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Po  úvodnom  slove  primáto-
ra  Viliama  Zahorčáka  poslanci 
schválili zloženie návrhovej komi-
sie. Prvým rokovacím bodom bol 
návrh  plánu  rokovaní  mestského 
zastupiteľstva a jeho komisií, mest-
skej rady aj redakčnej rady našich 
novín.  Nasledovali  informácie 
o prijatých uzneseniach mestskej 
rady  a  mestského  zastupiteľstva  
a tiež o riešení interpelácií poslan-
cov  predložených  na  poslednom 
rokovaní  zastupiteľstva minulého 
volebného obdobia.

Hlavná  kontrolórka  mesta 
Ing.  Bobovníková  predložila 
mestským zákonodarcom závery 
jej správy z kontroly v mestských 
zariadeniach  a  odboroch  mest-
ského  úradu  a  následne  správu 
o  kontrolnej  činnosti  za  celý 
druhý polrok uplynulého roka. 

Nasledovala  správa  o  stave 
verejného  poriadku,  činnosti 
mestskej polície a stave krimina-
lity na území nášho mesta za rok 
2010.  Riaditeľka  mestského 
kultúrneho  strediska  predložila 
na schválenie poslancom vyhod-
notenie  kultúrno-osvetovej  čin-
nosti MsKS za uplynulý rok a zá-

roveň plán  jeho činnosti na rok 
nasledujúci. Plán hlavných úloh 
mestského  kultúrneho  strediska 
bol poslaneckým zborom jedno-
myseľne schválený.

Hlavným  bodom  druhého 
pracovného rokovania mestského 
zastupiteľstva  bol  program  roz-
voja  mesta  Michalovce  na  roky 
2011 – 2014. Vzhľadom na nové 
štvorročné  volebné  obdobie  pri-
mátor  mesta  Viliam  Zahorčák 
predložil  tento  materiál,  ktorý 
vychádza  z  poznania  možností 
mesta  a  potrieb  jeho  občanov. 
Plán  rozvoja  je  pokračovaním 
predchádzajúceho programu roz-
voja mesta v rokoch 2006 až 2010 
a  zohľadňuje  koncepcie  rozvoja 
schváleného  doposiaľ  mestským 
zastupiteľstvom  a  vytvára  pred-
poklady  pre  ďalší  rozvoj  mesta 
Michalovce.  Dokument  zahŕňa 
päť  priorít  mesta  –  proporcio-
nálny ekonomický  rozvoj mesta, 
zveľaďovanie  mesta,  starostlivosť 
o  mladú  generáciu  ako  pilier 
budúcnosti,  výrazne  vyššiu  po-
zornosť venovať rodinám s deťmi 
a  starostlivosť o  seniorov.   Pred-
ložený  materiál  vyvolal  v  pléne 

širokú  diskusiu,  do  ktorej  sa  za-
pojila  viac  ako  polovica  poslan-
cov. Po diskusii bol plán rozvoja 
mesta jednohlasne schválený. 

Nasledovali  zmeny  a  dopln-
ky  všeobecne  záväzných  naria-
dení  o  letných  terasách,  nakla-
daní s komunálnym a drobným 
stavebným  odpadom  a  zmeny 
v  určení  sadzieb  na  prenájom 
majetku  mesta.  Volení  zástup-
covia  schválili  aj  nové  VZN 
o  podmienkach  predaja,  podá-
vania a požívania alkoholických 
nápojov na území mesta.

V ďalšej časti rokovania ešte 
poslanci schválili odpredaj akcií 
MFK  Zemplín,  štatúty  komisií 
mestského zastupiteľstva a novín 
Michalovčan  a  návrhy  na  ude-
lenie  Činu  roka  2010.  Jedným 
z posledných rokovacích bodov 
bol  harmonogram  verejných 
zhromaždení  obyvateľov  mesta, 
interpelácie a diskusia. V rámci 
diskusie  poslanci  schválili  ná-
vrh Ing. Ďurovčíka na vypísanie 
petície  na  podporu  výstavby 
diaľnice  z  Budimíra  na  sloven-
sko–ukrajinskú hranicu. 

Iveta Palečková

poslanci schválili 
program rozvoja mesta

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY

TaZS mesta Michalovce 
oznamujú verejnosti, že

kúpalisko a sauna
sú otvorené pre verejnosť 

v nedeľu od 10.00 hod. do 17.00 hod. 

Tešíme sa na vašu účasť

Pozývame vás na koncert 

Václav Neckář 
a skupina Bacily

 

15. marec 2011 o 19.00 hod. 
vo veľkej sále MsKS v Michalovciach

Cena vstupenky 11 €
 

Predpredaj vstupeniek na všetkých miestach označených plagátom
Info: 0907 448 286

Pre  občanov  Michaloviec 
sú v našom meste k dispozícii 
dva zberné dvory na Ulici par-
tizánskej 55 a Lastomírskej 2, 
kde  môžu  občania  bezplatne 
doniesť tieto druhy odpadov:

papier  a  lepenka,  plasty, 
sklo,  viacvrstvové  kombino-
vané  materiály,  kovové  obaly, 
drevo, objemný odpad, zvyšky 
farieb,  zvyšky  pesticídov,  žia-
rivky,  batérie  a  akumulátory, 

vyradené  elektrické  a  elektro-
nické  zariadenia,  biologicky 
rozložiteľný  odpad  a  drobný 
stavebný odpad do 1 m³ ročne.

Prevádzkové hodiny 
zberných dvorov: 

pondelok – piatok: 
10.00 – 18.00 hod.

sobota: 8.00 – 15.00 hod.

Počas  jarného  a  jesenného 
upratovania  sú  v  meste  roz-
miestnené veľkoobjemové kon-
tajnery za účelom uloženia ob-
jemného  odpadu  a  biologicky 
rozložiteľného odpadu. Konáre 
stromov a kríky je možné počas 
jarného a  jesenného upratova-
nia  uložiť  vedľa  veľkoobjemo-
vého  kontajnera.  Zakazuje  sa 
ukladať biologicky rozložiteľný 
odpad (konáre a pod.) na verej-
né priestranstvá do tzv. zelených 
pásov v blízkosti komunikácie.

Čo s odpadom?
Vo volebnom obvode č. VI. – Ul. 

vrbovská a kapušianska, Ul. moča-
rianska  a  Ul.  topolianska  sa  usku-
točnia samostatne v každej časti.

Hlavným  bodom  programu 
bude  predstavenie  Programu  roz-
voja  mesta  na  roky  2011-2014 
a diskusia občanov a volených pred-
staviteľov mesta smerujúca k aktu-
álnym  problémom  mesta  a  jeho 
občanov.  Zhromaždení  sa  zúčast-
nia poslanci zvolení v jednotlivých 
volebných  obvodoch,  primátor 
mesta,  zástupca  primátora  mesta, 
prednosta MsÚ, zástupca prednos-
tu MsÚ, hlavná kontrolórka, riadi-
teľ Služby mesta Michalovce, s.r.o. 

riaditeľka  MsKS,  riaditeľka  TV 
Mistral,  riaditeľ  TaZS  Michalovce, 
riaditeľ  Domspráv  s.r.o.  Micha-
lovce ako správca bytového fondu 
mesta alebo ním poverený konateľ 
spoločnosti, náčelník Mestskej po-
lície  Michalovce,  pracovníci  MsÚ 
podľa  určenia  primátorom  mesta 
a zapisovateľ volebného obvodu.

Zároveň  budú  prizvaní  aj 
zástupcovia  OSBD  Michalovce 
a  Východoslovenskej  vodáren-
skej spoločnosti, a.s. Michalovce.

Veríme,  že  svojou  aktívnou 
účasťou  na  týchto  stretnutiach 
prispejete  k  rozvoju  mesta  Mi-
chalovce.

pozvánka na zhromaždenia 
obyvateľov mesta
V dňoch 6. – 15. apríla 2011 vždy o 17.00 hod. sa v meste 
Michalovce budú konať zhromaždenia obyvateľov mesta. 
Uskutočnia  sa  v  jednotlivých  volebných  obvodoch  podľa 
spracovaného harmonogramu v každom zo šiestich obvo-
dov samostatne.

Pôrodná sála je vybavená po-
lohovateľnými  pôrodnými  lôž-
kami,  počas  pôrodu  hrá  hudba 
a  príjemnú  atmosféru  navodzu-
je  aj  arómalampa.  K  dispozícii 
je  fit-lopta  a  výber  rozmanitých 
druhov  masážnych  aromatic-
kých olejčekov, ktoré môže pou-
žiť  osoba  sprevádzajúca  budúcu 
mamičku pri pôrode na masíro-
vanie počas prvej doby pôrodnej. 
Oddelenie je vybavené ultrazvu-
kom (USG) a kardiotokogramom 
(CTG). Je tam sprcha a WC, vša-
de  je  čisto,  príjemne  teplo  a  čo 
sa  týka  estetickosti  prostredia, 
náročnejšie  mamičky  si  určite 
všimnú aj farebné závesy. 

Lekári  aj  pôrodné  asistent-
ky,  ktorí  pracujú  na  tomto  od-
delení  sú  odborníci  s  ľudským 
prístupom,  milí  a  ústretoví 
ku  všetkým  budúcim  mamič-
kám  bez  rozdielu.  K  pôrodu  si 
môžete  dokonca  prizvať  svojho 
gynekológa  –  pôrodníka,  kto-

rého  navštevujete  ambulantne 
počas tehotenstva. Po pôrode sa 
o mamičku príkladne postarajú 
sestričky z oddelenia šestonede-
lia, ktoré sa o jej zdravotný stav 

a potreby zaujímajú počas celé-
ho pobytu na štandardnej alebo 
nadštandardnej  izbe  oddelenia. 
Za pobyt na nadštandardnej izbe 

je  potrebné  zaplatiť.  Tieto  izby 
sú  vybavené  samostatným  WC 
a  sprchou,  televízorom,  chlad-
ničkou a nábytkom, ktorý umož-
ňuje pohodlne prijímať návštevy. 
Súčasťou nadštandardných izieb 
je postieľka na  tzv.  rooming-in, 
čo znamená, že dieťatko môžete 
mať pri sebe. Na požiadanie vám 
však postieľku s dieťaťom dajú aj 
na  štandardnú  izbu,  aby  ste  ho 
mohli  mať  pri  sebe  a  starať  sa 
oň  počas  dňa.  Zaujímavosťou 
je,  že  po  pôrode  vám  jedna  zo 
sestričiek  každý  deň  ukáže  cvi-
ky, ktoré máte cvičiť,  aby  ste  sa 
dostali späť do formy. O detičky 
je stále vzorne postarané, mam-
kám ich nosia  čistučké a voňavé 
a prístup  sestričiek k bábätkám 
je na prvý pohľad nielen profe-
sionálny,  ale  z  ich  správania  je 
jasné, že majú svoju prácu rady 
a  neberú  to  len  ako  povinnosť. 
Rodila  som  v  Michalovciach 

„rodila som v michalovciach...“

V utorok 22. februára sa v malej sále mestského kultúrneho strediska uskutočnilo prvé 
rokovanie mestského zastupiteľstva v tomto kalendárnom roku. Poslanci mali na progra-
me viac ako dvadsať rokovacích bodov.

Dátum Volebný obvod Miestnosť
6. 4. I. - Centrum zas. MsKS – malá zasadačka
7. 4. II. - Východ III. ZŠ, Moskovská 5
8. 4. VI. - Kapušianska, Vrbovská SOŠT, Kapušianska 4

11. 4. III. - Juh IV. ZŠ, Komenského 1
12. 4. V. - Stráňany SOŠT, Partizánska 1
13. 4. VI. - Močarianska Močarianska č. 119-bývalá MŠ 
14. 4. IV. - Západ, Sever I. ZŠ, T.J.Moussona
15. 4. VI. - Topolianska TOPO-life, Topolianska 168 

Niektorých ľudí zarazí takáto odpoveď na ich otázku kde som rodila. Šíria sa totiž fámy, 
ktoré  vykresľujú  michalovskú  pôrodnicu  veľmi  negatívne  a  hlavne  nepravdivo.  Rodila 
som v Michalovciach dvakrát a bola som spokojná najmä s prístupom lekárov a sestri-
čiek a dokonca odkedy sa mi narodila prvá dcéra pred troma rokmi pôrodnica prešla 
niekoľkými pozitívnymi zmenami. 

pokračovanie na 2. strane

Daňový úrad Michalovce 
usporiada 9. 3. 2011 (v stredu) od 9.30 do 11.30 hod. 

v zasadačke DÚ na 1. poschodí

konzultačný deň 
k vyplňovaniu daňových priznaní na dani z príjmov 
fyzických osôb typu „A“ a „B“ za zdaňovacie obdobie 

r. 2010 v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Daj si veľký pozor, 
aby si nerozplakal ženu, 
lebo Boh počíta jej slzy. 

Prajeme Vám pekný 
Medzinárodný deň žien

                       redakcia Michalovčana



�aktuality – názory
z pera viceprimátora

V hodnotovom spoločenskom rebríčku je uvedený významný deň. Je 
postavený vysoko. Je symbolom prekonania predsudkov o rovnocennom 
postavení žien v spoločnosti. Je symbolom nadobudnutia spoločenské-
ho uznania žien. V podvedomí spoločnosti dlho pretrvávajú pozostatky 
predsudkov o možnostiach uplatnenia sa žien. Dnes sa nikto nepozastaví 
nad skutočnosťou, že ženy súťažia v rovnakých športových disciplínach 
ako muži. Málokto zostane prekvapený, že ženy sú členkami tímov lieta-
júcich do kozmu. Sú členkami policajných a vojenských útvarov. V po-
litike sú úspešnými predsedami vlád a parlamentov. Sú neoddeliteľnou 
súčasťou vedeckých tímov a skoro neexistuje oblasť, v ktorej by sa ne-
uplatnili rovnako úspešne ako muži. Aj sila každej modernej spoločnosti 
je v schopnosti úspešne zvládnuť potreby materstva. 

Pritom kontext ženstva je oveľa širší. Preto sa nedá postaviť rovnítko 
pri problematike, ktorá sa týka všetkých žien a problematike, ktorá sa týka 
matiek. Neobstojí snaha o zamieňanie dňa žien za deň matiek. Obidva vý-
znamné dni majú svoje opodstatnenie a navzájom sa nevylučujú. Nezna-
menajú ani historicky rovnakú spoločenskú tematiku. Dotýkajú sa rôznych 
etáp života ženy. Navzájom sa aj u tej istej ženy dopĺňajú a nevylučujú.

Ochrana práv žien sa týkala širšieho kontextu spoločenského uznania 
práv a ich zakotvenia do zákonných pravidiel. Z pohľadu dnešnej reali-
ty sa zdá až nepredstaviteľné, že ženy nemali základné občianske práva 
ako, napríklad, právo voliť a byť volené. 

Našťastie, dnes na tieto skutočnosti len spomíname. Napriek dnešnej 
realite je množstvo skrytých foriem nerovnocenného postavenia žien k spo-
ločenským možnostiam. I preto má význam pripomínať si Medzinárodný 
deň žien. Dovoľte mi popriať všetkým ženám mesta Michalovce, aby sa im 
darilo napĺňať svoje profesionálne a ľudské priania bez obmedzení. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora  

ôsmy marec 
– Medzinárodný deň žien

Sociálna  poisťovňa  začína 
v  pravidelných  mesačných  in-
tervaloch zverejňovať všetkých 
dlžníkov, ktorí jej na poistnom 
dlhujú od 3,32 eur.

Doteraz štvrťročne zverejňo-
vala neplatičov, ktorí je dlhovali 
sumu vyššiu ako 4 979 eur. Údaje 
o neplatičoch verejnosť nájde na 
webovej  stránke  www.socpoist.
sk v časti „Dlžníci na poistnom“.

Sociálna poisťovňa upozorňu-
je, že zoznam dlžníkov má výlučne 
informatívny charakter a nemôže 
byť použitý pre právne úkony.

Sociálna  poisťovňa  má  záu-
jem o korektné vzťahy s nepla-
tičmi,  uprednostňuje  osobné 
jednania  na  úrovni  riaditeľky 
pobočky, resp. vedúcich oddele-
ní. Výsledkom jednaní sú zápisy 
z prejednávaní pohľadávok, kde 
jednou  z  možností  pri  splnení 
zákonných podmienok je doho-
da  o  povolení  splátok  dlžných 

súm  poistného.  Voči  všetkým 
dlžníkom  pri  vymáhaní  dlhov  
Sociálna  poisťovňa  uplatňuje 
rovnaké  postupy.  To  znamená, 
že  po  nezaplatení  poistného 
v  zákonnej  lehote  nasleduje 
predpísanie  dlhu  formou  roz-
hodnutia, ktoré obsahuje lehotu 
na odvolanie. Ak však dlžník na 
rozhodnutie  nereaguje,  stane 
sa  rozhodnutie  v  zákonnej  le-
hote právoplatným a pohľadáv-
ka  je  postúpená  na  vymáhanie 
prostredníctvom exekútora ale-
bo mandátnej správy.

Sociálna  poisťovňa,  poboč-
ka Michalovce eviduje k 31. 12. 
2010  celkom  4  432  dlžníkov. 
Celková suma pohľadávok, kto-
rú eviduje pobočka Michalovce 
je 16 886 554,03 eur. Najvyššia 
suma pohľadávky je u jedného 
dlžníka 799 588,40 eur.

JUDr. Mária Lešňanská
     riaditeľka pobočky

zverejnenie informácií

Končí sa výnimočne dlhý čas 
tohoročných  fašiangov,  ktorý 
ubehol veľmi rýchlo, ako všetko, 
čo je pre nás príjemné a radost-
né,  a  nezadržateľne  sa  priblížil 
čas pôstneho obdobia. Trvá iba 
štyridsať  dní,  ale  zo  skúsenosti 
vieme, že tieto dni sa budú vliecť 
pomaly,  ako  všetko,  čo  je  pre 
človeka ťažké a namáhavé. Pôst 
nie  je  časom  prázdneho  vákua, 
bez  aktivity,  náplne  a  obsahu, 
ktorý treba prečkať ako snehovú 
búrku v Tatrách. Treba otvorene 
povedať, že ani v lete niet toľko 
roboty  pri  obrábaní  zeme,  ako 
v pôste pri obrábaní duše veria-
ceho  človeka.  Ale  pri  poctivej 
námahe je aj ovocie pôstu oveľa 
bohatšie ako jesenný zber úrody 
z našich záhumienkov. 

Popolcová  streda  je  dňom 
veľkého poplachu, ktorý nás má 
zmobilizovať  k  postoju  otvo-
renosti.  V  tomto  čase  pokánia 
máme mať otvorené uši pre po-
čúvanie  Božieho  Slova  a  otvo-
rené ústa v modlitbe,  aby nezo-
stali zatvorené v nemom mlčaní. 
Nech  sú  otvorené  stránky  dob-
rých kníh a duchovnej literatúry 
na  posilnenie  mysle  a  ducha.  Je 
treba mať otvorené oči, aby sme 
boli  všímaví  jeden  k  druhému 
a  dokázali  zbadať  núdzu  našich 
blížnych.  Otvorené  dlane  pre 

štedré  dávanie  almužny  a  milo-
darov sú znakom nezištnej lásky. 

Využime šancu, ktorá sa nám 
ponúka.  Nič  nemôžeme  stratiť, 
horizont  budúcnosti  je  otvorený 
novým  možnostiam.  Dokorán 
sú  otvorené  brány  kostolov  pre 
častejšiu  návštevu  bohoslužieb. 
Otvorené  sú  dvere  bohostánku 
pre  adoráciu  Krista  v  Najsvätej-
šej  Sviatosti.  Otvorené  sú  dvere 
na  spovedelniciach  pre  prijatie 
sviatosti zmierenia a pre dokonalé 
očistenie  sa  od  spáchaných  hrie-
chov.  Nech  sú  takto  otvorené  aj 
dvere našich domovov pre srdeč-
né prijatie človeka, ktorý sa s nami 
chce  stretnúť,  aby  sme  ho  mohli 
prijať s otvoreným náručím. 

V tomto čase nášho pôstne-
ho  pokánia  je  otvorené  nebo, 
z ktorého na nás zostupuje mi-
losť  a  požehnanie.  Na  Veľký 
piatok  sa  budeme  s  úctou  a  so 
slzami  smútku  a  bolesti  dívať 
na  otvorené  Ježišovo  Srdce 
prebodnuté  na  kríži  kopijou, 
z  ktorého  na  nás  dodnes  prúdi 
spásna  krv  a  očisťujúca  voda 
jeho otvoreného boku. A vo veľ-
konočné ráno budeme s úžasom 
a so slzami radosti a dojatia stáť 
pred  otvoreným  hrobom,  kto-
rý  je  prvým  svedkom  Pánovho 
zmŕtvychvstania.

Mgr. Branislav Polča, kaplán

otvorene o pôste

NoviNy Mistral
ŠPortovÉ sPrÁvy a MagazíN KsK 81

Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod. 
a reprízy denne každú párnu hodinu 

Žihadlo
s hosťom MUDr. Jankou Stašovou, MPH

riaditeľkou RÚVZ Michalovce
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

ZÁZNAM
z výstúpenia AGATANGEL
denne od soboty o 14.00 hod.

aktivity primátora
21. 2.   rokovanie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 

v Košiciach
22. 2.   rokovanie Mestského zastupiteľstva Michalovce
23. 2.   účasť na hodnotiacej členskej schôdzi v Klube dôchodcov 

Východ
24. 2.   ustanovujúci snem Regionálneho ZMOS-u
24. 2.   otvorenie medzinárodného futbalového turnaja 
  Michalovce cup
24. 2.   účasť na hodnotiacej členskej schôdzi v Klube dôchodcov 

Stráňany
24. 2.   spoločenské stretnutie účastníkov medzinárodného futba-

lového turnaja Michalovce cup 
25. 2.   vyhodnotenie medzinárodného futbalového turnaja 
  Michalovce cup 

Šľachtic  Albert  z  Michaloviec 
(Albert  Užský,  Albert  Viniansky) 
pochádzal  z  michalovskej  vetvy 
rodu Kaplon. Albert z Michaloviec 
sa narodil koncom 14. storočia. 

Ako  mnoho  iných  šľachticov, 
aj  Albert  sa  venoval  najmä  vo-
jenskej  službe.  Zúčastnil  sa  na-
príklad  ťažení  proti  Bosniakom 
v rokoch 1405 – 1410. Bojoval tu 
tiež kráľov obľúbený rytier Stibor 
zo  Stiboríc.  Asi  v  tomto  období 
vstúpil  do  Stiborových  služieb 
aj  Albert  z  Michaloviec.  Keď  sa 
Stibor v roku 1410 stal opäť sed-
mohradským  vojvodom,  Albert 
bol  medzi  jeho  familiármi  (išlo 
o šľachticov v službách majetnej-
šieho aristokrata, pričom pán  im 
za  vykonané  služby  na  svojom 
majetku  –  administratívne,  súd-
ne, správne, vojenské či remeselné 
–  poskytoval  nielen  spoločenskú 
a právnu ochranu, ale aj živobytie 
a neraz tiež pôdu). Vojvoda si ši-
kovného Alberta obľúbil a otvoril 
mu cestu na kráľovský dvor – Al-
bert  sa  tu  stal  najskôr  pážaťom, 
neskôr dvorským rytierom. V ro-
koch 1411 – 1413 úspešne bojoval 
vo vojne proti Benátkam, kde do-
konca velil Stiborovým oddielom.

Keď  v  roku  1414  Stibor  zo 
Stiboríc  zomrel,  Albert  vstúpil 
do  služieb  jeho  synovca –  jáger-
ského  biskupa  Stibora.  Ďalšie 
zmeny  v  jeho  živote  priniesla 
účasť  na  koncile,  ktorý  sa  začal 
v  roku 1414 v nemeckej Kostni-
ci. A opäť ho tu postretlo šťastie, 

lebo Žigmund Luxemburský mu 
v  roku  1417  udelil  hodnosť  pri-
ora Vrany, čím sa  stal najvyšším 
predstaviteľom  johanitského 
rádu  v  Uhorsku.  O  rok  neskôr 
(1418) mu ten istý panovník dal 
za  verné  služby  vystaviť  listinu, 
„polepšujúcu“ jeho erb (ten v na-
sledujúcich  storočiach  preslávili 
i  ďalší  príslušníci  rodu  pánov 
z Michaloviec).

Albert  sa  zúčastnil  aj  vojny 
proti  husitom,  zapojil  sa  tiež 
do ďalších ťažení. Za zásluhy mu 
bolo udelené právo zastávať úrad 
dalmátsko-chorvátskeho  bána 
(uvedené  územia  totiž  v  danej 
dobe  patrili  k  Uhorsku).  Na-
vyše,  v  roku  1428  získal  Albert 
od  panovníka  rozsiahle  majet-
ky  na  Dolnej  zemi,  v  Nadlaku. 
Ku  koncu  svojho  života  (zo-
mrel niekedy pred 3. februárom 
1434)  tak  mal  vo  vlastníctve 
niekoľko desiatok dedín so stov-
kami poddaných.

Žiadny  iný  predstaviteľ  rodu 
pánov  z  Michaloviec  nedosiahol 
v stredoveku také významné po-
stavenie  ako  prior  a  bán  Albert. 
Slávu  si  získal  hlavne  na  bojis-
kách, dobre zastával i zverené úra-
dy – svedčí o tom priazeň panov-
níka  Žigmunda  Luxemburského, 
ktorou ho zahŕňal po väčšinu ži-
vota. Dnes by sme mohli povedať, 
že v stredoveku zviditeľnil Micha-
lovce tak, ako nikto iný...

dr. Martin Molnár
historik zemplínskeho múzea

prvý rytier alebo príbeh 
alberta z michaloviec
Knihu Michalovce - návraty v čase, v ktorej nájdete plné 
znenie jednotlivých štúdií a príbehov, si môžete v súčasnos-
ti zakúpiť v Turistickej a informačnej kancelárii, v budove 
Mestského úradu Michalovce na Námestí osloboditeľov. 

michalovce
návraty v čase

Z   h i s t ó r i e   n á š h o   m e s t a

Komisia  sa  vyjadruje  k  otáz-
kam v oblasti  školstva, v ktorých 
mesto  vykonáva  štátnu  správu 
v  druhom  stupni.  Vyjadruje  sa 
a  zaujíma  stanovisko  k  zriaďova-
niu a zrušovaniu škôl a školských 
zariadení a k menovaniu a odvo-
laniu riaditeľov. Podieľa sa na vy-
tváraní podmienok na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky a škol-
ského stravovania na území mes-
ta. Vyjadruje sa k návrhom na zlo-
ženie školských obvodov v meste 
i prípadnom spojení s inou obcou. 
Vyjadruje sa k stavu financovania 
a  hospodárenia  škôl  a  školských 
zariadení  za  stanovené  obdobia 
a  prijíma  stanoviská.  Spolupra-
cuje  so  Zemplínskou  knižnicou, 
hvezdárňou,  Zemplínskym  osve-
tovým  strediskom,  Zemplínskym 
múzeom,  kultúrno-osvetovými 

inštitúciami a občianskymi zdru-
ženiami.  Vyjadruje  sa  k  príprave 
a  organizovaniu  mestských  špor-
tových podujatí. Prerokúva a na-
vrhuje  rozdelenie  a  využívanie 
finančných  prostriedkov  z  roz-
počtu mesta na športové aktivity. 
Iniciatívne  pôsobí  pri  vytváraní 
podmienok materiálno-priestoro-
vého charakteru na športové úče-
ly.  Prejednáva  a  dáva  stanovisko 
k návrhom na udelenie Čestného 
občianstva  a  Ceny  mesta  Micha-
lovce a Čin roka. 

Pre volebné obdobie 2011 - 2014 
je komisia 7-členná a jej členmi sú: 
Mgr. Martin Nebesník – predseda, 
Ing.  Jaroslav  Kapitan,  Bc.  Zlatuša 
Popaďáková,  MUDr.  Anton  Ru-
dáš, Mgr. Rudolf Ivan, Jozef Miko, 
RNDr. Lýdia Sidivárová a zapisova-
teľka Mgr. Juliana Pregová.

komisia školstva, 
mládeže a športu
V dnešnom vydaní pokračujeme v predstavovaní činností 
komisií mestského zastupiteľstva Komisiou školstva, mlá-
deže a športu.

Predstavujeme komisie MsZ

dvakrát  a  zakaždým  som  bola 
spokojná.  Domov  som  si  do-
niesla  zdravé,  pokojné  a  šťast-
né  dieťa,  ktoré  som  dojčila  rok 
a  michalovskú  pôrodnicu  by 
som  odporúčala  aj  najlepšej 
kamarátke  a  vlastne  všetkým 
tehotným ženám z Michaloviec 
a  okolia.  To,  že  netreba  veriť 
tzv.  zaručeným  informáciám 
zo  zdroja  „jedna  baba  poveda-
la“ nie je len môj osobný názor. 
Uvádzam pár hodnotení micha-
lovskej  pôrodnice.  Poskytli  ich 
členky  materského  centra  Dro-
bec,  ktoré  tiež  rodili  v  Micha-
lovciach. 

 Mgr. Adriana Jacečková

Veľa ľudí na michalovskú pô-
rodnicu v ostatnom čase nadáva 
a ja nechápem prečo. Rodila som 
v nej dvakrát a bola som maxi-
málne spokojná. Nemôžem po-
vedať čo i len jedno zlé slovo, či 
už na vybavenie pôrodnice, alebo 

na prístup personálu a lekárov. 
Michalovskú pôrodnicu môžem 
z vlastnej skúsenosti len a len 
odporučiť, každoročne sa v nej 
narodí veľa krásnych a zdravých 
detičiek. Dúfajme, že ich bude 
stále pribúdať!

Lucia V.

Prvé dieťa sa mi narodilo 
v Liptovskom Mikuláši. Keďže 
môžem porovnávať, v micha-
lovskej pôrodnici som pri mo-
jom druhom pôrode ocenila 
osobnejší prístup pôrodných 
asistentiek, k čomu prispelo aj 
to, že som sa s nimi spoznala 
počas predpôrodnej prípravy. 
Veľmi sa mi páčil prístup ses-
tričiek keď sme z pôrodnice od-
chádzali a prišli obliecť dieťatko. 
Bolo vidieť, že svoju prácu robia 
s láskou a majú k tým drobcom 
pekný vzťah, že to neberú len 
ako prácu.

Viera Š.

„rodila som v michalovciach...“
pokračovanie z 1. strany

Dobrý deň,  som absolventka 
pražskej  FAMU  a  režisérka  do-
kumentárnych  filmov.  Dvadsať 
rokov žijem a pracujem v Prahe 
a  tohto  roku  ma  oslovila  Česká 
televízia, aby som natočila hodi-
nový dokument o speváčke a Va-
šej  rodáčke  z  Michaloviec,  Va-
lérii  Čižmárovej.  Samotný  film 
budem  natáčať 
v  apríli  tohto 
roku,  momen-
tálne  sa  zaobe-
rám  prípravou. 
Vo  filme  účin-
kujú  jej  kolego-
via  a  priatelia 
z  jej  už  praž-
ského  obdobia. 
Valéria umrela v roku 2005 a jej 
mamička, ktorú si z Michaloviec 
priviezla neskôr do Prahy, umre-
la dva roky pred ňou. 

A ja by som potrebovala Vašu 
láskavú  pomoc.  Hľadám  z  Mi-
chaloviec niekoho, kto s ňou cho-
dil do školy a kamarátil sa s ňou. 
Valéria  odišla  ako  16-ročná 
z Michaloviec do Prahy, po tom, 
čo  vyhrala  československú  súťaž 
Hľadáme  talenty 1968. Na  inter-
nete som našla reakciu z januára 
tohto roku, kde píše  jej najlepšia 
kamarátka  a  spolužiačka  Mária, 
o  tom,  že  sa  až  teraz  dozvedela, 

že je Valika mŕtva. Bohužiaľ, tam 
nie je jej mail, aby som ju mohla 
osloviť s prosbou o rozhovor. Va-
léria sa narodila 29. 1. 1952. Tak-
že jej spolužiaci boli ročník 51/52. 
Neviem ani, na akú strednú školu 
chodila, ani o ďalších členoch ro-
diny. V Prahe sa stopy strácajú.

Ak  by  ste  mi  vedeli  pomôcť 
nakontaktovať sa 
na  niekoho,  kto 
si  na  ňu  v  Mi-
chalovciach  pa-
mätá,  najlepšie 
nejakého  spo-
lužiaka  a  spolu-
žiačku, tak už by 
sa snáď dala pani 
Mária  vyhľadať, 

pretože  väčšinou  sú  spolužiaci 
v kontakte aj po rokoch.

Za  Vašu  pomoc  som  Vám 
vopred  nesmierne  vďačná,  pre-
tože bude nesmierne zaujímavé 
pre film, spomenúť toto  jej slo-
venské  najdôležitejšie  obdobie, 
ktoré  ju  utváralo.  Bolo  by  mi 
ľúto túto jej éru nespomenúť len 
preto, že je Praha a Michalovce 
vzdialené toľko kilometrov.

Zdravím Vás a teším sa na Va-
šu odpoveď. 

Kamila Vondrová, 
kvondrova@volny.cz, 

00420603282615

list od režisérky 
Pre natočenie dokumentu o speváčke a našej rodáčke z Michaloviec 
Valérii Čižmárovej sa hľadajú ľudia, ktorí ju poznali.

Jacky
Milý ale hyperaktívny psík Jacky si 
hľadá svoj nový domov. Bol nájdený 
so zlomeninou ľavého zadného kĺbu, 
po operácii sa zotavil veľmi rýchlo 
a teraz je z neho krásny zdravý psík. 
Je to kríženec stredného vzrastu, má 
2-3 roky. Je veľmi hravý a šikovný, 
ovláda niekoľko povelov, s fenkami 
sa znáša dobre, so psíkmi menej. Je 
vhodný len do domu. Psík je očkova-
ný, odčervený, čipovaný a kastrova-
ný. V dočasnej opatere čaká už viac 
ako rok, dajte mu prosím šancu. 
V prípade záujmu volajte, prosím, 
na toto číslo: 0914 124 424.

OZ  Centrum  osvety  chovate-
ľov spoločenských zvierat je nezis-
kové, nepolitické a nenáboženské 
občianske združenie. Vzniklo, aby 
pomohlo zvieratkám v núdzi nájsť 
adoptívne rodiny, ktoré im vyna-
hradia všetko zlé, čo museli prežiť. 
Hlavným cieľom združenia je po-
staviť v meste Michalovce útulok, 
kde budú tieto zvieratká dočasne 
umiestnené, kým sa im nenájde tr-
valý domov. Zatiaľ sú psíkovia (aj 

mačičky) umiestnení v dočasných 
opaterách u dobrovoľníkov. Dúfa-
me,  že  aj  prostredníctvom  novín 
Michalovčan,  v  ktorých  vám  bu-
deme počnúc týmto číslom pred-
stavovať  opustené  zvieratká,  sa 
nájdu ľudia, ktorým ich osud nie 
je ľahostajný. Bližšie informácie o 
práci združenia aj zvieratkách na 
adopciu nájdete na stránke mesta 
www.michalovce.sk, resp. priamo 
na www.utulokmi.sk.

zvieratká na adopciu



� kultúra – školstvo

aNder z KoŠíc a KaNdrÁčovci
hudobno – zábavný program

9. 3. 2011 – 17.00 hod. Veľká sála MsKS
Vstupné: v predpredaji 5 €, v deň konania 7 €

46. ročNíK MichalovsKej hudobNej jari
Účinkuje: Československé komorné duo: Pavel Burdych – husle

Zuzana Berešová – klavír
Koncert k jubileu velikána českej hudby Antonína Dvořáka.

16. 3. 2011 – 18.00 hod. Veľká sála MsKS
Vstupné: 2 €

výstavy
FotograFujeM svoj svet (FotograFia)

Štefan Juhar 
1. 3. 2011 – 10. 3. 2011

eldar eFeNdiyev (Maľba)
14. 3. 2011 – 31. 3. 2011

4. – 6. 3. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.   
občiaNsKy PreuKaz  ČR/SR/2010/137min./ 
/tragikomédia/  Premiéra
Vstupné: 2,50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia 

6. 3. nedeľa o 16.00 hod.   
NarNia: dobrodruŽstvÁ lode
raNNý PÚtNiK USA/2010/115min./
/dobrodružný, fantasy, rodinný/
Vstupné: 2,30€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenský dabing

9. 3. streda o 19.30 hod.   
haberMaNNŮv MlýN  ČR/SRN/RAKÚSKO104min./ 
/dráma/  Premiéra
Vstupné: 2,30€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov   Česká verzia 

10. – 13. 3. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.   
ParaNorMal activity 2 USA/2010/91min/
/horor/
Vstupné: 2,30€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky  

12. – 13. 3. sobota, nedeľa o 16.00 hod.   
gNoMeo a jÚlia  USA/2010/92min./ 
/animovaná rodinná komédia/  Premiéra
Vstupné: 2,30€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing  

16. – 20. 3. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.   
aKo vieŠ? USA/2010/112min./ 
/romantická komédia/  Premiéra
Vstupné: 2,50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

mestské kultúrne stredisko

program kina centrum

Dva tÝŽDne v kultúre michalovčan informuje

Ďakujem MUDr. Silvii Zambovej a pôrodnej asistentke 
Bc. Emílii Berešovej, lekárom z oddelenia gynekológie a pôrodníctva 

v Nemocnici Š. Kukuru v Michalovciach 
pod vedením primára MUDr. Stanislava Filkora ako aj sestričkám 

z oddelenia šestonedelia a novorodeneckého oddelenia 
spolu s lekármi a pani primárkou MUDr. Máriou Vaľovou 

za milý, ľudský prístup a príkladnú starostlivosť 
o mňa a moju dcérku Nelu počas pobytu v michalovskej pôrodnici. 
Oceňujem ochotu a ústretovosť personálu pôrodnice v našom meste.

Mgr. Adriana Jacečková

Je tu čas plesov a karnevalov. 
Tešia  sa  naň  dospelí,  ale  i  deti. 
Vychovávateľky III.ZŠ pripravili 
pre  svojich  zverencov  –  mlad-
ších žiakov už tradičný karneval. 
Celý  týždeň  sa  o  ničom  inom 
nerozprávalo. Žiaci pripravovali 
masky, vyzdobili triedu, v ktorej 
sa karneval konal. Pomáhali uči-
teľky aj vychovávateľky a rodičia. 
Každý  prispel  svojou  troškou, 
aby  sa  akcia  vydarila.  Rodičia 
napiekli  koláčiky,  šišky,  uvarili 
čaj  a  karneval  sa  mohol  začať. 

V  pestrofarebnom  sprievode 
prichádzali  muchotrávky,  víly, 
včelári,  pokemóni,  supermani, 
mušketieri a ďalšie  rozprávkové 
postavičky. Pri  veselej hudbe  sa 
masky vyšantili, vytancovali, ale 
aj  súťažili.  Najviac  sa  im  páčil 
stoličkový  tanec  a  nafukovanie 
balónov.  Súťaží  sa  zúčastnili  aj 
rodičia,  vychovávateľky  a  uči-
teľky  za  búrlivého  povzbude-
nia žiakov. Na záver boli všetky 
masky ocenené a odmenené.

Mgr. Demková

karneval v škole

Oliver Širochman
Martin Čačko

vítame meDzi nami našich najmenších

P o ď a k o v a n i e

V  rámci  prevencie  a  elimi-
nácie  rizikového  správania, 
delikvencie a kriminality i dro-
govej  závislosti  navštívili  16. 
februára ZŠ na Ul. T.  J. Mous-
sona  v  Michalovciach  prísluš-
níci  mestskej  polície.  Prváci 
i  druháci  ich  privítali  množ-
stvom otázok. V úvode sa žiaci 

oboznámili  s  prácou  mestskej 
polície,  pozreli  si  výstroj  a  vý-
zbroj  policajta  v  službe.  Pre 
žiakov  bola  najzaujímavejšia 
ukážka práce psovoda so psom 
na  školskom  dvore.  Okrem 
toho  si  mohli  vyskúšať  aj  čas-
ti  vybavenia  figuranta,  ktorý 
predstavoval páchateľa. 

mestská polícia 
a zvedaví žiaci

spoločenská rubrika

Michal Suchár, 84-ročný

Ing. Pavol Babjak, 54-ročný

Andrej Havroš, 79-ročný

Ladislav Makovský, 74-ročný

Ján Dorčák, 58-ročný

Magdaléna Jarošincová, 86-ročná

Tibor Paňko, 63-ročný

navŽDy sme sa rozlúČili s tÝmito obČanmi nášho mesta

P o ď a k o v a n i e
Touto cestou by sme chceli vyjadriť poďakovanie
TaZS Michalovce – úseku pohrebníckych služieb, 

zvlášť vedúcemu Rudolfovi Kleinovi
za nesmiernu pomoc 

pri vybavovaní pohrebu nášho zosnulého 
manžela a otca Jána Dorčáka.

                                                          smútiaca rodina

Marek Soročina 
a Anna Guzejová

Do stavu manŽelského vstúpil tento snúbeneckÝ pár:

S p o m i e n k y

Dňa 15. marca uplynie rok, kedy nás 
navždy opustil milovaný manžel

valerij babjaK

spomínajú manželka 
a smútiaca rodina

Dňa 15. marca 2011 uplynie 10 rokov, 
kedy nás navždy opustil

iNg. MilaN toMÁŠKo
Ďakujeme za spomienku všetkým, 

ktorí na neho nezabudli a spomínajú 
spolu s nami.

manželka Natália, syn Milan, 
dcéry Natália a NinaZákladná  škola  na  Ul.  T.  J. 

Moussona  4  v  Michalovciach 
už  niekoľko  rokov  organizuje 
obvodné kolo biologickej olym-
piády v kategórii C pre žiakov 8. 
a 9. ročníka. V tomto školskom 
roku je to už jej 45. ročník. Žia-
ci  každý  rok  súťažia  v  dvoch 
častiach,  teoreticko-praktickej 
a  projektovej.  V  tomto  roku  
budú  reprezentovať  našu  ško-
lu  i  okres  projektami    z  oblasti 
ochrany  životného  prostredia 
a  monitoringu  výskytu  hav-
ranov  v  Michalovciach  žiačky 

S.  Puchírová  a  J.  Hakošová. 
V  teoreticko-praktickej  časti 
sa  do  krajského  boja  posunula 
žiačka  V.  Maronová  zo  VI.  ZŠ 
a žiak K. Volčko zo ZŠ Rakovec 
nad Ondavou. 

Víťazom obvodného kola, kto-
rí sú zároveň postupujúcimi, pra-
jeme úspech pri reprezentácii nie-
len svojich škôl, ale predovšetkým 
nášho michalovského okresu.

Krajské kolo biologickej olym-
piády  v  danej  kategórii  sa  usku-
toční 17. marca 2011 v Košiciach.  

Mgr. J. Kehlová

biologická olympiáda

Prvýkrát  som  sa  s  Marti-
nom  stretla  niekedy  okolo  roku 
1991,  keď na podnet vtedajšieho 
riaditeľa  kultúrneho  strediska 
PaedDr.  Ladislava  Majorošiho 
s istou obavou, či zo skromnosti 
prezentoval svoju tvorbu. Týmto 
krokom Martin odštartoval novú 
etapu  vo  svojom  živote.  Bol  je-
den z mála, ktorí dokázali urobiť 
hrubú čiaru za minulosťou. Túžil 
zažiť  čosi  nové,  chcel  sa  z  celej 
sily chytiť ponúknutej šance... 

Po prvej výstave nasledovalo 
niekoľko ďalších, v ktorých som 
jednoznačne vnímala Martinovo 
neustále hľadanie a nachádzanie 
zmyslu. Možno povedať, že ume-
lec aj ťahom štetca aj plastikami 
upozorňoval  svojich  priazniv-
cov, a v konečnom dôsledku mi-
lovníkov výtvarného umenia, na 

svoj  jedinečný  objav  duchovné-
ho sveta. Možno práve  tento ho 
umlčal.  Nechcel  veľa  rozprávať, 
chcel žiť a tvoriť, aby potešoval.

Jeho  tvorba mala v  sebe dy-
namiku. Z obrazov bolo možné 
vyčítať  posolstvo.  Martin  tak 
upozornil  na  dôležitosť  a  krát-
kosť  času,  ktorý  ak  sa  rozhod-
neme,  môže  hrať  aj  proti  nám. 
Tvorbou radil, ako zvládnuť seba 
vo chvíľach ťažkostí. Nie, nikdy 
neprestal  hľadať.  Jeho  posledná 
výstava v ZOS v roku 2009 mala 
názov  Stretneme  sa!  Bola  plná 
svetla,  slnka a neskrotnej  túžby 
po  Tajomstve.  Náhoda,  alebo 
očakávanie?  Na  to  už  Martin 
neodpovie. Verím, že 13. febru-
ára 2011 Martin našiel Zmysel.

Tak nech Ti žiari Jeho tvár.
Mgr. Ivana Mochorovská

za martinom remiášom

Easthetic festival, ktorý vlani 
oživil kultúrne dianie na výcho-
de  Slovenska,  ponúkne  aj  toto 
leto  hudbu  rôznych  podôb.  Pr-
vými dvoma potvrdenými inter-
pretmi  2.  ročníka  podujatia  sú 
päťčlenná elektropopová  skupi-
na Noisecut a mladá talentova-
ná dvojica Ink Midget & Pjoni. 

Easthetic  festival sa bude ko-
nať 5. - 6. augusta 2011, rovnako 
ako vlani na Zemplínskej  šírave, 
približne  12  kilometrov  od  Mi-

chaloviec.  Priestor  na  ňom  zno-
vu dostanú nielen hudobníci, ale 
široké  spektrum  umelcov.  Pred-
predaj  vstupeniek  na  2.  ročník 
multikultúrneho letného festivalu 
odštartuje v marci. V roku 2010 
sa  na  podujatí  predstavili  naprí-
klad  Nôze  (F),  Realistic  Crew 
(H),  WWW  (CZ),  zo  sloven-
ských kapiel to boli Billy Barman, 
Chiki  liki  tu-a,  The  Swan  Bride, 
Talkshow alebo Lavagance.

Ján Papač

easthetic festival

Fašengi,  fašengi,  fašengo-
vo  časi,  ľudze  fašenguju 
a jedza kolbasi...“

To  boli  slová  piesne,  ktorá 
sa  24.  februára  niesla  v  priesto-
roch Materskej  školy na Okruž-
nej  ulici.  Fašiangovú  atmosféru 
deťom  ale  aj  celému  personálu 
pripomenuli  členovia  folklórnej 
skupiny  Rakovčan.  Ukázali  už 
dávno zabudnuté zvyky a  tradí-
cie z tohto veselého obdobia.

Deti  mohli  obdivovať  krás-
ne ľudové kroje a ich jednotlivé 
časti.  Nechýbali  piesne,  tance 

a  dobrá  zábava.  Najviac  úsme-
vov  na  tváričkách  detí  vyčaril 
koník,  ktorý  odmietol  počúvať 
svojho gazdu.

Fašiangy  sú  časom  veselosti, 
zábavy a hojnosti, a tak nechýbal 
ani gazdovský stôl plný dobrôt - 
slaninka, klobása, kyslá kapusta, 
ale aj šišky s lekvárom a fánky.

V  hanbe  neostali  ani  naši 
predškoláci  a  ukázali,  že  aj  oni 
poznajú ľudové piesne a tance.

Program  plný  dobrej  zábavy, 
milého  slova  a  nových  zážitkov 
deti odmenili veľkým potleskom.

Bc. Ivana Fűleková 

Čas radosti veselosti

V  uplynulom  týždni  5  -  6-
ročné deti z MŠ na Ul. S. H. Va-
janského  č.  5  v  Michalovciach, 
ktoré v rámci spolupráce s 1. ZŠ 
na  Ul.  T.  J.  Moussona  navšte-
vujú  záujmové  krúžky,  vedené 
pedagógmi tejto školy, navštívili 
základnú školu. Na interaktívnej 
tabuli  si  vyskúšali  prácu  s  edu-
kačným  programom  z  anglic-

kého  jazyka  a  zatancovali  si 
v  skúšobnej  tanečnej  sále  súbo-
ru  Slniečko.  Za  toto  zaujímavé 
a  zároveň  zábavné  popoludnie, 
strávené  v  školskom  prostredí, 
sa chceme poďakovať vedeniu 1. 
ZŠ a učiteľkám Mgr. K. Čornejo-
vej a Mgr. J. Gombitovej.

Učiteľky a deti MŠ na Ul. 
S. H. Vajanského č. 5

návšteva v škole
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Dva tÝŽDne v športe
basketbal

1.bK – slÁvia tu KoŠice
I. liga mužov-nadstavbová časť   12. 3. 2011   16. 00 hod.

briDŽ
X. ročNíK KarPatsKÉho PohÁra

5. - 6. 3. 2011   9. 00 hod.
Info: Gabriel Hinďoš, č. tel. 0903632126

Florbal
iN FraMe teaM – gs 52

14. 3. 2011   18. 30 hod.
o PohÁr PriMÁtora Mesta 

II. ročník mestskej florbalovej ligy mužov 
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

Futbal
MFK zeMPlíN – FK PÚchov

I. liga mužov-19. kolo   5. 3. 2011   14. 30 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

iv. ročNíK civil cuP 2011
Halový turnaj dospelých v malom futbale

11. 3. 2011   13. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

MFK zeMPlíN – MFK bradloN brezovÁ P/b
I. LS/MD-18. kolo   12. 3. 2011   11. 00 hod. a 13. 15 hod.

Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762307
MFK zeMPlíN – MFK dolNý KubíN

I. liga mužov-21. kolo   16. 3. 2011   15. 00 hod.

háDzaná
hc winland – levoča

I. liga mužov-14. kolo   5. 3. 2011   17. 30 hod.
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

hK iuveNta – Most
WHIL žien-22. kolo   12. 3. 2011   17. 30 hod.

Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

ĽaDovÝ hokej
hK MlÁdeŽ – huMeNNÉ

I. LSŽ 9. ŠHT, 7. ŠHT II. časť-28. kolo   12. 3. 2011   
9. 00 hod. a  11.00 hod.

hK MlÁdeŽ - MshK ŽiliNa „b“ 
I. liga dorastu, nadstavbová časť-45. kolo   12. 3. 2011   14. 00 hod.

hK MlÁdeŽ – Mhc MartiN „b“
I. liga dorastu, nadstavbová časť-46. kolo   13. 2. 2011   9. 30 hod. 

Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0905300695

soFttenis  
O pOhÁr priMÁtOrA MestA

III. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov 
I. liga, II. liga mužov-14. kolo   9. - 11. 2. 2011   17. 00 hod.

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

volejbal
vK odeta – vK veľKÉ KaPuŠaNy „b“

Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu mužov-14. kolo   5. 3. 2010   16. 00 hod.
Info: Vladimír Krošlák, č. tel. 0903728494

O pOhÁr priMÁtOrA MestA 
II. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých 

I. liga  dospelých-7.-8. kolo   7. 3. a 14. 3. 2011   17. 30 hod. a 19. 00 hod.
II. liga dospelých-14.-15. kolo   8. 3. a 15. 3. 2011   17. 00 hod. a 18. 00 hod.

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

stolnÝ tenis
ŠKst „b“ – stK stadeX KoŠice

II. liga mužov-22. kolo   13. 3. 2011   10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Bľaško, č. tel. 090600840

tenis
WillsoN cuP 2001

Celoštátny turnaj mladších žiačok kat.“B“
5. -8. 3. 2011   9. 00 hod.

turistika
Grófka 

12. 3. 2011   9. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

malý oznamovateľ
kúpa, predaj, prenájom

•   Predám 3 spálňové dvojdverové skrine. Cena dohodou.  62 83 249 
•  Predám  za  výhodných  podmienok  CERAGEM.  64  22  933 

Volať o 19.00 h.
•  Predám poschodový dom s väčším pozemkom v Michalovciach 

na Ul. kapušianskej. Cena 165 000 €.  0905 655 160
•  Dám do prenájmu dom na Zemplínskej šírave, vhodný na pod-

nikanie alebo ubytovanie.  0907 534 726
•  Predám nový RD v obci Zalužice s príslušenstvom, vybudovaný 

na rohovom pozemku o výmere 1658 m2 výhodný na dvojgene-
račné bývanie. Cena dohodou.  0907 953 427

•  Predám zrekonštruovaný dom na Ulici Cyrila a Metoda. Cena 
dohodou.  0907 997 006

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

•  Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiada-
ným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.  0903 278 538

•  Predám 1-izbový byt 39 m2  podlahovej plochy v OV, v zateplenej 
bytovke na 3. poschodí, Okružná 16 Michalovce.  0905 440 360

•  Predám šteňatá Labradora „retrievira“ čiernej farby.
   0915 450 295,   056 64 92 104 
•  Predám koterec, voliéru, ohradu pre väčšieho psa. Ľahko zmon-

tovateľný.  0908 985 161
•  Predám barana, vhodný na chov. Cena dohodou.  0948 010 600

služby
•  Komplexné  účtovníctvo,  dane  –  spoľahlivosť  a  dobrá  cena. 

Sprostredkovanie  poistenia  (auta,  domu,  životné...)  hypotéky, 
stavebné sporenie, 2. pilier dôchodkového sporenia, všetky ban-
ky a poisťovne ! www.jaroslavcacko.eu  0915 644 489

•  Montáž sadrokartónov, obklady, podlahy, strechy, krovy ....
  www.cackostav.szm.com  0907 922 100
•  Spracujem jednoduché a podvojné účtovníctvo vrátane miezd a da-

ňového priznania fyzických aj právnických osôb.  0910 896 999

rôzne
•  Za symbolickú cenu darujem 1 a 1 1/2 ročných Labradorov so 

zdravotným preukazom.  0904 254 045
•  Dôchodkyňa hľadá prácu – chyžná, výpomoc v kuchyni, upra-

tovačka.  0904 123 559
•  Kúpim kŕmnu repu. ( 056 64 71 265,  0903 852 374

pracovné ponuky
•  Prijmeme  pracovníka  do  predajne  INTERSPORT  Michalovce 

na pozíciu predaj a servis športových potrieb.
  Náplň práce: montáž a servis bicyklov, lyží, fitnes zariadení.
  Záujemcovia, hláste sa priamo na predajni Intersport v Michalov-

ciach po telefonickom dohovore v čase od 9.00 do 20.00 PO – PI 
 0948 120 063,  056 62 81 159

Tradičnou zimnou aktivitou 
KDH v meste a okrese Micha-
lovce  je  turnaj  v  minifutbale 
O  pohár  predsedu  OC  KDH. 
12. februára sa v športovej hale 
Gymnázia  Pavla  Horova  usku-
točnil už 14. ročník. Tohto roku 
sa  do  súťaže  zapojilo  8  druž-
stiev z Vinného, Trhovíšť, Zalu-
žíc, Budkoviec, Kaluže, Zbudze, 
Veľkých  Kapušian  a  Michalo-
viec.  Družstvá  súťažili  najprv 
v  dvoch  štvorčlenných  skupi-
nách,  systémom  každý  s  kaž-
dým.  Druhí  v  skupinách  t.j. 
Vinné  a  Trhovište  sa  stretli  vo 
vzájomnom zápase o 3. miesto 
a 4. miesto. Úspešnejší boli hrá-
či Vinného, ktorí vyhrali 7:1. Do 
finále sa dostali víťazi skupín t.j. 
Michalovce a Zalužice. Veľkými 
favoritmi  boli  Michalovčania, 
ktorí  vyhrali  turnaj  sedemkrát 
po  sebe.  Tentoraz  ale  nestači-
li  na  Zalužice.  Po  tuhom  boji 
vyhrali  Zalužice  5:3,  keď  roz-

hodujúci gól padol v poslednej 
minúte  zápasu.  Zalužice  hrali 
v  zostave D.  Ivanko – kapitán, 
M. Líška, J. Tomko, M. Marko, 
M.  Špak,  P.  Staroškovič  a  M. 
Šaffo.

Najlepším  brankárom  tur-
naja sa stal M. Cserep z Kaluže, 
najlepším  útočníkom  T.  Batta 
z V. Kapušian a za najvšestran-
nejšieho  hráča  bol  vyhlásený 
P.  Lešňanský  z  Trhovíšť.  Ceny 
pre  najlepších  odovzdali  pred-
seda  OC  KDH  A.  Hajduk,  po-
slanec NR SR MVDr. J. Stanko, 
podpredsedovia  OC  KDH  Ing. 
J.  Paľovčík  a  Ing.  J.  Bobík.  Na 
zdarnom priebehu turnaja mala 
veľkú zásluhu aj trojica rozhod-
cov Jozef Pivarník, Ján Pivarník 
a  Radoslav  Kolesár.  Na  záver 
turnaja sa všetci účastníci stretli 
na spoločnom obede, kde sa už 
začali  prípravy  na  jubilejný  15. 
ročník v roku 2012.

 MUDr. Ján Paľovčík

turnaj v minifutbale

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

zverejňuje
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

v znení neskorších zmien a doplnkov, 
prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:

Prenájom časti pozemku p. C-KN č. 481 vo výmere 186 m2 a p. 
C-KN č. 482 vo výmere 185 m2, k.ú. Stráňany na záhradkárske 
účely, bez výsadby drevín a stavieb trvalého charakteru.
Minimálna cena v súlade s VZN č.101/2007 je 0,1991 €/m2 ročne. 

vyhlasuje

Podľa ust. § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov 

Obchodnú verejnú súťaž 

na prenájom časti pozemku p. C-KN č. 3036/1, k.ú. Michalovce 
vo výmere 445,62 m2 za účelom výstavby bytového domu. Pred-
metný pozemok sa nachádza v lokalite na Ulici M. Rázusa v Mi-
chalovciach – vedľa kotolne. 
Minimálna cena za prenájom pozemku v súlade s VZN č. 
101/2007 je 4,9790 €/m2/ročne.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie ceno-
vých ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 21. marca 2011 do 
12.oo hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mestský  úrad  Michalovce 
a Koordinačná komisia mestských 
športových  súťaží  zorganizovali 
20.  februára  v  multifunkčnej  te-
locvični Gymnázia Pavla Horova 
v Michalovciach III. ročník mini-
maratónu v aerobicu. 

V  piatich  cvičiacich  blokoch 
a  to  v  danceaerobicu,  hauseae-
robicu,  zumbe,  v  piatich  Tibeťa-
noch a pilatese sa predstavilo pod 
odborným  vedením  cvičiteliek 
a  cvičiteľov  Jany  Funfrovičovej, 

Kataríny Kováčovej, Štefánie So-
kolovej,  Ing.  Ľuboša  Žáka,  CSc. 
a Mgr. Ladislava Saba celkove 68 
cvičiacich  účastníkov.  Podujatie, 
ktoré  otvárala  Ing.  Katarína  Po-
láková, vedúca Odboru školstva, 
kultúry a športu Mestského úra-
du,  sa  stretlo  s  veľkou  odozvou 
medzi  cvičiacimi  ženami.  V  zá-
vere  minimaratónu  bola  žrebo-
vaná tombola, ktorú pre účastní-
kov podujatia venovali jednotliví 
sponzori podujatia.                   nk

minimaratón v aerobicu
sa opäť vydaril

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

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 

v znení neskorších zmien a doplnkov
PRENAJAŤ PRIAMYM PRENÁJMOM

za účelom predĺženia doby nájmu, nebytové priestory 
nachádzajúce sa v objektoch na:

A)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach
B)  Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach 
C)  Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach
D)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
E)  pozemku p.č. 972 – garáž za objektom budovy „C“ MsÚ 
 na Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach 
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmot-
noprávnej lehote, 21. marca 2011 do 12.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

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

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich s

a v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach (Lekáreň)
B) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa 

Domu služieb)
D) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Mi-

chalovce)
E) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
F) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká 

škola) 
G) Ul. Vajanského č. 5 v Michalovciach (Materská škola) 
H) Ul. špitálskej č. 20 v Michalovciach (bývalá ubytovňa Zekon 

– prízemná časť) 
I) Ul. športovej č. 31 v Michalovciach (Nová športová hala)
J) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
K) Ul. J. Švermu č. 6 v Michalovciach (Základná škola)
L) Ul. močarianskej č. 119 v Michalovciach (Materská škola)
M) Ul. Komenského č. 1 v Michalovciach (Základná škola)
N) Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťaž-
ných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 21. marca 2011 do 12.00 
hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej 
stránke www.michalovce.sk


