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Pre kresťanov je najväčším 
liturgickým sviatkom Veľká 
noc, pretože slávime udalosť, 
v ktorej Boh svojou láskou 
pretromfol nenávisť človeka. 
Ľudia vo svojej naivite chcú 
meniť svet podľa svojich pred-
stáv, ale voči Bohu, ktorý mení 
beh dejín, sú slabí a bezmocní. 
Boží plán spásy je nemenný 
a veľkosť človeka spočíva prá-
ve v tom, že ho nechce meniť, 
ale je ochotný sa meniť on sám 
podľa neho. Pôstny čas ponú-
kol dostatok podnetov i času 
na to, aby sme korigovali svoje 
nesprávne postoje a našli čas na 
prevratnú zmenu svojho života 
podľa výziev evanjelia. Sám Je-
žiš je ten, ktorý mení svet. Po-
zorujúc zmeny, ktoré sa udiali 
v minulosti, si uvedomujeme 

nevyhnutnosť zmien, ktoré je 
možné uskutočniť aj dnes. 

Odsúdený lotor sa mení na 
omilosteného kajúcnika. Kríž, 
potupný nástroj popravy, sa 
mení na znak vykúpenia a spá-
sy; Via dolorosa – Via crucis, po 
ktorej kráčal dav plný nenávisti 
a násilia sa mení na zástup veria-
cich plných viery, nádeje a lásky; 
kliatba sa mení na požehnanie; 
prázdny hrob pochovaného re-
bela sa mení na preplnenú bazi-
liku zmŕtvychvstalého Spasiteľa. 
Toto všetko, a okrem toho ešte 
oveľa viac, sú vonkajšie zmeny, 
ktoré aj nazainteresovaný divák 
zbadá voľným okom, pretože sú 
nepopierateľné.

Ale veľkonočné sviatky do-
káže v plnej kráse a radosti po-
chopiť a prežiť iba ten, kto sa 

premenil vnútorne. Srdce člo-
veka je schopné hlbokej meta-
morfózy iba pod vplyvom Bo-
žej milosti. Človek deformuje, 
Boh reformuje; človek zraňuje, 
Boh uzdravuje; človek nená-
vidí, Boh miluje; človek padá, 
Boh dvíha; človek sa mstí, Boh 
odpúšťa; človek zabíja, Boh 
kriesi.

Zmŕtvychvstalý Kristus je 
pre veriacich kresťanov náde-
jou, že Boh všetko obnovuje 
a mení. Preto je potrebné, aby 
sme aj my prežívali veľkonočné 
sviatky hlavne v duchovnej at-
mosfére, aby sme sa odpútali od 
pozemského a materialistického 
prežívania týchto dní a slávili 
ich s očisteným a premeneným 
srdcom.      

Mgr. Branislav Polča

Premeny Veľkej noci

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY
Mestské kultúrne stredisko 

a Bratislavské hudobné divadlo 

uvádzajú  komédiu 

Mandarínková izba 
9. mája 2011 o 19.00 hod. Veľká sála MsKS

Účinkujú: Pavol Topoľský, Zuzana Tlučková, 
Bibiana Ondrejková a Maroš Kramár

Zemplínske múzeum v Michalovciach
vás pozýva pri príležitosti

MEDZINÁRODNÉHO DŇA PAMIATOK

15. apríla 2011 o 17.00 hod.
do priestorov hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea 

na prednáškové popoludnie venované „maliarovi Zemplína“.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Michalovce.

Deň narcisov
Do ulíc prídu 15. apríla dobrovoľníci, 

ktorí pre Ligu proti rakovine obetujú svoj čas 
aj v uliciach nášho mesta. 

Oslovia, ale i poďakujú žltým narcisom, 
symbolom nádeje. 

Prosíme pripojte sa, spolu naša pomoc bude výrazná. 

Za vašu štedrosť vopred ďakuje redakcia novín.

V  zasadačke mestského úra-
du sa 5. apríla stretli členovia 
mestskej rady. Na rokovanie mali 
pripravené tieto materiály: ná-
vrh na poskytnutie dotácií z roz-
počtu Mesta Michalovce v roku 
2011 predkladala RNDr. Jana 
Machová, záverečný účet Mesta 
Michalovce za rok 2010 predkla-
dala Ing. Oľga Bereznaninová, 
výročnú správu o činnosti TaZS 
mesta Michalovce za rok 2010 
predkladal Ing. Július  Oleár, vý-
ročnú správu o činnosti MsKS 
Michalovce za rok 2010 pred-
kladala PhDr. Milada Tomková, 
rozpočtové opatrenie č. 1 pred-
kladala Ing. Oľga Bereznanino-
vá, návrh zmeny rozpočtu TaZS 
mesta Michalovce na rok 2011 
predkladal Ing. Július  Oleár, plán 
opráv a údržby miestnych komu-
nikácií na rok 2011 predkladal 
Ing. Július  Oleár, úprava Organi-
začného poriadku Mestskej polí-
cie Michalovce predkladal JUDr. 
Bartolomej Kudroč, návrh zme-
ny prílohy č. 1 VZN MsZ v Mi-
chalovciach č. 128/2010 o určení 
dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa a žiaka škôl a školských 
zariadení zriadených na  území 
mesta Michalove na rok 2011, 
predkladala Ing. Katarína Po-
láková, informáciu o zriadení 
školských stredísk záujmovej 
činnosti pri základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Michalovce predkladala 
Ing. Katarína Poláková, infor-
máciu o zabratí verejného pries-
transtva plechovými garážami na 
území mesta Michalovce pred-
kladala Ing. Anna Mrázová, in-
vestíciu spoločnosti FIN.M.O.S., 
a.s. v rámci projektu Komplexné 
riešenie modernizácie verejného 
osvetlenia v meste Michalov-
ce – II. etapa predkladala Ing. 
Anna Mrázová, majetkoprávne 
záležitosti predkladal Ing. Jozef 
Doležal, prenájom majetku vo 
vlastníctve Mesta Michalovce 
predkladal MUDr. Benjamín 
Bančej, návrh Dodatku č. 1 k Zá-
sadám hospodárenia a nakladania 
s majetkom Mesta Michalovce 
predkladal JUDr. Gabriel Dorič, 
návrh na odkúpenie obchodného 
podielu v Správcovskej spoloč-
nosti park, s.r.o. predkladal JUDr. 
Gabriel Dorič, návrh VZN MsZ 
v Michalovciach o pomenovaní 
novovzniknutého Námestia Jána 
Pavla II. predkladala Mgr. Natá-
lia Slaninková, návrh na voľbu 
člena predstavenstva VVS, a.s. 
Košice predkladal MUDr. Benja-
mín Bančej, návrh programu III. 
zasadnutia Mestského zastupiteľ-
stva v Michalovciach predkladala 
Mgr. Natália Slaninková. Záver 
patril diskusii.                                  

nč

rokovanie mestskej 
rady v michalovciach

Projekt Comenius je súčas-
ťou programu Európskeho spo-
ločenstva v oblasti vzdelávania 
Sokrates II. Je to projekt pre 
školské vzdelávanie. Ide o mul-
tilaterálne partnerstvo, ktorého 
členmi je sedem škôl. 
Názov partnerstva 
je Hľadanie zdrojov 
- legendy, história, 
kultúra, zvyky, regió-
ny európskych krajín 
očami detí. 

Hlavným cieľom 
projektu Comenius 
je zvyšovať kvalitu 
a posilniť európsku 
dimenziu školského 
vzdelávania, predo-
všetkým medzinárod-
nú spoluprácu škôl. 

Pracovného stret-
nutia sa zúčastnili zá-
stupcovia piatich zahraničných 
základných a stredných škôl 
z Chorzowa v Poľsku, Mersinu 
v Turecku, Kuuste v Estónsku, 
Zaragoza v Španielsku a Livorna 

v Taliansku. Počas piatich dní sa 
zahraniční hostia mali možnosť 
oboznámiť s  naším výchovno-
vzdelávacím systémom, ale aj 
so zvykmi a kultúrou regiónu 
Zemplín. Tradičný slovenský 

večer začal ochutnávkou typic-
kých jedál slovenskej a špeciálne 
zemplínskej kuchyne. Atmosfé-
ru večera spríjemňoval folklór-
ny súbor Zemplín.

V sprievode učiteľov CZŠ 
mali hostia možnosť spozná-
vať okolie nášho regiónu po 
trase Morské oko - Zemplín-
ska šírava - Vinianske jazero. 
Navštívili aj iné zaujímavé 

miesta na Slovensku 
- Demänovskú jas-
kyňu Slobody, Skal-
naté a Štrbské pleso, 
múzeum TANAPu, 
Spišský hrad, Spiš-
skú Kapitulu a Levo-
ču. Spoznali históriu 
a súčasnosť Košíc. 
Osobitné miesto 
mala v ich programe 
prehliadka mesta 
Michalovce a náv-
števa Zemplínskeho 
múzea. Vyvrchole-
ním návštevy v Mi-
chalovciach, srdci 

Zemplína, bolo prijatie u pri-
mátora mesta Viliama Za-
horčáka v budove mestského 
úradu.

Mgr. Štefan Korinok

Zahraničná návšteva v škole
Cirkevná základná škola sv. Michala bola v dňoch 11. až 15. apríla hostiteľom partnerských 
krajín vrámci projektu Comenius.

Už dvanásť rokov oslovuje 
projekt Detský čin roka deti 
z celého Slovenska. Počas jeho 
priebehu zareagovalo na výzvu 
viac ako 957 450 detí. V tom-
to roku môže účasť dosiahnuť 
magickú hranicu milióna. Mi-
lión detí, ktoré spája myšlien-
ka dobra, milión detí, ktoré 
za uplynulých dvanásť rokov 
dobro robili v malých i veľkých 
každodenných skutkoch. 

V týchto dňoch prichádza do 
škôl výzva, aby sa deti zapojili do 
projektu Detský čin roka 2011. 
Môžu napísať o svojich dobrých 

skutkoch, za ktoré sú považo-
vané nielen veľké činy ako zá-
chrana života, ale i každodenné 
drobné skutky vykonané s dob-
rým úmyslom pomôcť, potešiť, 
prekvapiť, podporiť... Písať môžu 
i o činoch svojich kamarátov, 
ktoré si všimli a myslia si, že  by 
mali byť ocenené. Dôležité sú aj 
kolektívne dobré skutky, na kto-
rých sa deti spoločne dohodnú 
a zrealizujú ich. Správu o dob-
rých skutkoch môžu deti zasielať 
do 30. júna 2011.

Deti môžu svojím dobrým 
skutkom a hlasovaním v detskej 
porote zároveň podporiť aj svoju 
školu. Každá školu, ktorej žiak 
získa ocenenie Detský čin roka 
2011 v niektorej z kategórií, zís-
ka školské potreby v hodnote 
500 EUR.                                     ts

Detský čin
roka

V nasledujúcich riadkoch vám prinášame zamyslenie sa nad prichádzajúcim veľkým 
sviatkom kresťanov z pera kaplána rímskokatolíckej cirkvi farnosti Narodenia Panny 
Márie v Michalovciach.

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov
        vám praje

     redakcia Michalovčana



�AktuAlity – náZory
z pera viceprimátora

V novodobom spoločenskom živote Michaloviec si v jarnom čase už po 
jedenástykrát pred prvým májom pripomenieme zemplínske tradície nie-
len jarmokom, ale aj stavaním mája v predvečer prvého mája. Huncútstva 
stvárané v minulosti mládežou sa v skromnej podobe uchovávajú v umelec-
kom stvárnení folklórneho súboru Zemplín a Zemplínček. Primátor mesta 
odovzdá symbolicky kľúče od mesta mládencom a devám na túto jednu 
noc, aby sa v radosti a veselosti mohli potešiť z teplých jarných dní a nocí. 

Organizátori jarných trhov sa od začiatku snažili spestriť program 
rôznymi atrakciami a sprievodnými podujatiami. Tohto roku prvý máj 
pripadá na nedeľu. Jarné trhy trvajú tradične dva dni – v piatok a so-
botu. I tento rok teda príde k otvoreniu tradičného jarmoku v piatok 
o desiatej hodine. Už tradične jarné trhy sprevádzajú v Parku študentov 
rôzne atrakcie. Tradičný je aj jarný pretek v parkúrovom skákaní. Po 
tretíkrát bude súčasťou jarmoku i Podvihorlatský maratón, polmaratón 
a maratón v in- line korčuliarskej súťaži. Nebude chýbať ani prvomájo-
vá veselica. I keď jarmok v sobotu končí, ani nedeľa nebude chudobná 
na spoločenské aktivity spojené tradične s prvým májom. Od rána od 
siedmej hodiny bude prebiehať „na bani“ tradičné rybárske podujatie 
detí a mládeže v rybárskych disciplínach. Na námestí budú od desiatej 
hodiny mítingy strán politických subjektov pri príležitosti 1. mája. Ne-
bude chýbať tradičné koncertné  vystúpenie dychových hudieb. 

Už z môjho krátkeho výpočtu je zrejmá pestrosť a bohatosť pripra-
vovaného XI. ročníka jarných trhov. 

Prajme si, aby aj počasie bolo uvedeným programom priaznivo na-
klonené. Prajem všetkým návštevníkom XI. jarných trhov nájdenie si 
toho svojho programu z pripravovanej pestrej ponuky. Spokojné preži-
tie a veľa zábavy v tomto jarnom čase.  

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Jarné trhy

Jednou z aktivít Klubu dô-
chodcov č. 4 na Zakarpatskej 
ulici bolo stretnutie, ktoré malo 
názov Jedlá starých materí. Čle-
novia klubu si zaspomínali na 
svoju mladosť a spôsob stravo-
vania. Jedálny lístok nebol taký 
pestrý a bohatý, ako je dnes. 
Rozdiely boli pri varení aj v jed-
notlivých ročných obdobiach. 
Na vidieku sa väčšinou využívali 
produkty, ktoré si sami vypesto-
vali: obilie, zemiaky, kukurica, 
kapusta, mlieko, ovocie a zeleni-
na, z mäsa to bola hydina. Jedlá 
boli kaloricky bohaté a zdravé, 
hoci neboli tak precízne upra-
vené. Niektoré názvy: strasanka, 
zameška a krúpky, maleje, lokše, 

poplanky, nalečniky sú už pre 
mladých ľudí neznáme. Sušili 
sa jablká, hrušky, slivky. Z nich 
boli vitamíny, najmä v zimnom 
období.

Niektoré z týchto „starých“ 
jedál pripravili členky doma 
a v klube urobili výstavku. Pri 
ochutnávaní popisovali ich 
prípravu.

Celkom iné stravovanie bolo 
v minulosti v období pôstu. Zá-
sadne sa nevarili mäsité jedlá, 
v porovnaní s dneškom viac sa 
konzumovali kyslé ryby. Skoro 
denne boli zemiaky a kapusta 
na rôzny spôsob. O to viac po-
tom chutila šunka a klobása na 
Veľkú noc.             Jozef Ihnácik

jedlá starých materí

V marci navštívil Michalov-
ce Jakub Wahlen s manželkou 
z „Misie na Níle“, čo je nezávislá 
evanjelická misijná organizácia 
s ústredím vo Švajčiarsku. Počas 
bohoslužby v kostole evanjelic-
kej cirkvi a. v. oboznámil prí-
tomných slovami i diapozitívmi 
so štruktúrou a činnosťou tejto 
dobročinnej organizácie. Tá sa 
zaoberá nielen šírením kresťan-
stva a stavbou kostolov v štá-

toch, ktorými preteká africký 
veľtok. Poskytuje aj zdravotnú 
starostlivosť, výchovu a vzdela-
nie deťom, dospelých obozna-
muje s modernými metódami 
poľnohospodárstva i stavby 
obydlí, buduje artézske studne. 
Misia je vo svojej činnosti ob-
medzená počtom dobrovoľných 
pracovníkov ako i finančnou 
podporou darcov.

Mgr. Pavel Bobák

návšteva z misie

Komisia je zriadená mest-
ským zastupiteľstvom ako stály 
iniciatívny, poradný a kontrolný 
orgán. 

Podieľa sa na príprave ma-
teriálov v súlade s kompeten-
ciami vyhradenými mestskému 
zastupiteľstvu. Jej plán práce 
vychádza z kompetencií, vyme-
dzených mestským zastupiteľ-
stvom. 

V rámci iniciatívnej funkcie 
podáva návrhy a podnety v tých 
oblastiach činnosti, ktoré mest-
ské zastupiteľstvo upravuje vše-
obecne záväzným nariadením. 
V rámci poradnej funkcie pre-
rokúva dokumentáciu, súvisiacu 

s dôležitými akciami v oblasti 
životného prostredia, predkladá 
stanoviská mestskej rade a mest-
skému zastupiteľstvu. V rámci 
kontrolnej funkcie vykonáva 
aktivity prostredníctvom pre-
vierok pri zabezpečovaní verej-
ného poriadku v meste. 

Pre volebné obdobie 2011-
2014 je komisia 7-členná a jej 
členmi sú: Ing. Jozef Bobík 
– predseda, MUDr. František 
Farkaš, Mgr. Martin Nebesník, 
MUDr. Anton Rudáš, RNDr. 
Ján Hecl, PhD., Ing. Andrej 
Kark, Inf. Marián Zolovčík a za-
pisovateľka JUDr. Gabriela Rá-
kociová. 

V dnešnom vydaní pokračujeme v predstavovaní činnosti 
komisií mestského zastupiteľstva komisiou životného pro-
stredia a verejného poriadku.

Predstavujeme komisie MsZ

komisia životného 
prostredia a verejného 
poriadku

 Slovenský preklad Belovho 
latinského rukopisu o Zemplín-
skej stolici priniesol nový po-
hľad na kaštieľ, ktorý je dodnes 
sídlom Zemplínskeho múzea, 
a pozmenil dovtedajšie, rokmi 
zaužívané tvrdenia. Pátranie po 
vlastníkoch michalovského kaš-
tieľa teda začalo skúmaním rodu 
Sirmaiovcov. V okolí Michalo-
viec vlastnila táto rodina ma-
jetky v Pozdišovciach a blízkych 
dedinách. Ako kľúčová sa javila 
osoba Andreja Sirmaiho, preto 
bolo bádanie zamerané na od-
halenie jeho životných osudov.

Andrej Sirmai (1656 – 1723) 
bol jedným z predstaviteľov 
uhorského protestantského ze-
mianstva v pohnutých časoch 
protihabsburských povstaní 
v 17. a na počiatku 18. storočia. 
Aj v jeho živote sa striedala slá-
va s pádmi či víťazstvá a prehry 
v takej vrtkavej hre, akou je boj 
o moc. Andrej – i napriek účin-
kovaniu v dvoch protihabsbur-
ských povstaniach a vykonanej 
práci – dnes už nepatrí medzi 
známe postavy našich dejín. 

Andrej Sirmai po sebe zane-
chal i nevšedný prameň pozna-
nia života na slovenskom vidieku 
– v rokoch 1680 až 1713 si totiž 
starostlivo viedol denník, ktorý po 
jeho smrti vyšiel aj tlačou. I nap-
riek tomu, že Andrej si do svojho 
denníka zaznamenával predovšet-
kým udalosti, ktoré sa ho bezpro-
stredne dotýkali, v jeho zápiskoch 
nájdeme aj veľa faktov, dokresľu-
júcich obraz ťažkého položenia 
poddaných. Koncom roka 1708 
Andrej Sirmai vlastnil majetky 
v 42 obciach v okolí Michaloviec. 

Ani fakty o živote Andreja 
Sirmaiho však neviedli k defini-
tívnej odpovedi na otázku, kto na 
prelome 17. a 18. storočia vlastnil 
michalovský kaštieľ – dnešné síd-
lo Zemplínskeho múzea.

Keď pomerne nedávno začal 
svoje svedectvo vydávať rodový 

archív Stáraiovcov, zo starých, 
latinsky písaných listín hlavne 
z rokov 1696 a 1743 bolo mož-
né vydedukovať, že v druhej 
polovici 17. storočia vlastnili 
tento objekt Bánfiovci (Bánffy). 
Po úmrtí posledného predsta-
viteľa rodu Bánfiovcov objekt 
získali Ladislav a Ján Pongrá-
covci (Pongrácz) z Michaloviec. 
A práve oni ho v roku 1696 dali 
do zálohy Andrejovi Sirmaimu. 
Spomínanú udalosť zachytáva 
aj Andrejov denník: „Rok 1696. 
Kúpil som [dostal do zálohy] kaš-
tieľ v Michalovciach s mlynom 
a vinicou Svätý kríž, veľa k tomu 
patriacich dedín s hospodársky-
mi dvormi – budovami. Kúpil 
som na dlh. Celé to stojí 12 000 
zlatých, ale tohto roku som dal 
ešte len 5 902 zlatých.“ Neskôr 
si tento príslušník rodu Sirmai-
ovcov poznamenal: „Tohto roku 
[rok 1700], po rekonštrukcii mi-
chalovského kaštieľa, som sa tam 
nasťahoval v marci. Avšak ešte 
zostalo na opravu veľa, takže bu-
deme v oprave pokračovať.“

V roku 1742 nariadila pa-
novníčka Mária Terézia de-
dičom Andreja Sirmaiho, aby 
vrátili zálohované majetky (me-
dzi nimi aj michalovský kaštieľ) 
právoplatnému dedičovi rodu 
šľachticov z Michaloviec – Imri-
chovi Stáraimu, pričom ten bol 
zároveň povinný záloh vyplatiť. 
Michalovský kaštieľ tak získal 
do svojej držby Imrich Stárai, 
o čom svedčí aj (barónsky) erb 
na kozube v prízemí objektu.

Po roku 1743 teda v Micha-
lovciach vlastnil kaštieľ a dve 
kúrie Imrich Stárai, jednu kúriu 
si tu ešte ponechal Adam Sirmai 
(syn Andreja Sirmaiho) a barón 
Imrich Luzsénszky. Zakrátko sa 
však Sirmaiovci z Michaloviec 
úplne „majetkovo vytratili“ 
– zostali im ale rodové majetky 
v Pozdišovciach a okolí.

Dr. Martin Molnár, historik

Záhada vlastníctva 
kaštieľa

michAloVce
návraty v čase

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

NoviNy Mistral, ŠPortovÉ sPrÁvy 
a PrÍBEH voJaKa BEtJUKova 

– víťazný dokument TV MISTRAL 
na súťažnej prehliadke LOTOS 2011
Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod. 

a reprízy denne každú párnu hodinu 

ŽIhAdLO
téma: Školská zrelosť

hostia: Mgr. I. Majherová, Mgr. V. Kocúrová a A. Berdáková
premiéra v piatok, reprízy pondelok 

a streda vždy o 18.00 hod.

ZáZnAM Z VýSTúpenIA SpeV. ZBORu MAgnólia
denne od soboty od 14.00 hod.

Johny

Johny sa našiel ešte v novembri 
vyhodený na Zemplínskej šírave. 
Zo začiatku pôsobil ustráchane, 
teraz je z neho milý, aktívny psík. 
Je to mladý havko, vhodný skôr na 
dvor, k rodinnému domu. 
Ak máte o Johnyho záujem, vo-
lajte 0910 161 789, alebo mailujte 
utulokmi@gmail.com

Z v I e r a t k á  n a  a d o p c I u

Členovia Denného centra 
pre seniorov č.2 na Ul. nad La-
borcom začali tento rok sku-
točne na plný plyn. Po vyhod-
nocujúcej členskej schôdzi vo 
februári, na ktorej bola zvolená 
nová samospráva, sa rozbehli aj 
ďalšie aktivity. 

Oslavy Valentína a fašiangov, 
kde členky pripravili tradičné 
šišky a zaspievali si krásne zem-
plínske piesne, patria už medzi 
tradičné podujatia. Podobne 
ako sviatok MDŽ. Oslavujúce 
ženy prišli pozdraviť so svojím 
programom aj deti zo IV. MŠ.

Novinkou bola súťaž „Vtip-
nejší vyhráva“, na ktorej si účast-
níci spríjemnili deň humorom 
a sladkosťami. V priestoroch 

denného centra sa tiež uskutoč-
nili dve prednášky v rámci Aka-
démie III. Veku. Boli zamerané 
na oblasť zdravotníctva, psycho-
lógie a ochorení v starobe.

V lete sa seniori chystajú 
v hojnom počte na spoločný 
výlet do prírody a už teraz sa 
tešia na ďalší ročník Olympiády 
seniorov.

Hlavným krédom členov 
centra je, že nikto by nemal byť 
v starobe sám a preto srdečne 
pozývajú do svojich radov no-
vých seniorov. Denné centrum 
je otvorené v pondelok, stredu 
a piatok a to od 9. do 14. hod. 
Všetci, ktorí nechcete byť sami, 
ste srdečne vítaní.

Samospráva DC pre seniorov

Seniori hýria aktivitou

Aktivity primátora
5. 4.  rokovanie mestskej rady
6. 4.  stretnutie s obyvateľmi I. volebného obvodu – Centrum 

v MsKS
7. 4.  účasť na podujatí Dni vody 2011
7. 4.  rokovanie komisie na prenájom nemocníc KSK v Košiciach
7. 4.  stretnutie s obyvateľmi II. volebného obvodu – Východ
8. 4.  porada primátora
8. 4.  zasadnutie Dozornej rady SMM s.r.o.
8. 4.  stretnutie s obyvateľmi VI. volebného obvodu – Kapušian-

ska, Vrbovská 
11. 4.  rokovanie s predstaviteľmi Zväzu Rusínov a Ukrajincov na 

Slovensku
12. 4.  otvorenie celoštátneho kola Olympiády v ruskom jazyku
12. 4.  stretnutie s obyvateľmi V. volebného obvodu – Stráňany
13.4.   účasť na rokovaní VÚC Košice 
13. 4.  stretnutie s obyvateľmi VI. volebného obvodu – Močarianska
14. 4.  rokovanie Rady cirkví
14. 4.  rokovanie predsedov komisií KSK
14. 4.  stretnutie s obyvateľmi IV. volebného obvodu – Západ, Sever
15. 4.  prijatie účastníkov medzinárodného projektu Comenius
15. 4.  stretnutie s obyvateľmi VI. volebného obvodu – Topolianska

Aktívni seniori z Klubu dôchodcov č. 1 a 3 pripravili vo svojej spo-
ločenskej miestnosti tematickú výstavku svojich prác. S blížiacimi sa 
sviatkami Veľkej noci prezentujú to, čo šikovné ruky ich členiek vlast-
noručne vyrobili – maľované kraslice, výšivky aj veľkonočné perníčky. 
Svojimi výtvormi tak spríjemnili prostredie a potešili domácich obyva-
teľov aj návštevníkov.

Nadácia TV JOJ 
vyhlasuje

 
prvý ročník celoslovenského výberu 

športovo talentovaných žiakov 
vo veku od 10 do 15 rokov 

Chceme podporiť mladých športovcov z akejkoľvek obce, 
či mesta na Slovensku, ktorí dosahujú vo svojej vekovej 

kategórii nadpriemerné výkony a majú ambíciu porovnať 
si svoje sily s rovesníkmi na medzinárodných súťažiach. 

Šancu majú jednotlivci aj športové tímy. 

Oficiálnu prihlášku a podmienky pre zaradenie 
do užšieho výberu nájdete na web-stránkach 

Nadácie TV JOJ (www.nadacia.joj.sk). 
Pozorne vyplňte prihlášku 

a nezabudnite na povinné prílohy. 
Uzávierka prihlášok bude 31.mája 2011. 

V piatok 15. apríla o 17. hod. 
v priestoroch hlavného kaštie-
ľa pracovníci múzea vo svojich 
príspevkoch obohatia naše po-
znanie o zaujímavostiach zo 
života „maliara Zemplína“, kto-
rý žil a tvoril v Michalovciach 
v rokoch 1911-1944. Venovať 
sa budú nielen výtvarnému 
stvárneniu zemplínskej krajiny 
a ľudu, ale aj vyzdvihnutiu etno-
grafických  prvkov v  jeho die-
lach pochádzajúcich zo zbierok  
Zemplínskeho múzea.

Akcia sa koná pri príle-
žitosti Medzinárodného dňa 
pamiatok. Odštartuje sa ňou 
cyklus podujatí spojený so 
100. výročím príchodu T. J. 
Moussona do Michaloviec. 

V priebehu roka sa k osla-
vám zapoja aj ďalšie kultúrne 
organizácie pôsobiace v meste 
Michalovce. Hvezdáreň privíta 
svojich návštevníkov už 11. mája. 
V jej priestoroch usporiada Zem-

plínska knižnica G. Zvonického 
čítanie o Moussonovi, a hostia 
budú môcť zhliadnuť jeho ateliér. 
Zemplínske osvetové stredisko 
koncom leta pripravuje výstavu 
skíc a kresieb T. J. Moussona. 
Maliarovi Zemplína bude veno-
vané aj jedno z historicko-diva-
delných predstavení konaných 
v septembri v rámci podujatia 
Dies pro honore civitatis (Dni 
na poctu mesta) usporadúvanom 
každoročne Mestským kultúr-
nym strediskom a mestom Mi-
chalovce. V jesenných mesiacoch 
Zemplínska knižnica Gorazda 
Zvonického usporiada súťaž pre  
výtvarne nadané deti. Celý cyklus 
vyvrcholí vydaním monografie 
o T. J. Moussonovi a Silvestrov-
skou vernisážou diel T. J. Mous-
sona 31. decembra v priestoroch 
Zemplínskeho múzea. Podujatia 
sa uskutočňujú pod záštitou pri-
mátora mesta Michalovce.

Mgr. Mária Fuchsová

rok t. j. moussona
Dozvedieť sa viac zo života a o tvorbe maliara Teodora 
Jozefa Moussona ponúka cyklus prednášok, ktoré odzne-
jú v Zemplínskom múzeu. 

Medzinárodný deň pamiatok v Zemplínskom múzeu



� kultúrA – školStVo

XI. jarné trHy
29. – 30. 4. 2011 tribúna pri MsÚ

Program: 
29. 4. 2011 (piatok)

8.00 hod. súťaž vo varení kotlíkového guľášu (gazdovský dvor)
10.00 hod. slávnostné otvorenie jarmoku
11.00 hod.  vyhodnotenie súťaže vo varení guľášu
17.00 hod. vystúpenie dychovej hudby Vychodňare z Humenného

30. 4. 2011 (sobota)
11.00 hod. X. ročník jazdeckých pretekov – Jarná cena  

Michaloviec
10.45 hod.  štart VI. ročníka In line maratónu
11.00 hod. štart XXVII. ročníka Podvihorlatského maratónu 

a XI. ročníka polmaratónu
17.00 hod.  stavanie mája
18.00 hod. ľudová zábava s humornou skupinou Ščamba

1. 5. 2011 (nedeľa)
10.00 hod.   mítingy politických strán – tribúna pri MsÚ 

                                   

ZEMPLÍn POP 
Súťažná prehliadka pop – rockových skupín ZUŠ košického kraja  

28. 4. 2011 – Veľká sála  MsKS
Vstup voľný

15. 4. piatok o 17.30 hod.
16. - 17. 4. sobota, nedeľa o 16,00 hod. 
ranGO USA/2011/107min/
/animovaná komédia/ Premiéra
Vstupné: 2,50€                Ml. prístupný Slovenský dabing  

15. - 17. 4. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
SKUtOČnÁ GUrÁŽ  USA/2010/109min/
/western/ Premiéra
Vstupné: 2,50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

20. 4. streda o 19.30 hod.
trI DnI K SLOBODE  USA/2010/122min/
/krimi, thriller, dráma/ Premiéra
Vstupné: 2,50€     Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

21. 4. štvrtok o 19.30 hod.
23. - 24. 4. sobota, nedeľa o 19.30 hod.  
HOn na ČarODEjnICE USA/2010/98min./
/dobrodružný, thriller, fantasy/  Premiéra
Vstupné: 2,50€    Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

24. 4. nedeľa o 16.00 hod.
SaMMyHO DOBrODrUŽStVÁ  BELGICKO/2010/88min./
/animovaný rodinný film/
Vstupné: 2,30€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

27. 4. streda o 19.30 hod.
DECKÁ SÚ V POHODE USA/2010/106min./
/komédia, dráma/  Premiéra
Vstupné: 2,30€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

28. - 30. 4. štvrtok, piatok, sobota o 19.30 hod.
OBČIanSKy PrEUKaZ  ČR/SR/2010/137min./
/tragikomédia/
Vstupné: 2,30€     Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

mestské kultúrne stredisko

Program kina centrum

DVA tÝŽDne V kultúre michalovčan informuje

Spoločenská rubrika

MUDr. Brigita Braníková, 68-ročná

Ján Kotora, 86-ročný

Irena Steinerová, 90-ročná

Viera Býrová, 52-ročná

Michal Burmister, 75-ročný

Slavomír Feňovčík, 54-ročný

Štefan Romančák, 85-ročný

Mária Kaplanová, 72-ročná

nAVŽDy Sme SA roZlúčili S tÝmito občAnmi nášho meStA

Galéria mestského kultúr-
neho strediska sprístupnila mi-
lovníkom výtvarného umenia 
tvorbu mladého výtvarného 
pedagóga Martina Horečné-
ho zo Sniny. Autor pochádza 
z Prešova, ale na Slovensko 
sa z pobytu v zahraničí vrá-
til nedávno. Momentálne je 
v slobodnom povolaní. Jeho 
tvorba je známa doma i za 
hranicami Slovenska. Možno 
povedať, že napriek hľadaniu 
výrazových prostriedkov vo 
výtvarnom prejave, je autor 
ustálený a predsa nekomerč-
ný. V súčasnom výtvarnom 

prejave sa Horečný nechce 
„zapáčiť“ každému. Naopak, 
chce kráčať vlastnou cestou, 
ktorá má charakter slobodné-
ho prejavu a dynamiky. Tá sa 
odráža v dobre zvládnutej do 
detailov prepracovanej abs-
trakcii, má rôznosť prepojení, 
ktoré predsa tvoria integritu 
celku. Ten zaujme žiarivosťou 
a kombináciou farieb. Niektoré 
z diel expozície sú realistické 
a iné sú spojením abstrakcie 
a realistickej figúry, čo pôsobí 
ako ilustrácia. Expozícia bude 
verejnosti prístupná do konca 
apríla.                                     IM

martin horečný a jeho 
moderna

Jakub Demčák
Štefan Hugo Kvak
Matúš Grobelník

VítAme meDZi nAmi nAšich nAjmenších

Ladislav Titák
a Diana Smetanová

Martin Maščeník 
a Erika Berešová

Do StAVu mAnŽelSkého VStúPili tieto Snúbenecké Páry:

Základná umelecká škola

S p o m i e n k y

Dňa 3. apríla 2011 uplynulo 10 rokov, 
kedy nás navždy opustila 

anna HrEšKOVÁ

Ďakujeme za spomienku všetkým, 
ktorí na ňu nezabudli a spomínajú 

spolu s nami.

manžel, syn s rodinou

Že sa rana zahojí, je len klamné 
zdanie. Nám bolesť v srdci ostala 

a tiché spomínanie.
Dňa 21. apríla 2011 by sa bol dožil 

50 rokov náš syn 

jÁn ZwInGEr

s nehou a láskou spomínajú rodičia, 
manželka a ostatná rodina

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, 
ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 

Čas plynie, smútok zostáva v našich srdciach.
Dňa 25. apríla 2011 by sa dožila 

57 rokov naša dcéra 

aLŽBEta ZwInGErOVÁ

s nehou a láskou spomínajú 
rodičia a ostatná rodina

Dňa 10. apríla 2011 uplynul rok, 
čo naša drahá mamička 

aMÁLIa HOSPODÁrOVÁ
 

odišla do domu svojho Pána.
Zhaslo svetlo na zemi 

a rozsvietilo sa v nebesiach.
Všetci, ktorí ste ju poznali, 

venujte jej modlitbu.
smútiaca rodina, manžel a dcéry s rodinami

Dňa 12. apríla 2011 uplynulo 10 rokov, 
keď nás navždy opustil náš drahý 

manžel, otec, brat a švagor 

MILan KOšKOVSKý

s láskou spomínajú manželka Mária, 
deti Radoslav, Žaneta a Mariana 
s manželom a dcérou Dominikou

S p o m i e n k y

Dňa 26. februára 2011 uplynulo 
23 rokov, čo nás vo veku 36 rokov navždy 

opustil milovaný manžel a otec 

rOMan CHOtěBOrSKý
Dňa 17. apríla by sa dožil 60 rokov.

Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku.

manželka Eva, dcéra Petra s deťmi 
Nellkou, Mimkou a syn Roman

Dňa 6. apríla uplynul rok, keď nás náhle 
opustil náš otec, svokor, dedo a švagor 

štEfan jaCKO

Priatelia a známi, ktorí ste ho poznali 
a mali radi, spomeňte si s nami.

Dňa 15. apríla 2011 uplynuli tri roky, 
keď nás navždy opustila 

milovaná manželka, mamka a sestra 

Mgr. SILVIa DUšEKOVÁ
rod. Pšenková

Kto ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej s nami tichú spomienku.

manžel, dcéra Simonka a brat s rodinou

Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického v Mi-
chalovciach sa už tradične 
začiatkom apríla zapojila do 
medzinárodného poduja-
tia Noc s Andersenom. Toto 
úspešné podujatie je zame-
rané na podporu čítania detí 
v Čechách, Slovensku, Poľsku, 
Rakúsku a Slovinsku. 

V tomto roku Noc s Ander-
senom na Slovensku prekonala 
doterajší rekord s počtom 161 
knižníc, v ktorých strávilo noc 
spolu 6 500 destkých účastní-
kov podujatia. 

Zemplínska knižnica Go-
razda Zvonického v Micha-
lovciach sa premenila na roz-
právkový dom plný záhad, 
dobrodružstiev a rozprávok. 
Zavítali k nám deti zo Základ-
nej školy na Švermovej ulici, 
aby tu prežili čarovnú noc. 
Oddelenia pre deti sa zmenili 
na Rozprávkovo, Spievanko-
vo, Kráľovskú jedáleň a Spa-

cie miesto. Spáčov privítala 
riaditeľka knižnice PhDr. 
Alena Vasiľová, zložili sľub 
a zamierili k Stromu želaní, 
aby vysnívali pre seba a kniž-
nicu tie najtajnejšie priania. 
V oddelení Rozprávkovo sa 
stretli s regionálnym spisova-
teľom Vladislavom Cucakom 
a preniesli sa do sveta sci-fi. 
V Spievankove pod vede-
ním učiteľky zo Základnej 
umeleckej školy Ivany Solja-
nikovej sa rozospievala celá 
knižnica. Očakávaný lampi-
onový sprievod mestom bol 
osviežením pre všetkých. 
Cestou stretávali prekvape-
ných obyvateľov, ale aj stra-
šidlá. Jedno z nich sa ukrylo 
v knižnici, aby potrápilo deti 
pri zdolávaní prekážok na 
Ceste odvahy. Pred spaním si 
spáči prevetrali svoje hlávky 
Hlavolamom a potom ich už 
čakali rozprávkové sníčky. 

    Bc. Iveta Majvitorová

noc s Andersenom

Základná umelecká škola 
Michalovce mala opäť zastú-
penie už na 13. ročníku zau-
jímavej súťaže  v hudobnej 
náuke pod názvom Hnúšťan-
ský akord. Je to súťaž pod záš-
titou Ministerstva školstva SR 
a hlavným garantom a spon-
zorom je slovenský skladateľ 
žijúci v Belgicku Ján Valach, 
ktorý je zároveň organistom 
a dirigentom. Na tomto roční-
ku sa zúčastnilo 18 základných 
umeleckých škôl zo šiestich 
krajov Slovenska. Žiaci súťa-
žili v troch kategóriách a v šty-
roch oblastiach. Všetky oblasti 
a úlohy boli náročné a vyža-
dovali od súťažiacich využitie 
nielen naučeného, ale aj poho-
tovosť, rýchlosť a inteligenciu. 
Naše družstvo, ktoré súťažilo 
v kategórii B v zložení: Štefan 
Gorás, Lenka Elefantová a Zu-

zana Trusová, prešlo úspešne 
okresným aj krajským kolom 
až do celonárodnej súťaže, 
v ktorej získalo prvé miesto. 
Po minuloročnom úspechu, 
keď získali druhú priečku, 
pracovali ešte svedomitejšie 
a úspech sa dostavil. Družstvo 
na súťaž pripravila učiteľka 
Anetta Vargová, ktorá sa zú-
častnila všetkých trinástich 
ročníkov a získala už po šies-
tykrát prvé miesto. Táto súťaž 
sa teší veľkej obľube už nielen 
na Slovensku,  o čom sved-
čí aj návšteva riaditeľky ZUŠ 
Strakonice z Českej republiky 
a uvažuje sa o usporiadaní me-
dzinárodnej súťaže s účasťou 
Čechov, Poliakov a Maďarov. 
Veď noty, stupnice, celá hu-
dobná teória a láska k hudbe 
sa vyučuje a pestuje  na celom 
svete.                        A. Vargová

šťastná trinástka
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DVA tÝŽDne V šPorte
 

OZ nÁVraty - ODOMyKanIE VODy
23. 4. 2011   13. 00 hod.

Info: František Džuppa, č. tel. 0907931722

FlorbAl
SEat rEnOMa – fK trEBIšOV
O POHÁr PrIMÁtOra MESta 

II. ročník mestskej ligy mužov   17. 4. 2011   18. 00 hod.
Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

FutbAl
MfK ZEMPLÍn – DaC 1904 DUnajSKÁ StrEDa

I. LS/MD-24. kolo   15. 4. 2011   11. 00 hod. a 13. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907 

MfK ZEMPLÍn – fK SLaVOj trEBIšOV
I. LSŽ  U15, U14-18. kolo   16. 4. 2011   10. 00 hod. a 12. 00 hod.

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

MfK ZEMPLÍn – MfK tatran OaS LIPtOVSKý MIKULÁš
I. liga mužov-25. kolo   16. 4. 2011   16. 00 hod.

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

fK tOPOľany – fK ZEMPLÍnSKa tEPLICa
V. LD J-V-17. kolo   16. 4. 2011   14. 00 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524

tj MOČarIanSKa – OfK HataLOV „B“
M-ObFZ  III. B trieda mužov-12. kolo   17. 4. 2011   16. 00 hod. 

Info : Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

KrajSKé fInÁLE StaršÍCH ŽIaKOV 
V MaLOM fUtBaLE
19. 4. 2011   9. 00 hod.

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

fK tOPOľany – fK BODVa MOLDaVa „B“ n/B.
III. liga mužov-22. kolo   24. 4. 2011   10. 30 hod.

Info: Peter Majvitor, č. tel. 0904553524

šK VrBOVEC – DrUŽStEVnÍK BašKOVCE
III. A trieda mužov M-ObFZ-19. kolo   24. 4. 2011   16. 00 hod.

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

tj MOČarIanSKa – fK rOMa trHOVIštE
M-ObFZ  III. B trieda mužov-13. kolo   27. 4. 2011   16. 00 hod. 

Info : Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

háDZAná
HC winLand – MartIn

I. liga mužov-19. kolo   16. 4. 2011   18. 00 hod.
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

KrajSKé fInÁLE ŽIaČOK ZÁKLaDnýCH šKôL 
18. 4. 2011   9. 00 hod.

Info: Mgr. Henrich Marcinčák, č. tel. 0908027055

StolnÝ teniS
šKSt „B“ – šKSt HUMEnné

II. liga mužov-27. kolo   17. 4. 2011   10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

StrelectVo
KVaLIfIKaČný PrEtEK V StrELECKOM trOjBOjI

23. a 24. 4. 2011   8. 00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, č. tel. 0907662553

turiStikA
VEľKý MILIČ – POCHOD PrIatEľStVa 

16. 4. 2011   8. 00 hod.

VEľKOnOČný VýStUP na šIMOnKU
25. 4. 2011   8.00 hod.

Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905550243

malý oznamovateľ
kúpa – predaj – prenájom/byty

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

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

  0903 278 538
• Dám do prenájmu dom na Zemplínskej šírave, vhodný na pod-

nikanie alebo ubytovanie.  0907 534 726
• Vymením 4-izbový byt na sídl. Stráňany na 3. poschodí v Mi-

chalovciach za 2-izbový byt v Michalovciach + doplatok. 
  0915 255 791
• Predám murovanú chatu na Zemplínskej šírave pri Salaši, vhod-

ná na celoročné bývanie.  0905 488 838
• Predám 2-izbový byt na prízemí na Ul. kpt. Nálepku (lacné ná-

jomné). Byt je prázdny. Cena 30 000 €. 
  0905 677 384,  056 2440 192
• Predám rodinný dom v obci Zalužice na rohovom pozemku 

o výmere 1 658 m2. Cena 130 000€ alebo dohodou. Okamžite 
voľný na bývanie.  0907 953 427, Ing. Jozef Sabol, Prešov

rôzne
• Predám 3 spálňové dvojdverové skrine. Cena dohodou.  6283 249
• Predám za výhodných podmienok CERAGEM. 
  6422 933, volať o 19.00 hod.
• Hľadáme dobrého majiteľa pre šteňatá labradora retrievera čier-

nej farby. Cena dohodou.  0915 450 295,  056 6492 104
• Darujem 7-ročného maltézskeho psíka za symbolickú cenu. 
  0918 379 008
• Predám novú chladničku s mrazničkou – dvojdverová za prija-

teľnú cenu.  056 6422 515
• Predám Škodu Felíciu za 2 000 €. Auto je vo výbornom stave, ga-

ražované, platná STK do 05/2012, jediný vlastník. Farba zelená 
tmavá, rok výroby 2000, najazdených 35 756 km, výkon 50 kW, 
nové pneumatiky a akumulátor. Doplnková výbava – ťažné za-
riadenie, autorádio AIWA, autokoberce, veterné clony bočných 
okien ...  0905 139 606

• Predám zlatých a čiernych labradorov 1 1/2 ročných s očkova-
cím preukazom.  0904 254 045

• Máte pomalý počítač? Volajte  0944 923 307. Momentálne iba 
Michalovce.

• Na náhrobný kameň vysekám a pozlátim písmo.  0910 497 291

Svojho okrúhleho jubilea 70 
rokov sa 9. apríla dožil Dušan 
Lenhardt, člen šachového klubu 
ŠK Zemplín Michalovce.

Tomuto duševnému športu 
sa venuje už takmer 50 rokov. 
Hrával hlavne v michalovských 
kluboch Turista a Kerko, ale aj 
v Strážskom, kde organizoval aj 
šachové turnaje. Okrem pravi-
delných súťaží Slovenského ša-
chového zväzu sa zúčastňoval 
i medzinárodných a propagač-
ných turnajov klubu. Podieľal 

sa aj na výchove mládeže. Dnes 
je na súpiske družstva „C“ klu-
bu, ktoré hráva v regionálnej 
súťaži Košického kraja a pô-
sobí aj ako rozhodca pre túto 
súťaž.

V tejto súťaži sa mu podarilo 
uhrať aj s oveľa mladšími hráč-
mi dobrý výsledok v ostrých 
partiách, čo svedčí o jeho dobrej 
fyzickej a psychickej kondícii. 

Preto ešte veľa takých partií  
a hlavne veľa zdravia ako prianie 
od kamarátov a členov klubu.

šachista Dušan 
lenhardt jubiluje

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:
1. prenájom  časti pozemku p. c-kn č. 4664/1 do výmery 200 m2 , k.ú. 

Michalovce nachádzajúci sa na ul. Hollého a chodníkom na ul. okruž-
nej v Michalovciach za účelom využitia ako komunikačný priestor pre 
prechod vozidiel k autoumyvárke.     

 Minimálna cena v súlade s vZn č.101/2007 je 3,68 €/m2 ročne .  
2 . prenájom časti pozemku p.c-kn č. 380/1, do výmery 100 m2, na záh-

radkárske účely.
 predmetný pozemok sa nachádza na ulici Samovej v Michalovciach.
 Minimálna cena v súlade s vZn č. 101/2007 je 0,22 €/m2 /ročne.
3. predĺženie doby nájmu na prenájom časti pozemku p. c-kn č. 68/1, 

k.ú. vrbovčík, vo výmere 250 m2,  na ktorom je postavené parkovisko, 
ktoré slúži širokej verejnosti bez vyberania   parkovného.

 Minimálna cena v súlade s vZn č. 101/2007, čl. v. bod e) je 0,04 €/m2/ročne.  
4. predĺženie doby nájmu na prenájom časti pozemku p. c-kn č. 3066/1, 

na ul. Štefánikovej, za účelom umiestnenia 1 ks reklamného panelu.
 Minimálna cena v súlade s vZn č. 101/2007 je 36,85 €/za každý začatý 

1 m2 /ročne.      
5. predĺženie doby nájmu na prenájom 2 ks jednostranných reklamných 

panelov na časti pozemku p.c-kn č. 2748 a 2766, nachádzajúcich sa 
v centrálnom mestskom parku v Michalovciach.

 predĺženie doby nájmu na prenájom 2 ks obojstranných reklamných 
panelov umiestnených na časti pozemku p.c-kn č. 682/1, pri oc LIdL.

 Minimálna cena v súlade s vZn č. 101/2007 je 36,85 €/za každý začatý 
1 m2/ročne.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových 

ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 2. mája 2011 do 12.00 hod., sú 
zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke 
www.michalovce.sk.

P r I M á T O r  M E S T A
Michalovce

vypisuje podľa zákona č.552/2003 Z.z. 
v platnom znení o výkone práce vo verejnom záujme

výberové konanie na obsadenie pracovnej  pozície

vedúci(a) odboru sociálnych vecí  
Mestského úradu v Michalovciach 

názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce - Mestský úrad  Michalovce

kvalifikačné predpoklady: 
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa    
b) celková prax  minimálne 8  rokov,  prax  v riadiacej činnosti vítaná  

iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s obsadzovanou 
funkciou:
a)  uchádzač (ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

(podľa zák.552/ 03 Z.z.)     
b)  bezúhonnosť (podľa zák.552/ 03 Z.z.)  
c)  spracovať projekt  organizácie a riadenia  odboru 
d)  absolvovať písomný test a pohovor v rámci výberového konania
e)  znalosť právnych a ekonomických noriem v  oblasti samosprávy 

a náplne činnosti odboru 
f )  znalosť práce s pc - Windows, kancelársky balík MS office
  
Zoznam dokladov, ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky 
a)  úradne overený doklad o vzdelaní
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením 

dosiahnutej praxe
c)  čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony 

v plnom rozsahu
d)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
e)  projekt organizácie a riadenia odboru 
f )  súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov 

dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
do 5. 5. 2011. do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota - prihláška 

musí byť doručená) na adresu Mestský úrad Michalovce, námestie 
osloboditeľov 30, 07101 Michalovce s označením „výberové konanie 
vedúci(a) odboru sociálnych vecí. (pri osobnom doručení na podateľňu 
MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením). na obálke je potrebné 
uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.  

poznámka: predpokladaný nástup do zamestnania k 1. 6. 2011

Predmetová komisia teles-
nej výchovy na Strednej od-
bornej škole obchodu a služieb 
v Michalovciach usporiadala 
v uplynulých dňoch v premiére 
volejbalový turnaj žien O pohár 
riaditeľa SOŠ.  Bol určený pre 
kolektívy žien z materských, 
základných  a stredných škôl, 
ktoré pôsobia na území mesta 
Michalovce. 

Prvého ročníka sa nakoniec 
zúčastnili kolektívy I. ZŠ, VI. ZŠ 
a družstvo domácej SOŠ. V tur-
naji, hranom systémom každý 

s každým, nebola núdza o zaují-
mavé výmeny a diváci boli sved-
kami kvalitných športových vý-
konov. Najviac sa darilo ženám 
reprezentujúcim VI. ZŠ, druhé 
miesto patrí kolektívu SOŠ a po-
myselné bronzové medaily zís-
kali učiteľky I. ZŠ. Pri závereč-
nom hodnotení a odovzdávaní 
ocenení účastníčky zhodne kon-
štatovali, že športové podujatie 
tohto charakteru v meste má 
svoje opodstatnenie a už teraz sa 
tešia na jeho pokračovanie.                          

   P. Piskay

Vydarená premiéra

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. 18 v Michalovciach
B) nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach 
c) nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach
d) ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach
e) ul. Masarykovej č. 9 v Michalovciach
F) ul. krymskej č. 5 v Michalovciach
G) ul. športovej č. 29 v Michalovciach
H) 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 hmotno-
právnej lehote, 2. mája 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. obchodného 

zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

obchodnú vereJnú súťaŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v objektoch na:

a) nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B) nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach (Lekáreň)
c) nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
d) nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa domu 

služieb)
e) nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova c MsÚ Michalovce)
F) nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (dom služieb)
G) ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
H) ul. vajanského č. 5 v Michalovciach (Materská škola) 
I) ul. špitálskej č. 20 v Michalovciach (bývalá ubytovňa Zekon 
 – prízemná časť) 
J) ul. športovej č. 31 v Michalovciach (nová športová hala)
k) ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach (domspráv)
L) ul. J. Švermu č. 6 v Michalovciach (Základná škola)
M) ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných 
návrhov v hmotnoprávnej lehote, 2. mája 2011 do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk


