
piatok, 12. november 2010                                                        zdarma  ročník XXI, číslo 23

Ako ho riadila, do akej miery 
naplnila vaše očakávania, po-
súdite najlepšie vy sami a už 27. 
novembra nám za to vystavíte vy-
svedčenie. Neviem, aké bude, ne-
viem, čo všetko pri tom hodno-
tení budete brať do úvahy. Verím 
však, že klady v ňom prevýšia nad 
zápormi, že oceníte všetko to po-
zitívne, čo sa v meste urobilo, čím 
nechcem povedať, že by ste mali 
prehliadať nedostatky, ktoré sme 
zaiste aj my vo svojej práci mali.

Počas týchto štyroch rokov 
sme chceli, aby mesto ďalej na-
predovalo, aby tu pribudli nové 
pracovné príležitosti, aby sme sa 
viac starali o starých a mladých, 
aby sa zlepšovali podmienky 
na školách, aby bolo viac a kva-
litnejších športovísk, aby sa zlep-
šila úroveň a bezpečnosť našich 
križovatiek, ciest, chodníkov aj 
parkovísk, pričom sme vedeli, 
že všetkých a všade uspokojiť 
nemôžeme. Nechceli sme robiť 
populistické gestá, aké sa tu robili 
v nedávnej minulosti, kedy sa vo 
všetkých volebných obvodoch 
na poslednú chvíľu niečo poplá-
talo, len preto, aby sa nepoveda-
lo, a podstata riešenia problému 
unikala. Aj preto sme sa rozhod-
li, že rekonštrukcie budeme robiť 
po častiach a komplexne, s tým, 
aby bolo na dlhší čas vidieť, že sa 
tam niečo udialo. Vedeli sme už 
vtedy, a teraz sa nám to potvrdilo, 
že naši neprajníci to budú ostro 
kritizovať nie preto, že by s tým 
nesúhlasili, ale preto, že tie práce 
sú neprehliadnuteľné a nemôžu 
nás preto kritizovať za nečinnosť.

Verte, vážení spoluobčania, 
že by som bol veľmi rád, ak by 
sa súčasne so sídliskom Východ 
takto rekonštruovali aj ostatné 
naše sídliská. Verte, že by som 
bol rád, ak by sme rekonštru-
ovali nie tri, ale všetky naše ško-
ly, ak by sme odrazu opravovali 
nie štrnásť, ale všetky naše cesty 
a chodníky. Peniaze, ktoré by 
sme však na to potrebovali, ne-
máme a z európskych fondov 
môžeme dostať prostriedky len 
na niektoré aktivity, na ktoré sú 
vypísané výzvy. Je zlé, že sme 
nepovedali, že niet peňazí, 
a preto sa nič robiť nebude? Je 
zlé, že sme hľadali iné spôsoby, 
ako opraviť verejné osvetlenie, 
ako opraviť už spomínané cesty 
a chodníky? Je zlé, že futbalo-
vý štadión nerekonštruujeme 
po častiach desať rokov, ako si to 
niekto pred nami plánoval, ale 
máme ho dnes druhý najkrajší 
na Slovensku? Pravdou je, že to 
nie je zadarmo, ale čakal to nie-
kto? Verejné osvetlenie spláca-
me kúpou akcií z peňazí, ktoré 
sme vďaka jeho rekonštrukcii 
ušetrili. Do štadióna budeme 
dávať toľko peňazí, koľko by sme 
do jeho čiastkových rekonštruk-
cií dávali počas tých predpokla-
daných desiatich rokov, na cesty 
máme päťročnú záruku, čo zna-
mená, že minimálne počas tej 
doby do nich nebudeme musieť 
dávať ani cent, na rozdiel od mi-
nulosti, kedy sa po každej zime 
opravovali opravené úseky.

Chápem, že opozícia nás 
nemôže chváliť, neviem však, 

prečo si vymýšľajú nepravdy 
o obrovských dlhoch a už vô-
bec nechápem, ako niekto môže 
prísť s bludom o nútenej správe. 
Stačí, vážení spoluobčania, aby 
ste si na webovej stránke www.
ineko.sk pozreli, ako sú zadlžené 
slovenské mestá a zistíte, že naša 
zadlženosť je 16,79 %, čo je jedna 
z najnižších na Slovensku a nedá 
sa porovnať s Bratislavou 64,21 %, 
Žilinou 152,18 %, Košicami 21,58 
%, či Martinom, údajne najtrans-
parentnejším mestom 20,27 %. Je 
mi tiež smutno z toho, ak niekto 
zámerne, pretože nechce, nevidí, 
že v jeho volebnom obvode sa 
zrekonštruovali školy, cesty, pri-
budli ihriská a hovorí len o tom, 
čo sa neurobilo. Kto do toho teda 
vnáša politiku?

Vidieť veci objektívne sa dá, 
pravdaže, treba chcieť. Verím, 
vážení spoluobčania, že vy to 
chcete. Verím, že všetko, s čím 
ste spokojní aj nespokojní objek-
tívne zhodnotíte a prídete k voľ-
bám. Verím, že svoj hlas dáte 
tým, ktorým veríte, ktorí si ho od 
vás nekupujú, napríklad zájazd-
mi, ale dáte hlas tým, o ktorých 
budete presvedčení, že chcú po-
môcť mestu a tým i nám všet-
kým. Verím, že za seba nene-
cháte rozhodovať iných, že svoje 
právo bezo zvyšku využijete, čo 
je pre objektívny výsledok ďalšej 
budúcnosti mesta to najpodstat-
nejšie. 

Za to, že vám jeho ďalší osud 
nie je ľahostajný, vám vopred 
úprimne ďakujem.  

Viliam Záhorčák

slovo primátora na záver
volebného obdobia

Rok 2010 sa pomaly končí a s ním sa končí aj ďalšie štvorročné obdobie života nášho 
mesta, v ktorom ho riadila samospráva zvolená vami, občanmi, v decembri 2006. 
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66. výročie 
oslobodenia 

mesta miCHalovCe

Spomienkový akt

26. 11. 2010 o 11.00 hod.
Cintorín Červenej armády  

Hrádok

LUCIA 2010

Kupón číslo     4

Mestský úrad Michalovce a MsKS Michalovce
vás pozýva na

slávnostné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva 

pri príležitosti odovzdávania ocenení
Čestný občan mesta, Cena mesta a Cena primátora mesta

19. novembra 2010 o 17. hodine 
veľká sála MsKS

GYMNÁZIUM, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce

Deň OtvOrenýCH Dverí
20. novembra 2010 ( sobota ) od 9.30 hod.

Ul. Ľudovíta Štúra 26, Michalovce

Čo je pre vás pripravené?
informácie o štúdiu na 8-ročnom gymnáziu, kultúrny program

prehliadka priestorov školy - učebne, laboratóriá, multimediálnu 
učebňu, telocvičňu, posilňovňu, školskú knižnicu, jedáleň 

„Mládež chce spoznávať život a rozumieť mu, s dátum dneška“. J. Čapek. V stredu 17. novembra si pripo-
míname Deň boja za slobodu a demokraciu, ale 17. november je aj Medzinárodným dňom študentov.

Akú výšku finančných pros-
triedkov preinvestovalo mesto 
v končiacom volebnom obdo-
bí?

V rokoch 2007-2010 mesto 
preinvestovalo na ďalší rozvoj 
mesta celkom 26,8 mil. €, teda 
viac ako 800 miliónov sloven-
ských korún.

Do ktorých oblastí smero-
vali tieto investície?

Najväčší balík peňazí smero-
val na výstavbu nových nájom-
ných bytov – 4,9 mil. €, do ob-
novy škôl a školských zariadení 
mesto investovalo 5 mil. €, na 
zlepšenie stavu miestnych ko-
munikácií, parkovísk, dopravnej 
infraštruktúry a vybudovanie 
nových chodníkov do okrajových 
častí bolo vyčlenených 2,2 mil. €, 
na rekonštrukciu športových za-
riadení 2,7 mil. €, na zlepšenie 
stavu životného prostredia viac 
ako 2 mil. €, na rekonštrukciu 
mestských budov v majetku mes-
ta  1,6 mil. € a na obnovu tepelné-
ho hospodárstva  1,4 mil. €.

Aké zdroje využívalo mesto 
na financovanie týchto aktivít?

Financovanie bolo zabezpe-
čené z viacerých zdrojov. Mesto 
sa snažilo získať čo najviac nená-
vratných finančných prostried-

kov zo štrukturálnych fondov. Sa-
mozrejme využili sme aj vlastné 
zdroje, zdroje zo štátneho fondu 
rozvoja bývania, účelové dotácie 
zo štátneho rozpočtu a od iných 
právnych subjektov a tiež návrat-
né zdroje financovania. 

Ako prvé ste uviedli nená-
vratné finančné prostriedky 
z fondov. Je ich podiel na fi-
nancovaní až taký podstatný?

To určite áno. Mestský úrad 
spracoval a podal celkovo 62 
projektov a z nich bolo 38 
schválených a 2 sú v procese 
schvaľovania. Tieto čísla hovoria 
samé za seba a do mestskej kasy 
priniesli spolu bezmála 15 mili-
ónov eur, čo je výrazný úspech.

Spomínali ste aj návratné 
zdroje, teda úvery. V akej výške 
mesto čerpalo úvery v posled-
ných štyroch rokoch?

Mesto čerpalo úvery výhrad-
ne na investičné aktivity, teda 
stavby a to v celkovej výške 3,3 
mil. €. Na výšku čerpania úve-
rov mal vplyv aj pokles podielo-
vých daní vyplácaných mestu zo 
štátneho rozpočtu, keď v rokoch 
2009 a 2010 sme dostali z podie-
lových daní o 2,4 mil. € menej. 

Pri čerpaní úverov má kaž-
dé mesto zákonom stanovené 

podmienky tak, aby nebolo 
ohrozené hospodárenie mesta,  
aby sa mestá neúmerne nezadl-
žovali. Ako je to u nás?

Pri čerpaní úverov sú stano-
vené zákonom o rozpočtových 
pravidlách dve základné pod-
mienky zabezpečujúce finančnú 
stabilitu obcí a to: dlh mesta 
nesmie prekročiť 60 % a dlhová 
služba 25 % bežných príjmov 
predchádzajúceho roka. Úvero-
vá zaťaženosť mesta, alebo dlh 
mesta  za rok 2009 bol na úrovni 
16,79 % a dlhová služba bola na 
úrovni 2,53 %, teda hlboko pod 
zákonom stanovenou hodno-
tou. Všetky zákonom stanovené 
finančné limity v meste sú s re-
zervou dodržané.

Často sa stretávame s názo-
rom, že mesto rozbieha inves-
tičné aktivity len v predvoleb-
nom roku.  Ako to teda bolo 
v našom meste? 

V roku 2007 mesto preinves-
tovalo necelých 3 mil. €, v roku 
2008 to bolo takmer 5 mil. €, 
v roku 2009 7 mil. € a v ro-
ku 2010 11,7 mil. €, pričom je 
potrebné zdôrazniť, že nárast 
investícií v ostatných dvoch ro-
koch jednoznačne súvisí s čer-
paním eurofondov.              ivpa

ako hospodári naše mesto?
V súčasnom predvolebnom období sa často stretávame s otázkou, ako mesto hospodári 
a koľko finančných prostriedkov preinvestovalo v uplynulom volebnom období. Opýtali 
sme sa preto vedúcej finančného odboru mestského úradu Ing. Oľgy Bereznaninovej:

Skutočnosť, že my voliči mô-
žeme priamo rozhodnúť o kan-
didátoch a tým im dať právomoc 
zastupovať nás vo veciach, ktoré 
ovplyvňujú naše každodenné 
potreby, si častokrát ani ne-
uvedomujeme. Ak nám nie je 
ľahostajné, čo sa okolo nás deje 
na základe svojich záujmov, 
hodnôt a potrieb, svojím hlasom 
poviem, aké smerovanie mes-
ta považujem za správne. Tým, 
že nepôjdeme voliť, necháme 
o sebe rozhodnúť iných. 

Výsledky z predchádzajú-
cich volieb vypovedajú o mi-
moriadne nízkom počte obča-
nov, ktorí sa prostredníctvom 
hlasovania zapojili do rozhodo-
vania o budúcnosti svojho mes-

ta. V celoslovenskom pohľade 
účasť voličov pred štyrmi rokmi 
dosiahla 47,65 %, vo volebnom 
obvode Michalovce 53,85 % 
a účasť v meste Michalovce iba 
35,15 %. 

Zdá sa, že samospráva pre 
občana nepredstavuje takú dô-
ležitú inštitúciu, akou v skutoč-
nosti nesporne je, čo je určite 
na škodu, pretože voľby sú prak-
ticky jedinou možnosťou, kedy 
môžem zasiahnuť do spôsobu 
riadenia mesta. Pár minút, ktoré 
venujem voľbám, ktoré sa budú 
konať 27. novembra 2010, vý-
razne rozhoduje o ďalších viac 
ako dvoch miliónoch minút 
nášho života. 

A. Hodaňová

prečo ísť voliť
Je veľa dôvodov prečo ísť voliť, zvlášť ak ide o voľby do or-
gánov samosprávy miest a obcí. 

Zemplínske osvetové 
stredisko Michalovce 

vás pozýva na 

16. ročník putovnej výstavy
celoslovenského 

protidrogového projektu

Prečo soM na svete 
rád/rada

10. – 23. november 2010
galéria ZOS



�aktuality – názory
z pera viceprimátora

Jedným z najvýznamnejších sviatkov v novodobých dejinách Sloven-
ska je práve 17. november. Sloboda a demokracia tvoria významný prvok 
modernej slovenskej spoločnosti. Nikto nepochybuje o ich význame a do-
minancii. Napriek tomu každý si ich vysvetľuje po svojom. Od bezbrehého 
presadzovania vlastných osobných záujmov až po absolútnu absenciu spo-
ločenských pravidiel. Od čiernobieleho videnia spoločnosti až po zodpoved-
né uvedomenie si osobnej zodpovednosti za všetko, čo sa deje vôkol nás. 

Aj v oblasti slobody a demokracie má každý vlastnú predstavu. Najčas-
tejšie je spájaná s voľnosťou myšlienok a hodnotenia udalostí, ale niekedy 
aj s polopravdami až neúmyselným klamstvom. Rozhodujúcim prvkom tu 
často nebýva len objektívny ukazovateľ. Aj osobný prospech býva motívom 
k ovplyvňovaniu vecí verejných, Qui bono ? Komu to prospieva ? 

Je to vidieť vo veľkej, ale aj komunálnej - miestnej politike. Môj priestor 
je skromný. Preto využijem príklady z posledného obdobia. Podľa niekto-
rých poslancov sa počas posledných štyroch rokov nič neurobilo na Sídlisku 
Juh. Nechcem polemizovať. No počas posledných štyroch rokov sa v celom 
meste, a teda aj na Juhu, vymenili všetky staré svetelné body za nové, úspor-
nejšie a hlavne svietiace. Realizovala sa rekonštrukcia sociálnych zariadení 
na 4. ZŠ. Vybudovala sa moderná tartanová 300 metrová dráha na 4. ZŠ. 
Dnes tam chodievajú popoludní s obľubou aj obyvatelia sídliska Juh. Kom-
plexne sa zrekonštruovala najväčšia škola v meste – 6.ZŠ. V jej areáli sa vy-
budovalo futbalové ihrisko s umelým povrchom pre prípravu futbalových 
talentov v športových triedach. Pred 6.ZŠ sa zrealizovalo parkovisko pre 
príchod vozidiel rodičov s deťmi. Na Ulici okružnej sa vybudovali regulá-
tory dopravy pre bezpečný prechod chodcov. Nad prechod pre chodcov sa 
na Ulici okružnej vysunulo svetelné teleso smerom zo Špitálskej ulice. Zre-
alizovala sa kompletná rekonštrukcia Ulice špitálskej, vrátane chodníkov. 
Vznikla kruhová križovatka na Ulici špitálskej a saleziánov. Rekonštruoval 
sa povrch cesty a chodníkov na Ulici saleziánov. Pri Chemkostav Aréne 
mesto vybudovalo komunikáciu a parkovisko. Mohol by som pokračovať 
tým, že máme pripravený komplexný projekt rekonštrukcie sídliska Juh. 

Ak sa uvedené činnosti na sídlisku Juh realizovali len za posledné štyri 
roky, je predpoklad pokračovania rekonštrukcie celého sídliska Juh. Všetko 
sa naraz urobiť nedá. Je na čo nadviazať a gazdovať tak, aby to občania 
mesta mohli užívať. Nech si ľudia nelámu nohy na zlých neosvetlených 
chodníkoch. Nech si neničia tlmiče a riadenia svojich vozidiel na nekva-
litných cestách. 

Spokojný občan bol a ostáva v strede záujmu nielen počas štyroch rokov, 
ale aj v budúcnosti. 

                                 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

Deň boja za slobodu 
a demokraciu

z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených na XXIII. 

zasadnutí MsZ Michalovce dňa 24. augusta 2010.
Ing. Ján ĎuroVČík, CSc.
Žiadam TaZS, aby bola prevedená oprava vstupov a výstupov 

z parkoviska pri  Výškovej budove a pri  budove „B“ mestského 
úradu  - nám. slobody.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta 
Michalovce:

Uvedené opravy vstupov boli uskutočnené.  

JAroSlAV koZák
1. občania ulice letnej žiadajú o rekonštrukciu tejto ulice, 

keďže niekoľko rokov trvajúci problém sa nerieši
2. občania bývajúci na konci ulice topolianskej (smerom 

k Petrovciam nad laborcom) žiadajú predĺženie chodníka k ich 
rodinným domom. 

Na interpeláciu v obidvoch bodoch  odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, 
prednosta MsÚ:

Po posúdení technického stavu komunikácii a chodníkov na úze-
mí mesta Michalovce MsR schválila plán ich rekonštrukcie na rok 
2010 v objeme do 3 mil. eur. Do rekonštrukcie nie je zatiaľ zahrnutá 
Letná ulica a predĺženie chodníka smerom na Petrovce nad Labor-
com. V roku 2010 však mesto zaradilo do plánu investícií spojovací 
chodník medzi ulicami Hviezdoslavova a Topolianska (vrátane no-
vého verejného osvetlenia) v celkovom objeme 426 610 eur. Realizá-
cia chodníka je pred ukončením.           pokračovanie v ďalšom čísle

Treťou prioritou mesta bolo 
koncepčné riešenie postavenia 
seniorov a zlepšenie ich život-
ných podmienok a aktuálnych 
potrieb.

Mesto vypracovalo Komunit-
ný plán rozvoja sociálnych slu-
žieb v meste na roky 2008- 2012, 
ktorého obsahom je aj návrh rie-
šení problémov súvisiacich s jed-
notlivými skupinami obyvateľov 
mesta, a to najmä seniormi, rodi-
nami s deťmi a občanmi ohroze-
ných sociálnym vylúčením.

V súvislosti so seniormi 
Mesto naďalej podporovalo 
existenciu siedmich klubov dô-
chodcov ako aj aktivity Jednoty 
dôchodcov Slovenska. V rám-
ci zavádzania nových trendov 
do činnosti klubov dôchodcov 
v priebehu roku 2008 Mesto vy-
bavilo všetky kluby dôchodcov 
počítačovou technikou a inter-
netom a uskutočnilo v spoluprá-
ci so IV. základnou školou počí-
tačový kurz seniorov, ktorého sa 
zúčastnilo 51 dôchodcov. V ok-
tóbri sa v počítačových učeb-
niach IV.,V.,VI. a VII. základnej 
školy uskutočnil podobný kurz 
pre ďalších cca 100 záujemcov 
z radov seniorov.

Mesto prispelo aj na stravu 
345 dôchodcom a ročne prie-
merne 110 dôchodcom na opat-

rovateľskú službu v domácnosti. 
Prispelo tiež na opatrovateľské 
služby, ktoré zabezpečoval SČK 
a charity jednotlivých kresťan-
ských cirkví.

Veľkým prínosom je pre se-
niorov aj zavedenie Senior karty 
od roku 2008, vďaka ktorej majú 
množstvo úľav, či už pri parko-
vaní, alebo návšteve športových 
a kultúrnych podujatí v meste. 
MsZ schválilo Všeobecné zá-
väzné nariadenie č. 108/2008 
o podmienkach vydávania a po-
užívania Senior karty, ktorá je 
vydávaná z úrovne odboru so-
ciálnych vecí. V súčasnosti túto 
kartu využíva 1 267 dôchodcov.

V priebehu roka 2007 sa 
vytvorila ako poradný orgán 
primátora mesta RADA SENI-
OROV, ktorá mala od svojho 
vzniku už osem zasadnutí a bola 
nápomocná primátorovi a vede-
niu mesta pri prijímaní rozhod-
nutí týkajúcich sa zlepšovania 
sociálnej situácie a života obča-
nov v meste.

Pozornosť bola venovaná aj 
bývaniu seniorov. V roku 2009 
Mesto podalo v rámci ROP 
opatrenia 2 Infraštruktúra so-
ciálnych služieb, sociálnopráv-
nej ochrany a sociálnej kurately 
projekt „Prístavba a rekonštruk-
cia Zariadenia pre seniorov 

v Michalovciach“. Cieľom toh-
to projektu je zlepšenie kvality 
a rozsahu poskytovaných so-
ciálnych služieb v zariadení pre 
seniorov prostredníctvom jeho 
prístavby a rekonštrukcie, rozší-
renie počtu poskytovaných slu-
žieb pobytovou a ambulantnou 
formou. Prístavbou zariadenia 
chce Mesto zvýšiť jeho kapaci-
tu, rozsah a úroveň poskytova-
ných sociálnych služieb. Ďalšou 
snahou v tomto zariadení bolo 
debarierizovať, rekonštruovať 
a modernizovať vnútorné prie-
story s cieľom ich povýšenia na 
európsky štandard, znížiť ener-
getickú náročnosť budovy pros-
tredníctvom zateplenia a vybu-
dovania vlastnej kotolne. Výška 
schválenej dotácie na projekt je 
3 142 096,44 € a výška spolufi-
nancovania je 165 373,50 €.

Mesto získalo NFP vo výške 
434 720 € z ROP opatrenia 2.1a 
na rekonštrukcie budovy bývalej 
materskej škôlky na Ulici boro-
vicovej so zámerom rekonštruk-
cie tohto objektu pre potreby za-
riadenia opatrovateľskej služby. 
Mesto na to prispeje spolufinan-
covaním vo výške 186 174,77 €. 
Realizácia samotných staveb-
ných prác začne v roku 2011. 
Cieľom je zaistiť, aby boli po-
skytované služby v bezpečnom 

prostredí a zároveň sa zvýšil ich 
štandard, aby sa zabezpečilo re-
špektovanie individuálnych pot-
rieb, súkromia a dôstojnosti kli-
entov a tiež vytvoriť komunitný 
typ zariadenia, vytvoriť priestor 
pre nové služby a zároveň znížiť 
prevádzkové náklady.

Zrealizovala sa aj výstavba 
dvoch bytových domov po 24 
bytov na Ul. Masarykovej, ktoré 
slúžia mladým rodinám a seni-
orom mesta Michalovce.

Rekonštruuje sa aj objekt tzv. 
malometrážnych bytov a buduje 
sa jeho nadstavba, na ktoré Mes-
to získalo cudzie zdroje zo ŠFRB 
a dotáciu z MVaRR SR. 

Na seniorov Mesto pamä-
talo aj pri tvorbe a schvaľovaní 
VZN o daniach a poplatkoch, 
ktoré je schvaľované každoroč-
ne s platnosťou od 1. januára 
a Mesto ním poskytlo seniorom 
úľavy pri dani zo stavieb a bytov 
o 30 %  vyrubenej dane za stav-
by a byty vo vlastníctve občanov 
starších ako 70 rokov a pri  da-
ni za psa 100%-nú úľavu dane 
u osamelo žijúcich občanov, 
ktorí majú 70 rokov a viac. Pri 
poplatkoch za TKO je úľava 
30 % vyrubeného poplatku pre 
občanov, ktorí majú 70 rokov 
a viac. 

Pokračovanie nabudúce

vyhodnotenie programu rozvoja mesta 
michalovce na roky �007 – �010
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom druhom zasadnutí 27. februára 2007 schválilo Program rozvoja 
mesta Michalovce na roky 2007 – 2010. Program vychádzal z poznania možností mesta a potrieb jeho občanov. Vzhľa-
dom na končiace sa volebné obdobie prinášame vám vyhodnotenie uvedeného programu. Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo štyri hlavné priority mesta. V predchádzajúcich číslach sme uverejnili vyhodnotenie prvých dvoch priorít, dnes 
vám prinášame pokračovanie vyhodnotenia.  

noVIny MISTrAl
A ŠPorToVÉ SPráVy 

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

ŽIHADlo
Hosť: MuDr. Ľ. roHoŇ, riaditeľ nsP Michalovce

Moderuje: Michaela Lazarová
 premiéra v piatok, reprízy pondelok 

a streda vždy o 18.00 hod.

ZáZnAM
denne od soboty od 14.00 hod.

koncert k 60. výročiu ZuŠ v Michalovciach

Tento mesiac sa skončí voleb-
né obdobie terajšieho mestského 
zastupiteľstva. Preto sa patrí uro-
biť odpočet. Vzhľadom na obme-
dzené možnosti bude stručný.

Ako poslanec som podporil 
všetky zmysluplné a užitočné ná-
vrhy. Medzi také počítam napr. 
výstavbu bytov, rekonštrukciu 
a modernizáciu škôl, rekon-
štrukciu námestia, ale aj duchov-
né, športové a kultúrne projekty. 
O to viac, že sa tu v značnej miere 
uplatnilo financovanie z grantov 
a iných podporných programov.

Na druhej strane som sa ne-
pridal k podpore nevýhodných 
predajov majetku mesta. Ako 
príklad môžem uviesť predaj Trž-
nice, XXIII. a V. materskej školy 
a predaj pozemku pri mestskom 
úrade. Po prvé tieto predaje ne-
boli vôbec potrebné a po druhé 
predaje mali znaky predaja pre 
vopred vybraných záujemcov.

Osobitnou kapitolou je finan-
čné hospodárenie mesta. V roku 
2006 malo mesto dlhodobé zá-
väzky na úrovni 1,3 mil. €. Preby-
tok hospodárenia bol na úrovni 
2,0 mil. €. Čiže konečný výsledok 
bol kladný 0,7 mil. €. Zároveň 
boli pre dohodnutých investo-
rov pripravené dva priemyselné 
parky pre nové pracovné miesta. 
V rokoch 2007 – 2010 boli ne-
odôvodniteľne zrealizované vy-

soké investície, ktoré budú mes-
to zaťažovať ďalších 10-15 rokov. 
Ide najmä o verejné osvetlenie, 
chvatné, rozsiahlé a celoplošné 
opravy ciest a chodníkov, futba-
lový štadión. Negatívom boli aj 
nedostatočne zdôvodnené práce 
naviac. No a vrcholom bolo po-
stúpenie pohľadávky zhotoviteľa 
za neuhradené stavebné práce 
na futbalovom štadióne na ďalší 
subjekt. Prevodom pohľadávky 
sa zvýši už aj tak vysoká cena šta-
dióna a s pohľadávkou sa môže 
aj do budúcna obchodovať. Je to 
obrovský hazard do budúcnos-
ti a poškodenie dobrého mena 
mesta Michalovce.

Záverečný výsledok hospo-
dárenia za roky2007-2010 nie 
je vôbec povzbudivý. Nemáme 
vo vlastníctve ani jeden meter 
štvorcový pozemku pre nové 
investície, časť majetku bola 
rozpredaná a dlhodobé záväzky 
prekračujú 10,0 mil. €. Na vy-
rovnanie dlhu bude musieť kaž-
dý, vrátane detí , zaplatiť po 250 
€. Pripomínam, že záverečný 
výsledok hospodárenia v roku 
2006 bol kladný 700 000 €.

Onedlho sú tu ďalšie voľby 
a občania rozhodnú, kto pone-
sie štafetu vedenia mesta ďalej. 
Preto sa nad tým všetci zodpo-
vedne zamyslíme. 

Ing. Jozef Bobík, poslanec MsZ

poslanecký odpočet

obyvatelia sídliska Juh sa z ob-
jektívnych príčin nemôžu zbaviť 
dojmu, že súčasná samospráva na 
ich sídlisko zabudla. Pritom pred 
komunálnymi voľbami počuli 
z úst jej predstaviteľov viaceré am-
biciózne zámery súvisiace s inves-
tičnými akciami, ostalo však len 
pri sľuboch a viaceré naplánova-
né investičné akcie sa v tejto časti 
mesta jednoducho (bez uvedenia 
dôvodu) nezrealizovali. Jedným 
z najakútnejších problémov Juhu 
sú parkovacie plochy. Tie boli do-
časne rozšírené spevnením povr-
chu vyfrézovaným asfaltom počas 
rekonštrukcie centrálnej mestskej 
zóny, žiadne ďalšie práce sa už 
nezrealizovali. Rôzne nečistoty 
a rozrušený povrch parkovísk pra-
videlne zanášajú kanalizačnú sieť, 
a predovšetkým na jar a na jeseň 
počas intenzívnejších zrážok, ako aj 
počas topenia sa snehu sa na tých-
to plochách tvoria doslova bazény. 
V dôsledku toho sú prístupové 
cesty k časti obytných blokov v uve-
dených obdobiach nepriechodné. 
Preto narastá nespokojnosť ob-
čanov, ktorí cítia, že sa na odstrá-
není tohto veľkého nedostatku dl-
hodobo nepracuje. Medziblokové 
komunikácie sú na tom rovnako 
zle. Počas celého volebného ob-
dobia som svojimi interpeláciami 
upozorňoval na ich katastrofálny 
stav. Komunikoval som s občanmi, 
ktorí sa aj prostredníctvom petícií 
dožadovali zlepšenia. Márne, ne-
úspešne a odpoveďou bolo staré 
známe - projektová dokumentácia 
k revitalizácii sídliska Juh sa pripra-
vuje. Vo svojej ostatnej interpelácii 
(aby neostalo len pri prázdnych 
rečiach), som konkrétne uviedol na 
ktorých uliciach a priestranstvách 
pred obytnými blokmi sa opravy 
majú previesť. Verte mi, prešiel som 
celý volebný obvod č.3, ktorého 
som poslancom a spracoval dlhý 
zoznam. Aké bolo moje zdesenie, 
keď som od riaditeľa TZaS dostal 
odpoveď jednou vetou – „Opravy 
sídliskových komunikácií a par-
kovísk sa vykonávajú operatívne 
a priebežne!“. Výsledok spolupráce 
si môžete domyslieť(pardón, vidíte 
ho okolo seba). Každá z politických 
strán, ktorá sa pred štyrmi rokmi 
uchádzala o mandát voličov vo 
volebnom obvode Juh, prisľúbila 

výstavbu chodníka pred skupino-
vými garážami na Okružnej ulici. 
Tento tak prepotrebný investičný 
zámer sa doposiaľ neuskutočnil. Po 
mojej interpelácii mi bolo odpove-
dané, že je pripravená projektová 
dokumentácia na realizáciu tejto in-
vestičnej akcie, to však za 4-ročné 
obdobie nestačí. Kým na sídlisku 
Východ sa kompletne previedli dve 
etapy komplexnej rekonštrukcie, 
kým k uliciam Topolianskej a Mo-
čarianskej sa vybudovali rozsiahle 
chodníky, obyvateľom sídliska Juh 
ostali len nesplnené sľuby. Pritom 
hlavne pre skôr narodených je prej-
denie rušnej, dopravou zaťaženej 
Okružnej ulice na dvakrát, len aby 
sa dostali k chodníku vedúcemu 
k hypermarketu Tesco veľkým 
problémom. Tak to vyzerá, keď sa 
vnesie do rozhodovania o veciach 
verejných na úrovni samosprávy 
priveľa politiky. Tá potom zúčast-
neným bráni reálne posudzovať po-
trebu a kvalitu jednotlivých posla-
neckých návrhov a pracovnou me-
tódou sa stáva obmedzovanie až ig-
norovanie všetkého, čo je návrhom 
v súčasnosti opozičných poslancov 
pravicových strán. Je pravdou, že 
sa v rámci mestských investičných 
akcií rekonštruujú komunikácie, 
chodníky a sídliská, lenže na síd-
lisku Juh, ako na jednom z najstar-
ších sídlisk v Michalovciach vybu-
dovanom v rokoch 1965 až 1974 
sa napriek mnohým prísľubom 
nezrealizoval ani zlomok investič-
ných akcií. Snáď jedna jediná, aj tá 
je však dosť rozporuplná. Totiž až 
v samom závere volebného obdo-
bia mesto zrekonštruovalo cestný 
úsek na Špitálskej ulici, ktorý však 
bol v relatívne dobrom technickom 
stave. Podľa vyjadrení odborníkov 
si vyžadoval iba údržbu a drobné 
opravy. Preto komplexnú výmenu 
asfaltového krytu v časoch zníže-
nia objemu finančných prostried-
kov plynúcich z podielových daní, 
ktorú dokonca mesto realizuje 
z úverových zdrojov pokladám za 
mrhanie verejnými financiami. 
Vážení občania, Michalovčania, 
dovolím si zaželať vám šťastnú ruku 
pri voľbe takých kandidátov, aby ste 
po 4 rokoch nemuseli smutne skon-
štatovať, že sľuby, ktoré vám dali vo 
svojich volebných programoch, 
nesplnili.               Ing. Mirko Gejguš

nesplnené sľuby 

Podobne ako v iných regi-
ónoch Slovenska, aj u nás pri-
búda starších ľudí v poproduk-
tívnom veku, ktorí sú ohrození 
sociálnym vylúčením. V SZŠ v 
Michalovciach začali pedagó-
govia v spolupráci so študentmi 
pomáhať pri adaptácii seniorov 
a pripravili projekt Keď myseľ 
zostáva mladá..., ktorý prebie-
hal na škole od júna do októbra 
2010. Projekt bol realizovaný 
vďaka Nadácii Orange a jej 
programu Zelená pre seniorov.

Seniori mali k dispozícii počí-
tačové učebne a multifunkčné ih-
risko. Pri škole vznikol počítačo-
vý klub pre seniorov POKLUS, v 
ktorom získali základné zručnosti 
ovládania počítača pomocou klá-
vesnice a myši, zručnosti s vyhľa-
dávaním na internete, pracovali 
s elektronickou poštou, získali 
základné zručnosti s digitálnou 

fotografiou a s digitálnou kame-
rou. Pri škole vznikol tiež teniso-
vý klub pre seniorov TEKLUS, 
kde získali základné zručnosti v 
dvojhre a štvorhre. V obidvoch 
aktivitách sme sa snažili vytvoriť 
prostredie spolupráce medzi seni-
ormi a našimi študentmi, ktorí pri 
realizácii projektu pomáhali.

Autori projektu PaedDr. Mi-
lan Kušej a RNDr. Jana Toká-
rová touto formou ďakujú všet-
kým spolupracovníkom, najmä 
Ing. Jozefovi Čontofalskému, 
Mgr. Milanovi Olajecovi a štu-
dentom, ktorí sa na projekte po-
dieľali. Chceme tiež poďakovať 
Nadácii Orange, že umožnila 
realizáciu skvelej myšlienky. 
Ďakujeme aj vedeniu školy, 
riaditeľovi RNDr. Dušanovi Ža-
ludkovi, ktorý aj po oficiálnom 
skončení projektu navrhol v jeho 
aktivitách naďalej pokračovať.  

keď je myseľ mladá
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Podporte 
    koalíciu, 

podporíte      
       SEBa!

podporíte      
     ZMENu,

www.koaliciami.sk

ing. Jozef BoBík
kandidát na primátora 

mesta Michalovce
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Kandidáti na poslancov do MsZ za koalíciu

www.koaliciami.sk

IV. volebný obvod - Západ

III. volebný obvod - Juh

II. volebný obvod -Východ

I. volebný obvod - Centrum 

V. volebný obvod - Stráňany

VI. volebný obvod - Centrum 
VI. volebný obvod - Topoľany
Močarany, Kapušianska

27.
november 2010



�

MESTÁ A OBCE 
SÚ DÔLEŽITÉ!
27. 11. 2010
KOMUNÁLNE VOĽBY

Váš hlas pre SMER sa nestratí!

Nezávislý kandidát na primátora mesta Michalovce

Judr. bartolomeJ Jakubčák
Motto: Právo, poriadok, spravodlivosť

Predstavujem sa Vám ako nezávislý kandidát na 
post primátora mesta Michalovce. Do Michaloviec 
som prišiel pred viac ako 30 rokmi spod Tatier, kde 
som sa narodil. Postupne som tunajší kraj spozná-
val, zrástol som s ním a stal sa mojím domovom. 
Po príchode do Michaloviec som pracoval v štátnej 
službe, kde som získal bohaté skúsenosti. V súčas-
nosti pôsobím ako podnikateľ v oblasti práva. Mes-
to sa počas rokov môjho života a pôsobenia v ňom 
menilo a mení. Blíži sa čas volieb, ktoré poskytujú  
priestor na vykonanie zmien, ktoré by predstavova-
li skvalitnenie života občanov Michaloviec.

vo svojom programe si stanovujem nasledovné priority:
- vykonanie auditu čerpania finančných prostriedkov meste Michalovce za celé predchádzajúce voleb-

né obdobie,
- dobudovanie rozostavanej nemocnice, 
- doriešenie situácie okolo mestskej tržnice, 
- dobudovanie sídliska SNP a jeho občianskej vybavenosti,
- budovanie dopravných ihrísk a iných zariadení pre mladých,
- dobudovanie parkoviska pri poliklinike  a  na ulici  Gorkého,
- skvalitnenie technických služieb,
- vybudovanie nového cintorína, 
- vyriešenie nadjazdu v smere z Michaloviec do Košíc a vyriešenie križovatky na Priemyselnú ulicu,
- vybudovanie ďalšieho  zariadenia pre seniorov,
- budem venovať zvýšenú pozornosť ochrane životného prostredia v meste i jeho okolí,
- vylepšenie infraštruktúry Michaloviec s cieľom prilákať  ďalších investorov,
- podporovať výstavbu obecných bytov s cieľom motivovať mladé rodiny,
- zabezpečím lepšiu orientáciu – prehľad v meste najmä na sídliskách (Juh, Východ) ale aj v lokalitách 

s rodinnými domami.

Neustálym kontaktom s občanmi riešiť ich problémy uplatňovaním ich práva s dôrazom na rovnosť 
pred zákonom bez rozdielu. Budem presadzovať dodržiavanie spoločenských noriem 

spolunažívania a postihovať tých, ktorí právo porušujú.



7 kultúra – školstvo

MeSIAC – náŠ VeSMírny SuSeD
prednáška pre verejnosť
26. 11. 2010 o 17.00 hod.

za jasného počasia pozorovanie Jupitera ďalekohľadom 
o 18,30 hod. pri fontáne MsÚ 

 
VýstaVy

Výstava obrazov – prierez z tvorby
Soňa KoTaNoVÁ a JarKa HVIZDoŠoVÁ

do 30. 11. 2010 – galéria MsKS

SwIngoVý klAVír 
oTAkArA kráSenSkÉHo A JeHo HoSTí

17. 11. 2010 o 18.hod.
Vstup voľný

12. - 13.11. piatok, sobota o 19.30 hod.
14. 11. nedeľa o 16.00 a 19.30 hod.
SCoTT PIlgrIM ProTI ZVyŠku SVeTA USA/2010/112 min./
/komédia, hudba/  Premiéra
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky  

16. 11. utorok o 19.30 hod.
eXPenDABleS  USA/2010/99 min./
/akčný, dobrodružný, thriller/ Premiéra
Vstupné: 2.50€     Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky  

18. 11. štvrtok o 19.30 hod.
PoČIATok USA/2010/142 min./
/mysteriózny, sci-fi, thriller/
Vstupné: 2.30€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské 
titulky

19. – 21. 11. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod. 
Zlý PolIŠ USA/2009/122 min./
/krimi, dráma/ Premiéra
Vstupné: 2.30€    Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky  

21. 11. nedeľa o 17.30 hod.  
leT´S DAnCe 3  USA/2010/100 min./
/tanečný romantický film/
Vstupné: 1.50€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

24. 11. streda o 20.15 hod. 
25. 11. štvrtok o 19.30 hod.  
GHoST WrITEr  FR/ SRN/ VB/2010/ 128 min./
/triler/ Premiéra
Vstupné: 2.30€     Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky  

mestské kultúrne stredisko

program kina Centrum

dva tÝŽdne v kultúre michalovčan informuje

do stavu manŽelského vstúpili tieto snúbeneCké páry:

Stanislav Gruľa 
a Jana Linková

Pavol Kočiš 
a Kristína Majdáková

MUDr.Ashraf Hashim 
a RNDr.Anežka Džarová PhD.

Ing. Martin Jacko 
a Mgr.Beáta Štulajterová

vítame medzi nami našiCh naJmenšíCh:

Tobias Štefan

Vivien Ferčáková

Oliver Kaločay

Martin Rusnák

Kristiána Fedorčáková

spoločenská rubrika

Mária Bérešová, 75-ročná
Veronika Gaľová, 80-ročná
JUDr. Eduard Kotora, 62-ročný
Zuzana Hvostaľová, 88-ročná
Zuzana Danilovičová, 81-ročná
Nadežda Džongová, 87-ročná
Ružena Salayová, 73-ročná
Zuzana Gramatová, 71-ročná

navŽdy sme sa rozlúčili s tÝmito občanmi nášho mesta

V dňoch 18. – 20. októbra sa 
v priestoroch Materskej školy na 
Okružnej ulici postupne schá-
dzali tí rodičia, ktorí mali chuť 
a čas stráviť jesenné popoludnie 
v tvorivých hrách so svojimi 
deťmi. Pod rúškom príjemnej 
hudby popustili uzdu svojej fan-
tázii. Pretvárali tekvice a tekvič-
ky, rôzne druhy zeleniny a ovo-
cia do podoby veselých zvierat, 
strašidiel či rozprávkových pos-

táv. Kombinovali ich s rôznymi 
druhmi prírodnín, ktoré sme si 
na vychádzkach nazbierali. Zau-
jatí činnosťou boli najmä rodičia. 
Deti najviac tešila ich prítomnosť 
a spoločné jesenné výrobky, na 
ktoré boli patrične pyšné. 

Výstavky v každej triede udi-
vovali bohatosťou aj originali-
tou a hriali vedomím spoločne 
stráveného času.

Ivana Fűleková Bc.

Jesenné variáciezemplínske osvetové stredisko

Dňa 13. novembra sa dožíva významného životného jubilea 
80-tich rokov mamička, babička a prababička 

JolAnA kAlISToVá 
z Michaloviec

K jej sviatku jej chceme priať, čo darom sa nedá dať. 
Pevné zdravie, veľa lásky, šťastný život, žiadne vrásky. 
Zo srdca prajú deti Anička, Jožko, Darina s rodinami 

a brat Mikuláš s rodinou.

B l a h o ž e l a n i a

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
na poslednej ceste dňa 27. októbra 2010 s našou drahou 

MárIou HAJDukoVou

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.

dcéra Magda, vnučky s manželmi a pravnúčatá

P o ď a k o v a n i e

Dňa 13. novembra uplynie 5 rokov od smrti 
a zároveň nedožitých 70 – ich rokov môjho 

drahého manžela, otca a dedka 

AnDreJA BoŽenku
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 

s nami tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka, dcéra Klára 
s manželom, syn Peter s manželkou, dcéra 

Alena s manželom a vnúčatá Marek, 
Daniela, Peter, Martin, Oto a Martinka

S p o m i e n k y

Dňa 19. novembra 2010 si pripomenú 
50 rokov spoločného života manželia 

MArTA A VIkTor lAkAToŠoVCI
Vieme, že sa vďačnosti sotva dosť nájde za všetky dni radosti 

vo chvíli každej, za šťastie dopriate, za dni lásky, 
za to všetko im do ďalších spoločných dní želajú pevné zdravie, 

Božie požehnanie a vzájomné porozumenie.
dcéry Marta a Iveta s rodinami

Nech navždy Tvoja dobrá duša rastie, 
nech Ti dá Pán Boh lásku a šťastie.

Sviatočné, ale aj tie všedné dni 
plné krásnych okamihov v kruhu 
blízkych a priateľov želá k 70-tke 

MArTe lAkAToŠoVeJ

manžel Viktor 
a dcéry Iveta a Marta s rodinami

Ďakujem kolektívu lekárov pod vedením primára traumatológie 
NsP Š.Kukuru v Michalovciach MUDr. Petra Rovdera, 

zvlášť MUDr. Eugenovi Lešovi za starostlivosť a ľudský prístup 
počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení.

Vďačná pacientka Kristína Kušnírová
z Horoviec

P o ď a k o v a n i a

Chcem sa poďakovať za vzornú zdravotnú starostlivosť 
na II. internom oddelení pod vedením primára 

MUDr. Mariána Štefana a celému jeho kolektívu 
a geriatrickému oddeleniu Michalovce pod vedením primára 

MUDr. Petra Potockého a celému kolektívu.

Vďačná pacientka Kontuľová

Ďakujem kolektívu lekárov oddelenia traumatológie NsP Š.Kukuru 
v Michalovciach pod vedením primára MUDr. Petra Rovdera, 
zvlášť moje poďakovanie patrí MUDr. Adriánovi Pavlíkovi, 

MUDr. Juliánovi Tkáčovi, MUDr. Jánovi Džavanovi, všetkým 
zdravotným sestrám a celému personálu tohto oddelenia za vzornú 

profesionálnu službu, ktorá mi bola počas mojej hospitalizácie 
poskytnutá. Do ich ďalšej náročnej práce im želám veľa Božieho 

požehnania, ako aj osobných a pracovných úspechov.
Vďačná pacientka Alžbeta Čúrna

z Michaloviec

Dňa 14. novembra 2010 uplynie 
20 rokov od tragickej udalosti, 

kedy bol násilne vytrhnutý z kruhu 
rodiny náš milovaný syn 

MArTIn FeDorko

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

smútiaca rodina

Smutný je náš dom a prázdno je stále v ňom...
Dňa 10. novembra 2010 

sme si pripomenuli 
15. výročie úmrtia môjho syna 

JoZeFA MArCInA

ktorý od nás odišiel do večnosti 
vo veku 21 rokov

spomína mamka a sestra s rodinou

Len cestička k hrobom ostala ...

Dňa 14. novembra 2010 si pripomenieme 
5. výročie úmrtia môjho manžela 

Mgr. JoZeFA MArCInA

spomína manželka a dcéra s rodinou

V rámci Dňa otvorených 
dverí na MsÚ v Michalovciach 
si ôsmaci z I. ZŠ spríjemnili 19-
te októbrové dopoludnie náv-
števou exkluzívnych priestorov 
michalovských inštitúcií.

Dozvedieť sa o histórii mes-
ta, jeho symboloch a k tomu 
ešte v autentických priestoroch 
michalovskej radnice bolo pre 
žiakov nevšedným zážitkom.

Michalovskú televíziu Mis-
tral pozná hádam každý, ale 
dostať sa do jej útrob, do zákutí 
štúdia, do tajomstiev natáča-
nia a vysielania správ sa nevidí 
každý deň. Prostredie regionál-
nej televízie upútalo nejedného 

ôsmaka. Možnože mnohí z nich 
sa v budúcnosti stanú aj jej spo-
lupracovníkmi.

Chlapci sa zvlášť tešili na 
návštevu mestskej polície. Všet-
kých uchvátili pomôcky na 
meranie alkoholu v krvi a nez-
vyčajná bola pre nich aj kame-
rová miestnosť na kontrolovanie 
častí mesta.

Celé pracovné dopoludnie si 
žiaci užili a vrátili sa s nezvyčaj-
nými zážitkami späť do školy.

Touto cestou ďakujeme ve-
deniu mesta Michalovce za 
zorganizovanie tejto jedinečnej 
akcie.

Mgr. D. Rudášová

zaujímavý i poučný

mestské kultúrne stredisko v  michalovciach 
a divadlo Jonáša Záborského Prešov 

uvádzajú 

tragikomédiu Franka Houtappelsa 

vorvaŇ  
tragikomický portrét 

osamelých duší túžiacich po šťastí 

Účinkujú: Kveta Stražanová, Dana Košická, Ľudmila Dutková 
a Igor Kasala. Réžia: Jakub Nvota. 

30. november o 17.00 hod.

Predpredaj vstupeniek je v MsKS na 3. poschodí 
a v pokladni kina CENTRUM. 
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dva tÝŽdne v športe
basketbal

1. Bk - DASkIT luČeneC
I. liga mužov - 10. kolo   20. 11. 2010   16. 00 hod.

1. Bk - Bk ŠPD roŽŇAVA
I. liga mužov - 11. kolo   21. 11. 2010   13. 00 hod.

Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

Futbal
MFk ZeMPlín – 1. FC TATrAn PreŠoV

I. liga dorastu U19, U17 - 17. kolo   14. 11. 2010   11. 00 hod. a 13. 00 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

MFk ZeMPlín – FC PeTrŽAlkA 1898
I. liga mužov - 17. kolo   20. 11. 2010   13. 00 hod.

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

hádzaná
Hk IuVenTA – uD Hk nITrA

I. LMD/SD - 10. kolo   14. 11. 2010   13. 00 a 15. 00 hod.

Hk IuVenTA – InTer BrATISlAVA
I. LMD - 11. kolo   20. 11. 2010   13. 00 hod.

Hk IuVenTA – Hk MoČenok         
I. LSD - 11. kolo   20. 11. 2010   15. 00 hod.

Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

HC winland – STuPAVA
I. liga mužov - 11. kolo   20. 11. 2010   17. 30 hod.

Info: Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

ĽadovÝ hokeJ
Hk MláDeŽ – Hk 46 BArDeJoV

I. LSŽ 9. ŠHT, 7. ŠHT - 13. kolo   17. 11. 2010   9. 00 hod. a 11. 30 hod.

Hk DuklA – Hk 95 PoVAŽSká BySTrICA
I. liga mužov - 24. kolo   19. 11. 2010   17. 00 hod.

Hk MláDeŽ – Hk TreBIŠoV
I. liga dorastu - 17. kolo   20. 11. 2010   14. 00 hod

Hk DuklA – Hk 95 PoVAŽSká BySTrICA
I.liga juniorov - 19. kolo   20. 11. 2010   17. 00 hod

Hk DuklA – HC 07 DeTVA
I. liga juniorov - 20. kolo   21.11. 2010   9. 30 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0905300695

stolnÝ tenis
ŠkST A – STArá ĽuBoVŇA

I. liga mužov Východ - 4. kolo   13. 11. 2010   16. 00 hod.

ŠkST B – TJ STo SloVenSká VeS
II. liga mužov - 7. kolo   21. 11. 2010   10. 00 hod.

Info: JUDr. Jozef Bľaško, č. tel. 0905600840

streleCtvo
PreTeky MláDeŽe V STreĽBe 

Zo VZDuCHoVýCH ZBrAní
14. 11. 2010   8. 00 hod.

Info: Gabriel Hinďoš, č. tel. 0903632126

soFttenis
o poHÁr prImÁTora mESTa

III. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov 
I. liga, II. liga - 3.-5.kolo

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

voleJbal
o poHÁr prImÁTora mESTa

II. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých 
II. liga - 3.a 4. kolo   16. 11. 2010 a 23. 11. 2010   17. 00 hod.

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

Vk oDeTA MICHAloVCe – Vk VeĽkÉ kAPuŠAny A
Majstrovstvá zemplínskeho regiónu mužov

4. kolo   2. 11. 2010   16. 00 hod.
Info: Ing. Vladimír Krošlák,  č. tel. 0903728494

o poHÁr prImÁTora mESTa
II. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých 

I. liga - 4. kolo   22. 11. 2010   17. 30 hod. a 19. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko,  č. tel. 6864126, 0917650912 

malý oznamovateľ
služby

• Ponúkam fotografovanie slávnostných príležitostí. Tiež zhoto-
venie a oprava fotografií podľa individuálnych požiadaviek. To 
všetko za výhodných podmienok.  0908 369 154

kúpa – predaj – prenájom/byty, domy, garáže
• 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

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

• Predám l-izbový byt 39 m2 podlahovej plochy v OV v zateplenej 
bytovke na 3. poschodí, Okružná 16, Michalovce. Cena 23 000 € 
- dohoda možná. Info  0905 440 360

• Predám 2 – izbový byt v osobnom vlastníctve na Ulici J. Murga-
ša 20. Cena dohodou.  0903 278 538

• Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiada-
ným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou. 

  0903 278 538
• Dám do prenájmu garáž na Ulici Kuzmányho.  0907 769 185. 

Cena dohodou.
• Predám 1-izbový prízemný byt s balkónom na Hollého ulici. 
  0908 816 996
• Predám 2-izbový byt v centre Michaloviec. Komplet prestavba. 
 0905 454 957

• Dám do prenájmu rodinný dom blízko centra mesta. Vhodný 
na bývanie, aj na podnikanie.  0918 712 865

• Predám RD v obci Zalužice s príslušenstvom, vybudovaný 
na rohovom pozemku o výmere 1 658 m2. Cena dohodou. 

  0907 953 427
• Prenajmem 3-izbový byt. Dám do prenájmu pekný, zrekonštru-

ovaný a zariadený 3–izbový byt. Nachádza sa na Ulici kyjevská 
na východe, 10 min. od firmy Yazaki a 5 min. od vojenských 
kasární. Je plne vybavený – automatickou práčkou, chladničkou 
a mrazničkou, zariadenou kuchynskou linkou, rýchlovarnou 
kanvicou, posteľami a nábytkom. Cena 320 €, vrátane energií. 
VOĽNÝ IHNEĎ.  0910 104 408

• SÚRNE predám 3-izbový byt na Ulici nad Laborcom, čiastoč-
ne prerobený. Cena dohodou. Dohoda istá.  0918287766, 
0944484779, 0905419606.

rôzne
• Predám Citroen Xsara Picasso 1.6i benzín, r. v 11/2001, 1. maji-

teľ , 148 000 km. Cena dohodou.  0918 712 865 
• Predám mrazničku Whirpool, objem 247 l. Cena 150 €. 
  0907 572 901

Mestský úrad Michalovce 
a Koordinačná komisia mest-
ských športových súťaží je 
v tomto období poriadateľom 
dlhodobých mestských líg vo 
volejbale a softtenise O pohár 
primátora mesta Michalovce. Vo 
volejbale v kategórii stredných 
škôl štartujú 4 družstvá chlap-
cov a tri družstvá dievčat. Medzi 
dievčatami bez prehry je na čele 
družstvo SOŠOaS, medzi chlap-
cami SOŠT Ul. partizánska.

Výsledky dievčatá: 1. kolo SO-
ŠOaS-Gymnázium Ul.Ľ.Štúra 
2:0 (6;16), 2. kolo GPH-SOŠOaS 
0:2 (-25;-21). Výsledky chlapci: 
1. kolo SOŠT Part.-SOŠOaS 3:0 
(18;14;21), GPH-SOŠT Močar. 
3:1 (11;-21;10;23), 2. kolo SO-
ŠOaS-SOŠT Močar. 0:3 kont. 3. 
kolo SOŠT Močar.-SOŠT Part. 
1:3 (-23;-15;22;-9).

V kategórii dospelých štar-
tujú zmiešané družstvá dospe-
lých v I. a II. lige za účasti14 
družstiev. Výsledky I.ligy: 1. 
kolo Old Mix-Región malex 3:1 
(-22;15,1618), Kamex Lom-Ka-
mošši 0:3 (-22;-18;-12), 2. kolo 
Kamošši-Old Mix 3:2 (-20;22;-

18;21;11), SOŠOaS-Kamex Lom 
1:3 (-21;-19;23;-21). Výsledky 
II.ligy: 1. kolo MsÚ-IX. MŠ 2:0 
(19;14), Cerveza team-Trojkár 
2:0 (23;12), Hej Hop-II. ZŠ 2:0 
(20;22), Bumkáči-IV.ZŠ 2:1 
(20;-22;14).

Mestská softtenisová liga 
mužov vstúpila už do svojho III. 
ročníka. Súťaž sa hrá v kategórii 
do 50 rokov a je rozdelená na I. 
ligu-8 družstiev a II. ligu-7 druž-
stiev. V II. lige štartuje i druž-
stvo nad 50 rokov a to MsÚ. Na 
čele v I. lige je zatiaľ minuloroč-
ný víťaz družstvo Kornaz, ktoré 
si v prvých dvoch kolách pora-
dilo so svojimi súpermi zhodne 
dvakrát 2:0. Výsledky I.ligy: 1. 
kolo Kornaz-Dvojka 2:0, SKM 
Scuderia-Mistrál 0:2, Limetka-
ŠTB Tím 2:0, Pohoďáci-Štvorka 
0:2. 2.kolo: Dvojka-Štvorka 1:1, 
ŠTB Tím-Pohoďáci 2:0, Mis-
trál-Limetka 1:1, Kornaz-SKM 
Scuderia 2:0. Výsledky II. ligy 1. 
kolo: Hej Rup-Flexio 2:0, MsÚ-
SOŠOaS 0:2, Goral team-North 
Stars 14 2:0. 2. kolo Flexio-North 
Stars 14 2:0, North Stars 14-Za-
lužice 1:1, MsÚ-Hej Rup 0:2.

mestské ligy o pohár 
primátora mesta

n FuTBAlISToM TreTIA PrIeČkA
Po prehre, možno povedať nešťastnej, v Liptovskom Mikuláši pr-
voligoví futbalisti MFK Zemplín Michalovce hostili celok Dusla 
Šaľa. Po dobrom výkone vyhrali 1:2. Majú na svojom konte už 24 
bodov a priebežne sú na treťom mieste v tabuľke za Trenčínom 
a Petržalkou. Do skončenia jesennej časti súťaže treba odohrať 
ešte tri kolá. Michalovčania sa v nich iba raz predstavia doma 
a dvakrát budú hrať na trávnikoch súpera. V 16. kole v sobotu 
13. novembra nastúpia o 17.30 hod. v Senci, potom v 17. kole 
20. novembra privítajú doma Petržalku o 13.00 hod. a na záver 
jesene pocestujú 27. novembra v 18. kole na trávnik vedúceho 
celku v Trenčíne.

n BASkeTBAlISTI S PlnýM ZISkoM
Cez uplynulý víkend pokračovala prvá basketbalová liga mužov 
ďalším dvojkolom. Hralo sa na našej palubovke a basketbalisti zís-
kali plný počet bodov. Porazili v sobotu Spišskú Novú Ves 76:53 
(36:32) a v nedeľu Prešov 87:61 (45:27). Už nazbierali 14 bodov 
a patrí im v tabuľke druhá priečka za Košicami, ktoré majú o bod 
viac. Práve v Košiciach v sobotu 13. novembra sa predstavia Mi-
chalovčania. Potom v dňoch 20. a 21. novembra privítajú doma 
Lučenec a Rožňavu. Uvidíme, ako sa im bude dariť.

n BoDy Pre IuVenTu 
Hádzanárky michalovskej Iuventy privítali v ďalšom kole doma 
celok Veselí nad Moravou. Po dobrom výkone a zodpovedným 
prístupom porazili súpera 29:25 (15:10). Predtým sa trikrát pred-
stavili na súperových palubovkách v Českej republike a získali plný 
počet- 6 bodov. Majú teraz už 16 bodov a patrí im druhé miesto 
v tabuľke za pražskou Sláviou. Práve s ňou sa „pobijú“ o body v so-
botu 13. novembra na jej palubovke. Bude to veľký duel, keďže 
Michalovce sa stále zlepšujú a Slávia počas jesene ešte neprehrala.

n noVý TrÉner HokeJISToV
Prvoligová hokejová Dukla Michalovce má v tejto súťaži už tretie-
ho trénera. Po Branislavovi Kohutiarovi nastúpil Ján Bohunický. 
Ten nevedel nájsť spoločnú reč s hráčmi i vedením, tak ho odvo-
lali. Jeho miesto zaujal tréner, ktorý má za sebou úspešnú sezónu 
– Ján Faith. Už aj viedol svoj prvý zápas, keď Michalovce privítali 
úspešný šarišský celok – Bardejov. Zápas vyhrali zaslúžene Mi-
chalovce po dobrom výkone 3:2. Na svojom konte majú 33 bodov. 
Práve s týmto súperom sa stretli v odvete v utorok 9. novembra na 
jeho ľade. Zápas skončil víťazstvom Bardejova 3:2. Michalovčanov 
čaká teraz ešte dvojzápas na súperovom ľade. Najprv sa 12. no-
vembra predstavia v Senici a 16. novembra v Topoľčanoch. Doma 
ich uvidíme až 19. novembra v zápase s Považskou Bystricou.

n HáDZAnárI PreHrAlI V ZáVere 
Prvoligoví hádzanári HC WinLand Michalovce nastúpili doma 
proti rezerve Prešova. Súper bol doplnený aj hráčmi „A“ celku. 
Bojovalo sa tuho. Záver bol vyrovnaný, gól sme inkasovali v po-
sledných sekundách a prehrali sme tesne 31:32 (17:15). Škoda, že 
nám to nevyšlo. Máme 8 bodov. O týždeň Michalovce majú voľ-
no, keďže predohrali zápas v Modre. Teraz ich čaká 20. novembra 
celok Levoče.

n ToPoĽAny nePoCHoDIlI
Futbalisti Topolian v 3. lige v poslednom jesennom kole prehrali 
v Stropkove 2:3 (2:1). Obsadili 12. miesto so 14 bodmi. Tretia liga 
sa však predohráva z jarného kola. Topoľany sa predstavili v 16. 
kole v nedeľu 7. novembra v Sabinove. Zápas po dobrom výko-
ne oboch kolektívov sa skončil tesným víťazstvom domácich 1:0 
(1:0). Topoľany teda budú mať čo robiť cez zimnú prestávku, aby 
na jar pridali na zisku bodov a postúpili v tabuľke vyššie. Teraz sú 
po predohrávke na 14. mieste.                                                        ka

k r á t k o  Z o  š P o r t u

Mesto Michalovce a atletický klub 
v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Michalovce, 

domom Matice slovenskej a Gymnáziom Pavla Horova Michalovce 

organizujú 

XvIII. ročník beHu o štít Mesta MIcHalovce

26. novembra 2010
Preteká sa v 18 vekových kategóriách. Štart prvej najmladšej kategórie je naplánovaný 

o 14.00 hod. pred mestským úradom, štart hlavnej kategórie mužov o 16.00 hod. 
pred mestským úradom, kde je zároveň i cieľ preteku. Novinkou tohoročného behu je 

pre rekreačných bežcov kategória Fit behu mužov a žien na 3 300 m so štartom o 15. 30 hod.


