
Oznamujeme všetkým, 
ktorí majú záujem 

o knihu 
Kresťanstvo 

v dejinách Zemplína, 

že uvedenú knihu si môžu 
kúpiť na Mestskom úrade 

Michalovce, 
v turisticko-informačnej 

kancelárii. 
Zborník obsahuje 

poznatky o dejinách 
kresťanstva na Zemplíne 

a je prvým sumarizačným 
dielom na našom 
bohatom území

Michalovčan
R O Č N Í K  X X I I I ,  Č Í S L O  1 0

Dvojtýždenník občanov Michaloviec
Z D A R M A P I A T O K ,  11 .  M Á J  2 0 1 2 

Ak prvé tri ročníky nasledova-
li každý rok po sebe, od roku 2000 
sa stretávajú v Michalovciach ma-
liari a sochári každé dva roky, aby 
zanechali budúcim generáciám 
cenné svedectvo o dobe a kul-
túre Zemplína. Vo svojej tvorbe 
jedinečným spôsobom zachycujú 
krásu a pestrosť Zemplína, ktorú 
my už bežne prehliadame. Na 
tomto jubilejnom desiatom roč-
níku Medzinárodného maliar-
skeho a sochárskeho sympózia 
sa stretáva pätnásť maliarov a päť 
sochárov z Česka, Poľska, Ukraji-
ny, Ruska, Maďarska a Slovenska, 
aby tu načerpali inšpiráciu a svo-
jimi dielami pohladili dušu náv-
števníka. V programe nechýbalo 
prijatie primátorom mesta  Vilia-
mom Zahorčákom, ktorý hosťom 
priblížil život mesta a jeho ďalšie 
napredovanie. Nechýbali dialógy 
o kultúre a kultúrnych aktivitách 
mesta, spoločné foto, ktoré bude 
tvoriť súčasť bulletinu X. ročníka 
medzinárodného maliarskeho 
a sochárskeho sympózia a pre-
zentácia mesta prostredníctvom 
rôznych propagačných materiá-
lov, ktoré umelci obdržali. Veľ-
kým prekvapením pre mnohých 

bola publikácia o T. J. Mousso-
novi, maliarovi Zemplína, ktorú 
vydalo Mesto Michalovce v záve-
re minulého roka pri príležitosti 
100. výročia príchodu maliara  
do Michaloviec. Nadchla ich 
svojím rozsahom, množstvom 
zobrazených diel a inšpirovala... 
Túto publikáciu dostal ako dar-
ček každý umelec.

Dvadsať účastníkov tohtoroč-
ného plenéra absolvovalo Špa-
cirki po varošu, obdivovalo krá-
sy prírody – Zemplínsku šíravu, 
Vinné jazero, Morské oko a nav-
štívili aj najkrajšie mesto Sloven-
ska za rok 2011 a zároveň mesto 
zaradené do zoznamu UNESCO 
- Bardejov. Fotoaparáty cvakali 
ostošesť, nakoľko chvíle strávené 
či už v historickej radnici, v ba-
zilike sv. Egídia alebo aj v skan-
zene v Bardejovských kúpeľoch 
by z mysle rýchlo vyprchali, ale 
pohľad na fotografiu oživí čas. 

Toto nevšedné umelecké 
stretnutie poľských, českých, rus-
kých, ukrajinských, maďarských 
a slovenských maliarov a sochá-
rov a ich tvorba je výrazom ra-
dosti z maliarskej či sochárskej 
práce, kompozíciou farebných 

tónov, z ktorých vyžaruje láska, 
nádej a porozumenie v stvárnení 
duchovných a prírodných krás 
nášho domova.

Odborným garantom pri 
všetkých doterajších sympóziách 
je naša michalovská maliarka 
Ľudmila Krausová - Lakomá. Or-
ganizačne plenér zabezpečovalo 
mestské kultúrne stredisko, ktoré 
pre maliarov ponúkalo aj potul-
ky po meste, regióne a exkurzie 
po kultúrnych a historických 
pamiatkach. To všetko prispie-
valo k ich umeleckej kreativite. 
Niektorí sú v Michalovciach pr-
výkrát, iní už tu boli aj tri razy. 
Očarení sú mestom a ľuďmi. Veď 
nie nadarmo sa hovorí, že kto sa 
raz  vody z brehov Laborca napi-
je, ten sa sem musí vrátiť. 

Výstavu diel umelcov z jubilej-
ného desiateho sympózia si môže-
te pozrieť v Malej galérii Mestské-
ho kultúrneho strediska v Micha-
lovciach do konca mája 2012.

Organizátori veria, že sym-
pózium i výstava budú nepo-
chybne obohatením kultúrne-
ho života nášho mesta i celého 
Zemplína.

mit  

JubileJný maliarsky 
a sochársky plenér
mesto michalovce a mestské kultúrne stredisko v michalovciach 
v tomto roku zorganizovali už X. ročník medzinárodného maliarskeho 
a sochárskeho sympózia. pri jeho zrode v roku 1996 stál vtedajší primátor 
ing. ladislav ebský a odvtedy v tejto príťažlivej aktivite pokračujú 
aj nasledujúci primátori.

MsKS, Mestská polícia 
a Mládežnícke zastupiteľstvo 

Michalovce
vás pozývajú na

 prednášku 

Obchodovanie 
s ľuďmi

15. 5. 2012
9.00 hod.

Malá sála MsKS

Hlavne u detí obľúbená akcia 
ani tento rok neobíde michalov-
ský kaštieľ. Podľa minuloročné-
ho vzoru programu Dňa múzeí 
sa múzejníci snažia aj tento rok 
pripraviť pre návštevníkov zau-
jímavý program, ktorý by zaujal 
všetky vekové kategórie. Tento 
ročník sa ponesie v duchu slo-
vanských tradícií. 

Nádvorie kaštieľa sa naplní 
množstvom atrakcií. Slovanské 
hry, pečené prasa a iné slovanské 
pochúťky, jazda na koni, maľo-
vanie slovanských symbolov na 
tvár, zlaňovanie, pirátska sieť, 
hojdačka, trampolíny a výroba 
zvieratiek z balónov pre malé 
ratolesti budú určite aj tento rok 
lákadlom. V obnovených pivnič-
ných priestoroch kaštieľa budú 
mať vekovo starší záujemcovia 
možnosť ochutnať odrody vín 
zo sobranskej oblasti. Predstaví 
sa hrnčiar s ukážkou točenia na 
hrnčiarskom kruhu a hrnčiar-
skymi výrobkami, tkáčka pred-
vedie techniku tkania na kros-
nách, včelár odprezentuje svoje 
výrobky z vosku a včelárske pro-

dukty. Mútenie masla a proces 
jeho výroby spolu s prezentáciou 
slovanských sekier doplní ponu-
ku spomínanej uličky remesiel.

Počas celého popoludnia bude 
návštevníkov hudobne sprevá-
dzať hlavný hosť programu Mi-
roslav Žiarislav Švický a Bytosti. 
V ich réžii prebehne aj workshop 
divotancov. Vrcholom programu 
budú dve divadelné predstavenia. 
Bábkové divadlo z Košíc sa pred-
staví hrou Aucassin a Nicoletta. 
Táto produkcia bude realizova-
ná v rámci projektu Francúzska 
legenda na slovenskej gotickej 
ceste v programe KSK – Terra In-
cognita. Pre mimoriadny úspech 
divadlo KĽUD z Kladzian zopa-
kuje svoju vydarenú Bohovskú 
komédiu o slovanských bohoch.

Expozičné priestory Zemplín-
skeho múzea budú voľne prístup-
né počas priebehu celej akcie. 

Veríme, že spoločne prežime 
nezabudnuteľný deň v priestoroch 
michalovského kaštieľa. Bližšie 
informácie nájdete na stránke 
www.zemplinskemuzeum.sk

Mgr. Martin Urban

medzinárodný deň 
múzeí v michalovciach
V nedeľu 20. mája 2012 sa pri príležitosti 
medzinárodného dňa múzeí opäť otvoria brány 
pre všetkých záujemcov, ktorí chcú stráviť 
príjemné popoludnie v areáli Zemplínskeho 
múzea v michalovciach. 

Olympijská pochodeň zavítala do nášho mesta 7. mája a spolu s bežeckým konvojom ju na Námestí oslobodi-
teľov prevzali primátor Viliam Zahorčák a predseda Olympijského klubu Michalovce Jozef Uchaľ. Počas niekoľ-
kých hodín pobytu olympijskej štafety v Michalovciach na tribúne prebiehal bohatý kultúrny program žiakov 
michalovských základných škôl a základnej umeleckej školy a autogramiáda s michalovskými olympionikmi. 
Slovenský olympijský výbor chce využiť štafetu s ohňovým posolstvom na propagáciu tak Olympijských hier 
v Londýne, ako aj olympizmu ako takého, predovšetkým medzi deťmi a mládežou.                    Foto a text: ivpa

Čakanie na vystúpenie bolo pre malé speváčky napínavé.

Súťažilo sa v dvoch kolách – spev ľudo-
vých piesní a spev moderných piesní. Porota 
zložená z učiteľov Základnej umeleckej školy 
v Michalovciach a zástupcov odboru školstva 
určila poradie víťazov takto: V speve ľudo-
vých piesní prvenstvo získala Noemi Knežová 
z MŠ, Okružná 19, druhé miesto Dávid Novák 
z MŠ, Leningradská 1 a tretiu priečku obsadili 
dvaja speváci Miriam Styrančáková z MŠ, Va-
janského 5 a Idka Mareková z MŠ, Masaryko-
va 30. V speve moderných piesní pomyselnú 
zlatú medailu si odniesla Sára Cenknerová 
z MŠ, Ul. Švermu, striebornú priečku obsadil 
Richard Čornej z MŠ, Vajanského 5 a na tre-
tiu priečku sa postavili Saška Fedorová z MŠ, 
Školská 5 a Miriam Petrejčíková z MŠ, Masa-
ryková 30. Cenu poroty získali Emma Potocká 
z MŠ, Okružná 19 a Želmíra Jakubocová z MŠ, 
F. Kráľa 78. Všetkým oceneným gratulujeme.

slávik v materskej škole
Tretieho mája sa v materskej škole na okružnej ulici uskutočnil ďalší 
ročník speváckej súťaže pre tých najmenších – slávik v materskej škole. 
Zúčastnilo sa ho osemnásť detí z michalovských materských škôl a každé 
z nich preukázalo nie len obdivuhodný talent, ale aj veľkú dávku odvahy. 

Po roku sa podujatie vráti 
16. mája i do Michaloviec. Ulice 
a námestie pešej zóny bude zno-
va plné pohybových a zábavných 
aktivít. Súčasťou bude tak ako 
v minulom roku i nonstop beh na 
bežeckom páse, pričom ubehnutá 
vzdialenosť bude vďaka pomoci 
generálneho partnera prepočítaná 
na finančnú podporu pre vybranú 
inštitúciu. Každý zdolaný kilome-
ter na páse má tak hodnotu 33 

EUR, k čomu sa pripočíta i výnos 
z predaja štartovných čísel.

Keďže pomoc iným, je jed-
ným zo základných motívov 
podujatia, aj v tomto roku bol 
spomedzi uchádzačov, ktorí sa 
zapojili do Grantového prog-
ramu „Vyhráva jeden pomáha 
každý“ a predložili svoj projekt, 
vybraný subjekt, ktorému popu-
tuje z podujatia VSE CITY RUN 
finančný výťažok.

V Michalovciach to bude Ma-
terská škola na Vajanského ulici 
č. 5. Ide o päťtriednu materskú 
školu so štyrmi klasickými trie-
dami a jednou triedou pre deti 
so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami. Materská 
škola sa do grantového progra-
mu zapojila projektom s názvom 
„Každé dieťa ma šancu na kvalit-
nejší život“.

ts

Vse ciTy run aj v roku 2012
aj v roku 2012 prináša spoločnosť progress promotion košice spolu s generálnym 
partnerom Východoslovenskou energetikou, a.s. do miest východného slovenska 
sériu charitatívnych bežeckých podujatí nesúcich názov Vse ciTy run. 



�
Víťazom súťažnej fotografickej 
výstavy AMFO 2012, ktorú or-
ganizovalo Zemplínske osvetové 
stredisko v Michalovciach, sa stal 
v kategórii farebná fotografia, ka-
meraman mestskej televízie Mis-
tral a náš bývalý spolupracovník 
(redaktor novín Michalovčan) 
Stanislav Orolin. Do aktuálneho 
ročníka sa prihlásilo len 10 auto-
rov s 36 fotografiami. Farebnou 
fotografiou zaujal porotu najviac 
Stano Orolin, ktorý v lete chystá 
svoju vlastnú výstavu. Fotogra-
fovaniu sa venuje už od roku 
1975. Postupne sa od fotoapará-
tu dostal ku kamere a napokon 
do televízie. Jeho objektív najviac 
zachytáva prírodu, krajinky, de-
taily. V kategórii čiernobielych 
fotografií zvíťazil Juraj Čičatko.

Štruktúra aktivít každej samosprávy je viacvrstvová. Od bežnej 
operatívnej činnosti zabezpečujú aj každodenný chod úradu až po 
strategické rozhodnutia. Rytmus potrieb, činností, rozhodnutí, aktivít 
a zmien sa odvíja od konkrétnych podmienok toho ktorého mesta alebo 
obce.  Aktívnym prvkom sú jeho občania. Ich spokojnosť alebo nespo-
kojnosť je hybným motorom každej dobre fungujúcej samosprávy. 

Ako sa dopracovať k poznaniu názorov, nie je jednoduché. Využíva-
me rôzne ankety, bežné stretnutia s občanmi, no aj cielené verejné stret-
nutia s občanmi. V meste sa konali od 16. apríla do 28. apríla po jed-
notlivých volebných obvodoch. Každý, kto sa aktívne zaujíma o dianie 
v meste, mal možnosť zúčastniť sa ich. Dominovali problematika z bez-
prostredného okolia bydliska občanov, stav parkovísk, chodníkov, ciest, 
verejnej zelene. Zrealizované investičné aktivity sú určite inšpiráciou 
k podobnému postupu všade. Často táto snaha riešiť veci vedie k netr-
pezlivosti, až k obviňovaniu predstaviteľov mesta zo slabého záujmu. Je 
potrebné si aj tu uvedomiť, že objem prác je priamo závislý od prostried-
kov, ktoré má samospráva k dispozícii. Pritom musia ostať prostriedky aj 
na udržanie bežného chodu života mesta. Ak si niekto pozrie fotografie 
z Michaloviec, len spred dvoch rokov, nájde zmeny k lepšiemu v mno-
hých lokalitách mesta. Mnohé rekonštrukcie prebiehajú cielene nielen 
na úpravy povrchov a bezbariérovosť, ale v súčinnosti so správcami sietí 
pod povrchom. Takáto stratégia vedie k preventívnemu zamedzovaniu 
nechcených rozkopávok pre poruchy na sieťach. Aktuálne popri prípra-
ve rekonštrukcie Sídliska Juh prebieha rekonštrukcia ulice Pasáž. Po nej 
nasledujú Ulice Sama Chalupku a Duklianska. Na poslednom mestskom 
zastupiteľstve bolo odsúhlasené pomenovanie okružných križovatiek. Aj 
tu mesto postupovalo v zmysle najčastejších návrhov občanov.

Predmetom prerokovania bola aj zmena územného plánu mesta. 
Mestské zastupiteľstvo neodsúhlasilo zmenu lesa Biela hora za staveb-
né parcely. Zmenu požadovali vlastníci lesa. V zastupiteľstve prevládol 
názor, že uvedená lokalita je pre život v meste hodnotená ako „ pľúca 
mesta“ . Jej premena na stavebné parcely by zhoršila životné podmienky 
v meste. Už premena z lesoparku na hospodársky les, vyvolaná vlast-
níkmi, viedla k značne negatívnym zmenám v uvedenom priestore.

Mesto sa bude meniť v zmysle potrieb občanov. Ak sa v ňom budú 
dobre cítiť naši občania, stane sa atraktívne aj pre turistov, ktorí ho nav-
štívia. Spojené nádoby s turistickými ambíciami sú ďalším produktom, 
o ktorý je potrebné sa usilovať.

Preto zveľaďujme naše mesto pre seba a nasledujúce generácie.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora mesta

z pera viceprimátora

Premeny mesta v čase
aktivity primátora
30. 4. a 1. 5.     účasť na podujatiach Jarného jarmoku
2. 5.  prijatie účastníkov Medzinárodného maliarskeho 
 a sochárskeho sympózia
3. 5.  otvorenie speváckej súťaže detí materských škôl
4. 5.  porada primátora
5. 5.  účasť na regionálnej súťaži v hasičskom športe
7. 5.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
7. 5.  prijatie zástupcov SOV a prevzatie olympijskej štafety
7. 5.  účasť na pietnom akte kladenia vencov
9. 5.  tlačová beseda k podujatiu VSE City RUN
9. 5.  vernisáž výstavy diel z maliarskeho plenéra
10.5.  pracovné stretnutie s predstaviteľmi Armády SR
10.5.  rokovanie zástupcov zemplínskych regionálnych združení
 ZMOS

z pirka Andriša zo Straňan
Už davno nebulo čuc teľo chvaľeňa pre našo Technicki službi jak 
totu jar. Ňit še čomu čudovac, dobra robota še sama chvaľi. Stači 
še popatrac choč na chtori mesto u našim prešumnim varošu. Krem 
inšoho dali do porjatku i Sztarayovu kertu. Zos Bilu huru, pľuca 
varoša. Chto bi sebe podumal, že u nej teľo vzacnich drevinov.
Sušid Mižo Rašpeľ henadi narachoval, že tam mame bajočko 60 
sorti. Dubi – šarlatovi, bukovi, žoltkasti, bili agat, ješeň americ-
ki i štihľi. Kus pomeňej ihličanov: smrek običajni, japonska sofora 
či tis običajní. Ňeznam skadzi še doznal, že v kerce mame aj 370-
ročni dub ľetni. Do kerti patra už ľem dajaki hušličkare, co bi po-
obedze cez soboti a ňedzeľe, tak jak dakedi, sprijemňili varoščanom 
život u ľece. Dachtori bi sebe može aj zatancovaľi. Ňeznam, či bi 
bulo do tanca aj tim našim dochodcom, co bivaju u varošskich 
domovoch. Išce dobre, že toto zvišeňe poplatkov za bivaňe nezišlo 
zos hlavov našich radňich na varošskej chiži, ale tich u Bratislave, 
co me ich heňadi voľiľi. Gu tej našej Kerce už chibuje ľem lauka 
prik Laborec pre pešich zos straňanskej strani od bitovkoch zos uľi-
ci Nad Laborcom, chtora bi poslužila pre mamički z dzecočkami, 
i pre tich, co ucekaju gu autobusom na autobusku. Jedni partajňici 
ju už maľi u svojim programe pred voľbami vibudovac, aľe dajak 
z toho zišlo, choč me jich zvoľiľi. Ňigda ňebudze čista dokonalojsc, 
co ľudze zrobja. Placi to i pre našo technicki službi, naj mi preba-
ča: kec pri vispravovaňi dzirov na varošskich uľicov virežece zos 
mašinu asfalt, zaplatajce dziri takoj z novim asfaltom, naj ňestoja 
otvoreni aj dva dňi! Bo jak do nich nažeňme zo svoju embečku, 
ta bars cerpja jej spodňi partije.
Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.

zvieratká na adopciu
Jimmy   

 

veľmi priateľský asi 3 ročný psík, 
pravdepodobne kríženec kopova. 
Na koho sa naviaže, stáva sa 
doslova jeho príveskom. Jimmy má 
hygienické návyky, hodí sa do bytu, 
alebo domu s prístupom dnu, má rád 
deti, dobre vychádza s inými sučkami 
aj psami. Podmienkou adopcie 
je podpísanie adopčnej zmluvy 
a uhradenie adopčného poplatku.  
Kontakt: 0908 667 858
                 utulokmi@gmail.com

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.

or slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
v spolupráci so strednou zdravotníckou školou 
v michalovciach vás pozýva na 

Dni oTVorených DVerí, 
14. – 18. mája 2012 od 8.00 hod. – 13.00 hod.

Študenti sZŠ budú poskytovať v priestoroch or sZZp 
michalovce masáže a vonku pred budovou starého 
súdu budú merať cukor, tuky a krvný tlak.

V dňoch 9. až 15. mája vykoná 
Mestká polícia Michalovce pre-
ventívno - výchovnú akciu pre ma-
jiteľov psov v uliciach nášho mesta. 
Službukonajúce hliadky MsP sa 
počas týchto dní zamerajú na do-
držiavanie VZN č. 91/2006 o pod-
mienkach držania psov na území 
mesta Michalovce. Pri kontrole 
budú vyžadovať všetky náležitosti, 
ako ukladá predmetné VZN. Tých 
,,psičkárov“ a ich miláčikov, ktorí 
budú mať všetky náležitosti v po-
riadku odmenia maškrtou, pre 
tých ktorí porušia pravidlá chovu, 
majú pripravené červené kartičky 
s výstrahou, kde sú uvedené hlav-

né zásady chovu a držania psa. To 
znamená, že počas týchto dní to 
bude výnimočne bez sankcií. Cie-
ľom tejto akcie je pôsobiť na ne-
disciplinovaných chovateľov psov, 
aby si uvedomili, že v meste žijú 
aj ostatní ľudia, ktorí sa právom 
domáhajú toho, aby detské ihriská, 
chodníky, či ostatné verejné pries-
transtva neboli plné exkrementov, 
a taktiež aby sa nemuseli obávať, že 
na nich zaútočí voľne pobehujúci 
pes. Veríme, že aj takouto aktivitou 
MsP prispeje k spokojnosti a neru-
šenému životu v meste.

JUDr. Dušan Šanta,
náčelník MsP

psičkári pozor!

Základná zmena sa týka účas-
ti občana na úhrade za sociálnu 
službu. Zákon v ods. 2 § 72 zák. č. 
448/2008 Z. z. v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon) stano-
vuje, že verejný poskytovateľ určí 
úhradu za sociálne služby stano-
vené v § 34-41 zákona (v našom 
prípade ide o zariadenie pre seni-
orov, zariadenie opatrovateľskej 
služby a opatrovateľskú službu) 
tak, aby suma za sociálnu služ-
bu bola najmenej vo výške 50 % 
priemerných ekonomicky opráv-
nených nákladov spojených s po-
skytovaním tejto sociálnej služby.

Mestské zastupiteľstvo rozhod-
lo, že stanoví úhrady na najnižšej 
úrovni, ktorú jej umožňuje zá-
kon, t.j. na úrovni 50 %, ale aj toto 
rozhodnutie silne zasiahne tých, 
ktorí sú na tieto služby odkázaní. 
Chceme poukázať na skutočnosť, 
že napriek percentuálne vyššiemu 

navýšeniu, ostávajú úhrady za so-
ciálne služby jednými z najnižších 
na Slovensku. Vyššie percentuálne 
navýšenie je spôsobené tým, že 
naše mestské zastupiteľstvo do-
teraz pristupovalo k úhradám za 
sociálne služby veľmi citlivo a pri-
hliadalo na možnosti našich užíva-
teľov uhrádzať tieto služby. Mest-
ské zastupiteľstvo využilo aj teraz 
svoje možnosti a odložilo účinnosť 
VZN týkajúce sa terénnej opatro-
vateľskej služby do 30. augusta 
2012, aby občania využívajúci túto 
službu mali dostatok času prispô-
sobiť sa novým okolnostiam.

Mesto využíva tento čas na 
informovanie  širokej verejnosti 
o týchto zmenách. V budúcom 
čísle vás budeme informovať 
o zmenách, týkajúcich sa jednot-
livých sociálnych služieb, ktoré 
Mesto poskytuje.

OSV MsU

odbor sociálnych vecí 
informuje
mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 
24. apríla prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné 
nariadenie o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste 
michalovce (ďalej budeme používať len VZn). Tým 
si mesto splnilo povinnosť, ktorú mestu uložil zák. 
č. 50/2012 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1. marca 2012.

Koncom apríla sa uskutoč-
nilo regionálne kolo v poradí už 
siedmeho ročníka súťaže Mladý 
Európan. Ako vždy, organizovalo 
ho Informačné centrum Europe 
Direct, ktoré už ôsmy rok hostí 
Regionálne poradenské a infor-
mačné centrum v Trebišove. Zá-
ujem o účasť v súťaži bol i tento 
rok mimoriadny, prihlásilo sa do 
nej 18 družstiev z celého  Zem-
plína. Vzhľadom na obmedze-
né kapacity bolo však do súťaže 
možné zaradiť iba desať družstiev 
v poradí, v akom sa prihlásili.

Nie prvýkrát si víťazstvo 
vybojovali v napätom závere 
tretiačky z Gymnázia Pavla Ho-
rova v Michalovciach v zložení: 
Katarína Tchuríková, Pavlína 
Plišková a Tatiana Krčmáriko-
vá, ktoré do súťaže priviedla 
PaedDr. Vasiľková. Mimoriad-
ne zdatnými súpermi však boli 
i žiaci z Gymnázia zo Stropkova 
a Obchodnej akadémie v Tre-
bišove. Víťazky sa zúčastnia na 
začiatku júna celoštátnej súťaže 
v Tatrách. 

rpic

Dievčatá z michaloviec 
opäť zvíťazili

Obvodný úrad Michalovce, Mesto Michalovce a Zväz protifašistic-
kých bojovníkov v Michalovciach boli organizátormi pietneho aktu 
kladenia vencov pri príležitosti 67. výročia víťazstva nad fašizmom. 
Spomienková slávnosť sa uskutočnila v pondelok, 7. mája na Cinto-
ríne Červenej armády na Hrádku. Kytičky na hroby padlých vojakov 
prišli položiť aj žiaci Základnej školy na Ulici T. J. Moussona.

Nový ročník súťaže Zeleň 
pre mesto vyhlásila spoločnosť 
Orange symbolicky v apríli, 
ktorý je Mesiacom lesov. Eko-
logicky uvedomelí Slováci, ktorí 
sa v období od 25. apríla do 30. 
júna zapoja do súťaže, pripíšu 
za každú uskutočnenú environ-
mentálnu aktivitu – či už to bude 
aktivácia elektronickej faktúry 
alebo odovzdanie mobilného te-
lefónu - na konto svojho mesta 
1 bod. Výhercami sa stane šesť 
miest, respektíve obcí, pre kto-
ré obyvatelia vyzbierali najväčší 
počet bodov. Zelenými mestami 
sa celkovo stanú tri mestá s poč-
tom obyvateľov nad 15 tisíc a tri 
mestá resp. obce do 15 tisíc oby-
vateľov. Víťazné mestá získajú 

hlavnú výhru - 3 300 eur na ná-
kup a výsadbu zelene. 

Jedným z najjednoduchších 
spôsobov ako sa môžu zákazníci 
Orangeu do súťaže zapojiť a prispieť 
tak k ochrane životného prostredia, 
je aktivácia elektronickej faktúry. 
Zákazníci aktiváciou elektronickej 
faktúry získavajú pohodlný pre-
hľad o svojich účtoch. V období 
trvania súťaže majú taktiež príleži-
tosť odovzdať na predajnom mieste 
Orangeu vo svojom meste svoj sta-
rý telefón pri kúpe nového modelu, 
alebo môžu priniesť svoj starý tele-
fón s cieľom jeho likvidácie na päť 
predajných miestach Orangeu, a to 
v Banskej Bystrici, Prešove, Prievi-
dzi, Martine a v Bratislave.

Viac na www.orange.sk/zelen.

Zeleň pre mesto
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foTonáVraTy 
k DVanásTemu Jarnému 
Jarmoku V michaloVciach
prinášame vám fotoreportáž z Jarného jarmoku, ktorý prilákal 30. apríla 
a 1. mája do ulíc a na námestie stovky ľudí. Tohtoročný jarmok obdaroval 
bez rozdielu všetkých návštevníkov nádherným slnečným počasím. Dvanásty 
ročník tradičného Jarného jarmoku sa niesol pod mottom „nesanujme sebe, 
šak ľem raz žijeme“. organizačný výbor jarmoku pripravil pre obyvateľov 
aj návštevníkov pestrý program, kde si každý našiel niečo pre seba. 
nechýbala súťaž vo varení kotlíkového guľášu, stavanie mája, preteky v love 
rýb, maratón, jazdecké preteky, tanečné a hudobné vystúpenia. 
Tri jarmoky do roka nám závidia obyvatelia nejedného slovenského mesta. 
Jarni jurmarok býva predzvesťou radostnej májovej nálady. Jazdecké preteky – Jarná cena Michaloviec sú jedným z vrcholov jarmočných podujatí. Ušľachtilosť koní, 

jazdecké majstrovstvo pretekárov, výborná organizácia a zaujímavé ceny prilákali davy divákov.

Dvanásti jarni jurmarok otvorili predseda organizačného výboru MUDr. 
Benjamín Bančej a primátor nášho mesta Viliam Zahorčák. V kultúr-
nom programe sa predstavili Klubovanka a Mihaľovske nevesti i beťare.

Stavanie mája v podaní folklórneho súboru Zemplín prilákalo na Ná-
mestie osloboditeľov množstvo divákov. Hosťom podujatia bol aj pred-
seda Národnej rady SR Pavol Paška.

Program jarmoku vyvrcholil v prvý jarmočný deň vystúpením súboru 
Zemplín a hudobnej skupiny Žobráci. Tanečníci a muzikanti rozveselili 
všetkých – malých aj veľkých, bez rozdielu veku.

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia 
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24. 4. 2012,
OBChODNÚ veRejNÚ sÚŤaŽ
na odpredaj nehnuteľnosti - pozemku p.C-KN č. 985/2, záhrady 
o celkovej výmere 174 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, 
ktorá je vo vlastníctve Mesta Michalovce:
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky 
vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasova-
teľa v termíne do �8. mája �01� (pondelok), do 1�.00 hod (hmotno-
právna lehota) v zalepenej obálke s označením: “Pozemok na Duk-
lianskej ul. - NeOTvÁRaŤ“

Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú v plnom znení 
uverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo 
vstupnom vestibule Mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30, 
na elektronickej tabuli na internetovej stránke Mesta www.michalovce.
sk, v dvojtýždenníku Michalovčan a informácie dostanete aj na č. tel.: 
056/6864281 - Ing. Jasovský.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

ZveRejňuje
podľa ustanovenia § 9a. a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku mesta, 
v znení neskorších zmien a doplnkov
ZÁMeR Na PRIaMy PReNÁjOM NehNuTeĽNOsTI:
Pozemku p. C-KN č. 1568/2, do výmery 370 m2 , k. ú. Stráňany,
za účelom úpravy a užívania ako zelená a odstavná plocha. 
Ročné nájomné za 1 m2 pozemku v súlade so Všeobecne záväzným na-
riadením mesta č. 101/2007 je minimálne 0,22 €.
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet prenájmu 
v zalepenej obálke s vyznačením „Priamy prenájom“ na adresu Mes-
ta Michalovce v termíne do �0. mája �01� (streda), do 1�.00 hod. 
s tým, že ponúkaná cena nesmie byť nižšia ako cena určená VZN 
č.101/2007. 

Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti – pozemkov budú 
poskytnuté prostredníctvom MsÚ Michalovce – odbor hospodárenia 
s majetkom, Nám. slobody č. 1, Michalovce u referenta OHsM – Valéria 
Čechová, č. tel.: 056/6864280. Znenie zámeru a lehota na predkladanie 
cenových ponúk sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na 
internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

ZveRejňuje
podľa ustanovenia § 9a. a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku mesta,  
v znení neskorších zmien a doplnkov
ZÁMeR Na PRIaMy PReNÁjOM NehNuTeĽNOsTI:
Pozemku p. C-KN č. 914/2, o výmere 14,10 m2, k.ú. Michalovce
nachádzajúci sa na Jaroslavskej ulici v Michalovciach  
účel využitia: výloha predávaného tovaru s prístreškom.
Ročné nájomné za 1 m2 pozemku v súlade so Všeobecne záväzným na-
riadením mesta č. 101/2007 je minimálne 11,05 €.
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet prenájmu v za-
lepenej obálke s vyznačením „Priamy prenájom - pozemok“ na adresu Mes-
ta Michalovce v termíne do �0. mája �01� (streda), do 1�.00 hod. s tým, 
že ponúkaná cena nesmie byť nižšia ako cena určená VZN č.101/2007. 

Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti – pozemkov budú 
poskytnuté prostredníctvom MsÚ Michalovce – odbor hospodárenia 
s majetkom, Nám. slobody č. 1, Michalovce u referenta OHsM – Valéria 
Čechová, č. tel.: 056/6864280. Znenie zámeru a lehota na predkladanie 
cenových ponúk sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na 
internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Podvihorlatský maratón, jeho 28. ročník, sa pre mnohých účastníkov 
stane nezabudnuteľným nielen kvôli mimoriadne teplému počasiu, 
ale aj vďaka srdečnému prístupu povzbudzujúcich, ktorí sa snažili byť 
pretekárom nápomocní pri ich zvládaní 42-kilometrovej trate.
Tento ročník bol určite výnimočný aj pre jeho víťaza Anatoliya Malyy-
ho, ktorý na maratónskej trati debutoval s dosiahnutým časom 2:45,32, 
ale aj pre nášho domáceho „matadora“ Vladimíra Hirjaka (3:35,45), 
pre ktorého bol tento domovský maratón 80-tym v jeho bežeckej karié-
re. Najrýchlejšou bežkyňou sa stala Danica Bozová zo Svitu (3:54,41), 
najrýchlejším bežcom michalovsko-sobranskej oblasti už niekoľkýkrát 
Vladislav Lipovský zo Strážskeho (3:12,39).

Súťaživosť a dobrá nálada vládli pri mestskom kultúrnom stredisku, 
kde amatérski kuchári pripravovali dobrotu s rovnakým názvom, 
ale rôznorodými chuťami a vôňami – kotlíkový guľáš.

Druhý jarmočný deň začínal pre deti pri jazierku Baňa skoro ráno, 
kedy štartovala súťaž Otváranie vody v love rýb detí na udicu o Pohár 
primátora mesta.

Ulička umeleckých remesiel ponúkala produkty tradičnej výroby od vý-
myslu sveta – prútené výrobky, drevené produkty, medovinu. Predstavili 
sa pernikári, fujaristi, šperkári, tkáčky.
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vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia 
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24. 4. 2012,
OBChODNÚ veRejNÚ sÚŤaŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce 
(predmet predaja):
stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), postavenej na parcele 
p.č. 3267/24, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN 
č. 3267/18, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 316 m2, vede-
nom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 3267/24, zast. 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 835 m2, vedenom na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 3267/28, zast. plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 2 378 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, 
spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu. 
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky 
vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasova-
teľa v termíne do �8. mája �01� (pondelok), do 1�.00 hod (hmot-
noprávna lehota) v zalepenej obálke s označením: “administratívna 
budova a pozemky na ul. okružnej - NeOTvÁRaŤ “

Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 18. 5. �01�, 
v čase od 10.00 – 10.15 hod. so stretnutím na Mestskom úrade - od-
bor hospodárenia s majetkom (OhsM), Nám. slobody 1, 071 01 Mi-
chalovce, kancelária č. �81 (budova „B“). Podmienky vyhlásenej ob-
chodnej verejnej súťaže sú v plnom znení uverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule Mestského 
úradu na Námestí osloboditeľov č. 30, na elektronickej tabuli na inter-
netovej stránke Mesta www.michalovce.sk, v dvojtýždenníku Michalov-
čan a informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia 
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24. 4. 2012,
OBChODNÚ veRejNÚ sÚŤaŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce 
(predmet predaja):
stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), postavenej na parcele 
p.č. 4950, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. 
(dielňa), postavenej na parcele p.č. 4949, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. 
Michalovce, stavby bez č. súp. (vrátnica), postavenej na parcele p.č. 
4951, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), 
postavenej na parcele p.č. 4952, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalov-
ce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4953, vedenej 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na 
parcele p.č. 4954, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez 
č. súp. (dielňa), postavenej na parcele p.č. 4948, vedenej na LV č. 5157 
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4949, zast. plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 1 372 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, 
pozemku p.C-KN č. 4950, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 609 
m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4951, 
zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 26 m2, vedenom na LV č. 
5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4952, zast. plocha a nádvo-
rie o celkovej výmere 45 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, 
pozemku p.C-KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 
164 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN 
č. 4954, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 119 m2, vedenom 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4948, zast. plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. 
Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4955, zast. plocha a nádvorie o celko-
vej výmere 10 907 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu 
s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
Predmetom predaja nie sú strojné zariadenia, technológia, ani žiaden 
inventár, nachádzajúci sa na prevádzke autoservisu, nakoľko nie sú 
vlastníctvom Mesta Michalovce.
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky 
vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasova-
teľa v termíne do �8. mája �01� (pondelok), do 1�.00 hod (hmotno-
právna lehota) v zalepenej obálke s označením: “autoservis Moča-
rianska - NeOTvÁRaŤ“

Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 17. 5. �01�, 
v čase od 1�.00 – 1�.15 hod. so stretnutím na Mestskom úrade - od-
bor hospodárenia s majetkom (OhsM), Nám. slobody 1, 071 01 Mi-
chalovce, kancelária č. �81 (budova „B“). Podmienky vyhlásenej ob-
chodnej verejnej súťaže sú v plnom znení uverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule Mestského 
úradu na Námestí osloboditeľov č. 30, na elektronickej tabuli na inter-
netovej stránke Mesta www.michalovce.sk, v dvojtýždenníku Michalov-
čan a informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia 
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24. 4. 2012,
OBChODNÚ veRejNÚ sÚŤaŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce 
(predmet predaja):
stavby č. súp. 984, (autoservis Okružná), postavenej na parcele p.č. 4662, 
vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), posta-
venej na parcele p.č. 4663, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby 
bez č. súp. (dielne), postavenej na parcele p.č. 4664/5, vedenej na LV č. 
5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4662, zast. plocha a nádvorie o celko-
vej výmere 1 289 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 
4663, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 92 m2, vedenom na LV č. 
5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4664/5, zast. plocha a nádvorie o cel-
kovej výmere 216 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, novovyt-
voreného pozemku p.C-KN č. 4664/1, zast. plochy a nádvoria o celkovej 
výmere 4210 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na základe určenia GP č. 
35024780-13/2012, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
Predmetom predaja nie sú strojné zariadenia, technológia, ani žiaden 
inventár nachádzajúci sa na prevádzke autoservisu, nakoľko nie sú vlast-
níctvom Mesta Michalovce. Uchádzač sa v návrhu kúpnej zmluvy zavia-
že k bezproblémovému a bezplatnému prístupu k stavbe bez súp. čísla 
(umyvárka), postavenej na parcele p.č. 4661 v k.ú. Michalovce , za úče-
lom jej opravy, údržby, či vykonaniu iných stavebných zásahov. Prihlášku 
do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhlásené 
podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne 
do �8. mája �01� (pondelok), do 1�.00 hod (hmotnoprávna lehota) 
v zalepenej obálke s označením: “autoservis Okružná - NeOTvÁRaŤ“
Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 17. 5. �01�, 
v čase od 10.00 – 10.15 hod. so stretnutím na Mestskom úrade - od-
bor hospodárenia s majetkom (OhsM), Nám. slobody 1, 071 01 Mi-
chalovce, kancelária č. �81 (budova „B“). Podmienky vyhlásenej ob-
chodnej verejnej súťaže sú v plnom znení uverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule Mestského 
úradu na Námestí osloboditeľov č. 30, na elektronickej tabuli na inter-
netovej stránke Mesta www.michalovce.sk, v dvojtýždenníku Michalov-
čan a informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia 
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24. 4. 2012,
OBChODNÚ veRejNÚ sÚŤaŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce 
(predmet predaja):
stavby bez č. súp. (umyvárka), postavenej na parcele p.č. 4661, vedenej 
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,  pozemku 4661, zast. plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 200 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce 
a novovytvoreného pozemku p.C-KN č. 4664/7, zast. plochy a nádvoria 
o celkovej výmere 1 123 m2 v k.ú. Michalovce.
Predmetom predaja nie sú strojné zariadenia, technológia ani žiaden 
inventár nachádzajúci sa na prevádzke autoumyvárky, nakoľko nie sú 
vlastníctvom Mesta Michalovce. Prihlášku do obchodnej verejnej sú-
ťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhlásené podmienky OVS, je po-
trebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do �8. mája �01� 
(pondelok), do 1�.00 hod (hmotnoprávna lehota) v zalepenej obál-
ke s označením: “autoumyvárka Okružná - NeOTvÁRaŤ“

Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 17.05.�01�, 
v čase od 8.00 – 8.15 hod. so stretnutím na Mestskom úrade - odbor 
hospodárenia s majetkom (OhsM), Nám. slobody 1, 071 01 Micha-
lovce, kancelária č. �81 (budova „B“). Podmienky vyhlásenej obchod-
nej verejnej súťaže sú v plnom znení uverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule Mestského úradu 
na Námestí osloboditeľov č. 30, na elektronickej tabuli na internetovej 
stránke Mesta www.michalovce.sk, v dvojtýždenníku Michalovčan a in-
formácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia 
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24. 4. 2012,
OBChODNÚ veRejNÚ sÚŤaŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce 
(predmet predaja):
odpredaj bytov (vrátane podielov na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu) a spoluvlastníckych podielov k pozemku, v bytovom 
dome „I“ č. súp. 1884 nachádzajúcom sa na parcele p.C-KN č. 2970, vedenom 
na LV č. 10439 v k.ú. Michalovce, pre byty nachádzajúce sa vo vchode č. 1:
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhláse-
né podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do 
�8. mája �01� (pondelok), do 1�.00 hod (hmotnoprávna lehota) v zalepe-
nej obálke s označením: “Bytový dom na ul. prof. hlaváča - NeOTvÁRaŤ“

Začiatok obhliadky predmetu ponuky sa stanovuje na 17. 5. �01�, 
v čase od 9.00 – 9.15 hod. so stretnutím na Mestskom úrade - odbor 
hospodárenia s majetkom (OhsM), Nám. slobody 1, 071 01 Micha-
lovce, kancelária č. 190 (budova „B“). Podmienky vyhlásenej obchod-
nej verejnej súťaže sú v plnom znení uverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule Mestského úradu 
na Námestí osloboditeľov č. 30, na elektronickej tabuli na internetovej 
stránke Mesta www.michalovce.sk, v dvojtýždenníku Michalovčan a in-
formácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864190 – JUDr. Danko.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia 
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24. 4. 2012,
OBChODNÚ veRejNÚ sÚŤaŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
stavby č. súp. 1919 (budova Mestskej polície Michalovce), postavenej na 
parcele p.č. 984, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN 
č. 984, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 274 m2, vedenom na LV 
č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 985/1, zast. plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 203 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce.
Predmetom predaja nie je žiaden inventár nachádzajúci sa v budove mest-
skej polície. Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať 
všetky vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasova-
teľa v termíne do �8. mája �01� (pondelok), do 1�.00 hod. (hmotnopráv-
na lehota) v zalepenej obálke s označením: “Budova mestskej polície - Ne-
OTvÁRaŤ“. Mesto Michalovce si vyhradzuje právo odstúpiť kúpnopredajnú 
zmluvu s úspešným uchádzačom tejto OVS na príslušnú správu katastra 
za účelom jej zavkladovania, po presťahovaní mestskej polície do nových 
priestorov, najneskôr do 06/2013. Začiatok obhliadky predmetu ponuky 
sa stanovuje na 18. 5. �01�, v čase od 8.00 – 8.15 hod. so stretnutím 
na Mestskom úrade - odbor hospodárenia s majetkom (OhsM), Nám. 
slobody 1, 071 01 Michalovce, kancelária č. �81 (budova „B“). Podmien-
ky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú v plnom znení uverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule 
Mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30, na elektronickej tabuli na 
internetovej stránke Mesta www.michalovce.sk, v dvojtýždenníku Michalov-
čan a informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

vyhlasuje
podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia 
MsZ v Michalovciach č. 157, zo dňa 24. 4. 2012,
OBChODNÚ veRejNÚ sÚŤaŽ
na odpredaj novovytvorených pozemkov p.C-KN č. 1837/257 o celko-
vej výmere 60 m2 a p.C-KN č. 1837/258 o celkovej výmere 46 m2 v k.ú. 
Michalovce, ktoré vznikli určením geometrického plánu č. 36582972-
214/2011, za účelom rozšírenia prídomových záhradok
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky 
vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa 
v termíne do �8. mája �01� (pondelok), do 1�.00 hod (hmotnopráv-
na lehota) v zalepenej obálke s označením: “Pozemky p.č. 18�7/�57, 
�58 v k.ú. Michalovce - NeOTvÁRaŤ“

Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú v plnom znení uverej-
nené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom 
vestibule Mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30, na elektronickej 
tabuli na internetovej stránke Mesta www.michalovce.sk, v dvojtýždenníku 
Michalovčan a informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Jasovský.

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, fasády objektu na Nám. 
osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (budova Zlatý býk)
Podmienky, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
1.  Ponúknuť výšku ročného nájomného za prenájom fasády, bez započí-

tania platieb za prevádzkové výdavky, výdavky na údržbu fasády a služ-
by spojené s užívaním fasády - platby za tieto výdavky budú platbami 
navyše a budú predmetom samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb, 
ktorú je súťažiaci povinný uzatvoriť s poskytovateľom týchto služieb.

2.  Musia byť dosiahnuté minimálne sadzby za prenájom nebytových pries-
torov, stanovené Všeobecne záväzným nariadením č. 101/2007 (VZN č. 
101/2007 je zverejnené na internetovej stránke mesta www.michalovce.sk). 

Ďalšie súťažné podmienky:
1.  Časť fasády (mimo čelnej steny) je možné prenajať iba za účelom 

umiestnenia dvoch informačných tabúľ o rozmeroch 1 x 1 m. 
2.  Uvedenie nepravdivých údajov v čestných prehláseniach oprávňuje 

mesto k okamžitému ukončeniu nájomného vzťahu.
Prílohy do súťaže:
1.  Čestné prehlásenie súťažiaceho, že má vyrovnané voči mestu Michalovce 

a správcom jeho nebytových priestorov akékoľvek prípadné podlžnosti. 
2.  Čestné prehlásenie, že súťažiaci nie je osobou podľa § 9a, ods. 6 a 7, 

Zákona 138/1991 Zb.
Ostatné informácie:
1.  Termín obhliadky fasády, v prípade záujmu, je možné dohodnúť priamo so 

správcom, Službami mesta Michalovce, s.r.o., na telefónnom čísle 6280040.
2.  Bližšie informácie o fasáde poskytne Odbor hospodárenia s majet-

kom MsÚ Michalovce na požiadanie súťažiaceho – č.t. 6864284
3.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ná-

vrhy alebo zrušiť zámer prenajať fasádu objektu na Nám. oslobodi-
teľov č. 10 v Michalovciach. 

Návrh výšky ročného nájomného, spolu s prílohami, je potrebné doru-
čiť na adresu vyhlasovateľa, v termíne do: �0. mája �01� do 1�.00 hod. 
(termín pre zasielanie prihlášok sa riadi hmotnoprávnou lehotou). Návrhy 
výšky ročného nájomného, spolu s prílohami, podávajte písomne na adre-
su vyhlasovateľa: Mestský úrad, odbor hospodárenia s majetkom, Nám. 
osloboditeľov č. �0, Michalovce, v zalepenej obálke a s výrazným ozna-
čením „NEOTVÁRAŤ – Priamy prenájom Nám. osloboditeľov č. 10 – fasáda“. 

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 predĺženia doby nájmu, na dobu neurčitú, nebytové priestory 
nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach.

Podmienky, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
1.  Ponúknuť výšku ročného nájomného za prenájom nebytových pries-

torov, bez započítania platieb za prevádzkové výdavky, výdavky na 
údržbu spoločne užívaných priestorov a služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov a spoločne užívaných priestorov - platby za 
tieto výdavky budú platbami navyše a budú predmetom samostat-
nej zmluvy o poskytovaní služieb, ktorú je súťažiaci povinný uzatvo-
riť s poskytovateľom týchto služieb.

2.  Minimálne sadzby za prenájom nebytových priestorov nie nižšie ako sa-
dzby určené Všeobecne záväzným nariadením č. 101/2007, avšak od nich 
vyššie, predchádzajúcou zmluvou dohodnuté sadzby.(VZN č. 101/2007 
je zverejnené na internetovej stránke mesta www.michalovce.sk). 

Ďalšie súťažné podmienky:
1.  Predmetné priestory o výmere 19,71 m2 (z toho 8,52 m2 podiel na 

spoločne užívaných priestoroch) je možné prenajať iba za účelom 
využitia ako kancelária Okresného centra Slovenského zväzu teles-
ne postihnutých. 

2.  Uvedenie nepravdivých údajov v čestných prehláseniach oprávňuje 
mesto k okamžitému ukončeniu nájomného vzťahu.

Prílohy do súťaže:
1.  Čestné prehlásenie súťažiaceho, že má vyrovnané voči mestu Micha-

lovce a správcom jeho nebytových priestorov akékoľvek prípadné 
podlžnosti. 

2.  Čestné prehlásenie, že súťažiaci nie je osobou podľa § 9a, ods. 6 a 7, 
Zákona 138/1991 Zb.

Ostatné informácie:
1.  Termín obhliadky ponúkaných nebytových priestorov, v prípade 

záujmu, je možné dohodnúť priamo so správcom, Službami mesta 
Michalovce, s.r.o., na telefónnom čísle 6280040.

2.  Bližšie informácie o nebytových priestoroch poskytne Odbor hos-
podárenia s majetkom MsÚ Michalovce na požiadanie súťažiaceho 
– č.t. 6864284

3.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 
alebo zrušiť zámer predĺžiť dobu nájmu nebytových priestorov, nachá-
dzajúcich sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach. 

Návrh výšky ročného nájomného, spolu s prílohami, je potrebné 
doručiť na adresu vyhlasovateľa, v termíne do: �0. mája �01� do 
1�.00 hod. (termín pre zasielanie prihlášok sa riadi hmotnoprávnou 
lehotou). Návrhy výšky ročného nájomného, spolu s prílohami, podá-
vajte písomne na adresu vyhlasovateľa
Mestský úrad, odbor hospodárenia s majetkom, Nám. oslobodite-
ľov č. �0, Michalovce
v zalepenej obálke a s výrazným označením „NEOTVÁRAŤ – Priamy pre-
nájom Nám. osloboditeľov 77“. 

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Chceme poprosiť všetkých, 
ktorí si doposiaľ nevyzdvihli 

fotografie z uverejnených spomienok a blahoželaní 
v dvojtýždenníku Michalovčan, 

aby si ich prevzali na MsÚ Michalovce 
v turisticko – informačnej kancelárii.
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Nela Hricová

Sarah Špliňová

Daniel Kráľ

Simeon Varga

Deň Zeme si žiaci ZŠ na 
Okružnej ulici pripomenuli 22. 
apríla naozaj originálne. Spolu 
s učiteľkami biológie Mgr. A.  
Nahálkovou a Ing. J. Tocíkovou 
zorganizovali aktivity, ktorý-
mi dýchala celá škola. Pozvali 
hostí,  pracovníkov Štátnej och-
rany prírody a Správy CHKO 
Vihorlat, pripravili zaujímavý 
program venovaný našej ,,ži-
votodarkyni“. Naslovovzatí od-
borníci s radosťou podporili 
pripravované aktivity a žiakom 
pútavými prezentáciami priblí-
žili nielen život vtákov u nás na 
Zemplíne, ale zverejnili aj rôzne 

ekologické zaujímavosti. Potom 
nasledovala zábavnejšia, krea-
tívna časť programu. Žiaci zho-
tovovali  výrobky z odpadového 
materiálu.

Záver podujatia patril výro-
be darčeka – maxiknihe s náz-
vom Objímaj svoju Zem a ona 
ťa objíme tiež. Maxikniha bude 
tento pestrý deň nielen pripo-
mínať, ale pri každom listovaní 
v nej si uvedomíme bezbrannosť 
a krehkosť našej Zeme. Preto je 
úlohou nás všetkých chrániť ju, 
zveľaďovať a milovať, aby stále 
bola plná farieb a života.

R. Záborská

objímaj svoju Zem 
a ona ťa objíme tiež

michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Martin Mariňák
a Patrícia Pipiková

Jaroslav Badžo
a Karolína Harakaľová

Mgr. Jozef Magdziak
a Ing. Martina Keltiková

Ing. Peter Porvaz
a Ing. Katarína Poláková

Ing. Martin Andrejko
a Ing. Miroslava Kubová

Jérôme Patte 
a Ľubica Sinčáková

Blahoželanie
Manželom Júliusovi a Margite

SABovcom 
pri príležitosti zlatej svadby 
čo najsrdečnejšie blahoželáme 
a do ďalšieho života želáme 
všetko najlepšie.
dcéra Iveta, zať Ľubo 
a vnuk Roman 

V príjemnom prostredí ba-
zéna hotela Jazero na Vinnom 
jazere sa už asi rok stretáva-
jú Bublinky. Takto nežne volá 
svojich zverencov inštruktorka 
baby-plávania Ivana Kohútová. 
Deťúrence od šiestich mesiacov  
veku si vodný svet plne užíva-
jú. Kurz  plávania je spestrený 
množstvom farieb, hračiek, rie-
kaniek a pesničiek. Drobci sa 
nenásilnou hravou formou prip-
ravujú na plávanie, ktoré zvládnu 

až v trošku staršom veku. Bene-
fitom pobytu vo vode je nielen 
wellness, ale aj otužovanie, rozví-
janie dychovej kapacity a zlepše-
nie pohybových daností dieťaťa. 
Pre mňa je plávanie príjemným 
oživením stereotypu materskej 
dovolenky. Extra bonusom je 
množstvo fotiek a video. S dcér-
kou aktuálne navštevujeme už 
druhý kurz, ktorý určite nebude 
našim posledným.  

MUDr. Mária Kováčová

bublinky s ivkou

mestské kultúrne stredisko
preDnáŠka obchoDoVanie s ľuďmi
15. 5. 2012, 9.00 hod., Malá sála MsKS
Vďaka Vám
MsKS v spolupráci s MsÚ pozýva na podujatie 
venované ženám – matkám
V programe vystúpi folklórny súbor Zemplínik a Zemplínček
22. 5. 2012, 16.00 hod., Veľká sála MsKS
Zemplín a sVeT (cyklus preDnáŠok) 
MsKS, Priatelia Zemplína, o.z. a Zemplínske múzeum v Micha-
lovciach pozývajú na podujatie s prezentáciou: 
Ing. Miroslav Buraľ: Zemplín – prírodné zaujímavosti, 
MUDr. Štefan Kvak: Juhosudánska realita očami lekára, 
Mgr. Lucián Gonda: Cestovateľské zážitky Zemplínčana
25. 5. 2012, 17.00 hod., Malá sála MsKS

hvezdáreň v michalovciach
asTronomické poZoroVania
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia 
v stredu a v piatok so začiatkom o 22.00 hod. 
Vstupné: dospelí 1 €, deti 0,50 €
ekXurZia na hVeZDárne Do poľska
18. - 20. 5. 2012 
pre členov astronomických krúžkov

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
husiTské hnuTie, Jeho VýZnam a prínos 
pre sloVensko
prednáška, 14. 5. 2012 o 16.00 hod.

Výstava
meDZinároDné maliarske a sochárske sympóZium
Výstava diel X. ročníka, 9. 5. – 1. 6. 2012

program kina centrum
11. 5. piatok o 19.30 hod.  
12. – 13. 5. sobota, nedeľa o 16.00 a 19.30 hod.
aVenGers: pomsTiTelia 
akčný, dobrodružný  premiéra
Digitálna 3D projekcia  USA
Vstupné 6 €   2012
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov   Slovenské titulky

16. 5. streda o 19.30 hod. 
miesTnosŤ samoVrahoV  premiéra
dráma    POĽSKO
Vstupné: 2,20 €  2011
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

17. – 18. 5. štvrtok, piatok o 19.30 hod.          
19. – 20. 5. sobota, nedeľa o 19.45 hod.           
DikTáTor
komédia   
Digitálna 2D projekcia  USA
Vstupné: 4 €   2012
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

18. 5. piatok o 17.00 hod.    
19. – 20. 5. sobota, nedeľa o 16.00 hod.  
piráTi! spolok barbaroV 3D
animovaná rodinná komédia
USA    
Digitálna 3D projekcia.  
Vstupné: 5 €    Premiéra 
Mládeži prístupný    Český dabing

19. – 20. 5. sobota, nedeľa o 17.40 hod.
21. – 23. 5. pondelok, utorok, streda o 19.30 hod.       
líbaŠ Jako ďábel
komédia
Digitálna 2D projekcia.    ČR
Vstupné: 3 €    2012
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

23. máj nesúvisí len so sviat-
kom Márie Pomocnice. Tento deň 
je výnimočný aj pre dvoch členov 
komunity saleziánov, pôsobiacej 
v Michalovciach. Don Cyril Gaj-
doš SDB a don Tibor Haluška, 
SDB si v tento deň pripomenú 
dvadsiate výročie prijatia kňazskej 
vysviacky. Je to okamih povolania, 

v ktorom koná Boh. Sme vďační 
za ich svedectvo života povola-
ných, ktoré sa neodmysliteľne 
spája so službou a obetou. Do ďal-
ších rokov zasväteného života im 
vyprosujeme Božie požehnanie 
a ochranu Márie Pomocnice.

Široká saleziánska rodina  
z Michaloviec

Dvadsať rokov života 

Už IX. medzinárodné majstrov-
stvá Slovenska a Čiech v účesovej 
tvorbe ROLANDOV HREBEŇ 
a VI. medzinárodné majstrovstvá 
Slovenska a Čiech v dekoratívnej 
kozmetike GOLDEN ROSE sa 
konali 27. apríla v Košiciach. Kaž-
doročne sa tejto súťaže úspešne 
zúčastňujú aj žiaci Strednej od-
bornej školy sv. Cyrila a Metoda 
v Michalovciach. Tento rok sa 
presadila Eva Ondilová, žiačka 2. 
ročníka odboru kaderník, ktorá 
pod vedením majsteriek odborné-

ho výcviku Mgr. Beáty Hricíkovej  
a Mgr. Dany Pallajovej úspešne re-
prezentovala tento odbor a v silnej 
konkurencii škôl, v kategórii pán-
sky účes „Hviezdy filmového festi-
valu v Cannes“, obsadila 2. miesto. 
Tohto medzinárodného „veľtrhu 
krásy“ sa zúčastnili v rámci exkur-
zie aj študenti odborov kaderník 
a kozmetik. Účasť na takýchto 
prestížnych podujatiach je odbor-
nou motiváciou a inšpiráciou pre 
ich ďalší odborný rast.

Eleonóra Žeňuchová

rolandov hrebeň 

Týmto sa chcem poďakovať výboru Mestskej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu Michalovce, na čele s predsedom 
Vladimírom Šaffom, za prekrásny deň s perfektnou organizáciou 
preteku v love rýb udicou na plávanú pre deti o Pohár primátora 
mesta, na materiálovej jame Baňa 1. mája 2012. 
Osobitne ďakujem rybárskemu hospodárovi 
Rastislavovi Kačmarskému za pekné fotky z preteku.

MUDr. Bohdan Koziak

Poďakovanie

V rámci Týždňa tvorby a och-
rany životného prostredia od 16. 
do 22. apríla sa v Materskej škole 
na Ulici školská č.5, Michalovce 
/Stráňany/, realizovali rôzne ak-
cie a podujatia. Cieľom bolo a je 
i naďalej rozvíjať osvetovú, vzde-
lávaciu a výchovnú činnosť u 145 
detí s dôrazom na environmen-
tálnu výchovu.

V pondelok sa deti rozprá-
vali o téme ochrany životného 
prostredia. Edukačné aktivity vo 
všetkých triedach MŠ boli za-
merané na posilnenie  environ-
mentálnej výchovy a na   reali-
záciu úloh projektu Zelená škola 
viac ako obyčajne. V utorok deti 
navštívili skládku tuhého komu-
nálneho odpadu Žabany a trie-
dičku separovaného odpadu na 
Lastomírskej ulici. V stredu svo-
je zážitky z tejto exkurzie deti 
kreslili, vo štvrtok sa aktívne za-

pojili do skrášľovania školského 
dvora. V piatok si overili svoje 
vedomosti na besede s odbor-
níčkami z úradu životného pro-
stredia Ing. Pristášovou a Ing. 
Sabovou.

Všetky akcie počas týždňa 
organizovali koordinátorky Ze-
lenej školy – pani učiteľky Rená-
ta Juhásová a Viera Boženková. 
Za to, že naša materská škola sa 
hrdí titulom Zelená škola chce-
me poďakovať za ústretovosť 
a odbornú pomoc Technickým 
a záhradníckym službám mesta 
Michalovce, Obvodnému úradu 
životného prostredia i odboru 
ŽP Mestského úradu Michalov-
ce, členom kolégia Zelenej ško-
ly pri materskej škole, rodičom 
i sponzorom, ktorí nám pri or-
ganizovaní takýchto podujatí 
pomáhajú. 

ankaber

Titul Zelená škola 
im právom patrí

V dňoch 15. mája až 30. júna 
pripravujú pracovníci SNM 
– Spišské múzeum v Levoči 
v priestoroch západného krídla 
Zemplínskeho múzea v Micha-
lovciach reprízu úspešnej výsta-
vy Levočská biela pani. Príbeh 
Levočskej bielej panej fascino-
val dlhé roky slovenských ale 
i zahraničných záujemcov o his-
tóriu. Tri roky plnili pracoviská 
SNM - Spišské múzeum v Levo-
či a SNM - Múzeum v Betliari 
výskumnú úlohu o Levočskej 
bielej pani. Chceli zistiť, ako to 
v skutočnosti bolo s mladou Ju-
lianou Korponayovou (Levočs-
ká biela pani), historickej posta-
vy z prelomu 17. a 18. storočia. 

Od konca 19. storočia preží-
vala vo verejnosti predstava, že 
v Levoči za rákociovských čias 
žila mladá a krásna žena, kto-
rá pre sľúbenú odmenu pred-
stierala lásku k povstaleckému 
kapitánovi Levoče, Štefanovi 
Andrášimu, aby mu jednej noci 
spod vankúša ukradla kľúč od 
mestskej brány. Potom ju tajne 
otvorila a tak sa mesto dostalo 

do rúk cisárskeho vojska. Táto 
predstava má oporu v krásnej 
literatúre a v niektorých ume-
leckých obrazoch. Na základe 
historického výskumu odborní-
ci túto legendu vyvrátili a doká-
zali, že populárny román Móric-
za Jókaia Levočská biela pani je 
dielom spisovateľovej fantázie.

A práve o legende a skutočnej 
historickej postave je pripravova-
ná výstava, ktorú jej autori (kon-
cepcia výstavy Dáša Uharčeková 
- Pavúková, Silvia Lörinčíková) 
rozdelili do dvoch častí. Prvá časť 
prináša obraz skutočnej historic-
kej postavy Juliany Korponayo-
vej, druhá časť predstavuje zrod 
legendy, ktorá neumiera. Juliana 
Korponayová a jej príbeh sa pri-
hovára z obrazov, kníh a filmov. 
Tie pomáhali vytvoriť legendu 
o žene, ktorá zradila a je na nás, 
akú jej podobu uprednostníme. 

Výstavu môžu návštevníci 
Zemplínskeho múzea v Micha-
lovciach zhliadnuť vo výstav-
ných priestoroch západného 
krídla v čase otváracích hodín 
múzea. Vstupné je 1 euro.

levočská biela pani
Za bozk zradila krajinu, za krajinu obetovala svoju hlavu

Karl Friedrich May je 
nemeckým spisovateľom, 
ktorý sa narodil 25. febru-
ára 1842 v krušnohorskom 
mestečku Hohenstein-Em-
sttal, teda práve pred 170 
rokmi, a zomrel pred sto 
rokmi 30. marca 1912 vo 
vile Shatterhand. Je otcom 
mnohých skvelých postáv 
na čele so zálesákom Old 
Shatterhandom a indián-
skym náčelníkom Winne-
touom. Ťažko nájdeme člo-
veka, ktorý by nečítal jeho 
knihu alebo nevidel žiadny 

film natočený na motívy jeho 
románu. Napriek tomu má-
lokto o ňom vie niečo bližšie. 
Preto sa Zemplínska kniž-
nica Gorazda Zvonického 
v Michalovciach v spolupráci 
so Štátnou vedeckou knižni-
cou v Košiciach a Nemeckou 
knižnicou Goetheho inšti-
tútu v Košiciach rozhodla 
sprístupniť svojim čitateľom 
a návštevníkom výstavu Le-
gendárny rozprávač. Výstavu 
môžete navštíviť v knižnici, 
od 9. do 30. mája.

PhDr. Alena Vasiľová

legendárny rozprávač 
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dva týždne v športe...

Dňa 12. mája 2012 uplynie rok, kedy nás 
navždy opustila mamička, babička 

AlžBetA HArmAnová
Tí, ktorí ste ju poznali, 

venujte jej s nami tichú spomienku.
s láskou a úctou spomínajú dcéry Oľga a Eva

Dňa 8. mája uplynuli 2 roky od doby, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mamička a babička 

AlžBetA Slivková 
vo veku 75 rokov
Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku.
s láskou spomína syn s rodinou

Spomienky

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Anna Draganová, 83-ročná

Bernardína Bubanová, 72-ročná

JUDr. Alojz Bubák, 90-ročný

Michal Tomko, 79-ročný

Jolana Milichovská, 78-ročná

Keby sa tak dal vrátiť ten čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť zas Tvoj hlas ...

Dňa 22. mája 2012 uplynie rok, 
čo nás vo veku 67 rokov navždy opustil 

ing. rudolf JAščúr
s láskou spomínajú manželka, synovia Rudolf, 

Radovan a dcéra Monika s rodinami

Dňa 30. apríla 2012 uplynulo 14 rokov, 
kedy od nás navždy odišiel 

JoZef miškovič
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.
spomína syn Kristián

Dňa 5. mája 2012 uplynulo smutných 
10 rokov, keď od nás navždy odišiel 

náš milovaný manžel, otec a starý otec 

Judr. frAntišek PAlčík
s úctou a láskou spomínajú manželka 

a deti s rodinami

Dňa 19. mája uplynú 4 roky, 
kedy navždy zatvoril oči náš drahý 

Paeddr. micHAl BoBák
Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu s nami tichú spomienku.
sestra Táňa s rodinou a priatelia

malý oznamovateľ...
kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám 7-izbový poschodový rodinný dom s pozemkom 

1 400 m2 v tichej lokalite – Biela hora. Cena dohodou. RK 
prosím nevolať. Tel.: 0907 481 514

n	Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom 
a elektromerom. Tel.: 0940 752 138

n	Predám rodinný dom vo Vinnom. Orientačná cena 45 000 €. 
Tel.: 0911 313 946

n	Predám pozemok Tichá ulica, Michalovce – 530 m2  
– 43,00 €/1 m2. Tel.: 0905 429 794

n	Predám rodinný dom so záhradou a pozemkom blízko 
Michaloviec. Tel.: 0918 479 575

n	Predám 3-izbový byt na sídlisku SNP na 3. poschodí/7 
s balkónom. Rozloha 70,70 m2. Byt ešte neobývaný.  
Tichá lokalita s výhľadom na Hrádok.  
Tel.: 0902 430 987, Tel.: 0902 077 622

n	Dám do prenájmu garáž na Okružnej ulici (pri Tescu).  
Tel.: 0902 430 987

n	Dám do prenájmu nezariadený 2-izbový byt v centre mesta. 
Cena dohodou. Tel.: 0902 167 706

n	Predám garsónku na Ulici J. Švermu, Michalovce.  
Cena 20 000 €, RK nevolať. Tel.: 0902 108 157

n	Predám garáž pri bývalom Chempiku s vysporiadaným 
pozemkom. Cena dohodou. Tel.: 0905 466 158

n	Priestory na prenájom 50 m2 v centre Michaloviec.  
Tel.: 0915 864 655

rôzne
n	Predám auto, strieborný Hyundai Getz vo výbornom 

technickom stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003. 
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050

n	Predám bukové odrezky. Tel.: 0908 102 786
n	Predám roksor – hrúbka 10, dĺžka 12. Tel.: 0907 422 304
n	Predám elektrický stavebný výťah (továrenský).  

Tel.: 0907 534 726
n	Predám takmer novú váľandu s úložným priestorom 

a operadlom. Cena 90 €. Tel.: 0910 493 189, Tel.: 0907 546 365
n	Predám zariadenú maringotku vhodnú na ubytovanie 

s elektrickým rozvodom. Tel.: 0907 534 726

služby
n	Doučujem matematiku – ZŠ, SŠ, VŠ – 1. ročník.  

Tel.: 0948 059 051
n	Komplexné účtovníctvo. Najvýhodnejšie hypotéky a poistenie 

- všetky banky a poisťovne. Tel.: 0915 644 489,  
www.ekonomickesluzby.eu

n	Strechy, sadrokartóny - odborná montáž + materiál. Tel.:0907 
922 100, www.cackostav.szm.com

n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria a výrobu 
paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz v rámci mesta Michalovce 
zabezpečím zdarma. Tel.: 0915 325 381, Tel.: 056 6497 735

n	EURO2012 zájazdy. Dánsko – Portugalsko (autobusom 
Michalovce – Ľvov), Švédsko – Anglicko (vlakom Košice – Kyjev) 
a ďalšie. Informácie: Tel.: 0908 989 067, www.euro2012.estranky.sk

V uplynulých dňoch posled-
nými zápasmi II. ligy bol ukonče-
ný už IV. ročník mestskej softte-
nisovej ligy mužov O pohár pri-
mátora mesta. Svoje dominujúce 
postavenie opäť potvrdila Limet-
ka, ktorá v priebehu celej súťaže 
neokúsila trpkosť prehry, získala 
jedenásť víťazstiev, uhrala tri re-
mízy a svojím víťazstvom získala 
do trvalého užívania putovný 
pohár za trojnásobné víťazstvo 
v súťaži. Jej najväčší konkurent, 
Triplet,  sa nedokázal v priamych 
súbojoch o prvú priečku presadiť 
proti Limetke, „zaknihoval“ jednu 
prehru a jednu remízu, čo v pod-
statnej miere rozhodlo o celko-
vom víťazovi. Minuloročné tretie 
miesto obhájil Mistrál, ktorý ako 
jediný dokázal s víťazom súťaže 
vo vzájomných súbojoch uhrať 

dve remízy, naopak však zo všet-
kých družstiev I. ligy získal až 
sedem remíz. Prišla i nečakaná 
strata bodov s Goral Teamom 
a SKM Scuderiou, čo ho v koneč-
nom dôsledku odsunulo z bojov 
o druhé miesto. V II. lige svoje 
dominantné postavenie v posled-
ných kolách potvrdili Zalužice 
a upevnili si vedúce postavenie 
v tabuľke, ktoré jej už zaručilo 
postup do I. ligy. Na slávnostnom 
vyhodnotení IV. ročníka mestskej 
softtenisovej ligy mužov O pohár 
primátora mesta ocenenia prvým 
trom najlepším kolektívom I. 
a II. ligy odovzdal zástupca pri-
mátora mesta MUDr. Benjamín 
Bančej, predseda softtenisovej 
komisie Mgr. Peter Greňa a sek-
retár softtenisovej komisie Mgr. 
Ivan Pšenko.

Víťazom softtenisovej 
ligy limetka

atletika
beh ciTy run 2012 michaloVce 
II. ročník, 16. 5. 2012, od 10.00 hod. – 18.30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912  

futbal
mfk Zemplín – mfk ružomberok
I. LS/MD U19, U17 – 25. kolo, 12. 5. 2012, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
mfk Zemplín – žp ŠporT poDbreZoVá
II. liga mužov – 29. kolo, 12. 5. 2012, 19.30 hod.
mfk Zemplín b – mfk sloVan sabinoV
Majstrovstvá regiónu Východ – 25. kolo, 13. 5. 2012, 10.30 hod.
mfk Zemplín – Šk sfm senec
II. liga mužov – 30. kolo, 12. 5. 2012, 19.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
Tk močarianska – TJ pokrok krásnoVce
II. B trieda dorastu ObFZ – 12. kolo
Info: Juraj Sabov, tel.: 0907 977 758
mfk Zemplín – fk popraD
I. LSŽ VA/SŽVB U15, U14 – 23. kolo, 
19. 5. 2012, 10.00 hod. a 12.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
TJ močarianska – oŠk buDkoVce
II. B trieda mužov ObFZ – 22. kolo, 20. 5. 2012, 17.00 hod.
Info: Juraj Sabov, tel.: 0907 977 758

hádzaná
hk iuVenTa – hk sloVan Dusľo Šaľa 
1. zápas národného finále, 12. 5. 2012, 17.30 hod.
2. zápas národného finále, 13. 5. 2012, 10.30 hod.
Prípadne 5. zápas národného finále, 23. 5. 2012, 18.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel. 0918 159 219
hc winlanD – Škp braTislaVa
O 5. – 6. miesto Tipos Extraliga mužov, 18. 5. 2012, 18.30 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 

strelectvo
sTrelecká súŤaž Veľkorážne Zbrane
kvalifikačný pretek, 13. 5. 2012, 8.00 hod.
kluboVý sTrelecký preTek
20. 5. 2012, 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
rankoVské skaly
12. 5. 2012, Info: Anton Hasák, tel. 0908 027 603
popričný – VeTroVa skala
13. 5. 2012, Info: Ing. Zdenek Šteliar, tel.: 0905 550 243
XXii. cykloTúra okolo ZemplínskeJ ŠíraVy
19. 5. 2012, Info: Anton Hasák, tel. 0908 027 603

Dňa 17. mája 2012 uplynie už 20 rokov 
od chvíle, čo nás navždy opustil 

manžel, otec a dedko 

JúliuS koleSár
Ďakujeme za tichú spomienku.

s láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami

Dňa 12. mája uplynie rok, 
keď nás opustila drahá mamička, 
babička a svokra 

AnnA SABoviková
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, spomeňte si 
s nami a venujte jej tichú spomienku.
s veľkou a vrúcnou láskou v srdci spomínajú 
dcéra a syn s rodinami

Dňa 5. mája 2012 uplynuli štyri roky, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko

Ján kudláč
Za tichú spomienku všetkým ďakujeme.

manželka, dcéra Valika 
a syn Igor s rodinami

správy zo športu...
n  polmaraTónsky rekorD
Tohtoročný 12. ročník michalovského polmaratónu sa niesol v zna-
mení rekordného počtu účastníkov, ale aj extrémnej teploty, ktorá pre-
tekárov v prvý májový deň na trati sprevádzala. Z celkového počtu 89 
štartujúcich dobehlo do cieľa 86. Počet štartujúcich bol o 10 bežcov 
vyšší ako doterajší účastnícky rekord z roku 2000. Víťazmi sa stali Erik 
Repák (časom 1:26:25) a Zuzana Stanovčáková (1:34:26), obaja z Obal 
servisu Košice. Najlepším bežcom michalovsko-sobranskej oblasti bol 
Michal Kukuruc z AC Michalovce, ktorý obsadil 8. miesto.                jd

n  michaloVčania DVakráT Doma
Druholigoví futbalisti MFK Zemplín Michalovce sa v najbližších dňoch 
predstavia dvakrát v domácom prostredí. Najprv v sobotu 12. mája 
privítajú druhý celok tabuľky – Podbrezovú so začiatkom o 14.30 hod. 
Potom v 30. kole privítajú futbalistov zo Senca v stredu 16. mája so za-
čiatkom od 19.30 hod. Mohli by si víťazstvami polepšiť v tabuľke.      ka

n  úspech winlanDu
V Slovenskom pohári extraligoví hádzanári Michaloviec vypadli na 
zápasy 1:3 s Košicami a nedarilo sa im  ani v ďalších zápasoch. Teraz 
bojujú celkom o piatu priečku. Najprv si poradili s Topoľčanmi vonku 
37:29 a potom aj doma 37:31. Teraz ich čaká ešte dvojzápas s ŠKP Bra-
tislava. Najprv 11. mája v Bratislave a potom 18. mája v Michalovciach 
o 18.30 hod. Víťazstvom by celkom obsadili piatu priečku.                ka

n  V semifinále beZ problémoV
Skončilo sa zápolenie vo WHIL. Hádzanárky Michaloviec obsadili cel-
kovo druhú priečku za celkom Veselí nad Moravou. Teraz hrajú play-off 
o Majstra Slovenska. Už v semifinále mali za súpera celok ŠKP Piccard 
Senec. V domácom dvojkole porazili súpera 36:20 a 35:13. Cestovali na 
dvojzápas do Senca. Chceli tu rozhodnúť o postupe už v prvom súboji. 
Ten vyhrali 33:20 a celkovo na zápasy 3:0. Postúpili tak do finále, kde sa 
stretnú s víťazom druhej dvojice Duslom Šaľa.                                      ka

n  posTúpil 1.bk michaloVce
Basketbalisti druholigového 1.BK Michalovce prešli cez štvrťfinále 
play–off keď vyradili Kovohúty Krompachy 66:54 a 67:40. Michalovskí 
basketbalisti si zaslúžene vybojovali postup do semifinále. V ňom sa 
stretnú v dvojzápase s celkom KAPYBARY Košice. Budú tak bojovať 
o postup do finále. Vo finále nastúpia proti (ak sa prebojujú) víťazovi 
druhej semifinálovej dvojice Levoča – Dastep Krompachy.                 ka

čítajte  nás  aj  na 
www.michalovce.sk

v čast i  Michalovčan


