tu bude potrebný komplexnejší prístup a postup aj 
s ďalšími dotknutými a nadriadenými orgánmi (dopravná po-
lícia, VÚC KSK, ba až ministerstvo dopravy). Bude potrebné 
výhľadovo do ďalšieho plánovacieho obdobia pripraviť projek-
tovú dokumentáciu na dopravný obchvat celej danej mestskej 
štvrti Vrbovec, ktorý mimochodom už pred 30-timi rokmi na 
bývalom IBV Michalovce (odbore dopravy) bol v štádiu prípra-
vy. Verím v ochotu a dobrú vôľu poslancov a ďalších odborníkov 
pomôcť občanom mesta, ale aj šoférom a dopravcom stredného 
a južného Zemplína. 

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru 
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:

V uplynulých dňoch došlo k viacerým rokovaniam za účasti 
Mesta Michalovce, Okresného a krajského dopravného inšpekto-
rátu, Slovenskej správy ciest Košice, Správy ciest KSK Košice, Kraj-
ského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice 
a zástupcov firmy Yazaki v Michalovciach. Na týchto rokovaniach 
bola prezentovaná ochota problém riešiť. Momentálne sa spracú-
va projektová dokumentácia, od ktorej sa bude odvíjať technické, 
ekonomické a časové riešenie dopravnej problematiky križovatiek 
ciest I/50 (Užhorodská ul.) – II/555 (Kapušianska ul.) a križovatky 
I/50 – prístupová komunikácia k výrobnému závodu Yazaki. Ob-
chvat, o ktorom sa zmieňujete, vzhľadom na blížiaci sa termín za-
čatia výstavby diaľnice, ktorá sama o sebe bude obchvatom, je teraz 
nerealizovateľný.                       Koniec

nOVIny MISTral,
ŠPOrTOVÉ SPráVy a MaGaZÍn KSK 

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 
a reprízy denne každú párnu hodinu 

ŽIHadlO
Phdr. Beáta Ostoverchá – repríza z 29. 1. 2010

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

ZáZnaM
Konferencia ZMOSu – repríza zo 17. 4. 2010

denne od 14.00 hod.

TElEVÍZIa MISTral MICHalOVCE
aj na www.michalovce.sk a www.tvmistral.sk

Miestny klub Českého spolku 
v Michalovciach hodnotil na svo-
jej výročnej schôdzi doterajšiu 
činnosť. Nebola to ľahká úloha. 
Kronika vedená za posledných 
päť rokov dokladuje nespočetný 
počet akcií. Všetky vymenovať 
nemôžeme, ale za zmienku stoja 
oslavy výročia vzniku našej spo-
ločnej republiky, ktorý si každý 
rok 28. októbra pripomíname. 
S poľutovaním konštatujeme, 
že aj napriek zlepšeným vzťahom 
medzi našimi národmi Slovenská 
republika neuznáva tento termín 
za svoj národný štátny sviatok. 
Miestny klub Českého spolku 
nemalou mierou prispieva práve 
k tomu, aby naše vzájomné vzťa-
hy boli bez rušivých momentov.

Naša spolupráca s Maticou 
slovenskou a so Zemplínskym 
osvetovým strediskom viedla 

k bohatej účasti  Michalovčanov 
na spomienkových oslavách 
života a úmrtia generála M. R. 
Štefánika. Rovnako tak výstavy 
uskutočňované v Zemplínskom 
múzeu obohacovali kultúrny 
život občanov mesta a okresu. 
Nedá sa nepripomenúť súčin-
nosť s mestskou knižnicou a zá-
kladnou umeleckou školou. Rád 
by som vyjadril poďakovanie 
pracovníčkam týchto inštitú-
cií za zapájanie predovšetkým 
školskej mládeže do získavania 
znalostí dejín našich národov. 

Činnosť Miestneho klubu 
Českého spolku Košice v Mi-
chalovciach bola bohatá a pes-
trá. Listovanie v kronike vzbu-
dzuje spomienky a nostalgiu, ale 
dodáva aj nové sily a odhodlania 
k ešte úspešnejším výsledkom.

PhDr. Miroslav Krejčiřík

český spolok bilancoval

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie 
Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s. 

ďakuje sponzorom

Lige proti rakovine SR, pobočka Michalovce
- za zakúpenie inštrumentária na laparoskopické operácie 

Spoločnosti VAMIKO s.r.o. Michalovce 
a EUROSPAN, s.r.o. Michalovce

- za materiálnu pomoc pre vybavenie pôrodnice 
MUDr. Stanislav FILKOR, primár

Je tomu už pätnásť rokov, čo 
si týmto podujatím športová ve-
rejnosť spomína na môjho otca 
- Štefana Nadzama. Stretávajú sa 
na ňom futbaloví priaznivci, ale 
aj ľudia, ktorí milujú futbal tak, 
ako ho miloval môj otec. Rodina 
a futbal boli jeho najväčšie lásky 
v živote. Ostal im naplno verný 
až do svojho konca.

Je potešiteľné, že všetci, kto-
rí sa prišli pozrieť na Memoriál, 
mali stále na čo spomínať. Naj-
väčšiu zásluhu na tom, že sa toto 

podujatie nepretržite koná od 
roku 1996, má futbalový nadše-
nec Štefan Czetö. Patrí mu veľké 
ĎAKUJEM. Zároveň sa chcem 
poďakovať všetkým sponzorom, 
bez ktorých by každoročné zor-
ganizovanie Memoriálu nebolo 
možné. Rok čo rok pomáhajú pri 
usporadúvaní tohto podujatia. 

Chvíle v kruhu športových 
priaznivcov sú tou najkrajšou 
spomienkou na človeka, ktorý 
žil pre futbal. 

Dcéra Iveta

Pätnásty ročník memoriálu 
krásnou spomienkou

Nájomcovia mestských by-
tov na Mlynskej ulici, známej 
ako Angi mlyn si dlhodobo 
neplnili svoje povinnosti voči 
mestu a nenahlasovať všetky 
zmeny, predovšetkým zmeny 
v počte spolubývajúcich osôb. 
Tieto skutočnosti viedli k tomu, 
že prehľad o bývajúcich v jed-
notlivých bytoch sa javil ako ne-
hodnoverný. V druhej polovici 
roka 2009, v rámci činnosti te-
rénnych komunitných pracov-
níkov, mesto postupne prevero-
valo reálne užívanie nájomných 
bytov nájomníkmi a spolubý-
vajúcimi osobami. Na základe 
identifikácie a spracovaných 
zoznamov bolo potom uzatvo-
rených 100 nových nájomných 
zmlúv na dobu určitú do 30. 
júna tohto roka. V tom čase bolo 

zároveň pripojených približne 
40 domácností na legálny odber 
elektrickej energie pre domác-
nosť. Na ďalšie obdobie, teda od 
1. júla 2010 do 31. januára 2011 
mesto predĺžilo nájomný vzťah 
len u tých nájomníkov, ktorí 
si v predchádzajúcom období 
poctivo platili nájomné a služby 
poskytované s bývaním. Jednalo 
sa o 27 nájomníkov. Voči užíva-
teľom bytov bez platnej nájomnej 
zmluvy vlastník uplatní príslušné 
právne prostriedky až po vypra-
tanie z bytu. Bez platnej nájomnej 
zmluvy navyše nie je ani možný 
odber elektrickej energie pre do-
mácnosť. Žeby ich leto robilo 
bezstarostnými a platiť začnú až 
pri potrebe elektrickej energie 
v zime?

J. Doležal

neplatičom mesto 
nepredĺžilo zmluvy

J u b i l a n t i
V našom klube dôchodcov na Ulici obrancov mieru pravidelne 
dvakrát ročne organizujeme stretnutie „okrúhlych“ jubilantov. 
Nebolo tomu ináč ani minulý týždeň. Približne tridsiatka oslá-
vencov sa zúčastnila spoločných osláv narodenín v takmer rodin-
nom kruhu. Po slávnostných príhovoroch v kultúrnom programe 
vystúpili „domáce“ spevácke telesá Seniora – VÁNOK a ŠPIVACI 
z klubu. Nechýbalo ani jednoduché pohostenie v podobe kávy, 
minerálky a zákuskov. V družnej zábave si prítomní zaspievali 
aj  staršie piesne z rokov svojej mladosti i rôzne ľudové piesne 
so sprievodom akordeónu, zaznelo množstvo vtipov a príhod. 
Oslava narodenín jubilantov sa vydarila nad očakávanie.

V. Tatarko

Mesto Michalovce sa aj v 
roku 2010 zapojilo do výzvy 
vyhlásenej Úradom vlády SR na 
podporu programov a aktivít 
v oblasti proti drogám a dro-
govým závislostiam. Význam 
národnej stratégie boja proti 
drogám je čoraz viac vnímaný 
a zdôrazňovaný na každej úrov-
ni. Prejavuje sa predovšetkým v 
prenesení dôrazu z represie na 
prevenciu. V projekte je hlav-
nou prioritou rozvoj spolupráce 
na miestnej a regionálnej úrov-
ni. Základom tejto iniciatívy je 
pôsobenie prevencie na základ-

ných a stredných školách mesta 
a okresu, sprístupnenie preven-
cie anonymným poradenstvom, 
šírenie príkladov dobrej praxe 
–„good practice“. V neposled-
nom rade má projekt umožniť 
mladým ľuďom pýtať sa a vy-
jadriť vlastný názor k problema-
tike drog. Projekt je rozdelený 
do troch aktivít – Most dôvery, 
Počúvaj svoje múdre telo a Zá-
verečný workshop. Schválená 
dotácia je vo výške 5 240 €, spo-
lufinancovanie vo výške 5% je z 
vlastných zdrojov mesta.

S. Ľochová

spájame mosty



� kultúra – školstvo

S p o m i e n k a

michalovčan informuje

Alžbeta Smišková, 65-ročná
Ružena Maťašová, 68-ročná
Irena Dičková, 79-ročná
Jozefína Birmonová, 75-ročná
Ján Semeš, 85-ročný
Štefan Bačo, 79-ročný

navždy sme sa roZlúčili s týmito občanmi nášho mesta

spoločenská rubrika

MUdr. Ján laJčáK

Tá rana v srdci veľmi bolí 
a zabudnúť nedovolí. 

Stratil sa tvoj úsmev, utíchol tvoj hlas, 
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.

smútiaca rodina Lajčákova

Krásne slnečné dni sa roz-
hodli žiaci ZŠ, J. Švermu v Mi-
chalovciach venovať životnému 
prostrediu. V rámci realizá-
cie projektu Návraty, ktorého 
donormi sú U. S. Steel Košice 
s.r.o., Nadácia Sosna, ktorý  je 
vlastne pokračovaním environ-
mentálneho projektu z roku 
2008 „Je načase prejsť od slov 
k činom“, sa žiaci troch tried 
ôsmeho ročníka spolu s pe-
dagógmi vybrali na Viniansky 
hradný vrch. Cieľom ich ekolo-
gickej vychádzky bolo čistenie 
turistických chodníkov od od-
padkov, upratovanie priestorov 
Vinianskeho hradu po nedis-

ciplinovaných návštevníkoch, 
spoznávanie chránených rast-
lín i živočíchov. Pekné počasie, 
dobrá nálada a chuť pracovať 
prispeli k nazbieraniu plných 
vriec odpadkov. Môžeme len 
dúfať, že v takomto novom šate 
ostane táto historická pamiat-
ka v  prekrásnom prírodnom 
prostredí čo najdlhšie. 

Je dôležité vychovávať mla-
dú generáciu, ktorá by nielen 
teoreticky ovládala ochranu 
prírody, ale stala sa jej aktívnou 
zložkou, ktorá by od slov prešla 
k činom a pre svoje okolie bola 
vzorom environmentálneho 
správania.         Mgr. Nižníková

hrad v novom šate

Základná organizácia Zväzu 
diabetikov Slovenska z Michalo-
viec pripravila, tak ako v predchá-
dzajúcich rokoch, pre detských 
diabetikov detský letný rekon-
dičný pobyt v krásnom prostre-
dí Žiarskej doliny vo Vysokých 
Tatrách v hoteli Spojár. Takto sa 
mohli deti zísť a prežiť krásny 
týždeň plný zábavy a oddychu 
po namáhavom školskom roku.

Vedúci sa pripravili na prí-
chod detí. Aj z Michaloviec ich 
prišlo štrnásť. Tvorili najväč-
šiu skupinu. Po meraní glyké-
mie a obede boli deti rozdelené 
do izieb a všetci sa oboznámili 
s programom pobytu. Bola zvole-
ná stravovacia komisia, dizajnéri 
podláh, tak sme nazvali upra-
tovaciu skupinu, členovia ktorí 
mali na starosti meranie glyké-
mie a pod. Deťom sme odovzda-
li jednotné tričká a fľaše s mi-
nerálnou vodou Lucka od firmy 
Vodax Bratislava, samozrejme 
vhodnou pre diabetikov. 

V poobedňajších hodinách 
nás navštívil dlhoročný diabetik 
Ján Švolík, ktorý deťom ukázal 
na názorných, dnes už starožit-
nostiach, ako sa cukrovka liečila 
voľakedy a aké pomôcky sa pou-

žívali na zisťovanie hladiny cuk-
ru v krvi. V nasledujúcich dvoch 
dňoch sme všetci navštívili Aqua 
Park Tatralandia. Deti boli roz-
delené do skupín a atrakcie, kto-
ré ponúkala Tatralandia si začali 
plne užívať. Bolo sa veru načo 
pozerať. Ako uragán sa vrhali 
na tobogany, labyrint, šmýkačky 
a bazény. Veru nechcelo sa nám 
z tade odchádzať.

V prekrásnom prostredí Vy-
sokých Tatier sme si nemohli 
nechať ujsť aj návštevu Žiarskej 
chaty. Tento pochod až po úpä-
tie hôr Roháče sa podujalo zdo-
lať dvadsiatim siedmim deťom. 
Aj tu sa ukázalo aké je dôležité 
skĺbiť stravu a pohyb. Glykémie 
po výstupe ako aj po návrate boli 
priam ukážkové.Nezabudnuteľ-
ný bol aj zážitok jazdy na horskej 
bobovej dráhe. 

Nechýbalo ani športové po-
poludnie, diskotéka a karaoke. 
V predposledný deň k nám za-
vítali kynológovia z Policajného 
zboru Liptovský Mikuláš. 

Na záver je potrebné poďakovať 
všetkým organizátorom a sponzo-
rom bez ktorých by sa tento detský 
letný tábor nebol mohol uskutoč-
niť.                    Ing. Jozef Borovka 

detský rekondičný 
tábor diabetikov

P o ď a k o v a n i e
Dovoľte mi vyjadriť moje úprimné poďakovanie 

primárovi geriatrického oddelenia MUDr. Potockému 
a kolektívu sestier oddelenia geriatrie a dlhodobo chorých 

Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru v Michalovciach 
za príkladnú starostlivosť, ľudský prístup a ochotu. 

Ako pacient tohto oddelenia som bol zahrnutý obetavosťou, 
láskavosťou a úctou voči môjmu zdraviu. 

Za to  im patrí moja vrelá vďaka.  

                                                        vďačný pacient Štefan Bednárz

Dňa 11. 7. 2010 nás navždy opustila 
naša milovaná mamička, babka, 

prababka, sestra a teta 

IrEna dIčKOVá
Týmto sa chceme srdečne poďakovať 

všetkým príbuzným, susedom a známym, 
ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke, 

za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Ďakuje syn a dcéry s rodinami.
Budeš nám chýbať!

V uplynulom akademickom 
roku sa s podporou Európskej 
únie v rámci programu Erasmus 
zúčastnilo štúdia alebo stáže v 
podnikoch v zahraničí viac štu-
dentov ako kedykoľvek predtým. 

Podľa nových údajov, ktoré 
boli zverejnené, takmer 200 000 
študentov vysokých škôl získa-
lo granty, aby mohli študovať v 
zahraničí alebo tam absolvovať 
odbornú prípravu. Znamená to, 
že od vzniku programu Erasmus 
v roku 1987 využili túto pod-
poru už viac ako dva milióny 
mladých Európanov. Od roku 
2007 program Erasmus ponú-
ka študentom možnosť odísť do 
zahraničia na stáž v podnikoch 
alebo v iných organizáciách. 
Ako ukázal prieskum Euroba-
rometer v roku 2009, za hlavný 
dôvod narastajúcej populari-
ty stáží v podnikoch v rámci 
programu Erasmus sa považuje 
túžba študentov po lepšej per-
spektíve získania zamestnania 
prostredníctvom praktických 
pracovných skúseností. Najob-
ľúbenejšími cieľovými krajinami 

pre študentov v rámci programu 
Erasmus bolo Španielsko (33 
200 študentov), Francúzsko (24 
600) a Nemecko (22 000).           

                     RPIC

Program erasmus

Týmto sa chceme poďakovať MUDr. Očovskej, 
primárovi interného oddelenia MUDr. Hirjakovi, 

primárovi geriatrického oddelenia MUDr. Potockému 
a celému kolektívu týchto oddelení, 

primárke pľúcneho oddelenia MUDr. Kmečovej, 
ako aj celému vedeniu Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru 

za príkladnú starostlivosť počas hospitalizácie našej mamičky.

                                                                   Ďakuje rodina Dičkova

B l a h o ž e l a n i e
Dňa 18. júla 2010 sa krásnych 90. narodenín dožila

anna BaŠISTOVá
rod. Butkovská 

Touto cestou jej k životnému jubileu blahoželá 
dcéra Marta, zať Václav, vnučka Marta 

a pravnúčatá Dušanko, Marek a Bibianka. 

Do ďalšieho života prababičke želajú veľa zdravia, 
šťastia a Božieho požehnania. 

S p o m i e n k y
Dňa 19. júla uplynuli štyri roky, 

kedy nás vo veku 46 rokov 
navždy opustil môj milovaný syn 

PETEr MIlICHOVSKý

Kto ste ho poznali, 
venujte mu so mnou tichú spomienku.

S láskou spomína mama

Život a smrť. V nich nikdy nie si sám. 
Tvoj odchod žije s nami. 

Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá. 
Ty žiješ v nás – my v Tebe, nie sme sami.

Dňa 28. júla si pripomenieme 
2. výročie úmrtia nášho otca, dedka

JOZEfa dOBIáŠa 
Spomínajú manželka, dcéra, syn, 

sestra, švagor a vnúčatá

Dňa 26. júla uplynú štyri roky, 
kedy nám navždy odišla naša drahá 

mamička, babička a prababička 

IrEna dZUrJOVá

Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
dcéry Marta a Blažena, 

synovia Edo, Michal, Dušan 
a nevesta Želmíra s rodinami

do stavu manželského vstúPili tieto snúbenecké Páry:
Daniel Fáber 

a Mária Hrešková

Marián Macko 
a Liana Petrášová

Milan Tomáš 
a Martina Štefanová

Peter Kollár 
a Kvetoslava Mikulová

vítame medZi nami našich najmenších:

Dario Šaro
Nicolas Stuľák

Vanesa Čičáková
Ladislav Pohlodko

dva týždne v kultúre

KUlTÚrnE lETO
Koncert hudobno – vokálnej skupiny

aGaTanGEl
25. 7. 2010 o 17.00 hod. –Tribúna pri MsÚ

VýSTaVy
Výber z tvorby M . Wyzikovskej

do 30. 7. 2010 – Malá galéria MsKS

21. - 24. 7. streda, štvrtok, piatok, sobota 19,30 hod.
25. 7. nedeľa 17,00 a 19,30 hod. 
TWIlIGHT SáGa: ZaTMEnIE USA / 2010 /120 min./
/romantický horor/ Premiéra 
Bella opäť v ohrození života. Uprostred toho všetkého je Bella 
nútená vybrať si medzi láskou svojho života – Edwardom a pria-
teľstvom s Jacobom. 
Vstupné: 2.80€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky 
 
28. - 29. 7. streda, štvrtok 19,30 hod. 
MUŽI čO čUMIa na KOZy USA / UK / 2009 /94 min./
/komédia/ Premiéra
Pripravte sa na poriadnu dávku recesie, prichádza novodobá 
Hlava XXII. ... žiadne kozy, žiadna sláva!
Vstupné: 2.30€      Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky  

30. - 31. 7. piatok, sobota 19,30 hod.
1. 8. nedeľa 17,00 a 19,30 hod. 
ŽEny V POKUŠEnÍ ČR / 2010 /106 min./
 Premiéra 
Štyridsiatnička Helena, uznávaná odborníčka na manželské 
problémy jedného dňa zisťuje, že sa dostala do situácie, akú rieši 
so svojimi pacientmi. 
Vstupné: 2.50€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

3. - 8. 8. utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa 17,00 hod.
9. 8. pondelok 19,00 hod. 
SHrEK – ZVOnEC a KOnIEC USA / 2010 /92 min./   
/animovaná komédia/ Premiéra
Čo nás čaká vo štvrtom diele Shreka? Omnoho drsnejšia Fiona, 
obtlstlý Kocúr v čižmách a omnoho zmätenejší Oslík. A kráľov-
stvo Za siedmimi horami hore nohami. Na svedomí to má Shrek, 
ktorý vypustil do sveta jedno veľmi nerozumné prianie. 
Vstupné: 2.80€                 Ml. prístupný Slovenský dabing  
V pondelok vstupné 2,30 €

4. - 8. 8. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa 19,30 hod. 
ZaTIaĽ SPOlU, ZaTIaĽ naŽIVE USA / 2010 /110 min./
/akčná komédia/ Premiéra
June Havens (Cameron Diaz) ako mladá obyvateľka malého 
mesta si v akčnej komédii vyrazí na rande naslepo a zrazu sa jej 
život obráti hore nohami. Jej partnerom je totiž sympatický Roy 
Milner (Tom Cruise). 
Vstupné: 2.50€  Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

Kino Centrum oznamuje návštevníkom, 
že náhradný termín  premietania filmu 

Púštny kvet je 11. 8. 2010. 
Film nebolo možné odpremietať 
v pôvodne plánovanom termíne 

z dôvodu nedodania filmovej kópie.

mestské kultúrne stredisko

Program kina centrum



� šPort – inZercia šPort – inZercia

dva týždne v šPorte
Futbal

MfK ZEMPlÍn – MfK TaTran aOS lIPTOVSKý MIKUláŠ
I. liga mužov-3. kolo, 31. 7. 2010 17. 30 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

fK TOPOĽany – SaBInOV
III. liga mužov-1. kolo, 1. 8. 2010 10. 30 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524

malý Futbal
O POHár PrIMáTOra MESTa MICHalOVCE

II. ročník Letnej mestskej prázdninovej ligy žiakov
5. kolo-26. 7. 2010 9. 00 hod. SK Kyjevská-Východ, 

9. 40 hod. Old Stars-FC Topoľany,
6. kolo-28. 7. 2010 9. 00 hod. FC Topoľany-Východ, 

9. 40 hod. SK Kyjevská-OldStars
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0908322342, 0917650912

Florbal
lETná flOrBalOVá ŠKOla

29. 7. 2010 17. 00 hod. – 19. 00 hod. 5. 8. 2010 17. 00 hod. – 19. 00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

jachtinG
TOP 24

31. 7. – 1. 8. 2010 9. 00 hod.
Info: Gabriel Max, č. tel. 0907535404

tenis
VIII. rOčnÍK MICHalOVSKEJ TEnISOVEJ lIGy 

VETEránOV
8. kolo-3. 8. 2010 16. 00 hod. Family/Malex-SOŠT elektro

8. kolo-5. 8. 2010 16. 00 hod. GPH-Minimax, Lobax-Q-team
Info: Ing. Radomír Trčka, č. tel. 0905971101 

BaBOlaT CUP 2010
Celoštátny turnaj mladších žiakov a žiačok kat.“C“

21.–24. 7. 2010 9. 00 hod. 

VOlKl CUP 2010
Celoštátny turnaj detí do 7 rokov-minitenis

25.–26. 7. 2010 9. 00 hod.

HTO WIlSOn TOUr 2010
Bodovací turnaj v rámci série Wilson Tour

31. 7.-1. 8. 2010 9. 00 hod.
Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905217341

volejbal
SĺňaVa OPEn 2010

Východný pohár Beach volejbal séria „B“
24. -25. 7. 2010 Plážový turnaj mužov-dvojice 9. 00 hod.

Info: Peter Vaško, č. tel. 0905819125

malý oznamovateľ
služby

•  Staviame strechy – altánky, parkovacie dlažby a chodníky. 
 ( 0911 929 039
•  Ponúkam fotografovanie slávnostných príležitostí. Tiež zhoto-

venie a oprava fotografií podľa individuálnych požiadaviek. To 
všetko za výhodných podmienok. ( 0908 369 154

Práca
•  Hľadáme skúsených mäsiarov na vykosťovanie bravčových pliec 

do Francúzska. Info ( 0907 082 835
•  Prijmeme 2 šikovné ženy, aj dôchodkyne na mimopracovnú čin-

nosť. Dobre platená práca. ( 055 381 0038, ( 0949 759 610

kúpa – predaj – prenájom/byty, domy
•  Predám zrekonštruovaný rodinný dom na Ulici Cyrila a Metoda 

60, Michalovce. Cena 200 000 €. ( 0907 997 006
•  Predám dvojizbový byt v Michalovciach – 42 m2, 7. poschodie 

s balkónom a pivnicou, v pôvodnom stave, Ulica Martina Rázu-
sa 2. ( + 48/ 606 974 116, ( 0905 618 423

• Predám RD v Michalovciach na Ulici Masarykovej. Vhodný aj 
na podnikateľské účely. ( 0949 526 396 

• Predám veľkú chatu na Zemplínskej šírave, stredisko Medvedia 
hora. Cena dohodou. ( 0908 330 248, foto cez MMS

• Odpredám stavebný pozemok o výmere 25 árov, obec Naciná Ves. 
( 0908 330 248

• Predáme priestranný RD na Topolianskej ulici v Michalovciach, 
postavený v roku 1992, kompletne vynovený v roku 2005. Nové 
okná, podlahy, kúrenie, kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, vsta-
vané skrine, umývateľné farby... Nutné vidieť! ( 0911 160 380

• Predám teplý a slnečný 1-izbový byt v OV s rozlohou 36,70 m2 
na Sídlisku SNP, 1. poschodie. Bytový dom je zateplený. Plastové 
okná, zasklený balkón, sprchovací kút, zateplené vchodové dve-
re, murované jadro, kuchynská linka v cene. K bytu patrí muro-
vaná pivnica. ( 0910 493 189

• Predám RD v Michalovciach, vhodný aj na podnikanie, volať 
večer. ( 642 4269, ( 0908 217 716

• Predám RD v Tibave, č. 24 (okr. Sobrance) s priľahlým pozemkom 
13 árov. Je situovaný v tichom prostredí, mimo hlavného cestného 
ťahu Michalovce – Vyšné Nemecké, zastávka na autobus je vzdia-
lená cca 200 m. RD má 4 obytné miestnosti, kúpeľňu, je napojený 
na novú el. a vodovodnú prípojku, s možnosťou napojenia na plyn 
a kanalizáciu. Je vhodný skôr ako chalupa, pri vážnom záujme 
možná obhliadka. Cena dohodou. Kontakt: Ján Rovňák, 

 ( 0915 876 611
• Predám 2 kusy hranolov 7 x 14 x 500 cm. 
 ( 0915 585 748
• Predám 5-izbový byt v Michalovciach. Cena 34 900 €, 5. posch., 

96 m2, nízke mesačné náklady iba 113 € mesačne. 
 ( 0911 313 946

rôzne
•  Predám 3 kusy plyšových kobercov – rozmer 2 m x 3 m bordo-

vej farby. Cena jedného kusu koberca je 40 €. 
 Informácie na ( 0905 746 530
• Predám šteňatá – nemecký ovčiak s PP v type REX. Lacno. 
 ( 0903 120 135

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 nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, budova mestského úradu, 
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n IUVEnTa OSlaBEná
Hádzanárky WHIL, michalovská IUVENTA je oslabená mo-
mentálne o ďalšie tri hráčky. Nemčiková ide na operáciu ramena. 
Dvojica hráčok Piskayová a Zemáneková idú na ročné hosťovanie 
do Šale. Spojka Iveta Mičiníková, ktorá prišla z Bytče je v súčas-
nosti „na skusoch“. Zranená je Ukrajinka Bachyrieva. Weibelovu 
klub uvoľnil na hosťovanie do Šale. S kádrom trénujú aj tri doras-
tenky. Feňovčíková, Hvostaľová a Krebsová. Zatiaľ po dovolenke 
družstvo pod vedením trénera Dušana Daniša trénuje v domácom 
prostredí. Na rad prídu aj prípravné stretnutia a účasť na viacerých 
turnajoch.

n aJ PrÍPraVnÉ ZáPaSy
Michalovská Iuventa by mala na úvod odohrať prípravné  stretnutia 
s maďarským prvoligovým celkom z Debrecínu. V dňoch 14. a 15. 
augusta ich čaká domáci turnaj Memoriál Tomáša Jakubču. Príde 
Zora Olomouc z Česka, Karpaty Užhorod z Ukrajiny. Neistá je účasť 
Baia Mare z Rumunska a celku Zaporožia z Ukrajiny. Ďalším turna-
jom bude 52. ročník turnaja v Olomouci ,,O pohár míru“ v dňoch 
21. a 22. augusta. Štartovať budú celky z Poľska – Jelenia Gura 
a Chorzow, český Písek, domáci Olomouc a piatym účastníkom 
bude Iuventa. Tretím bude turnaj v Hodoníne ,,O Slovácky pohár“ 
v dňoch 27. a 28. augusta. Štartovať bude azerbajdžanský Abu Baku, 
poľský Zagiebie Lubín, holandský Amsterdam a Iuventa.

n nOVý aSISTEnT TrÉnEra 
Asistent trénera prvoligových Michaloviec Ondrej Duda skončil 
ani nie po mesačnom účinkovaní. Novým asistentom sa stal bý-
valý spolupracovník trénera Vlastimila Petrželu František Šturma 
z Česka. Druhým asistentom je tréner brankára. Bývalý asistent 
prvoligových futbalistov Michaloviec Ondrej Duda sa už z muž-
stvom rozlúčil. Odchádza za veľkú mláku do Saudskej Arábie. Do-
stal ponuku z celku FC Abha viesť tento celok, čo aj využil. Na no-
vom pôsobisku mu prajeme veľa úspechov.

n V SOBOTU V rIMaVSKEJ SOBOTE 
Prvoligové boje futbalistov už začali naplno úvodným kolom. 
V ňom sa MFK Zemplín Michalovce predstavil v domácom pro-
stredí. Súperom mu bola rezerva účastníka Corgoňligy – Ružom-
berok. Zápas sa skončil deľbou bodov 2:2. V druhom kole, v so-
botu 24. júla sa Michalovčania predstavia u súpera v Rimavskej 
Sobote o 17.30 hod. V treťom kole v sobotu 31. júla ich doma čaká 
celok z Liptovského Mikuláša tiež o 17.30 hod.

k r á t k o  z o  š p o r t u

V telocvični SOŠ železničnej 
v Košiciach sa 9. júna uskutoč-
nilo finále krajskej športovej 
olympiády stredných škôl v 
basketbale chlapcov Košického 
samosprávneho kraja. Hralo sa 
systémom každý s každým na 
hrací čas 2x10 minút.  Turnaja 
sa zúčastnili školy SPŠE Košice, 
SPŠ Spišská Nová Ves, Evanjelic-
ké gymnázium J.A. Komenského 
Košice a Gymnázium Pavla Ho-
rova Michalovce. Víťazom sa stali 
chlapci z GPH Michalovce, ktorí 

postupne zdolali svojich ťažkých 
súperov SPŠ SNV 18:15, SPŠE 
KE 26:16 a EG KE 22:15. Vysoko 
treba oceniť najmä víťazstvo nad 
celkom zo Spišskej, kde hrali aj 
hráči, ktorí pôsobia už v extra-
ligovom družstve spomínaného 
mesta. Naši chlapci tak výborne 
reprezentovali nielen svoju ško-
lu, ale aj mesto Michalovce a v 
neposlednom rade aj klub 1.BK 
Michalovce v ktorom väčšina 
chlapcov družstva trénuje.

1.BK MICHALOVCE 

mladí basketbalisti 
vyhrali olympiádu 

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 nehnuteľností na:
1.  Prenájom časti pozemku p.C-KN č. 3842/1 vo výmere 55 m2 nachádzajúceho sa v Mi-

chalovciach na Ul. Štefánikovej, za účelom zriadenia letnej terasy pevne spojenej so 
zemou.

2.  Prenájom časti pozemku p.E-KN č. 9512/2 vo výmere 155 m2 v k.ú. Michalovce na Ul. 
priemyselnej za účelom zriadenia príjazdovej komunikácie.

3.  Prenájom stĺpov VO za účelom umiestnenia 6 ks informačných tabúľ o rozmeroch 
800 x 1200 mm v nasledovných lokalitách: Ul. J. Hollého 5 ks a  Ul. obchodná 

 1 ks. 
4.  Prenájom časti pozemku p.E-KN č. 5807 na Ul. severnej v Michalovciach vo výmere 

17,5 m2 za účelom zriadenia letnej terasy pevne spojenej so zemou.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na prekladanie súťažných návrhov v hmot-
noprávnej lehote, do 6. augusta 2010 (piatok) do 12.oo 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. 

Obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa v objektoch na:
 
A) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika)
B) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach 
 (budova B MsÚ Michalovce)
D) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb) 
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. pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmot-
noprávnej lehote, 9. august 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

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 pries-
torov, nachádzajúcich sa v objektoch na:
A) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (ZUŠ)
B) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika)
C) Ul. saleziánov č. 1285 v Michalovciach (Zlatý bažant)
D) Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach (objekt „Pod kupolou“)
E) Ul. J. Hollého č. 9 v Michalovciach 
 (Dom penzión pre dôchodcov)

2. priamy prenájom nebytoVÝCH prieStoroV  a neHnuteĺnoStí
Mesto Michalovce týmto zverejňuje svoj zámer prenajať:
F) nebytové priestory v objektoch na Ul. Masarykovej  v Michalovciach (novostavby 

vedľa Malometrážnych bytov)
G) nehnuteľnosť - jeden otvor tvárnicovej trasy stavby „Regenerácia CMZ mesta Mi-

chalovce – I. etapa“
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotno-
právnej lehote, 9. august 2010 do 12,00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na 
internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mestský úrad Michalovce 
organizuje v júli, v spoluprá-
ci so ZŠ na Krymskej ulici, II. 
ročník Letnej prázdninovej 
ligy žiakov O pohár primáto-
ra mesta Michalovce v malom 
futbale. Po úspešnom I. roční-
ku majú možnosť mladí adepti 
tejto najpopulárnejšej kolek-
tívnej hry zapojiť sa do práz-
dninovej ligy, ktorá prebieha 
na multifunkčnom ihrisku ZŠ 
na Krymskej ulici v Michalov-
ciach. V uvedenej súťaži štartu-

jú štyri družstvá a to Old Stars, 
Východ, SK Kyjevská a FC To-
poľany. Sú to ľubovoľné uličné 
a sídliskové družstvá chlap-
cov, ktoré hrajú dvojkolovým 
systémom každý s každým. 
Po úvodných dvoch kolách 
na čele je družstvo FC Topo-
ľany, ktoré v prvých dvoch ko-
lách získalo plný počet bodov 
a ukazuje sa ako favorit súťaže. 
Bez bodu je zatiaľ družstvo Vý-
chod, ktoré v obidvoch zápa-
soch prehralo.                        nk

Prázdninová liga


