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mesto ocenilo najlepších
športovcov za rok 2011
V utorok 24. januára sa v obradnej sieni Mestského úradu v Michalovciach
uskutočnilo slávnostné ocenenie najúspešnejších športovcov a športových
kolektívov za rok 2011.
Rada športových klubov
mesta Michalovce, ako poradný orgán primátora mesta, na
svojom zasadnutí v decembri
minulého roka prerokovala návrhy jednotlivých športových
klubov na vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov. Kritériom
pre hodnotenie kolektívnych
športov boli výsledky dosiahnuté na úrovní krajských, celoslovenských a medzinárodných
súťaží, v individuálnych športoch dosiahnuté umiestnenia na
bodovacích, resp. majstrovských
turnajoch a na medzinárodných
súťažiach.
Ocenení boli nasledovní jednotlivci a športové kolektívy:
Patrícia
DERMEKOVÁ,
mladšia žiačka Športového klubu Comenium Michalovce. Trénerom je Mgr. Jaroslav Semko.
Hugo KORMAN, starší žiak
Športového klubu Comenium
Michalovce, reprezentant Slovenska, s trénerom Mgr. Severínom Činčárom.
Dominika KINCELOVÁ, staršia žiačka Športového klubu Zemplín Michalovce – oddiel judo,
reprezentantka kraja a Slovenska.
Trénerom je Viliam Kohút.
Martina VÁRADYOVÁ, staršia žiačka Športového klubu Zemplín Michalovce – oddiel judo,
reprezentantka kraja a Slovenska.
Trénerom je Peter Kittan.
Jozef VAJS, starší žiak
Mestského futbalového klubu
Zemplín Michalovce, záložník
mužstva štartujúceho v I. lige
starších žiakov kategórie U 15
sk.Východ, trénerom je Mgr.
Martin Melník, Ján Cina.
Dominika
MIHAĽOVÁ,
mladšia žiačka Plaveckého klubu Orca Michalovce. Trénerkou
je Mgr. Katarína Hamadejová.
Františka SOLÁROVÁ, staršia žiačka Hádzanárskeho klubu
Iuventa Michalovce, stredná
spojka, trénermi sú Mgr. Henrich Marcinčák.

Roman SKVAŠÍK, žiak a zároveň i kadet 1.basketbalového
klubu Michalovce, hrá na poste
rozohrávača i krídla, najlepší
strelec družstva, trénerom je
Marinko Svitlica.
Attila VARGA, mladší dorastenec Mestského futbalového
klubu Zemplín Michalovce, stopér mužstva, trénermi sú Albert
Rusnák a Mgr. Milan Holej.
Maroš MUŠINKA a Petronela MATIOVÁ, tanečný pár
Tanečného klubu Grácia Michalovce, trénermi sú Kristína Horváthová a Štefan Horváth.
Lucia TOBIAŠOVÁ, členka
Hádzanárskeho klubu Iuventa
Michalovce, spojka družstva.
Trénermi boli Dušan Daniš,
Mgr. Peter Szöllöši, Mgr. Ján
Lajčiak, Jozef Vura a Mgr. Tomáš Hlavatý.
Nicol ČUPKOVÁ, členka Hokejového klubu Mládež
Michalovce, útočníčka, reprezentantka Slovenskej republiky
v ľadovom hokeji, trénerom bol
Miroslav Karafiát.
Ladislav LECHAN, člen
Športového klubu Zemplín Michalovce, telesne postihnutý
športovec, odchovanec michalovskej kulturistiky.
Ing. Peter RAUCH, člen
Motovia moto club Michalovce.
Manažérom je Peter Bellas.
Jaroslav ČECH, člen Motovia moto club Michalovce. Manažérom je Peter Bellas.
Diana JURAŠKOVÁ, členka
1.basketbalového klubu dievčat
Michalovce, krídlo družstva.
Trénerom je Ladislav Janošov.
Martin JANÍČEK a Lívia
MELNÍKOVÁ, tanečný pár
tanečného klubu Grácia Michalovce. Trénermi sú Kristína
Horváthová a Štefan Horváth.
Maroš KOLPAK, člen Hádzanárskeho clubu winLAND
Michalovce, brankár, účastník
extraligy mužov. Trénermi sú
Mgr. Pavol Jano a Štefan Rapáč.

Pavol RUSKOVSKÝ, člen
Mestského futbalového klubu
Zemplín Michalovce, záložník
mužstva. Trénermi sú Vlastimil
Petržela, Ondrej Duda a Marek
Ondrík.
Jozef PAVLOVČÍK, člen
Združenia technických a športových činnosti Michalovce, strelecký trojboj kategória pištoľ.
Katarína ČARNÁ, členka
Športového klubu Zemplín Michalovce - oddiel judo, trénerom
je Maroš Lazár.
Iveta MIHOKOVÁ, členka
Športového klubu Zemplín Michalovce – oddiel judo, trénerom je Viliam Kohút.
Ing. Miroslav ŠTEFANSKÝ,
člen Najstaršieho michalovského klubu slovenských turistov
Turista Michalovce, predsedom
klubu je Anton Hasák.
Ing. Ivan Ballo, člen Prvého
michalovského klubu slovenských turistov, predsedom klubu je Ing. Zdenek Šteliar.
Družstvo mladších žiačok Hádzanárskeho klubu Iuventa Michalovce, trénermi sú Mirek Švarc
a Matúš Hičo, ktorý však účinkovanie pri družstve už ukončil.
Družstvo žiakov Športového klubu Comenium Michalovce, trénermi sú Mgr. Severín
Činčár a Mgr. Jaroslav Semko
Družstvo starších žiakov U 15
Mestského futbalového klubu
Zemplín Michalovce, trénermi sú
Mgr. Martin Melník a Ján Cina.
Staršie dorastenky Hádzanárskeho klubu Iuventa Michalovce,
trénerom bol Mgr.Tomáš Hlavatý.
Ženy Hádzanárskeho klubu
Iuventa Michalovce, trénermi
boli Dušan Daniš, Mgr. Peter
Szöllöši, Mgr. Ján Lajčiak, Jozef
Vura a Mgr. Tomáš Hlavatý.
Muži Hádzanárskeho klubu
winLAND Michalovce, trénermi
sú Mgr. Pavol Jano a Štefan Rapáč.
Podrobné informácie o úspechoch ocenených športovcov
nájdete na našej web stránke aj
s fotografickou prílohou.
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V obradnej sieni mestského úradu sa 24. januára uskutočnilo slávnostné ocenenie najlepších športovcov
a športových kolektívov za rok 2011. Spoločná fotografia ocenených jednotlivcov.

Výzva na podávanie
žiadostí o dotáciu
Mestský úrad v Michalovciach, v súlade s VZN č. 85/2005
– Zmeny a doplnky k Všeobecne záväznému nariadeniu, ktoré
nadobudlo účinnosť 17. 7. 2008,
týmto zverejňuje možnosť podávania žiadostí o nenávratné
finančné príspevky – dotácie
z rozpočtu mesta.
Žiadosť o dotáciu môžu
podať: a) právnické a fyzické
osoby – podnikatelia, ktorí
majú sídlo alebo trvalý pobyt
na území mesta Michalovce,
alebo pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Michalovce, alebo poskytujú služby
obyvateľom mesta Michalovce,
na podporu všeobecne pros-

Rokovanie mestskej rady
V zasadačke mestskej rady sa v utorok 24. januára uskutočnilo prvé tohtoročné rokovanie mestskej
rady s nasledovným programom rokovania: správu
o kontrole využívania verejného priestranstva na
území mesta Michalovce za II. polrok 2011 predkladal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP, informatívnu
správu o plnení uznesení Mestskej rady Michalov-

ce za II. polrok 2011 predkladal Ing. Zdenko Vasiľ,
prednosta MsÚ, majetkoprávne záležitosti predkladal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru hospodárenia
s majetkom, prenájom majetku vo vlastníctve Mesta
Michalovce predkladal MUDr. Benjamín Bančej,
predseda komisie na prenájom majetku. Záver patril
diskusii.
rr

pešných služieb, všeobecne
prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu
podnikania a zamestnanosti.
b) právnické osoby, ktorých zakladateľom je Mesto
Michalovce, a to na konkrétne
úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja
územia obce.
Odporúčame žiadateľom,
aby si pred vyplnením formulára pozorne naštudovali Pokyny na vyplnenie formulára
žiadosti.
Žiadosť sa podáva na samostatnom formulári. Je k dispozícii na odbore informatizácie a grantov a na internetovej

stránke mesta www.michalovce.sk. Úplné informácie s potrebnými formulármi nájdete
na stránke mesta v časti: Samospráva novinky – Ako vybaviť – Dotácie mesta
Termín uzávierky podávania žiadostí je 28. február 2012.
V prípade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej
pečiatky.
Žiadosti podávajte na:
Mestský úrad Michalovce, Odbor informatizácie a grantov,
Nám. osloboditeľov 30, 071 01
Michalovce.
Bližšie informácie: Mgr. Ľochová, tel. 056/68 64 185, email:
svetlana.lochova@msumi.sk

Konatelia firmy BSH Drives
and Pumps, s.r.o. Alfred
Binder a Hans Joachim
Rapp navštívili v piatok 27.
januára primátora nášho
mesta Viliama Zahorčáka.
Dôvodom ich návštevy v tomto
ešte novoročnom čase bolo
odovzdanie symbolického
šeku na sumu 8 tisíc eur.
Spoločnosť BSH, s.r.o. aj touto
formou podporuje aktivity
mesta a prispieva k vzájomnej
spolupráci. V minulom roku
bol finančný dar firmy BSH,
s.r.o. použitý na výmenu okien
na budove Materskej školy
na Ulici F. Kráľa.

Mestské kultúrne stredisko Michalovce
uvádza nový program
obľúbeného českého herca a skvelého rozprávača

Mestské kultúrne stredisko
vás pozýva na výstavu obrazov autorky

Šachový turnaj Močarany

One man show
Na kus reči s Miroslavom Donutilom

Ľudmily Lakomej – Krausovej
Farebný svet pastelov

V pohostinstve Albert na Močarianskej ulici

16. február 2012 o 19.00 hod.
veľká sála MsKS

Malá galéria MsKS, výstava potrvá do 29. februára 2012

12. február 2012 od 14.00 hod.

Zúčastniť sa môže každý kto hrá šach!
Kontakt: 0944 308 380


z pera viceprimátora

aktivity primátora
23. 1.
24. 1.
24. 1.
25. 1.
25.1.
26.1.
26. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
27. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.
2. 2.
2. 2.
3. 2.

rokovanie k marketingovej stratégii mesta
rokovanie mestskej rady
oceňovanie najlepších športovcov za rok 2011
rokovanie so zástupcami Mládežníckeho mestského 		
zastupiteľstva
rokovanie s predsedami športových klubov mesta
účasť na seminári KSK o spolupráci miestnej
a regionálnej samosprávy
stretnutie s členmi Odborového hnutia mestského úradu
porada primátora
prijatie konateľov firmy BSH s.r.o.
prijatie účastníkov a vyhodnotenie súťaže vo volejbale 		
stredoškolákov O pohár primátora mesta
stretnutie pracovného tímu k príprave osláv storočnice 		
futbalu v Michalovciach
účasť na otvorení Slovenského pohára v nohejbale
reprezentácia mesta na oslavách sviatku Troch svätiteľov 		
v Košickej eparchii
pracovné stretnutie so zástupcami obce Vinné
stretnutie so zástupcami KSK k Terra Incognita
zasadnutie školskej komisie KSK
zasadnutie pracovného tímu k príprave kultúrnych
podujatí v meste

Z poslaneckých interpelácii
Riešenie interpelácií, ktoré poslanci predložili
na VII. zasadnutí MsZ v Michalovciach dňa 9. decembra 2011.

MUDr. Jozef Makohus:

1. Na základe pripomienok viacerých občanov predložil návrh na zjednotenie bezplatného vstupu motorových vozidiel na parkovisko pri pošte
z doterajších 3 minút na 10 minút, ako je to pri poliklinike. „Ide v podstate o nevyhnutný čas napr. na privezenie, vystúpenie spolujazdcov a pod.,
a ak je rad pri výbere poplatkov, do 3 minút to vodič nemôže stihnúť, a tak
musí platiť za parkovanie, a pritom neparkoval.“
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Vašu pripomienku sme zrealizovali dňa 22. 12. 2011, časový limit sme upravili z troch minút na desať.
2. Mesto a rôzne organizácie v meste, aj súkromné, sú organizátormi rôznych
podujatí. Lístky na tieto podujatia sú predávané na rôznych miestach – pokladňa kina, antikvariát, u organizátora a podobne. Každý z nich má inú otváraciu
dobu. Ak si niekto chce kúpiť lístok, nevie kam a kedy má ísť, nehovoriac o tom,
ak chce kúpiť lístky na viacej podujatí. Preto navrhujem osloviť dotknuté organizácie a zjednotiť predaj vstupeniek napr. v informačnom centre pri MsÚ, kde
je otvorené nepretržite počas pracovnej doby a aj predĺženej pracovnej doby.
Na interpeláciu odpovedala PhDr. Milada Tomková, riaditeľka MsKS:
Myšlienka zjednotiť predaj vstupeniek na jednom mieste je zaujímavá, ale nerealizovateľná, pokiaľ by všetci organizátori nemali jednotné vstupenky a predávali by ich
napr. cez ticketportál. Skoro každá organizácia vydáva vlastné vstupenky a má špecifiká predaja pri každom podujatí. Mestské kultúrne stredisko je organizáciou, ktorá
má svoj vlastný systém predaja vstupeniek na rôzne podujatia na troch miestach:
• Predajňa Dielo,
• MsKS 3. poschodie, č. dverí 177, v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 hod.
alebo pred podujatím.
• Pokladňa kina Centrum – streda až nedeľa od 15.00 hod.
Organizácie, ktoré chcú, majú možnosť predaja vstupeniek prostredníctvom
MsKS, ale viac využívajú ticketportál, mestské informačné centrum môžu využiť na predaj vstupeniek organizácie alebo súkromníci po dohode s nimi.
MsKS ich služby pri predaji vstupeniek nevyužíva, pretože sú organizáciou,
ktorá za predaj vyberá poplatok a potom víkendy sú zatvorené a v MsKS funguje cez víkend pokladňa kina Centrum.

Bc. Stanislav Gaľa:

1. Na Ul. močarianskej bola uskutočnená rozkopávka na chodníku pre
chodcov, a to v časti dosť frekventovanej neďaleko autobusovej zastávky,
asi 100 m od bývalej materskej škôlky smerom na Košice. Občania žiadajú
o urýchlené ukončenie prác a aby bol chodník daný do pôvodného stavu.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Rozkopávku Ul. močarianskej, oproti RD č. 131 realizovala spoločnosť VVS,
a.s., závod Michalovce dňa 11. 8. 2010 z dôvodu poruchy na vodovodnom
potrubí. Terén po rozkopávke bol zabetónovaný. Podľa vyjadrenia VVS, a.s.,
závod Michalovce, asfaltový koberec bude urobený v termíne do 31. 3. 2012.
2. Na Ul. mlynskej (Angi mlyn) bola realizovaná pri nových bytoch rozkopávka a následne nebola zrealizovaná úprava cesty a okolia. Občania
žiadajú realizáciu úprav vykonať ešte v tomto období.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:
Mestský úrad Michalovce v evidencii prekopávok nevedie žiadosť o prekopávku
na Ul. mlynskej. Na základe tejto skutočnosti bola dňa 4. 1. 2012 za účasti JUDr.
Doriča, zástupcu prednostu MsÚ vykonaná ohliadka na tvári miesta, kde bolo
vizuálne zistené, že ide o nerovnosť na miestnej komunikácii. Uvedený stav bude
odstránený v termíne do 31. 3. 2012.
dokončenie v nasledujúcom čísle

z pirka Andriša zo Straňan
„Mižu“, hutorim sušedoj Rašpeľoj, „trimem ce – až na paru viňimki –
za rozumnoho čľeveka, sluchaj, dňeška, kec každi jeden z nas rachuje,
jak še hutori, každi cent, jak ti stojiš zo svojima rachunkami?“„Andriš,
z rachunkov mi mal u škoľe furt štirku, dzekujem pani učiteľkoj, bečeľovala me, žebi mi neprepadnul, ta mi totu 4 furt na višvedčeňoj
dala. A tota 4 še zo mnu ňeše aj dňeška. Aľe daco ľem znam zrachovac, možno bi ši še ňespodzival, co šicko mame u našim varošu:
40.000 varoščanov, zaobirame še zo 40 sortami športu, mame 140
karčmi, 12.140 stromi z každej sorti, aľe merkuj, od pošti gu Jalce na
pešej zone 4 z nich potrebuju žvitku ľudsku pomoc, bo žeľezne klitky še jim zarezuju do skuri, na Bilej hure ich mešačňe 40 zrubaju,
mame 14 lekarňov, dakedi me maľi u varošu 44 telefonnich automatov, dneška už ľem 4 a najnovši ci povim, henadi mi išol u tim novim
mestskim autobuše, co šumňe pomaľovani z našima varošskima barvami (belava, žolta), kolo šofera me šedzeľi 4. Ľem žebi jich nezrušiľi,
bo aj nafta dňeška 1,40 euri. Calkom na koňec jedna dobra novina:
dzivka mi štiri mešace u druhim stave zos štvartim chlopom...“ Co še
ňestalo, može še stac. Šicko dobre mojo rodaci.

Februárové dni

Mesto a región na
ITF Slovakiatour
V dňoch 19. až 22.
januára sa uskutočnil
v priestoroch Incheby
Expo Bratislava 18.
medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu
ITF Slovakiatour,
ktorý patrí medzi
najvýznamnejšie
veľtrhy cestovného
ruchu v regióne
strednej Európy.
Prináša komplexný pohľad na
dovolenky a cestovanie prostredníctvom zúčastnených cestovných kancelárií, domácich a zahraničných regiónov, zahraničných
turistických centrál a subjektov
poskytujúcich služby CR.
Mesto Michalovce a Regionálne združenie turizmu Zemplín
patria medzi aktívnych účastníkov veľtrhu v spoločnom stánku
KSK. Hlavným cieľom účasti bolo
využiť všetky dostupné možnosti
na zviditeľnenie prírodného, historického a kultúrneho potenciálu nášho regiónu a prispieť k zvý-

šeniu jeho návštevnosti. Už po
piatykrát boli v expozícii Košického samosprávneho kraja spoločne prezentované regióny Dolný Zemplín, Gemer, Spiš – mikroregión Slovenský raj, Košice
– EHMK 2013 a klaster Turizmus
Košice. Spoločná prezentácia turistických možností, produktov
cestovného ruchu a gastronomických špecialít sa Košickému
samosprávnemu kraju osvedčila
už na predchádzajúcich ročníkoch veľtrhu. Návštevníci si vďaka tomu dokážu vytvoriť predstavu o obsahu viacdňovej návštevy
kraja, o putovaní po zaujímavostiach jednotlivých regiónov.
Náš spoločný stánok navštívil
aj prezident republiky Ivan Gašparovič v sprievode generálneho
riaditeľa Incheby Alexandra Rozina a popredných predstaviteľov
nášho politického a kultúrneho
života. Na výstave sa zúčastnili
predstavitelia MsÚ Michalovce,
Regionálneho združenia turizmu Zemplín, podnikatelia pôsobiaci v CR na Dolnom Zemplíne
a delegácia družobného poľského mesta Jaroslaw.
I. Pazičová

VÝZVA

Darujte svoje 2 %

michalovskej nemocnici

Prečo práve nám? Sme občianske združenie založené zamestnancami Nemocnice s poliklinikou Michalovce, a.s., ktorého cieľom je, okrem ochrany a podpory zdravia obyvateľov aj podpora nákupu zdravotníckej techniky a pomoc pri rekonštrukciách
jednotlivých oddelení.
Údaje o nás: IČO: 42245788, Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Zdravie Zemplína, Sídlo: Špitálska 2, 07101 Michalovce

Voľby do NR SR
Jednou z najdôležitejších celospoločenských udalostí, ktorú zakotvuje Ústava Slovenskej
republiky, je právo umožňujúce občanom zúčastňovať sa na
správe vecí verejných priamo
alebo slobodnou voľbou svojich
zástupcov. Túto príležitosť budú
mať voliči už v sobotu 10. marca
2012, kedy sa budú konať predčasné parlamentné voľby do Národnej rady SR.
Právo voliť zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky majú aj občania Slovenskej
republiky žijúci v zahraničí, a to
za podmienky, ak požiadali obec
o voľbu poštou. Túto možnosť
využilo 75 Michalovčanov, čo je
o 9 občanov viac ako v ostatných
parlamentných voľbách. Najviac
žiadostí prišlo z Českej republiky - 25, z Veľkej Británie – 22,
z USA – 5, z Nemecka – 5. Záujem prejavili aj voliči žijúci v Belgicku, Francúzsku, Holandsku,
Poľsku, Rakúsku, ale aj na Kube,
v Írsku a na Cypre. O voľbu poštou požiadalo aj osem príslušníkov ozbrojených síl SR, ktorí
plnia úlohy mimo územia nášho
štátu v Afganistane.
Voličom, ktorí sa v deň konania volieb budú zdržiavať na

Slovensku, ale nebudú môcť voliť vo svojom volebnom okrsku,
vydá obec na ich žiadosť voličský
preukaz. O jeho vydanie môžete
požiadať v čase od 9. februára
2012 do 8. marca 2012.
V meste Michalovce v deň konania volieb bude zriadených 30
volebných okrskov a to v priestoroch ako boli občania zvyknutí,
až na okrsok č. 29 – bývalá súkromná ZUŠ, Borovicová 1. Voliči z tohto volebného okrsku budú
môcť voliť v priestoroch TaZS na
Partizánskej ulici č. 55.
Informáciu o mieste a čase
konania volieb, ako aj zoznam
kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách, dostane každý občan, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši
18 rokov, do poštovej schránky
do 14. februára 2012.
O dianí v štáte rozhoduje
každý občan Slovenskej republiky prostredníctvom volených
zástupcov. Preto je na občanoch
– voličoch, komu zveria riadenie
štátu, ktorá politická strana či
kandidát získa najväčšiu dôveru. O tom však môžu rozhodnúť
iba v prípade, ak využijú právo
voliť.
A. Hodáňová

Životné cykly sa neustále opakujú. Ako striedanie ročných období,
tak prebieha kolobeh určitých procesov a udalostí. Sú tu každoročne,
no nie sú tie isté. Majú nový dátum, niekedy aj nových aktérov. Iba
ich očakávanie a príchod má nové prvky a odtiene. Oddávna bolo
vrcholom zimy obdobie okolo Hromníc. Je krátkym krokom pri predlžovaní slnečného svitu, no ráznym príchodom arktického vzduchu. Je
vrcholom zimy. V našich podmienkach časom oddychu prírody. No je
aj dôležitým krokom k prežitiu a dobrej kondícii voľne žijúcich zvierat
a užitočného vtáctva. Práve v tomto období je pre poľovníkov najdôležitejšie prikrmovanie zveri. Každý milovník prírody nesmie zabudnúť
doplniť potravu pre spevavé vtáctvo v kŕmidlách. Aj tento februárový
vrchol zimy sa premietol do množstva ľudových zvykov tohto obdobia.
V minulosti to bolo spriadanie ľanu, priadze, páračky peria. Pri týchto
stretnutiach skupín realizujúcich rovnakú činnosť sa rozprávali rôzne
príhody zo života alebo vymyslené. A tak pri určitej činnosti ubiehal čas.
V súčasnosti ostali tieto zvyky len vo vystúpeniach folklórnych súborov
ako spomienka na časy minulé. Aj komerčný prvok sa objavuje v týchto
februárových dňoch. Sviatok svätého Valentína - patróna zaľúbených
sa premenil na obchod so všetkým, čo len trochu tento sviatok pripomína. Sú to nielen kvety, sladkosti, upomienkové predmety, ale skoro celý
sektor tovarov označený srdiečkom zaľúbenosti. Najmenej nápadným
sviatkom konca januára a začiatku februára je záver prvého polroku
školského roka. Len nedávno začal školský rok a už tu máme ukončenie
prvého polroka. Je spojený s jeho hodnotením. Prvý polčas je na konci.
Mnohé úspechy sú potešujúce. Dobré známky sú potešujúce. No aj tie
menej dobré sú dôležité k rozpoznaniu, kde je potrebné pridať a pokúsiť
sa v druhom polroku dobehnúť zameškané. I ten jeden deň prázdnin sa
dá využiť na krátky oddych a načerpanie nových síl. Je časom zastavenia sa, zamyslenia a nového štartu do ďalších dní druhého polroka.
Dovoľte mi popriať všetkým príjemné prežitie hromničných dní,
čo najlepšie zvládnutie Valentína a žiakom i študentom úspešný štart
do druhého polroka školského roka.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

Žihadlo

Hosť: Jakub HOTTEK, hráč MFK Zemplín
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

Z BENEFIČNÉKO KONCERTU
TROCH ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKôL
denne od soboty o 14.00 hod.

Kam po „strednej“
Začiatok nového kalendárneho roka je obdobím, keď sa
všetci maturanti, ktorí sa rozhodli pokračovať ďalej v štúdiu
zamýšľajú aj nad tým, ako vyplniť prihlášku na tú – ktorú vysokú školu.
Pedagogické pracovisko Ekonomickej univerzity Bratislava,
Podnikovohospodárskej fakulty
Košice so sídlom v Michalovciach na základe dlhoročných
skúseností ponúka pomoc pre
všetkých, ktorí sa rozhodli pre
vysokoškolské štúdium ekonómie a potrebujú poradiť. Radi
vám poskytneme informácie
o študijných odboroch a for-

mách štúdia, prípadne o štúdiu
v zahraničí. Ponúkame aj pomoc pri vypisovaní prihlášky, či
už v písomnej forme alebo elektronickej forme. Prihlášku na
prvý stupeň štúdia – bakalársky,
je možné podať do 31. 3. 2012.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia začiatkom júna 2012. Podmienkou prijatia na štúdium je
úspešné zvládnutie prijímacích
skúšok z predmetov matematika, ekonómia a cudzí jazyk. Pre
všetkých záujemcov organizujeme prípravný prijímačkový
kurz, ktorý začne už 8. februára
2012 a potrvá do 27. apríla.
Ing. Michal Stričík, PhD.

Predstavujeme mestskú políciu
V predchádzajúcom čísle Michalovčana som vás informoval
o tom, že od 1. januára 2012 príslušníci MsP Michalovce vykonávajú službu podľa nového členenia a to tak, že mesto je rozdelené
do 6 služobných obvodov. Do každého služobného obvodu sú
pridelení konkrétni policajti, ktorí tam budú vykonávať obchádzkovú a hliadkovú službu s tým, že za zverený obvod aj zodpovedajú. Dnes vám predstavíme prvý obvod.
Ob v o d č . 1

inšp. Stanislav Bamburák

ml. inšp. Adriana Grobelníková

Nám. osloboditeľov, Gorkého, Pasáž, Kpt. Nálepku, Jaroslawská,
S. Chalupku, Š. Kukuru, Špitálska – po kruhový objazd,
Námestie slobody, K. Kuzmányho, A. Markuša, Obrancov
mieru, Obchodná, Duklianska, A. Sládkoviča
Občania sa môžu na týchto policajtov obracať vo veciach, ktoré
majú v kompetencii mestskí policajti počas náhodných stretnutí,
alebo ich osobne navštíviť na oddelení MsP na Ul. duklianskej
č. 4. Pokiaľ svoje požiadavky oznámia na oddelení MsP, tieto
budú príslušným policajtom tlmočené a sú povinní sa nimi zaoberať a promptne ich riešiť.
JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP



dva týždne v kultúre...

spoločenská rubrika

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:
Denis Tomáš
Sebastián Maxim
Maximilián Minčák
Tomáš Fitera
Martin Božok
Sofia Bujnovská
Branislav Kukuč
Laura Mazurová
Alžbeta Babjáková
Radoslav Beľan
Dávid Pandoščák

Na kus reči s Miroslavom Donutilom

Nový program obľúbeného českého herca a skvelého rozprávača
One man show, 16. 2. 2012 o 19.00 hod., Veľká sála MsKS
Vstupné 12 €

Výstavy

Farebný svet pastelov
Ľudmila Lakomá – Krausová
do 29. 2. 2012, Malá galéria MsKS

Teodor Jozef Mousson

výber z tvorby
do 31. 3. 2012, Zemplínske múzeum

Program kina Centrum
3. 2. piatok o 19.00 hod.
4. – 5. 2. sobota, nedeľa o 16.00 a 19.00 hod.

KOCÚR V ČIŽMÁCH

animovaná rodinná komédia
USA
Vstupné: 2,50€
Mládeži prístupný

Premiéra
2011
Slovenský dabing

MIMORIADNA CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA
3. – 5. 2. piatok, sobota, nedeľa o 20.15 hod.
6. – 7. 2 pondelok, utorok o 19.00 hod.

HUGO A JEHO VEĽKÝ OBJAV

Nádejní matematici
V piatok 13. januára sa
zišli v Gymnáziu Pavla
Horova štvorčlenné
družstvá michalovských
základných škôl, aby
v časovom limite dvoch
hodín súťažili v riešení
44 úloh s matematickou
a fyzikálnou tematikou.

ných škôl a osemročných gymnázií zo Slovenska a Česka. Akciu
podporili dobrovoľné združenia
študentov FKS a UFO.
Po napínavom priebehu získalo prvenstvo družstvo Fantastická
štvorka zo ZŠ, J. Švermu, Michalovce, so ziskom 38 bodov (v celkovom umiestení v rámci slovenských
a českých škôl skončili na vynikajúcom 17. mieste zo 150 škôl). Členmi
družstva boli M. Tima, D. Dorčak,
P. Kincel a M. Tirpák. Na delenom
druhom mieste sa umiestnili so
ziskom 31 bodov družstvo Šestka
zo ZŠ, Okružná 17, Michalovce (D.
Šipoš, D. Lazuka, Z. Hajduková, J.
Ščepanský) a družstvo 8. ZŠ zo ZŠ
P. Horova, Michalovce (D. Šarik,
M. Makuch, D. Bezek, A. Lassak).
Viac o súťaži nájdete na stránkach http://sites.google.com/site/
onaboji/vysledky a http://sites.
google.com/site/mfnaboj/home.
Jozef Smrek

MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL

Súťaž zorganizovali na podnet vynikajúceho študenta školy
Jakuba Šafina a s podporou riaditeľstva školy členovia predmetových komisií fyziky a matematiky
a bola ich drobným príspevkom
k 90. výročiu založenia školy.
Zápolenie mladých nadšencov matematiky a fyziky bolo súčasťou MFnáboja – súťaže, ktorá
prebiehala vo viacerých mestách
súčasne. V priamom zápolení súťažilo spolu takmer 150 základ-

12. 2. nedeľa o 16.00 hod.

Zbierka hračiek

dobrodružný
USA
2011
Hugo Cabret je neobyčajný chlapec, ktorý po otcovej smrti žije na parížskom vlakovej stanici u strýka alkoholika, ktorý tu pracuje ako nastavovač staničných hodín. Po otcovi Hugo zdedil vynaliezavosť a robota s kľúčovou dierkou v tvare srdca, ktorý možno ožije, ak sa do neho
vloží ten správny kľúč a odovzdá chlapcovi otcov odkaz. Aké tajomstvo
skrýva jej adoptívny prarodič, že o ňom nesmie nikto hovoriť?
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
8. – 12. 2. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
akčný
Premiéra
USA
2011
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

TINTINOVE DOBRODRUŽSTVÁ
animovaná rozprávka
USA
Vstupné: 2,20€
Ml. prístupný

2011
Slovenský dabing

15. 2. streda o 19.30 hod.		
16. 2. nepremieta sa
17. – 19. 2. piatok, sobota, nedeľa 19.30 hod.

TWILIGHT SÁGA: ÚSVIT – 1. ČASŤ

fantasy, romantický, thriller
USA
2011
Vstupné: 2,30€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Spokojní seniori
Srdečné poďakovanie patrí
kolektívu kuchyne pod vedením
vedúcej pani Kvetky Stloukalovej, ktorý pripravil cez vianočné
sviatky a Nový rok pre seniorov
v malometrážnych bytoch sviatočné vysoko kvalitné a bohaté
jedlá. Osamelým seniorom boli
podávané tradičné jedlá pripravené po domácky, k tomu celé
sviatky ovocie a zákusky. Nielen
cez sviatky, ale stále pripravuje
kuchynský personál pre všetkých
seniorov pestrú stravu. Hygiena

pri podávaní jedál je na vysokej
úrovni. Porcie sú akurátne. Samozrejme, nájdu sa aj nespokojní,
ktorí asi nechcú pochopiť, ako sa
musí „špekulovať“ s financiami,
aby jedlá po každej stránke vyhovovali. Vedúca pani Kvetka Stloukalová má na starosti aj práčovňu
a jej vizitkou je to, že po celý čas
nemala na služby práčovne žiadnu sťažnosť. Za vzorne organizovanú prácu jej veľa obyvateľov
malometrážnych bytov ďakuje.
Zuzana Adamová

Cvičenie pre
liečbu chrbtice
Cvičenie chrbtice SM systémom predstavuje účinnú
metódu pre zdravý chrbát.
Cvičenie so špeciálnymi lanami vyvinul český lekár Richard
Smíšek a nazval ho SM systém.
S znamená stabilizácia a M
mobilizácia chrbtice. Pri ťahaní lanom dochádza k aktivácii
svalových zreťazení a narovnaniu chrbtice. Za bolesťou chrbtice sa väčšinou skrývajú – zlý
pohybový stereotyp, preťažovanie tela, sedavé zamestnanie.
Mnohí zaženú bolesť radšej
pohodlne a rýchlo tabletkou,
no každý lekár a fyzioterapeut vám povie, že to nie je riešenie. Skutočnou pomocou
pre chrbticu je len pravidelné

cvičenie. SM systém je výborný i v tom, že netreba nikam
chodiť, s lanami môžete cvičiť
i doma. Stačí 10 minút denne.
Naťahovaním gumy sa posilnia
oslabené svaly, pretiahnu napäté a skrátené svaly, obnovuje
sa pohyblivosť kĺbov. Cvičenie nemá obmedzenie veku, je
vhodné pre deti, ženy, mužov,
seniorov, tehotné, nevrcholových aj vrcholových športovcov. Základná zostava má 12
cvikov a človek by sa ich mal
naučiť pod vedením terapeuta,
zvyčajne stačia 3 inštruktáže.
Podrobnejšie informácie nájdete na www.masazemichalovce.sk
Jana Bubnášová

V rímskokatolíckom kostole
vo Finticiach počas vianočných
sviatkov pri svätých omšiach
pod vedením rímskokatolíckeho kňaza Mgr. Alexandra Repického darovali deti z Fintíc
hračky pre žiakov Spojenej školy internátnej v Michalovciach.
Sú to žiaci s ľahkým, stredným
a ťažkým stupňom mentálneho
postihnutia a žiaci s autizmom
a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Svojím šľa-

chetným skutkom nesmierne
potešili všetky deti. Obdarovali
ich skladačkami, rozprávkovými knižkami, leporelami začo
im zo srdca ďakujeme. Tento
skutok zanechal hlbokú stopu v detských srdiečkach. Ich
rozžiarené očká, veselé, šťastné
a úsmevné reakcie hovoria samé
za seba. Prejavený skutok lásky
a ich srdečnosť je mostom, ktorý
spája tieto deti.
PaedDr. Katarína Repická

Týždeň modlitieb

Michalovce sú známe pravidelnou ekuménou, ktorá sa každoročne koná. K tomu prispieva
aj prajnosť a súčinnosť vedenia
mesta. Týždeň modlitieb za jednu
kresťanov sa konal v dňoch 18.
až 25. januára. Nosná téma bola
myšlienka „Všetci budeme premenení... víťazstvom skrze Pána
Ježiša Krista“. Ekumenických bohoslužieb v kostole Reformovanej
kresťanskej cirkvi v Michalovciach sa zúčastnili predstavitelia
miestnych cirkví: Mgr. Pavel Kaminský, dekan – rím.kat., ThLic.
František Puci, dekan - gr.kat.,
Mgr. Jozef Ragula, farár -saleziá-

ni, Mgr. Ján Meňky, zborový farár – ECAV, Mgr. Ján Sabol, farár
- gr.kat., Mgr. Pavle Kocev, kazateľ – ECM, Mgr. Róbert Zachar,
superintendent – ECM, Mgr.
Bohdan Roháček, kazateľ – CB
a reformovaný duchovný.
Na biblický text kázal superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej Róbert Zachar. Poukázal na
pokoj, ktorý dáva Pán svojim učeníkom, aj my sme nositeľmi pokoja.
Následné ekumenické slávenie bolo v gréckokatolíckom
chráme, kde kázal kazateľ Cirkvi
bratskej, Bohdan Roháček.
Mgr. Juraj Gajdošoci

Prvý ples Rusínov

V Michalovciach sa v posledný deň roka podľa Juliánskeho
kalendára, t.j. v piatok 13. januára, uskutočnil Prvý novoročný
ples Rusínov – Ukrajincov. Akciu
zorganizovala Mestská organizácia Zväzu Rusínov – Ukrajincov
(ZRUS) v Michalovciach, vďaka
ústretovosti vedenia reštaurácie
Zlatý bažant na čele s Ing. Jánom
Palinským, kde sa ples konal, za
úzkej spolupráce s Regionálnou
radou ZRUS-u v Humennom.
Na plese sa zúčastnilo asi 100
prítomných a to nielen z Michaloviec a okolia, ale aj z Humenného,
Sniny a Medzilaboriec. O dobrú
zábavu a príjemnú atmosféru sa
postarali folklórna spevácka skupina Voľanka z dedinky Volica
z okresu Medzilaborce, a dievčenské spevácke duo Kamélia

z Užhorodu Zakarpatskej oblasti
Ukrajiny. Do tanca ale aj na počúvanie hrala známa hudobná
skupina Pocit z Beňatiny.
V novoročnom prípitku predseda Mestskej organizácie ZRUS
v Michalovciach JUDr. Svätoslav
Niroda krátko zhodnotil činnosť
organizácie za uplynulé obdobie
a vyzdvihol mimoriadne úspešný
rok 2011, keďže za uplynulý rok
sa podarilo zorganizovať až tri
akcie a to aj za významnej finančnej podpory mesta Michalovce.
Organizátori plesu pripravili
pre prítomných aj bohatú tombolu. Svojimi dielami do nej
iniciatívne prispel aj známy akademický maliar Andrej Smolák
z Bratislavy, rodák z rusínskej
dediny Starina.
sn

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Peter Molnár
a Alena Onušková
Marek Babuľák
a Monika Veľasová
Štefan Stankovič
a Erika Okoličanyiová

Blahoželanie
Dňa 5. februára 2012 oslávi
svoje životné jubileum

Mgr. Viera Surmánková
Pri tejto príležitosti všetko najlepšie,
hlavne veľa zdravia, šťastia a Božieho
požehnania
želá mama, otec, bratia František
a Miroslav s rodinami  

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať primárke
MUDr. Ľubici Kmečovej, MUDr. Andrei
Mattovej, MUDr. Jánovi Stripayovi
a ostatným lekárom a sestričkám za obetavý
prístup a maximálnu starostlivosť počas
mojej hospitalizácie na pľúcnom oddelení NsP
Štefana Kukuru v Michalovciach.
vďačná pacientka Anna Kicová

Detský kútik

Európska únia na internete
Je toho veľa, čo sa môžeš dozvedieť.
Si na správnom mieste! Veľa zábavy!
Otvor si stránku http://europa.eu/kids-corner/index_sk.htm

Michalovčan informuje...
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
Jozef Dufinec, 69-ročný
Mária Barňaková, 68-ročná
Anna Balážová, 72-ročná
Helena Veselková, 64-ročná

Terézia Jacková, 73-ročná
Ing. Michal Lastomirský, 83-ročný
Martina Jackuličová, 32-ročná

Spomienky
Dňa 24. januára uplynulo 15 rokov, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko

Daniel Fryk

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie,
ten, kto Ťa mal rád, nezabudol.
Čas plynie, smútok zostáva v našich srdciach.
s nehou a láskou spomínajú manželka Mária
a dcéry Slávka, Anna a Daniela s rodinami

Dňa 27. januára 2012
sme si pripomenuli 5. výročie smrti

Dušana Mráza

s láskou spomína manželka Mária,
dcéra Henrieta a syn Ľuboš s rodinami
Keby sa tak dal vrátiť ten čas,
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť zas Tvoj hlas.
Dňa 8. februára 2012 si pripomenieme
20. výročie od smrti našej milovanej dcérky

Moniky Pulčárovej
s láskou spomínajú rodičia
a brat s rodinou



dva týždne v športe...

malý oznamovateľ...

Basketbal

Kúpa – predaj – prenájom/byty

1. BK – Prešov
Východoslovenský pohár kadetov – 3. dvojkolo
4. 2. 2012, 9.00, 11.00 hod.

n Dám do prenájmu 1-izbový byt, Hollého ul., Michalovce.
Kontakt: 0908 046 740

1. BK – Abovia Košice
II. liga mužov sk. Východ – 16. kolo
4. 2. 2012, 16.00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Hádzaná
HC winLAND – Hanball klub Tatran Prešov
Extraliga mužov, nadstavbová časť, 8. 2. 2012, 18.30 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559
HK Iuventa – Poruba
WHIL žien – 19. kolo, 11. 2. 2012, 17.30 hod
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel.: 0918 159 219

Florbal
O pohár primátora mesta
III. ročník mestskej florbalovej ligy mužov – 7. kolo
9. – 13. 2. 2012, 18.00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Ľadový hokej
HK Dukla – HK Spišská Nová Ves
I. liga mužov – nadstavbová časť o play-off, 17. kolo
3. 2. 2012, 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HK Mládež – Trebišov
I. LSŽ 9. ŠHT, 7. ŠHT – 22. kolo, 4. 2. 2012, 9.00, 11.00 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HK Mládež – ŠHK 37 Piešťany
I. LD nadstavbová časť – 15. kolo, 4. 2. 2012, 14.00 hod
HK Mládež – HK Trnava
I. LD nadstavbová časť – 16. kolo, 5. 2. 2012, 10.30 hod.
HK Mládež – HC Topoľčany
I. LD nadstavbová časť – 17. kolo, 11. 2. 2012, 14.00 hod.
HK Mládež – HK Lokomotíva Nové Zámky
I. LD nadstavbová časť – 18. kolo, 12. 2. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Softtenis
O pohár primátora mesta
IV. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov I. liga mužov
11. – 12. kolo, II. liga – 14. – 15. kolo, 7. 2. – 16. 2. 2012, 18.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 6864118, 0908322342, 0917650912

Stolný tenis
ŠKST „A“ – STO Valaliky „A“
II. liga mužov sk. Východ – 10. dvojkolo, 12. 2. 2012, 10.00 hod.
ŠKST „A“ – STO Valaliky „B“
II. liga mužov sk. Východ – 10. dvojkolo, 12. 2. 2012, 15.00 hod
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Volejbal
VK Štart Odeta – 1. VK Strážske
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu mužov – 11. kolo
5. 2. 2012, 16.30 hod.
Info: Ing. Vladimír Krošlák, tel.: 0903 728 494
O pohár primátora mesta
III. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých
I. liga – 11. – 12. kolo, II. liga – 14. – 15. kolo
7. 2. – 14. 2. 2012, 18.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 6864118, 0908322342, 0917650912
VK Michalovce – Kežmarok
Majstrovstvá oblasti sk. Východ, ženy, juniorky, kadetky – 11. kolo
12. 2. 2012, 10.00 hod.
1. VK M Michalovce – VK Veľké Kapušany
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu mužov – 12. kolo
12. 2. 2012, 16.30 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

Šach
ŠaK Zemplín – MKŠS ŠK Kysucké Nové Mesto
I. liga mužov sk.Východ – 8. kolo, 4. 2. 2012, 11.00 hod.
ŠaK Zemplín – TJ Mladosť Žilina
I. liga mužov sk.Východ – 9. kolo, 5. 2. 2012, 11.00 hod.

Turistika
Regionálny zimný zraz turistov
12. 2. 2012, Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 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 prenájmu, na dobu neurčitú, 2 x 1m2 fasády objektu na Nám.
osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (mimo čelnej steny).
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 21. februára 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

GPH obhájilo
prvenstvo
V uplynulom období vyvrcholil už IV. ročník mestskej
volejbalovej ligy chlapcov stredných škôl O pohár primátora
mesta, organizátorom ktorého
bol mestský úrad. Súťaže sa zúčastnilo päť družstiev, ktoré hrali
dlhodobým spôsobom systémom
každý s každým s odvetnou časťou. Vlaňajšie prvenstvo obhajovali chlapci z Gymnázia Pavla
Horova, ktorí aj v tomto súťažnom ročníku bez straty bodu
prešli celou súťažou a zaslúžene
sa stali víťazmi ligy. Na druhom

mieste sa umiestnili chlapci zo
SOŠT na Ul. partizánskej a tretiu
priečku obsadili chlapci zo SOŠT
na Ul. močarianskej. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Matej
Choutka z víťazného družstva.
Vedúcich družstiev, kapitánov
a najlepších hráčov uvedenej
ligy v kategórii chlapcov a dievčat v uplynulých dňoch prijal na
pôde Mestského úradu v Michalovciach primátor mesta Viliam
Zahorčák, ktorý dekoroval najlepšie družstvá v tejto súťaži.
nk

n Predám 3-izbový byt s veľkým balkónom v OV na
Užhorodskej ulici pri cirkevnej škole. Byt je čiastočne
zrekonštruovaný (plávajúce podlahy), možnosť prerobenia
bytu podľa vlastných predstáv. Nachádza sa v zateplenom
a čiastočne zrekonštruovanom bytovom dome v lokalite
s kompletnou občianskou vybavenosťou. 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 ihneď.
Cena 32 500 € + možnosť dohody. Tel.: 0904 077 330
n Predám rodinný dom pod Hrádkom o rozlohe 950 m2.
Tel.: 0949 127 925
n Dám do prenájmu garáž pri Demose. Tel.: 0908 180 111
n Predám 3 – izbový byt v Strážskom. Tel.: 0949 361 459
n Dám do prenájmu 1,5 – izbový byt v Michalovciach.
Tel.: 0949 361 459

Rôzne
n Hľadám opatrovateľku k starším ľuďom v Michalovciach.
Tel.: 0907 925 633
n Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom
technickom stave, garážovaný. Rok výroby december 2003.
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050

Služby
n Ponúkam elektroinštalačné práce. Tel.: 0904 823 109
n Doučujem matematiku ZŠ, SŠ, VŠ – 1. ročník.
Tel.: 0948 059 051

MESTO MICHALOVCE

MESTO MICHALOVCE

VYHLASUJE

VYHLASUJE

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

na prenájom časti pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú.
Oreské, vedených na LV č. 687, ako lesné pozemky:

p. C-KN č. 588/1 o výmere 102,4373 ha, p.č. 586/2 o výmere 10,3976
ha, p. č. 755 o výmere 0,2873 ha, p. č. 760 o výmere 7,3921 ha, p. E-KN
č. 470/1 o výmere 6,9029 ha, p. č. 471/2 o výmere 1,1717 ha, p. č. 471/8
o výmere 4,1096 ha, p. č. 471/9 o výmere 1,6161 ha, p. č. 471/10 o výmere 2,3734 ha, p. č. 471/13 o výmere 2,1446 ha, p. č. 471/15 o výmere
6,2262 ha, p. č. 471/16 o výmere 0,0180 ha, p. č. 472 o výmere 1,5563
ha, p. č. 473/1 o výmere 0,4534 ha.
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky
vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do 21. februára 2012 (utorok) do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením: “Prenájom lesných pozemkov k.ú. Oreské
– NEOTVÁRAŤ “.
Bližšie informácie o prenájme pozemku, vrátane vzoru návrhu zmluvy pre prihlásenie sa do súťaže, poskytne Odbor hospodárenia s majetkom MsÚ Michalovce, Nám. slobody 1, Michalovce, č. dv. 280, č. t.
056/6864280, na požiadanie súťažiaceho. V prihláške odporúčame
uviesť aj kontaktné telefónne číslo. Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie súťažných návrhov sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

správy zo športu...
n NOVÁ TVÁR V KOLEKTÍVE DRUHOLIGISTOV
Futbalistov druholigového MFK Zemplín Michalovce posilnila nová
posila. Stal sa ňou útočník Róbert Rak, kmeňový hráč Nitry. Hrával
pre viaceré prvoligové celky a aj v zahraničí. Veríme, že bude dobrou
posilou v celku MFK Zemplín.
n HOKEJISTOM SA DARÍ STRIEDAVO
Prvoligovým hokejistom michalovskej Dukly pod vedením trénera Jána Vodilu sa darí striedavo. V Topoľčanoch vyhrali 6:2, doma
v šlágri kola porazili vedúci Bardejov 5:3. V utorok 31. januára hrali
v Piešťanoch, kde sa im už tak nedarilo a prehrali 1:3. Po XVI. kole
nadstavby sú v tabuľke na 7. mieste so ziskom 53 bodov. Na šieste
miesto strácajú štyri body. V piatok 3. februára hostia Spišskú Novú
Ves. V nedeľu 5. februára pocestujú do Detvy.
n HÁDZANÁRKY POD VEDENÍM J. PACKU
Príchodom nového trénera Jána Packu k hádzanárkam sa Iuvente
začalo vo WHIL dariť. Počínajú si dobre. V ostatnom zápase proti
víťazovi Slovenského pohára – Partizánskemu zvíťazili 27:25 (12:12).
Vedú tabuľku s 25 bodmi pred druhou Šaľou (24). Za nimi sú Poruba
a Veselí nad Moravou. V nedeľu 5. februára sa predstavia v Česku
– v Zline a o 2 týždne privítajú doma Porubu.
n BASKETBALISTI NA ŠPICI
Druholigovým basketbalistom 1. BK Michalovce sa darí. Po skončení
prvej časti viedli tabuľku s 22 bodmi. V odvete už dvakrát vyhrali.
Najprv doma porazili Levoču 98:61 (54:32) a vyhrali nad Humenným vysoko 101:60 (52:26). Majú teraz 24 bodov a sú naďalej na špici
tabuľky. V sobotu 4. februára v telocvični Gymnázia Pavla Horova
v Michalovciach privítajú o 16. hod. celok Abovia Košice.
ka

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v objektoch na:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)
Ul. partizánskej č. 23 v Michalovciach
(budova Služieb mesta Michalovce, s.r.o.)
J) Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných
návrhov v hmotnoprávnej lehote, 21. februára 2012 do 12.00 hod.,
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.
michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
zverejňuje zámer

podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
zmien a doplnkov

prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:

3 ks stĺpov VO za účelom umiestnenia 3 ks informačných tabúľ o rozmeroch 1200 x 800 mm/ 1 ks tabule, nachádzajúce sa v Michalovciach,
v nasledovných lokalitách:
n stĺp VO Humenská cesta
n stĺp VO Sobranská cesta
n stĺp VO Ulica Hviezdoslavova
Minimálna cena v súlade s VZN č.101/2007 za 1 ks informačnej tabule
je 110,54 €/m2/ročne. Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote do 21. februára
2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Gymnázium Pavla Horova

Masarykova 1, 071 79 Michalovce
zverejňuje zámer

podľa §9a ods.1, písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov

Prenájom vymedzenej časti plochy o výmere 1,5 m²
na stene vo vstupnom vestibule Gymnázia Pavla Horova
na Ul. Masarykovej č. 1 v Michalovciach
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 10. 2. 2012 do 15.00 hod., sú zverejnené na internetovej stránke
www.gphmi.sk, internetovej stránke KSK Košice a úradnej tabuli KSK.
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