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Mesto Michalovce a 1. Basket klub Michalovce
pozývajú priaznivcov basketbalu na 

3. ročník
michalovského streetballu

20. augusta 2011 od 8.00 hod. v areáli 
Základnej školy P. Horova (8. ZŠ) v Michalovciach 

Prihlášku, pravidlá a podmienky registrácie 
záujemcovia nájdu na www.1bkmi.sk

Mestský úrad Michalovce 
organizuje 

Michalovské majstrovstvá 
vo futbale hráčov nad 50 rokov

20. augusta 2011 na ihrisku VI. ZŠ na Okružnej ulici 
v Michalovciach so začiatkom o 8. 30 hod.

bližšie informácie:
Mgr. Ivan Pšenko, kontakt 6864118, 0917650912 

EASTHETIC FESTIVAL

5. - 6. august 2011
Zemplínska šírava

info na www.easthetic.sk

Projektom protidrogových 
aktivít pod názvom Mosty me-
dzi nami chceme nadviazať na 
výsledky predošlých projektov, 
kde sme vybudovali samostat-
ný portál http://most-dovery.
michalovce.sk a realizovali po-
dujatia pre deti základných škôl 
a dôchodcov. Stránka prináša 
množstvo informácií o drogách 
o preventívnych programoch, 
čo by sme mali vedieť o dro-
gách, príčinách ich užívania 
a drogovej závislosti, ako pre-
dísť tomu, aby dieťa začalo brať 
drogy. Súčasťou portálu je dis-
kusné fórum na vybrané témy 
ako aj anonymné poradenstvo, 
kde sa ktokoľvek môže opýtať 
na svoj problém, anonymne po-
žiadať o radu odborníka.

Naďalej chceme pokračo-
vať v anonymnom poraden-

stve cez antidrogový portál, 
zverejňovať tie odpovede na 
anonymné otázky, ktoré je 
žiaduce zverejniť pre pouče-
nie ostatných čitateľov, posky-
tovať pomoc prostredníctvom 
elektronickej komunikácie, 
prípadne osobných stretnutí. 
Taktiež bude prístupné dis-
kusné fórum na vybrané témy 
s protidrogovým obsahom 
prostredníctvom moderova-
nej diskusie registrovaných 
účastníkov. 

Rozšírili sme portál o mo-
dul pre organizovanie súťaží 
s protidrogovou tematikou 
s inovatívnou formou odo-
vzdávania prác. V septembri 
2011 chystáme novú súťaž pre 
starších žiakov základných škôl 
a študentov stredných škôl. 
Chceme formou súťaže vytvoriť 

knižnicu príbehov prvých skú-
seností mladých ľudí s drogou, 
prezentáciu ich negatívnych 
skúseností a poučení z nich. Po 
vyhodnotení súťaže zostavíme 
brožúrku z učebných textov 
s protidrogovou tematikou. Jej 
súčasťou budú aj vybrané práce 
najlepších žiackych príbehov 
v duchu „záujmu o osudy spo-
lužiakov, kamarátov“ a v du-
chu neautoritatívnych názorov 
a skúseností, ktoré mladú ge-
neráciu možno oslovia viac ako 
autority z ich okolia. Brožúry 
sprístupníme vo všetkých zák-
ladných a stredných školách, 
širokej verejnosti v elektronic-
kej podobe na portáli projektu. 
Všetky zúčastnené ako aj víťaz-
né práce budú sprístupnené na 
stránke Mostu dôvery. 

Jana Machová

Mosty Medzi naMi
Mesto Michalovce po tretíkrát, aj v roku 2011, získalo grant vo výzve vyhlásenej Úradom 
vlády SR – Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu 
drog na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti 
drogám a drogovým závislostiam.

Na 42. ročníku Medziná-
rodnej fyzikálnej olympiády, 
ktorá sa uskutočnila v dňoch 
10. až 18. júla 
v thajskom Bang-
koku, dosiahla 
slovenská repre-
zentácia vynikajúci 
úspech. Päťčlenné 
družstvo získa-
lo tri zlaté, jednu 
striebornú a jednu 
bronzovú medailu. 
Slovenskú republi-
ku, mesto Micha-
lovce i svoju školu 
excelentne repre-
zentoval študent 2. 
ročníka Gymnázia 
P. Horova Micha-
lovce Jakub Šafin, ktorý získal 
za svoj výkon zlatú medailu. 

Olympiáda sa konala pod 
záštitou thajského kráľa. Sláv-
nostného otvorenia a ukončenia 
sa osobne zúčastnila princezná 
Maha Chakri Sirindhorn, ktorá 
sa tradične angažuje vo vzdelá-
vaní a vede. V rámci sprievod-
ného programu organizátori 
predstavili účastníkom ukážky 
národných tradícií i prírodných 
a historických krás Thajska. 

Súťažilo spolu 393 súťažia-
cich z 85 krajín. Počas dvoch sú-
ťažných dní riešili tri teoretické 

a dve experimentálne úlohy, ktoré 
svojou náročnosťou výrazne pre-
kračujú stredoškolské učivo. Prvá 
úloha sa týkala problému pohybu 
troch telies, druhá analýzy stavu 
mydlovej bubliny s elektrickým 
nábojom, tretia rozptylu iónu na 
neutrálnom atóme (k výročiu 
Rutherfordovho objavu atómo-
vého jadra). V oboch experimen-
tálnych úlohách sa súťažiaci stretli 
s čiernou skrinkou. V prvej merali 
elektrické vlastnosti kapacitného 

merača, v druhej vyšetrovali pa-
rametre zaujímavého fyzikálneho 
kyvadla. Za každú úlohu bolo 

možné získať 10 bodov, 
spolu 50 bodov. Hrani-
cou pre zisk zlatej me-
daily bolo 41,10 bodu. 
Náš reprezentant získal 
41,29 boda a stal sa tak 
najlepším účastníkom 
zo Slovenskej republiky 
– skončil na 48. mieste. 
V tesnej blízkosti boli za 
Jakubom naši ďalší dva-
ja zlatí medailisti. Jed-
ným z nich bol aj ďalší 
Zemplínčan – Jakub 
Kocák z Humenného. 
Zlatí medailisti získali 
za svoje výkony okrem 

medaily aj diplomy a kvalitné ho-
dinky. Celkove bolo udelených 54 
zlatých medailí, 68 strieborných 
medailí , 93 bronzových medailí 
a 67 čestných uznaní.

Výkon Jakuba je obdivuhod-
ný aj preto, že na súťaži patril 
k najmladším a v tomto roku 
už má zlatú medailu, ktorú zís-
kal za úspech družstva SR na 9. 
ročníku Medzinárodnej európ-
skej olympiády mladých vedcov 
EUSO 2011.             Jozef Smrek

Fyzik Jakub priniesol zlato z thajska

Princezná Maha Sirindhorn odovzdáva cenu J. Šafinovi

AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY      AKTUALITY

Pomôžte nám zachrániť tisícky životov vo východnej afrike!
Občianske združenie Človek v ohrození vyhlásilo 21. júla 2011 

humanitárnu zbierku SOS SUCHO V AFRIKE na pomoc ľuďom postihnutým 
katastrofickým suchom vo východnej Afrike a následným hladomorom v Somálsku. 

Finančne možno prispieť cez verejnú zbierku na účet č. 2666520298/1100, 
variabilný symbol: 1112, s textom „SOS sucho v Afrike“ 

alebo darcovskou sms na číslo 877 s textom DMS SOSSUCHO. Cena jednej SMS správy je 1€. 
Viac na www.clovekvohrozeni.sk, info@clovekvohrozeni.sk alebo 0904 866 644. 

Zbierka „SOS Človek“, je povolená MV SR pod č. SVS-OVVS3-2011/020110.

V našom meste máme v sú-
časnosti sedem okružných kri-
žovatiek, ktoré zaiste prispievajú 
k bezpečnosti a plynulosti cest-
nej premávky. Nie vždy sa však 
vieme rýchlo zorientovať, keď 
potrebujeme konkrétnu križo-
vatku označiť pri bežnej komu-
nikácii. Preto sa vedenie mesta 
rozhodlo pristúpiť k pomeno-
vaniu jednotlivých „kruhákov“. 
V tejto súvislosti vyzývame všet-
kých obyvateľov mesta, aby nám 
svojimi podnetmi a názormi 
pomohli vybrať správne pome-
novanie kruhových križovatiek 
v meste Michalovce.

Svoje návrhy na pomeno-
vanie okružných križovatiek 
môžete posielať poštou na ad-
resu Mestského úradu, Námes-
tie osloboditeľov 30, Turistická 
a informačná kancelária, 071 
01 Michalovce, alebo na našej 
web stránke www.michalovce.sk 
– v časti Samopráva – Priesku-
my verejnej mienky. 

Návrhy na názvy môžete po-
sielať na všetky okružné križovat-
ky, alebo len na vybrané z nich.

Termín uzávierky návrhov 
občanov je 31. december 2011. 
Výsledky zverejníme v prvom 
štvrťroku budúceho roka.

Názvy kruhových križovatiek:
1. ulice Štefánikova – Rázusova 
- Saleziánov  (pri ZUŠ)
2. ulice Štefánikova – Okružná - 
Švermova  (pred nadjazdom) 
3. ulice Hollého – Moskovská - 
Okružná (na sídlisku Východ)
4. Sládkovičova ulica – Vinian-
ska cesta (pri OC Zemplín)
5. Lastomírska ulica – Sobranská 
cesta (pri mliekárni)
6. Špitálska ulica – Ulica Š. Kuku-
ru – Saleziánov (pri nemocnici)
7. Vinianska cesta – Partizánska 
ulica (cesta na Zemplínsku šíravu)

Podporte svojimi námetmi 
svoje mesto!                            ip

Pomenujte nové križovatky!



�aktuality – názory
z pera viceprimátora

Pri slove leto si každý predstaví mesiace júl a august. V našom 
miernom zemepisnom pásme sú to letné mesiace. Každý človek tešiaci 
sa na leto očakáva počas týchto dvoch mesiacov pekné slnečné poča-
sie. Aj keď meteorológovia upozorňujú, že len v 20 % rokov je počas 
týchto mesiacov slnečné počasie, každoročne dúfame, že to bude prá-
ve v tomto roku. Ak si v tomto období naplánujeme dovolenku, sme 
sklamaní z tradičného trávenia dovolenky v slnečnom počasí pri vode. 
Počasie sa prejavuje aj na úrode poľnohospodárskych produktov. V lete 
dozrievajú obilniny. Ak nie je dobré počasie na ich zber, prejaví sa to 
nielen v poklese zisku poľnohospodárskych producentov, ale aj na cene 
vyrobených potravín. 

Človek nevie ovplyvniť počasie podľa svojich predstáv. Nevie ho 
ovplyvniť, ale svojou činnosťou ho nepriamo v rámci globálnych pod-
mienok ovplyvňuje. Ľudstvo svojou energetickou, automobilovou, 
hospodárskou politikou sa stáva aktívnym činiteľom ovplyvňujúcim 
klimatické podmienky na celej zemeguli. Rozšafné správanie sa k vode, 
lesom, celému životnému prostrediu sa ako bumerang vracia v podobe 
prudkých veterných smrští a iných živelných katastrof. Kým sa uvedo-
menie si týchto vplyvov nepremietne aj do praktických krokov správa-
nia sa ľudí, dovtedy budeme v nemom úžase sledovať výčiny počasia. 
Napriek menej priaznivému počasiu oddýchnuť sa dá aj jednoducho. 
Zmeneným trávením voľného času počas dovolenky. Na prechádzku v 
prírode nemusí byť len ideálne počasie. Aj dobrá kniha či spoločenské 
hry sú vhodné na odreagovanie sa od stereotypov, bežných pracov-
ných návykov. Keďže počasie nezmeníme, zmeňme počas leta aspoň 
stereotypy nášho trávenia voľného čau. Často je dôležitejšia psychic-
ká pohoda ako fyzický oddych. Zmenou činnosti docielime dostatočný 
efekt. Prajem všetkým dovolenkárom dobrú myseľ a príjemné trávenie 
oddychových dní. 

              MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

Leto horúce

Organizácia Zväzu diabe-
tikov Slovenska pripravila, tak 
ako v predchádzajúcich rokoch, 
pre našich diabetikov letné re-
kondičné pobyty v Žiarskej 
doline pre deti a v Liptovskom 
Jáne pre dospelých. Tieto po-
byty sme mohli zabezpečiť aj 
vďaka finančnej podpore Mesta 
Michalovce.

Pre deti a to nie len diabetic-
ké, ale aj diabeticko-celiatické 
bolo pripravených množstvo 
zábavy a atrakcií. Samozrejme 
hlavnou náplňou bola edukácia 
v oblasti stravovania a poznat-
kov o tejto závažnej chorobe. 

V nasledujúcich dvoch 
dňoch sme sa všetci prepravo-
vali do Aqua Parku Tatralandie. 
Deti boli rozdelené do skupín 
a atrakcie, ktoré ponúkala Tatra-
landia si začali plne užívať. Bolo 
sa veru načo pozerať. Ako uragán 
sa vrhali na tobogany, labyrint, 
šmýkačky, bazény a pod. Mali 
veľkú zábavu a radosť. Takto sme 

strávili dva dni a tretí deň boli 
deti v Thermal Parku Bešeňová. 
Tam boli zase iné atrakcie ako aj 
termálne liečivé kúpaliská.

Jeden deň sme sa venovali 
hipoterapii keď sa deti presu-
nuli do voľného výbehu priamo 
v Žiarskej doline kde sa chovajú 
kone. Samozrejme počas pobytu 
nechýbala diskotéka a karaoke. 

Dospelí diabetici boli v Lip-
tovskom Jáne a nakoľko sa 
jednalo o ťažko zdravotne pos-
tihnutých diabetikov, počas 
pobytu mali množstvo liečeb-
ných procedúr ako aj edukácií. 
Diabetik musí sám zvládať svoje 
ochorenie a tak sa bolo čo učiť, 
či sa jednalo o stravovanie, ale-
bo pohybovú aktivitu. Edukácia 
bola zameraná aj na samoobs-
lužnú činnosť v normálnom 
živote diabetika. Istotne všetci 
odchádzali spokojní s regenerá-
ciou svojho tela ako aj s novými 
vedomosťami.  

Ing. Jozef Borovka

diabetici na rekondič-
ných pobytoch

aktivity primátora
26. 7.  účasť na rokovaní republikovej rady ZMOS v Bratislave
28. 7.  prijatie kontrolnej komisie projektu INEDu GOV
29. 7.  rokovanie s vedením Úradu KSK
1. 8. prijatie zástupcov Folklórnej skupiny Hnojňane z Mihaľovec
3. 8.  rokovanie dopravnej komisie KSK v Košiciach
4. 8.  rokovanie s predstaviteľmi spoločnosti Vranovská investičná
4. 8.  rokovanie školskej komisie KSK v Košiciach
4. 8.  účasť na otvorení výstavy drobnochovateľov
5. 8.  porada primátora

Jenny
Jenny má 1 rok, je nenáročná 

a veľmi vďačná za každé pohla-
denie. Zbožňuje pískacie hračky. 
Jenny by bolo najlepšie pri rodin-
nom dome s prístupom dovnútra. 
V žiadnom prípade to nie je psík 
do voliéry. Je veľmi spoločenská 
a potrebuje spoločnosť človeka. Je 
to rodinný psík. Hodí sa aj k star-
ším deťom, je čistotná, neničí, 
vonku vie aj postrážiť. 

Ak máte o Jenny záujem, kon-
taktujte: 0908 667 858

Z V I E R A t K á  n A  A D O p C I U

 V Michalovciach sa po-
čas prvého prázdninového 
týždňa uskutočnilo  kredi-
tové vzdelávanie pedagogic-
kých zamestnancov, ktoré 
organizovala Agentúra Re-
gionProgres – akreditovaný 
poskytovateľ kontinuálneho 
vzdelávania pedagogických 
zamestnancov. Na tento účel 
získalo občianske združenie 
dotáciu zo štátneho rozpočtu 
SR na prevenciu kriminality. 
Vďaka tomuto projektu moh-
lo 51 učiteľov a odborných 
pedagogických zamestnancov  
získať 10 kreditov absolvo-
vaním programu kontinuál-
neho vzdelávania s názvom 
Prevencia sociálno-patolo-
gických javov v prostredí škôl 
a školských zariadení.

Hlavným cieľom vzdelávania 
pedagógov bolo zvýšiť informo-
vanosť pedagogických a odbor-
ných zamestnancov o nebezpe-
čenstve a rizikách sociálno-pato-
logických javov v školách a škol-
ských zariadeniach, teoreticky 
a prakticky ich pripraviť na rie-
šenie problémov v danej oblasti 
a zároveň sústrediť pozornosť na 
tvorbu a realizáciu preventívnych 
programov. Okrem informácií 
o preventívnom pôsobení proti 
sociálno-patologickým javom 
v školách a školských zariade-
niach (šikanovanie, záškoláctvo, 
atď.) bola pedagógom prezento-
vaná aj problematika, ako adek-
vátne a primeraným spôsobom 
sprostredkovať otázky výchovy 
k manželstvu a rodičovstvu.

mb

učitelia získali kredity

Anton Stárai (Sztáray) pri svojej 
poslednej návšteve poskytol mú-
zejníkom informácie o zariadení 
a funkcii priestorov kaštieľa, ako si 
ich pamätal. Jeho výklad bol zaují-
mavý, jasný a vecný. Iba vo vstupnej 
hale sa pri pohľade na dvere jednej 
miestnosti pousmial: „No, o tejto 
izbe vám radšej nebudem rozprávať, 
aby ste si nemysleli, že som okultis-
ta...“ Pochopiteľne, po týchto slo-
vách zvedavosť pracovníkov múzea 
vzrástla a tak na Stáraiho naliehali. 
Napokon príbeh rozpovedal...

„Táto hosťovská izba bola vy-
užívaná iba vtedy, ak bolo v kaštieli 
naraz viac hostí. Dva- alebo trikrát 
sa však stalo, že po noci strávenej 
v tejto izbe boli hostia ráno akísi 
čudní a ponáhľali sa preč. Keď sa 
ich udivení domáci snažili zdvorilo 
zdržať, jeden z nich raz pripustil, že 
by mohol ešte ostať, no museli by 
ho presťahovať do nejakej inej izby. 
Nakoniec sa priznal, že mal v noci 
nejaký čudný, veľmi nepríjemný 
pocit a zlý sen, „či čo to bolo...“. 

Majitelia kaštieľa v lete nasledu-
júceho roku si na návštevu pozvali 
niekoľkých hostí. Po večeri nasle-
dovalo posedenie v spoločenskej 
miestnosti – okolo jedenástej hodi-
ny večer sa hostia začali rozchádzať 
a chystať na spánok. Izba, ktorá bola 
stredobodom pozornosti domá-
cich, sa po „nenápadnom zrežíro-
vaní“ ušla statkárovi XY – mužovi 
v stredných rokoch až z Debrecína. 
Bola to seriózna, sčítaná, skôr tichá 
osoba, ktorú miestni poznali už od 
študentských čias. Pred polnocou 
bol už kaštieľ ponorený do ticha 
a prítmia. Okrem svetiel na dvore 
svietilo iba zopár nočných svetielok 
na chodbách a vo vestibule. Plne 
osvetlená bola iba jedna miestnosť, 
kam sa potajomky, potichu stiahli 
domáci muži spolu so správcom 
majetku a s dvoma zasvätenými 
priateľmi. Napäto čakali, či sa bude 
niečo diať. Popíjali pritom, s karta-
mi v rukách, ale čím viac sa blížila 
polnoc, tým menej ich zaujímali 
karty a rástlo napätie... 

Do ticha sa z rôznych kútov 
kaštieľa začali ozývať údery bicích 
hodín, ktorých tu mali viac. Odbi-
la polnoc – nič sa ale nedialo. Na-
stalo teda uvoľnenie, ruky siahli 
po pohároch s nápojom... 

Zrazu sa vo vestibule rozľahol 
vystrašený krik...

Muži rýchlo vybehli z miest-
nosti pod východnou vežičkou 
na opačnej strane vestibulu, kde 
doteraz čakali. Oproti pri otvore-
ných dverách hosťovskej izby stál 
v nočnej košeli on – tichý statkár 
XY. Vlasy zježené, oči vytreštené 
a jačal... Ihneď boli pri ňom. Upo-
kojujúci glg ostrého nápoja, pripra-
veného od chvíle, čo sa stiahli čakať 
do fajčiarskeho kabinetu pod vežič-
kou... O chvíľu tam už bol s nimi... 
Pohodlné kreslo, nápoje, cigary... 

Po chvíli sa muž upokojil a za-
čal rozprávať...

Už chvíľu ležal v posteli, pre-
mietajúc si zážitky z dňa – ešte 
nespal, tešil sa na zajtrajšiu po-
ľovačku... Zrazu skôr pocítil 
ako začul, že dvere sa pomaly 
otvárajú. Keďže boli naľavo od 
postele, ktorá stála pri stene, mu-
sel sa pootočiť, aby videl, kto do 
miestnosti tíško vošiel. Zazrel 
ženu v dlhom bielom odeve... Do 
tváre jej vraj nevidel – rozoznal 
ale dlhé tmavé rozpustené vlasy, 
padajúce na chrbát. Tajomná po-
stava však nezamierila k jeho po-
steli ale pomaly, dôstojne prešla 
k protiľahlému oknu. A nebola 
v župane, ale v dlhých bielych, 
od pása naberaných, pri každom 
kroku šuštiacich šatách. Pri ot-
vorenom okne zastala. Ťažko si 
vzdychla, vyklonila sa... Zrazu 
jej nebolo... Iba chladný závan 
vzduchu...

Vtom sa preľakol... Vyskočil 
z postele, vybehol z miestnosti 
a začal kričať... Ostatné je už zná-
me – sedel spolu s ostatnými vo 
fajčiarskom salóne pod vežičkou, 
rozoberajúc príhodu, až kým sa 
nezačalo brieždiť.

Mgr. Mikuláš Jáger, historik

Biely prelud

Michalovce
návraty v čase

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

z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených na IV. za-
sadnutí MsZ Michalovce dňa 21. 6. 2011

_Ing. Jozef SokologorSký
občania z Ul. fraňa kráľa sa na mňa obrátili s otázkou, či sa 

bude pokračovať v rekonštrukcii chodníkov na Ul. fraňa kráľa od 
cintorína smerom k Ul. kpt. Nálepku. rekonštrukcia týchto chod-
níkov je  pre obyvateľov tejto ulice nevyhnutná, takisto aj pre ob-
čanov, ktorí prechádzajú po ulici fraňa kráľa hlavne na cintorín. 

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

V meste Michalovce prebieha v tomto roku rozsiahla rekonštruk-
cia ciest a chodníkov realizovaných firmou Eurovia a.s. v zmysle 
schváleného rozpočtu a vecného rozsahu rekonštrukčných prác, kto-
ré boli navrhnuté a schválené poslancami v MsR a MsZ pre rok 2011. 
Chodníky na Ul. Fraňa Kráľa od cintorína smerom k Ul. kpt. Nálepku 
v zozname na tento rok zahrnuté neboli. Odbor výstavby, životného 
prostredia a miestneho rozvoja zaradí tento úsek do nového finan-
čného obdobia, ktorý bude opäť schvaľovaný v orgánoch mesta.

PhDr. JaNa CIbereová 
Na základe sťažnosti občanov sídliska východ žiadam TazS 

o odstránenie buriny z dlažbových chodníkov na Ul. Jilemnického.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta 

Michalovce:
TaZS mesta Michalovce započali v 26. týždni s odstraňovaním 

buriny  z chodníkov, ktorých povrchom je zámková dlažba. Začali 
sme sídliskom Východ. 

MUDr. fraNTIšek zITrICký
1. Žiadam o obnovu repertoáru pesničiek, ktoré ponúka obyva-

teľom a návštevníkom mesta fontána na Námestí osloboditeľov.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TazS mesta 

Michalovce:
Nakoľko je poškodený  program na reprodukciu hudby,  nie je 

možné reprodukovať akúkoľvek hudbu. Zakúpenie nového progra-
mu si vyžaduje značné finančné prostriedky. 

2. Žiadam osadiť lavičky k chodníkom na Ulici štefánikovej 
(smerom zUš – nadjazd).

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

V priebehu 26. týždňa boli na Ulici Štefánikovej v časti, kde bola 
zrealizovaná rekonštrukcia chodníka,  lavičky osadené. Hneď, ako sa 
vykoná rekonštrukcia časti chodníka, ktorý je pred rekonštrukciou, 
osadíme aj ďalšie lavičky na miesta na to určené.  

MUDr. Jozef MakohUS
1. Na základe podnetu viacerých občanov predkladám požia-

davku na vytvorenie spevneného prechodu cez zelený pás pre pe-
ších po oboch stranách hviezdoslavovej ulice v priestoroch medzi 
Úpravňou vody vvak na jednej strane a predajňou volkswagenu 
na strane druhej. v súčasnosti musia  chodci prechádzať živelne 
po zelenom trávnatom páse, ktorý sa tým ničí. 

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

Spevneným prechodom sa budeme zaoberať v spolupráci s do-
pravným inšpektorátom.

2. Žiadam o opravu prepadania časti cesty pri kanalizačnom 
vpuste na Ul. b. Nemcovej, pred domom č. 11. 

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

Uvedenú opravu zrealizujú TaZS mesta Michalovce v termíne do 
31. 7. 2011. 

bc. zlaTUša PoPaďáková
Mamičky  z bytovky na Ul. kyjevskej 6 žiadajú  osadiť značku 

„zákaz venčenia psov“ pred detským pieskoviskom. zároveň žia-
dajú zintenzívniť hliadky mestskej polície k zamedzeniu venčenia 
psov v nevyhradených priestoroch. 

Súčasne žiadame zintenzívniť hliadky mestskej polície v čase 
letných prázdnin na Ul. krymskej – multifunkčné ihrisko, hlavne 
v popoludňajších hodinách, kde sa zhromažďujú občania z angi 
mlyna (po upozorneniach sú agresívni a vulgárni, poškodzujú 
majetok mesta), čím bránia obyvateľom sídliska východ plne vy-
užívať ihrisko k športovému využitiu.

Na prvú časť interpelácie  odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
mesta Michalovce:

Uvedenú značku TaZS mesta Michalovce osadia do 31. 7. 2011. 
K ďalšej časti tejto interpelácie stanovisko zaujal JUDr. Bartolomej 

Kudroč, náčelník Mestskej polície Michalovce: 
Mestská polícia Michalovce venuje patričnú pozornosť aj dodr-

žiavaniu VZN mesta Michalovce č. 91/2006 v zmysle zmien a dopln-
kov č. 469 zo dňa 22. 6. 2010 o podmienkach držania psov na území 
mesta Michalovce. MsP Michalovce od začiatku roka 2011 do 30. 
6. 2011 zistila a riešila 104 prípadov porušenia predmetného VZN 
z čoho na sídlisku Východ bolo riešených 31 priestupkov.

Čo sa týka zintenzívnenia hliadky MsP na Ul. krymskej – multi-
funkčné ihrisko, MsP Michalovce, tak ako doteraz, bude naďalej venovať 
pozornosť predmetnej lokalite a v prípade zisteného protiprávneho ko-
nania bude priestupcov postihovať v zmysle platných právných noriem. 

Pozornosť je venovaná aj obyvateľom Ulice mlynskej - pokiaľ ich správa-
nie nenarúša verejný poriadok, MsP Michalovce im nemôže zakázať vstup na 
multifunkčné ihrisko, kde sa zdržujú aj ostatní obyvatelia sídliska. V prípade, 
že dôjde k narušeniu verejného poriadku alebo k poškodzovaniu majetku, či 
už vlastným zistením alebo oznámením občanom, MsP Michalovce rieši ta-
kéto konanie  v zmysle zákona o priestupkoch.          pokračovanie nabudúce

Pod názvom Týždeň tichej 
komunikácie sa uskutočnil 
v prvej polovici júla kurz slo-
venského posunkového jazy-
ka pre špeciálnych pedagógov 
z blízkeho okolia v Spojenej 
škole internátnej Michalovce, 
ktorý viedla lektorka posun-
kového jazyka Mgr. Estera Szt-
rancsíková. Svojím srdečným 
a láskavým prístupom nás 
uviedla do sveta nepočujúcich. 
V dnešnej uponáhľanej dobe 
sa častokrát ani nezamyslíme 
nad tým, že počujeme. Ako 
komunikujú ľudia, ktorí nepo-
čujú? Ako vnímajú nepočujúci 
väčšinu z nás, ktorí počujeme? 

Ako prebieha komunikácia ne-
počujúcich?

Na tieto a ďalšie otázky, ako 
aj zvládnutie základnej komuni-
kačnej zručnosti nepočujúcich 
t.j posunkovanie, bol zameraný 
kurz. V kurze sme si osvojili zá-
kladné posunky pre komuniká-
ciu s nepočujúcimi. Prednášky 
boli spestrené aj filmom a náv-
števou nepočujúcich. Takto sme 
si mohli komunikáciu s nimi 
prakticky naživo precvičiť. 

Podajme si ruky a komunikuj-
me komu je ako dané. Najdôleži-
tejšie je to, že prejavíme záujem 
a chceme si vzájomne rozumieť. 

PaedDr. Katarína Repická

tichá komunikácia

NoviNy Mistral
a ŠPortovÉ sPrÁvy 

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

Žihadlo
piatok, pondelok a streda vždy 

o 18.00 hod.

ZÁZNaM
denne od soboty o 14.00 hod.



�

Comenius 2011 – KULTÚRA BEZ HRANÍC a MsKS
uvádza komédiu 

DoN QUIJoTe De la aNCha
Predstavenie, ktoré predĺžuje život. V hlavnej postave sa 

predstaví svetoznámy chodúľoherec pán Lenoire Montaine
11. 8. 2011 – 19.00 hod. – tribúna pri MsÚ

V prípade nepriaznivého počasia Veľká sála MsKS.

MIChalovSký orgaN 
V. ročník  organových koncertov

Marek Štrbák – organ a Iveta Štrbák – Pandiová – spev
11. 8. 2011 – 19.00 hod. 

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

výSTava kINoPlagáTov
1. 8. - 31. 8. 2011 – Malá galéria MsKS

aNka DeMSká – kraJINa Po NovoM
25. 7. - 10. 8. 2011

Galéria Zemplínskeho osvetového strediska

CeloSloveNSká PreMIÉra
4. – 8. 8. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa, pondelok  o 17.30 hod.
šMolkovIa  USA/2011/102 min./
animovaná rodinná komédia  Premiéra
Vstupné: 2,80€            Mládeži prístupný  Slovenský dabing

4. – 7. 8. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa  o 19.30 hod. 
PrINC a PrUďaS  USA/2011/102 min./
/fantasy komédia/ Premiéra
Vstupné: 2,50€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

9. – 10. 8. utorok, streda o 19.30 hod. 
CIgáN SR/ČR/2011/107 min./
/dráma/  Premiéra
Vstupné: 2,50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenská verzia

12. – 15. 8. piatok, sobota, nedeľa, pondelok  o 19.30 hod.  
PáN PoPPer a Jeho TUČNIaCI USA/2011/102 min./
/komédia/  Premiéra
Vstupné: 2,50€  Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenský dabing

13. – 14. 8. sobota, nedeľa o 17.00 hod.
kUNg fU PaNDa 2 USA/2011/95min/
/rodinná komédia/
Vstupné: 2,20€                Ml. prístupný Slovenský dabing  

16. - 23. 8. 2011 
CeloPreváDzková DovoleNka  

Mestské kultúrne stredisko

Program kina centrum

dva tÝŽdne v kultÚre Michalovčan informuje

spoločenská rubrika

Zemplínska knižnica Go-
razda Zvonického v Micha-
lovciach už tradične pripravila 
pre michalovské deti denný 
prázdninový tábor Kniholand. 
V rámci tvorivého pondelka 
si deti pod vedením Janky Fe-
dorovej vytvorili knihomoľské 
tričká a navštívili televíziu Mis-
tral, kde sa trošku zahrali na 
redaktorov. Hviezdny utorok 
sa naozaj vydaril. Mliečna cesta 
do hvezdárne bola dobrodruž-
ná, počas nej deti vyhľadávali 
indície v podobe hviezd a me-
siaca. Výprava do stredoveku 
bol názov interaktívnej výstavy, 
ktorú deti absolvovali v rámci 
historickej stredy v Zemplín-
skom múzeu. Nechýbala ani 
výroba historických parochní 
a tanec. Celodenný výlet do 

ZOO v Košiciach bol naozaj 
ideálnym bláznivým štvrtkom 
stvoreným na vyšantenie. 

Posledný deň nášho tábo-
rovania, rozlúčkový piatok, bol 
venovaný prírode. V lese na 
Vinnom jazere očakávali lesní 
pedagógovia. Výroba hniezd, 
kukučie mláďatá, prechod les-
ným terénom so zatvorenými 
očami, spoznávanie stromov, 
život zvierat, správanie sa v lese 
- to boli hry plné zábavy a pou-
čenia. Sprievodnými aktivitami 
prázdninového tábora v kniž-
nici boli samozrejme aj knihy, 
časopisy, spoločenské hry, relax, 
ale aj bábkové divadielko. Veľká 
vďaka patrí týmto sponzorom: 
Domspráv, s.r. o. Michalovce, 
Rýchle občerstvenie SISI.

 Bc. Iveta Majvitorová

letný kniholand

Samuel Svobodník

Hana Capuličová

Kristína Račková

Filip Ivanko

vítaMe Medzi naMi našich naJMenších

Týmto vyslovujem poďakovanie celému 
chirurgickému oddeleniu pod vedením MUDr. Jána Kasinca 

za vzornú starostlivosť počas mojej hospitalizácie 
na tomto oddelení.

vďačná pacientka Mária Drabová 

kultÚra – školstvo

Mgr. Jaroslav Čúrny 
a Lucia Abaháziová

Juraj Hric 
a Katarína Bycková

Mgr. Ing. Jaroslav Jevčák 
a MDDr. Lea Matiová

Peter Juhász 
a Michaela Balogová

Ondrej Hančár 
a Lucia Kanócová

do stavu ManŽelského vstÚPili tieto snÚBenecké Páry:

P o ď a k o v a n i e

výstavy

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, 
pri plamienkoch sviečok sa za Teba modlíme. 

Osud Ti nedoprial už dlhšie s nami byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť.

Dňa 10. augusta si pripomenieme 
prvé smutné výročie smrti 

vaSIla šPlIňa
s láskou spomínajú manželka Mária, 

deti a ostatná rodina

S p o m i e n k y

Dňa 31. júla 2011 uplynulo 12 rokov,
čo nás opustil náš drahý 

Ing. MIroSlav MagUra, CSc.

Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomienku.

manželka a deti

Dňa 1. augusta 2011 uplynulo 10 rokov, 
čo nás vo veku 42 navždy opustil 

MvDr. MIChal korPa

Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu prosím tichú spomienku.

s láskou a úctou spomína celá rodina

Život Tvoj bol len sama práca, 
smrť len tichý vzdych.

Dňa 28. júla 2011 uplynuli 3 roky, 
kedy nás navždy opustil drahý manžel, 

otec, starý otec, brat 

Jozef DobIáš
s nehou a láskou spomína manželka 

Margita, dcéra Marianna s rodinou, syn 
Jozef s rodinou a sestra Mária s rodinou

Žofia Virčíková, 70-ročná

Ján Vanát, 63-ročný

Žofia Prokopčáková, 88-ročná

navŽdy sMe sa rozlÚčili s tÝMito oBčanMi nášho Mesta

Dňa 4. augusta uplynul rok, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 

otec, dedko a pradedko 

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

Veľmi nám chýbaš.
s láskou spomínajú manželka 

a synovia s rodinami

Dňa 2. augusta 2011 uplynulo 10 rokov, 
kedy nás navždy opustila milovaná 

manželka, mamka a babička 

Mgr. Marta ŠiMoNovÁ

s láskou spomínajú manžel, 
dcéra s rodinou, syn s rodinou 

a švagriná

Ďakujeme za tichú spomienku.

S p o m i e n k y

Dovedna 754 súťažných prác 
zaslali účastníci zo 106 základ-
ných, stredných škôl, gymnázií, 
základných umeleckých škôl, 
súkromných umeleckých škôl, 
školských klubov a centier voľné-
ho času do tohtoročnej výtvarnej 
súťaže Slovenského olympijského 
výboru, ktorá bola vypísaná na 
tému „Olympijský oheň – sym-
bol čistoty olympijských hod-
nôt“. Súťaž prebiehala od začiat-
ku februára do konca mája 2011  
v dvoch vekových kategóriách 
a jej cieľom bolo netradičnou 
formou pritiahnuť pozornosť 
mládeže smerom k olympijským 
hodnotám a ideálom.

V kategórii do 12 rokov súťa-
žilo 483 účastníkov. Vynikajúci 
úspech v tejto vekovej kategórii 
dosiahla iba sedemročná Daniela 
BEŽOVSKÁ zo Súkromnej zá-
kladnej umeleckej školy na Ul. 
okružnej v Michalovciach, žiačka 

PaedDr.Miroslava Capovčáka. Jej 
dielo odborná porota vyhodno-
tila ako najlepšie dielo spomedzi 
všetkých účastníkov v kategórii do 
12 rokov a zaslúžene si odnieslo 
najvyššie ocenenie. Aj v kategórii 
od 12 do 18 rokov dosiahla SZUŠ 
na Okružnej  výrazný úspech, keď 
pätnásťročný Martin Horvát obsa-
dil so svojou prácou 2.miesto.

A do tretice v literárnej súťaži 
Slovenského olympijského výboru 
v kategórii do 12 rokov bodoval 
Diego De Casillati, žiak Základnej 
školy na Ul.Komenského v Micha-
lovciach, ktorý obsadil 3. miesto 
s básňou „Športujeme čestne“.

Slávnostné vyhodnotenie vý-
sledkov súťaže spojené s odovzdá-
vaním ocenení SOV plánuje na 
október 2011 pri príležitosti celo-
slovenského vyhodnotenia Olym-
pijských festivalov detí a mládeže 
Slovenska za prítomnosti prezi-
denta SR Ivana Gašparoviča.

výtvarná súťaž sov

Galéria mestského kultúrne-
ho strediska počas druhého let-
ného mesiaca pripravila lahôdku 
pre milovníkov filmového plát-
na. Nepôjde o nič iné ako o pre-
chádzku históriou a súčasnosťou 
filmu. Výstavná expozícia obsa-

huje upútavky k filmom od roku 
1963 až po súčasnosť. Filmovým 
labužníkom prajeme pohodovú 
prechádzku históriou i súčasnos-
ťou a do konca mesiaca sa tešíme 
na vašu návštevu

Ivana Mochorovská

výstava kinoplagátov

Kampaň Na kolesách proti 
rakovine je projekt, ktorý na 
Slovensku prebieha už od roku 
2003. Želaným cieľom kampa-
ne je robiť širokú osvetu v pre-
vencii a zapojiť aktívne ľudí do 
športových aktivít. 

Mesto Michalovce prijalo 
výzvu Slovenského paralym-
pijského výboru na zapojenie 
sa do tohto projektu, ktorý 
sa v našom meste uskutoční  
18. augusta 2011 o 15.00 hod. 
na Námestí osloboditeľov 30 
v Michalovciach. Organizá-
torom podujatia je Slovenský 
paraolympijský výbor, Mest-
ský úrad a Základná škola na 
Ul.krymskej v Michalovciach.

Symbolická jazda na bicyk-
loch alebo kolieskových korču-

liach sa uskutoční  v uvedený 
deň na trase: Mestský úrad - Ul. 
J.Hollého - Ul. okružná - Ul. 
Štefánikova - Mestský úrad. 

Prezentácia všetkých záu-
jemcov bude prebiehať od 14.00 
hod. do 14.50 hod. vo vestibule 
Mestského úradu, Nám. oslobo-
diteľov 30 v Michalovciach.

V rámci tohtoročného pro-
jektu sa uskutoční na Námestí 
osloboditeľov i benefičný kon-
cert, na ktorom vystúpia popu-
lárne osobnosti, speváci, taneč-
níci a to bez nároku na honorár. 
Medzi pravidelných podporo-
vateľov projektu a účinkujúcich 
patria Zuzana Smatanová, Robo 
Opatovský, Zdenka Predná, 
Dominika Mirgová, skupiny Vi-
diek, Aya a mnoho ďalších. 

Projekt proti rakovine
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Malý oznamovateľ
kúpa – predaj – prenájom/byty

• Predám 3-izbový byt s veľkým balkónom v OV na Užhorodskej 
ulici pri cirkevnej škole. Byt je čiastočne zrekonštruovaný (plá-
vajúce podlahy), možnosť prerobenia bytu podľa vlastných pred-
stáv. Nachádza sa v zateplenom a čiastočne zrekonštruovanom 
bytovom dome v lokalite s kompletnou občianskou vybavenos-
ťou. V byte sa nachádza špajza a šatník. Celková výmera bytu je 
68 m2, 5 m2 balkón. K bytu patrí aj pivnica. Byt je k dispozícii od 
9/2011. Cena 39 500 € + možnosť dohody.  0904 077 330

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

• Dám do prenájmu obchodné/kancelárske priestory 90 m2 v cen-
tre pri Tatrabanke Michalovce. 0907 607 914

• Dám do prenájmu obchodnú miestnosť v dome vedľa knižnice 
(bývalá Optika).  0903 067 015

• Predám 3-izbový byt na Ulici J. Hollého v Michalovciach.  0907 950 764
• Predám 3-izbový družstevný byt na sídlisku SNP na 3. poscho-

dí/7 s balkónom s rozlohou 70,70m2. Byt ešte neobývaný. Tichá 
lokalita s výhľadom na Hrádok.  0902 430 987,  056 643 14 
75,  0902 077 622.

• Dám do prenájmu garáž na Ulici okružnej (pri Tescu).  0902 430 987
• Dáme do prenájmu 3-izbový byt, Ul. M. R. Štefánika , Michalov-

ce.  0911 612 520

rôzne
• Predám 4 pneumatiky na Škodu Favorit.  6283 249
• Predám za výhodných podmienok CERAGEM. 
  6422 933, volať o 19.00 hod.
• Predám Peugeot 307 1,6 16V XT Pack, rok výroby 5/2005, cena 

5 200 €.  0905 243 307
• Predám šteniatka krátkosrstej čivavy – fenky.  0904 254 045
• Dôchodca predá Škodu Favorit – benzín/plyn. Cena 400 €. Auto 

stojí v autobazáre oproti gymnáziu Michalovce.
• Predám čistokrvné šteniatka dobermana z prvého vrhu so zaku-

pírovanými chvostíkmi a odčervené. K odberu od 15. augusta. 
Cena dohodou.  0905 631739, 0907 923 017

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

g v rUŽoMberkU NerozhoDNe
Druhá futbalová liga pokračovala už druhým kolom. Futbalisti MFK 
Zemplín Michalovce sa predstavili v Ružomberku. Súperom im bola 
rezerva prvoligistov. V prvom kole doma Michalovce porazili Luče-
nec 2:1 a z Ružomberka si priniesli bod za remízu 3:3, hoci v závere 
prehrávali 3:1. Majú štyri body a v priebežnej tabuľke im patrí druhá 
priečka. Lepším skóre v treťom kole v sobotu 6. augusta už o 16.30 
hod. Michalovčania privítajú nováčika súťaže Myjavu. O dva týždne, 
13. 8. pocestujú do Dubnice nad Váhom, ktorá vlani hrala ešte v Cor-
goňlige (I.liga).

g oSeMNáSť beŽCov v SeDlISkáCh
V Sedliskách v okrese Vranov nad Topľou sa bežal už štvrtý ročník 
Sedliščanskej pätnástky. Z nášho okresu medzi 36 bežcami sme mali 
polovičné zastúpenie – 18 bežcov. Z nich boli zo samotných Michalo-
viec ôsmi bežci. Z okresu bol najúspešnejší Michal Kukuruc zo Stráž-
skeho. Skončil šiesty časom 04:00 min. Z Michalovčanov bol najlepší 
Gabriel Sabo – na 14. mieste časom 04:21 min. Medzi ženami Ľudmi-
la Falisová (AC Michalovce) časom 06:29 min.

g PolovIČNý ÚSPeCh
Účastníčky WHIL, hádzanárky IUVENTY Michalovce sa intenzívne 
pripravujú na nový ročník súťaže. Odohrali v domácom prostredí 
dvojzápas. Pred ním sa ešte predstavili na Ukrajine v Užhorode, kde 
raz vyhrali a raz prehrali. Vyhrali 32:30 a prehrali 24:28. Doma nastú-
pili proti šiestemu celku maďarskej ligy Békescaby. Aj tu s polovičným 
úspechom, najprv výhra 31:30 a potom prehra 21:28. Michalovská 
IUVENTA sa teraz predstaví v Maďarsku, kde od 4. augusta odohrajú 
tri stretnutia – proti Veszprému, Sekardu a Siofóku.

g DUkla v SaNokU Prehrala
Prvoligoví hokejisti michalovskej Dukly sa už pripravujú na nový 
ročník súťaže na ľade. Odohrali aj prvé stretnutie – na ľade v Poľsku 
proti celku Sanok. Poliaci sú účastníkmi najvyššej súťaže pod názvom 
Ekstraklasza. Michalovčania, ktorí ešte len pár dní sú na ľade, prehrali 
so Sanokom 1:3. Michalovčania odohrajú ďalší zápas 9. augusta v Bar-
dejove a potom 12. augusta v Liptovskom Mikuláši.

g MIChalovČaN D. SNINSký vo v. revIšTIaCh
Po odchode z MFK Zemplín Michalovce Michalovčan Dušan Sninský 
hrával v Trebišove a naposledy v Lučenci. Teraz prestúpil do celku 
štvrtej ligy, skupiny Juh – do Veľkých Revíšť. Chce pomôcť domácim 
postúpiť o stupienok vyššie – do III. ligy. Či bude platnou posilou, 
uvidíme až po prvých zápasoch v novom drese. 

g PerMaNeNTky v PreDaJI
Fanúšikovia I. hokejovej ligy michalovskej Dukly si budú môcť na 
majstrovské stretnutia zakúpiť permanentky. Tie sú už v predaji na 
novú sezónu. Hodnota permanenetky je 38 eur. Netradične, keďže je 
už ľad, je možné korčuľovanie pre verejnosť. Michalovská verejnosť to 
privítala a tešia sa hlavne mladí, ale aj dospelí športovci.

g kvalIfIkáCIa S ChorváTSkoM
V Chemkostav aréne v Michalovciach sa pripravuje ďalšie hodnotné 
medzinárodné podujatie. Priaznivci hádzanej na Zemplíne sa majú na 
čo tešiť. Slovenská reprezentácia tu odohrá prvý domáci kvalifikačný 
zápas žien o postup na Majstrovstvá Európy 2012. Tie sa uskutočnia 
2. – 16. decembra 2012 v Holandsku. Ženská slovenská reprezentácia 
bude štartovať v 6. kvalifikačnej skupine. V nej okrem našich budú ešte 
Chorvátsko, Dánsko a Taliansko. Slovenky svoje úvodné vystúpenie 
zohrajú proti Chorvátsku 22. októbra 2011 o 18.00 hod. práve v Micha-
lovciach. Teda máme sa na čo tešiť. Zo skupiny postupujú ďalej prvé dva 
celky na ME 2012. Istotu štartu zatiaľ majú Holandsko a Nórsko. Prvý 
z dvojice ako usporiadajúci a druhý ako obhájca. Chorvátsko je kva-
litný súper a je účastníkom Majstrovstiev sveta, ktoré budú v Brazílii 
a odštartujú krátko po zápase Chorvátov v Michalovciach.                 ka

k r á t k o  z o  š P o r t u

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

I. za účelom predĺženia doby nájmu, na dobu neurčitú, ne-
bytové priestory nachádzajúce sa v objektoch na:

A) nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach 
B) nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach
C) nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach
D) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach

II. za účelom prenájmu, na dobu neurčitú, nebytové priesto-
ry nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 
v Michalovciach 

III. za účelom prenájmu, na dobu neurčitú, 2 x 1m2 fasády ob-
jektu na Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (mimo 
čelnej steny).

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, 22. augusta 2011 do 12.00 hod., sú zve-
rejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.
michalovce.sk

Semifinálovou a finálovou 
časťou v uplynulých dňoch vy-
vrcholil III. ročník letnej práz-
dninovej ligy žiakov v malom 
futbale O pohár primátora 
mesta pre rok 2011. Jednotlivé 
zápasy v skupinách určili šty-
roch najlepších semifinalistov 
ligy a to družstvo Nič z vás, 
TJ Petrovce n/L., FC Polama-
ne ruky a FK Kyjevská. Zápasy 
v skupinách sa vyznačovali zau-
jímavým priebehom a prispeli 
k zatraktívneniu celej súťaže. 

V samotnom finále sa stretli 
družstvá, ktoré sa v základnej 
skupine už stretli a tento zápas 
vyznel pre TJ Petrovce n/L (na 
snímke), ktoré vyhrali 5:2. Oča-
kávalo sa, či sa hostia z tohto 
zápasu poučia a na fyzickejšie-
ho súpera nezvolia inú taktiku. 

Finálový zápas však bol vernou 
kópiou ich predchádzajúceho 
zápasu v skupine, domáci nepo-
nechali nič na náhodu. Svojou 
nátlakovou hrou rozhodujúci zá-
pas dotiahli do víťazného konca 
a zaslúžene sa stali víťazom III.
ročníka letnej prázdninovej ligy.

1. semifinále : TJ Petrovce n/
L – Nič z vás 4:1 (2:1), 2.semi-
finále : FK Kyjevská – FC Pola-
mane ruky 3:4 (1:1) po predĺže-
ní, o 3.miesto : Nič z vás – FK 
Kyjevská 2:7 (0:3), o 1.miesto 
TJ Petrovce n/l. – fC Polama-
ne ruky 6:2 (3:1).

Najlepšími strelcami práz-
dninovej ligy sa stali Roman 
Fedor z družstva FC Polamane 
ruky a Tomáš Šoltés z družstva 
Nič z vás, ktorí zhodne vsietili 
11 gólov.                                   nk

víťaz žiackej ligy 

dva tÝŽdne v šPorte
FutBal

Mfk zeMPlíN – TJ SParTak MyJava
II. liga mužov-3. kolo   6. 8. 2011   16. 30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, č. tel. 0903607009

Mfk zeMPlíN „b“ – barCa
Majstrovstvá regiónu VsFZ mužov-3. kolo   7. 8. 2011   10. 30 hod.

Info: Mgr. Gabriel Hreščák, č. tel. 0903607009

TJ Sokol MoČarIaNSka – DrUŽSTevNík TrhovIšTe
Majstrovstvá ObFZ II. B trieda mužov-1. kolo   7. 8. 2011   16. 30 hod.

Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

Mfk zeMPlíN – fo ŽP šPorT PoDbrezová
I. LS/MD-2. kolo   13. 8. 2011   11. 00 a 13. 15 hod.

Info: Mgr. Marek Zahorčák, č. tel. 0905762907

TJ Sokol MoČarIaNSka – TJ fk báNovCe N/o
Majstrovstvá ObFZ II. B trieda mužov-2. kolo   14. 8. 2011   16. 30 hod.

Info: Juraj Sabov, č. tel. 0907977758

tenis
ITf TUrNaJ TeJT DeTí Do 12 rokov

8. 8. – 14. 8. 2011   9. 00 hod.

ITf MeNS CIrCUIT 10 000 USD NaCeva CUP
15. 8. – 21. 8. 2011   9. 00 hod.

Info: Ing. Tibor Lešniak, č. tel. 0905217341

Malex/faMIly – Tk v.kaPUšaNy
9. 8. 2011   16. 00 hod.

r + r – eNel
10. 8. 2011   16. 15 hod.

Q-TeaM – gPh
11. 8. 2011   16. 00 hod.

lobax – SošT
11. 8. 2011   16. 00 hod.

Tk SobraNCe – Izo 4 TeaM
13. 8. 2011   16. 00 hod. 

MeSTSká TeNISová lIga veTeráNov - 15. kolo

Tk v. kaPUšaNy – Izo 4 TeaM
17. 8. 2011   16. 00 hod.

gPh – eNel
18. 8. 2011   16. 00 hod.

lobax – r + r
18. 8. 2011   16. 00 hod.

MINIMax – Malex/faMIly
18. 8. 2011   16. 00 hod.

MeSTSká TeNISová lIga veTeráNov - 16. kolo
Info: Ing. Radomír Trčka, č. tel. 0905971101

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 a oplotenia, nachádzajúcich sa v 
objektoch na:
A) nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
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 Michalovce)
E) nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
F) Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola) 
G) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
H) Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)
I) nároží Ul. A. Markuša a Ul. obrancov mieru (oplotenie)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 22. augusta 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. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodné-

ho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom časti pozemku p. C-Kn č. 3036/1 vedenej 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce do výmery 445,62 m2, 

ktorý sa nachádza na Ul. M. Rázusa v Michalovciach, za účelom 
výstavby bytového domu o 6. - 8. podlažiach.

Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie súťaž-
ných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 22. augusta 2011 do 
12.oo hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na 
internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
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. 3842/3 o výmere 24 m2, k.ú. 
Michalovce nachádzajúci sa na Ul. saleziánov v Michalovciach, za 
účelom umiestnenia drobného predajného zariadenia. Minimálna 
cena v súlade s VZn č.101/2007 je 36,85 €/m2 ročne do 20 m2 a nad 
20 m2 je suma 22,11 €/m2/ročne.

2. prenájom časti pozemku p. C-Kn č. 1250/1 o výmere 24 m2, k.ú. 
Stráňany nachádzajúci sa na Ul. školskej v Michalovciach, za úče-
lom umiestnenia drobného predajného zariadenia. Minimálna 
cena v súlade s VZn č.101/2007 je 36,85 €/m2 ročne do 20 m2 a nad 
20 m2 je suma 22,11 €/m2/ročne.

3. prenájom 3 ks stĺpov verejného osvetlenia za účelom osadenia 3 ks 
smerových a informačných tabúľ o rozmeroch 120x80 cm na Ulici 
Užhorodskej, Masarykovej a Humenskej ceste v Michalovciach. Mi-
nimálna cena v súlade s VZn č. 101/2007 je 110,54 € ročne/1 kus. 

4. prenájom 4 ks stĺpov verejného osvetlenia za účelom osadenia 4 ks 
smerových a informačných tabúľ o rozmeroch 120x80 cm na Ulici 
Hollého 2-x a Sama Chalupku v Michalovciach. Minimálna cena v sú-
lade s VZn č. 101/2007 je 110,54 € ročne/1 kus. 

5. prenájom časti pozemku p. C-Kn č. 907/1, do výmery 100 m2 k.ú. 
Stráňany, nachádzajúci sa na Ulici Kukučínovej v Michalovciach, za 
účelom využitia ako záhradka. Minimálna cena za 1 m2 pozemku 
v súlade s VZn č.101/2007 je 0,22 €. 

6. prenájom časti pozemku p. C-Kn č. 3066/2 do výmery 320 m2, za 
účelom výstavby parkoviska. pozemok sa nachádza na Ulici Masa-
rykovej v Michalovciach. Minimálna cena v súlade s VZn č.101/2007 
je 0,04 €/m2/ročne.

7. predĺženie doby nájmu na prenájom časti pozemku p. C-Kn č. 
4645/1 do výmery 2.590 m2 , ktorý sa nachádza na Ulici Jána Hollé-
ho v Michalovciach. Slúži na parkovanie a príjazdové komunikácie 
širokej verejnosti. Minimálna cena v súlade s VZn č. 101/2007 je 
0,04 €/1 m2/ročne.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových po-
núk v hmotnoprávnej lehote, do 22. augusta 2011 do 12.oo hod., sú 
zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej strán-
ke www.michalovce.sk.


