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V úvode rokovania sa poslan-
ci oboznámili so správou o prija-
tých  uzneseniach  mestskej  rady 
z ostatných  dvoch  mesiacov 
a riešení  interpelácií  poslancov. 
Hlavná kontrolórka Ing. Bobov-
níková  predložila  plénu  správu 
o výsledkoch  štyroch  kontrol, 
ktoré  vykonala  od  posledného 
mestského zastupiteľstva.

Ďalšími bodmi rokovania boli 
protesty  prokurátora  voči  vše-
obecne  záväzným  nariadeniam, 
ktoré  sa  týkali  obmedzenia  po-
žívania  a  predaja  alkoholických 
nápojov na území mesta. 

Jedno z nich poslanecký zbor 
zrušil a upravenú podobu ďalšie-
ho bude schvaľovať na najbližšom 
zasadnutí MsZ. Prvé sporné VZN 
schválilo MsZ v máji 2010, tesne 
pred konaním futbalového zápasu 
Slovenského  pohára  v Michalov-
ciach medzi Spartakom Trnava a 
Slovanom  Bratislava.  VZN  o zá-
kaze predaja alkoholických nápo-
jov  poslanci  zrušili  aj  z pohľadu 
obdobia,  na  ktoré  bolo  pôvodne 
vymedzené.  Poslanecký  zbor  sa 
následne  zaoberal  aj  protestom 
prokurátora, ktorý sa týkal neskôr 
prijatého  VZN  o  podmienkach 
predaja,  podávania  a požívania 
alkoholických  nápojov,  ako  aj 
návykových a psychotropných lá-
tok na území Michaloviec. Mesto 

v ňom  rozšírilo  predmet  zákazu 
požívania  aj  na  návykové  a  psy-
chotropné látky, pričom tieto nie 
sú  predmetom  zákona  o  zneuží-
vaní  alkoholických  nápojov.  Vý-
hrada  prokurátora  v  rámci  toho 
istého VZN sa  týkala aj kontrol-
nej činnosti. “Dalo by sa povedať, 
že sme v niektorých jeho bodoch 
boli prísnejší ako zákon. Najbliž-
šie VZN bude teda o tieto sporné 
body ‘očistené’,” uviedol primátor 
mesta V. Zahorčák.

Zasadanie  mestských  zá-
konodarcov  pokračovalo  pre-
rokovaním  správy  o činnosti 
mestskej  autobusovej  dopravy 
za  rok  2011  a majetkoprávnymi 
záležitosťami,  v rámci  ktorých 
poslanci  schválili  výsledok  ve-
rejnej  obchodnej  súťaže  (VOS) 
na  odpredaj  objektu  Mesta  na 
Duklianskej ulici, v ktorom síd-
li  mestská  polícia. Do  VOS  sa 
prihlásili v uplynulých týždňoch 
traja  záujemcovia.  Rozhodujú-
cim kritériom pre vyhodnotenie 
súťažných  návrhov  bola  najvyš-
šia  cena  ponúknutá  za  predmet 
kúpy.  Najvýhodnejšiu  ponuku 
predložila  spoločnosť  Ekoúnia, 
ktorá odkúpi objekt za 196 tisíc 
eur. Mesto pristúpilo k odpreda-
ju budovy, nakoľko neposkytuje 
adekvátne  podmienky  na  prácu 
mestskej polície. Získané financie 

z odpredaja spomínanej budovy 
použije samospráva na zriadenie 
nového pracoviska mestskej po-
lície. Sídliť bude v objekte Mesta 
na Námestí slobody.

V programe  rokovania  na-
sledovalo prerokovanie a schvá-
lenie investície spoločnosti FIN.
M.O.S.,  a.  s.  v rámci  projektu 
tretej etapy rekonštrukcie verej-
ného  osvetlenia  v našom  meste 
a majetkovej účasti Mesta v tejto 
obchodnej spoločnosti.

Poslanci  boli  na  svojom  ro-
kovaní  informovaní  aj  o doho-
de  medzi  Mestom  Michalovce 
a  spoločnosťou  Svet  zdravia, 
o uplatnení  zníženia  kúpnej 
ceny  v zmysle  Zmluvy  o dočas-
nom prevode akcií michalovskej 
nemocnice, z dôvodu zakúpenia 
lineárneho urýchľovača pre od-
delenie onkológie a rádioterapie 
v NsP Š. Kukuru. Zastupiteľstvo 
zároveň  nominovalo  MUDr. 
B. Bančeja,  zástupcu  primátora 
za člena Dozornej rady Nemoc-
nice  s poliklinikou  Š.  Kukuru 
v Michalovciach. Ďalej poslanci 
odobrili aj plány rokovaní komi-
sií  MsZ,  redakčnej  rady  našich 
novín a plán kontrolnej činnosti 
hlavnej  kontrolórky.  Záver  ro-
kovania patril už tradične inter-
peláciám a diskusii.

Ing. Iveta Palečková 

Z rokovania júnového 
Zastupiteľstva
v utorok 26. júna sa zišli v malej zasadačke mestského kultúrneho 
strediska poslanci mestského zastupiteľstva na svojom desiatom riadnom 
zasadnutí. v programe schôdze mali pripravených dvadsať rokovacích 
bodov.

Tridsať  rokov  v živote  jednej 
materskej školy znamená tisíce očí 
malých  človiečikov,  tisíce  malých 
životov,  ľudských  osudov,  tisíce 
detských  ručičiek,  ktoré  hľadali 
oporu  v učiteľkách,  keď  rodičia 
odchádzali,  tisíce  drobných  slzi-
čiek  kotúľajúcich  sa  po  detských 
líčkach.  Ale  aj  mnoho  učiteliek 
s veľkým srdcom mamy, ktoré ve-

deli  byť  oporou  pre  deti  vo  chví-
ľach,  keď  ťažko  znášali  rozlúčku 
s rodičmi, keď si nevedeli zaviazať 
šnúrku  od  topánok,  keď  sa  učili 
svoju  prvú  básničku,  keď  z bábä-
tiek  vychovávali  školákov  súcich 
do  dnešného  veľkého  a zložitého 
sveta.  Pracovité  tety  kuchárky 
a tety upratovačky, ktoré sa starali 
o jedlo  a čistotu  v triedach,  často 
svojim  pohladením  a povzbude-
ním  dodali  dôveru  deťom  vtedy, 
keď to najviac potrebovali. Veselý 
ujo školník dokázal vykúzliť úsmev 
na tvári hádam každého dieťaťa. 

Slávnostný program pod náz-
vom Príď láska k nám, ktorý ma-

terská škola prezentovala v tento 
deň, symbolizoval lásku všetkých 
ľudí na celom svete. Deti ju vyjad-
rovali tancami a oblečením typic-
kými pre národy sveta. Na pódiu 
ruka  v ruke  vystupovali  Afriča-
nia,  Američania,  Číňania,  Rusi 
a Slováci.  Slávnostný  program 
symbolizoval jubilanta, ktorý pre 
dobrú vec vie otvoriť svoje srdce 

i peňaženku,  aby  jeho  zveren-
ci  mohli  ešte  ďalšie  roky  plným 
priehrštím užívať duchovné dary, 
ktoré im táto materská škola bez 
nároku na vrátenie ponúka. 

Osláv 30. výročia školy sa zú-
častnili aj mnohí hostia - zástup-
ca  primátora  Benjamín  Bančej, 
vedúca odboru školstva Katarína 
Poláková, zástupcovia sponzorov 
materskej  školy  Chemkostav  a.s. 
Michalovce,  TaZS,  Podvihor-
latské  pekárne,  Mäso  Zemplín, 
MAD FRUIT a rodičia. Celá osla-
va  vyvrcholila  diskotékou  detí 
a slávnostnou recepciou. 

Bc. Emília Koribaničová

Materská škola 
oslavovala
Materská škola na ulici jána Švermu si v týchto 
dňoch zapísala do svojej histórie nové číslo 30. 
už plných 30 rokov sa z týchto priestorov ozýva 
veselý džavot detí a 21. júna 2012 sa tento 
džavot premenil na oslavu 30. výročia otvorenia 
materskej školy. podoby minulosti – rotunda

sprístupniť informácie o cennej kultúrnej historickej pamiatke mesta 
Michalovce, rotunde s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou, 
nachádzajúcou sa v areáli Zemplínskeho múzea v Michalovciach, bolo 
hlavným cieľom projektu podoby minulosti, ktorý bol financovaný 
z prostriedkov nadácie spp a rozpočtu mesta.

Kultúrne leto

akustika duše 
koncertný program 

ACOUSTIK SESSION 
a PAĽA NAĎA

8. 7. 2012 o 18.00 hod. 
Tribúna pred MsÚ

TaZS mesta Michalovce 
oznamujú, že 

mestské 
kúpalisko

bude počas leta otvorené
od 3. júla do 26. augusta 

s možnosťou opaľovania 
sa na trávnatej ploche 

v areáli kúpaliska

Otváracie hodiny: 
utorok – nedeľa 

od 10.00 hod. do 18.00 hod.

V piatok 29. júna navštívil naše mesto mi-
nister obrany Slovenskej republiky JUDr. 
Martin Glváč v sprievode náčelníka ge-
nerálneho štábu ozbrojených síl SR Petra 
Vojteka, generálov Františka Blanárika, 
Mariána Horského, Františka Bartka, 
veliteľa PS OS SR Jána Salaganiča a štát-
neho tajomníka Miloša Koterca. Ministra 
so sprievodom prijal v zasadačke mestské-
ho úradu primátor mesta Viliam Zahor-
čák. Na stretnutí sa zúčastnil aj poslanec 
MsZ Ing. Ján Ďurovčík, ktorý odovzdal 
ministrovi Glváčovi list Regionálneho 
združenia turizmu s požiadavkou na ob-
novenie pôvodných turistických chodníkov 
v lokalite vojenských lesov.                      ip

Cieľom  projektu  bolo  vytvo-
renie modelu rotundy s popisom. 
Jeho realizáciou sme chceli nie len 
podporiť  zachovanie  kultúrneho 
dedičstva a cestovný ruch na Go-
tickej ceste, ale aj informovať oby-
vateľov  Michaloviec,  milovníkov 
histórie, turistov a verejnosť o naj-
staršej stavbe v meste – kamennej 
sakrálnej rotunde z 9. až 11. storo-
čia. Model rotundy s podrobným 
opisom môže zvýšiť historické po-
vedomie obyvateľov mesta, regió-
nu a šíriť tak informácie o našom 
kultúrnom dedičstve.

Garantom projektu bol partner 
–  Zemplínske  múzeum,  pričom 

úlohou  jeho  pracovníkov  bolo 
garantovať  obsah  informácií  zve-
rejnených  na  vytvorenom  modeli 
s podstavcom a zabezpečiť čo naj-
reálnejšiu podobu modelu rotundy 
vo zvolenej mierke. Autorom návr-
hu a modelu rotundy s nápisom je 
Mgr. Art. Peter Králik. Na realizá-
ciu  projektu  získalo  Mesto  finan-
čnú dotáciu 1 500 € z nadácie SPP 
v grantovom programe Dedičstvo 
regiónov.  Mesto  spolufinancovalo 
toto dielo čiastkou 400 €.

Model  rotundy  na  podstavci 
s nadpisom sa nachádza v blízkosti 
kamenných zvyškov sakrálnej stav-
by  v areáli  Zemplínskeho  múzea 

na  Kostolnom  námestí.  Rotunda 
s kruhovou  loďou a podkovovitou 
apsidou je dôkazom udomácňova-
nia kresťanstva v regióne Zemplína. 
Patrí k najstarším kultúrno – histo-
rickým  pamiatkam  mesta.  Zem-
plínske múzeum plánuje doplnenie 
modelu  aj informačným panelom. 
Pozývame  preto  občanov,  milov-
níkov  histórie,  turistov  a verejnosť 
na prehliadku  modelu  stavby  ka-
mennej sakrálnej rotundy.

Viac informácií o významnej 
historickej  pamiatke  a jej  pro-
pagácii  nájdete  na  web  portáli 
mesta www.michalovce.sk.  

RNDr. Jana Machová

V uplynulých dňoch sa ortuť teplomera vyšplhala vysoko nad 30°C. Horúčavy niekto privítal, iným spôsobo-
vali vysoké teploty problémy. Najlepším osviežením je zaiste chladivý prúd vody. Radosť z Dúhovej fontány 
mali predovšetkým deti.                         Foto: Michal Oros



�

Mesiacom júl sa čas roka 2012 prehupol do druhej polovice. Je to 
čas prázdnin pre školákov, ale aj dovoleniek pre ich rodičov. Horúce dni 
testujú ľudskú aktivitu. Dozrievajúce plody obilnín ženú poľnohospodá-
rov k aktívnemu využívaniu každého dňa pri zbere úrody. Vodné plochy 
sa zapĺňajú rekreantmi, bažiacimi mnohé hodiny po schladení sa a ob-
čerstvení. I keď atrakcie Zemplínskej šíravy nie sú ako v minulosti, pred-
sa má v horúcom letnom období svoju dovolenkovú príťažlivosť. Mesto 
Michalovce nemôže ignorovať, že je vstupnou bránou do tejto rekreačnej 
oblasti. Kontext turistického fenoménu ovplyvňuje počas týchto mesia-
cov i život v meste. Je úplne prirodzené predĺženie i sobotného fungova-
nia turistickej informačnej kancelárie v priestoroch mestského úradu. 
Všetky kultúrne inštitúcie prispôsobujú svoju činnosť a služby potrebám 
potenciálnych návštevníkov.

Neustanú ani rekonštrukčné aktivity mesta. Končiaca sa rekonštruk-
cia uličky Pasáž sa presunie na Ulicu Sama Chalupku. Do konca tohto 
roka máme ambíciu dokončiť plynule i rekonštrukciu Ulice duklianskej. 
Pred rokom sa realizovala rekonštrukcia Ulice Štefánikovej a Námestia 
slobody. Objavené uvoľnenie dlažieb budú v rámci záruky realizované 
v tomto období. V priestoroch pred Slovenskou sporiteľňou na Námes-
tí slobody boli v minulosti skyboardové zariadenia. Pri rekonštrukcii 
námestia ich uskladnili v technických službách. Pre viaceré požiadav-
ky mladých vyznávačov tejto činnosti sme hľadali možnosť ich znovu 
osadenia. V týchto dňoch boli po oprave osadené v priestore bývalého 
dopravného ihriska na Ulici Jilemnického. Uvedené zariadenie je otvo-
rené každý deň mimo nedele od 10. do 22. hodiny. Dúfam, že nadšenci 
uvedenej činnosti budú využívať tento priestor viac, ako doteraz využí-
vali lavičky a schody na Námestí slobody. Vyvrcholením letnej sezóny 
v meste bude v termíne 17. až 19. augusta tradičný Zemplínsky jarmok 
a Zemplínske slávnosti s prejazdom motorkárov. 

Dovoľte mi zaželať vám príjemné strávenie dovoleniek a teším sa na 
stretnutia počas letných akcií v meste Michalovce.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora  

z pera viceprimátora

Letné obdobie
aktivity primátora
25. 6.   rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
26. 6.   zasadnutie mestského zastupiteľstva
27. 6.   rokovanie Rady cirkví
27. 6.   otvorenie Športovej olympiády seniorov
27. 6.   prijatie úspešných žiakov michalovských škôl, 
  reprezentantov mesta a kraja
28. 6.   porada primátora
28. 6.   pracovné rokovanie Rady RZ MO Zemplín 
  – michalovský región
29. 6.   prijatie ministra obrany SR Martina Glváča
29. 6.   účasť na privítaní vojakov z misie v Afganistane
29. 6.   reprezentácia mesta na bohoslužbe v rímskokatolíckom
  kostole pri príležitosti odchodu d. p. dekana Kaminského

zvieratká na adopciu

Riky  
 

5- mesačné šteniatko (psík), 
pravdepodobne kríženec 
jazvečíka a NO, je malého vzrastu, 
vhodný k domčeku aj do bytu. 
Riky je veselé, hravé, aktívne 
šteňa, ktoré si rozumie s inými 
psami, vhodný aj k deťom. 
Miluje hladkanie, maznanie a 
prechádzky. Podmienkou adopcie 
je podpísanie adopčnej zmluvy 
a uhradenie adopčného poplatku. 

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.

Mestská polícia informuje
z činnosti MsP od 18. júna do 1. júla

V  dobe  od  18.  júna  do  1.  júla  MsP  Michalovce  zdokumento-
vala  celkom  157  priestupkov.  Na  úseku  dopravy  bolo  zistených 
119 priestupkov, rušenie nočného pokoja 1 priestupok, vzbudzo-
vanie  verejného  pohoršenia  6  priestupkov,  znečistenie  verejného 
priestranstva 2 priestupky, nedovolený výlep plagátov 2 priestup-
ky, porušenie VZN č. 129/11 o podmienkach predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov na území mesta Michalovce 3 
priestupky, poškodzovanie majetku 2 priestupky, krádež tovaru 7 
priestupkov, priestupky proti majetku – podvodom 1 priestupok, 
voľný pohyb psa 4 priestupky, útok psa na človeka 1 priestupok, ne-
dovolené uloženie odpadu 5 priestupkov a neudržiavané pozemky 
3 prípady. Podozrenie z trestného činu krádeže bolo zdokumento-
vané v jednom prípade.

MsP Michalovce objasnila krádež dvoch bicyklov, ktoré boli 
odcudzené 3. a 5. júna v OC Zemplín.

V spolupráci s hliadkou verejného poriadku na Ulici mlynskej za-
držala 30. júna štyroch podozrivých, ktorí deň predtým o 23.50 hod. 
na Ul. leningradskej poškodili výklopnú bránu.

Náš fotograf zachytil usilovné brigádničky pri práci na úprave detského 
ihriska pred obytným blokom J2 na Okružnej ulici. Aktívne seniorky sa 
pustili do roboty, aby svojim vnúčatám nachystali pred letnými prázdni-
nami pieskovisko. Radosť tak mali babky pri práci aj deti pri hrách.

Kontakt: 0908 667 858, utulokmi@gmail.com

Z poslaneckých interpelácii
informácia o riešení interpelácií predložených 
poslancami na iX. zasadnutí MsZ Michalovce dňa 
24. apríla 2012.

MuDr. ján paľovČÍk:
1. a) Na základe požiadaviek občanov žiadam o zavedenie alebo vybudovanie 
pouličného osvetlenia na Ul. agátovej a Ul. sklenárskej. Sú to ulice v oblasti 
Tehelného poľa, kde prebieha výstavba rodinných domov a v dohľadnej dobe 
sa tam chcú občania už aj sťahovať. 
Na interpeláciu v bode 1.a) odpovedal prednosta mestského úradu Ing. Zdenko Vasiľ:
Územie druhej etapy Tehelného poľa, na základe Uznesenia okresného súdu, patrí 
súkromným osobám. Mestu na základe tohto uznesenia pripadlo vlastníctvo parciel 
pozemkov pod komunikáciou. Vybudovanie verejného osvetlenia  (ďalej  len VO) 
nie je možné podľa aktuálneho majetkového stavu vedeného na katastri nehnuteľ-
ností a súčasnej platnej legislatívy. Mesto Michalovce nevlastní priľahlé pozemky ku 
komunikácii, s ktorými sa v minulosti rátalo na výstavbu inžinierskych sietí, teda aj 
s VO. Vybudovanie VO sa dostáva do viacerých zákonných konfliktov, a to:
1) obec (v našom prípade mesto) nemôže stavať na cudzom pozemku, z čoho 
vyplýva povinnosť v zmysle stavebného zákona upraviť právny vzťah k cudzím 
pozemkom, po ktorých budú vedené siete VO a zariadenia pre rozvod a regulá-
ciu. (Mimochodom v súčasnosti je to cca 71 vlastníkov FO a PO),
2) obec (v našom prípade mesto) nemôže investovať do cudzieho majetku, čo mu 
vyplýva zo zákona o rozpočtových pravidlách a zo zákona o majetku obcí,
3) v danej lokalite bolo už vydané stavebné povolenie na inžinierske siete a ich re-
konštrukciu  pre  firmu,  ktorá  pozemky  pre  individuálnych  stavebníkov  predávala 
(cena za m2 obsahovala aj cenu za komplexnú  infraštruktúru) a garantovala exis-
tenciu  infraštruktúry  (podľa  zverejnených  informácií  realitnej  kancelárie,  ktorá 
odpredaj  realizuje).  V tomto  prípade  by  predajca,  na  ktorého  je  vydané  stavebné 
povolenie, musel zrušiť daný stavebný objekt v stavebnom povolení, a mesto by bolo 
nútené zaplatiť novú projektovú dokumentáciu, požiadať o nové stavebné povolenie 
vo svojom mene, na čo v súčasnosti finančné prostriedky nemáme.
Je potrebné podotknúť, že mesto, nie je povinnou osobou zo zákona stavať infra-
štruktúru  v tých  lokalitách,  kde  profit  a úžitky  z predaja  nie  sú  príjmom  mesta. 
Teda domáhať sa vybudovania VO je potrebné u tej osoby, ktorá lokalitu vlastnila 
pred predajom, teda od toho, od koho si občania pozemky kupovali.
Vzhľadom na viaceré podnety občanov boli zo strany mesta realizované viaceré 
kroky k tomu, aby predajca dobudoval komplexnú infraštruktúru, tak ako to má 
vo vydanom stavebnom povolení, avšak boli neúspešné. V záujme mesta je, aby 
aj v tejto časti mesta bolo VO, avšak ak prevezme ťarchu tohto problému na seba, 
poruší  legislatívne  predpisy,  ktoré  môžu  viesť  k represívnym  opatreniam  voči 
mestu. Vzniká aj precedens, ktorý aktivizuje ďalšie skupiny podnikateľov, ktorí 
podnikajú v oblastí realít k tomu, aby pri nových lokalitách na výstavbu IBV rov-
nako ponechali riešenie infraštruktúry na mesto.
Ak by mesto predávalo pozemky na výstavbu rodinných domov, tak ako to bolo na 
Ul.  starolaboreckej, bolo by povinné vybudovať komplexnú technickú vybavenosť. 
V prípade II. etapy Tehelného poľa to tak nie je. Predajca nezabezpečil občanom - ku-
pujúcim k predávaným pozemkom technickú vybavenosť, čím boli v danom prípade 
do značnej miery uvedení do omylu. Tvrdenie, že ak platia dane, sú oprávnení žiadať 
od mesta dovybavenie chýbajúcou infraštruktúrou, je mylné. Platenie daní vyplýva 
zo zákona. Daňovník platí daň obci (v našom prípade mestu) z vlastníctva nehnuteľ-
ností pozemku alebo stavby. Daň nie je príslušná ku komplexnosti vybavenia lokality, 
tak ako to občas interpretujú vo svojich sťažnostiach. Kroky k tomu, aby aj táto časť 
mesta bola osvetlená, mesto podniká, avšak spomínané prekážky, ale aj zákonné po-
stupy neumožňujú mestu konať nad rámec svojich legislatívnych možností.
1. b) Zároveň žiadam osadenie vtokových mreží pre uličnú vpúšť na Ul. sk-
lenárskej, keďže došlo k jej odcudzeniu a hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo 
dopravnej nehody (sú tam veľké jamy).
Na túto časť interpelácie odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Július Oleár:
TaZS  mesta  Michalovce  v mesiaci  máj  2012  na  Ul.  sklenárskej,  Ul.  agátovej  a Ul. 
kamenárskej osadili 65 ks nových kanálových vpustov, ktoré boli odcudzené. Nové 
osadené kanálové vpusty boli privarené, aby nedošlo znovu k odcudzeniu. 
2. Žiadam o opravu chodníka na Ul. partizánskej v úseku od mostu po obchod-
ný komplex na ľavej strane v smere od mostu ku kruhovému objazdu - Šíravská 
okružná križovatka, ide asi o 100 m úsek. Tento chodník je v dezolátnom stave.
Na interpeláciu v bode 2 odpovedal prednosta mestského úradu Ing. Zdenko Vasiľ:
S opravou chodníka začali TaZS v minulom roku. Bežná oprava a údržba po od-
stránení  asfaltového  krytu  chodníka  nestačila.  Spodné  vrstvy  konštrukcie  telesa 
pešej  komunikácie  sú  natoľko  poškodené,  že chodník  si  vyžaduje  riadnu  rekon-
štrukciu. V súčasnom období spracúva správca TaZS a Mesto Michalovce zoznam 
komunikácií,  ktoré  vyžadujú  opravu.  Mestská  rada  rozhodne,  ktoré  z navrhova-
ných komunikácií budú rekonštruované. 

Po  výborných  skúsenostiach 
z predchádzajúcich  rokov  vý-
bor  na  žiadosť  členov  našej  zá-
kladnej  organizácie  Združenia 
vojnových  poškodencov,  inva-
lidov  a sympatizantov  v Micha-
lovciach  opätovne  zorganizoval 
týždenný  pobytový  zájazd  na 
kúpalisko v obci Podhájska. 

Slaná  termálna  voda  kúpa-
liska  je  porovnateľná  s vodou 
v Mŕtvom  mori.  Pôsobí  priam 
zázračne  na  ochorenia  ako  re-
umatizmus, dna, bolesti chrbti-
ce,  cievne ochorenia,  ekzémové 
ochorenia  a  ochorenia  dýcha-

cích  ciest.  Takisto  blahodarne 
pôsobí  aj  na  doliečenie  zlome-
nín,  zmierňuje  bolesti  a  stimu-
luje štítnu žľazu. Teda všetko to, 
čo naši dôchodcovia potrebujú. 
Okrem  dennej  návštevy  kúpa-
liska  niektorí  „mladší“,  ktorých 
ešte  ako-tak  poslúchajú  nohy, 
navštívili aj hrad, resp, jeho zrú-
caniny  v meste  Levice  a Tekov-
ské múzeum.

Ďakujeme  donorovi,  Mestu 
Michalovce  za  finančný  príspe-
vok, bez ktorého by sme si taký-
to pobyt nemohli dovoliť.

Ján Kundrát

pobyt v podhájskej

pokračovanie v ďalšom čísle

z pirka Andriša zo Straňan
Otvoreňe še priznam a dzekujem Panu Bohu, že žijem u tim našim 

prešumnim varošu pod Vihorľetom. Každim dňom je krašši a krašši. 
Mam tu rodzinu, veľo našich predobrich zemplinskich ľudzi i pajtašov. 
Pres cali rok še nam tu štrida žima, jar, ľeto i ješeň. Toho času me še už 
prehupľi do ceploho ľeta. Do času, kedi už u varošu uvidzime pomeňej 
našu mlaďež, bo už maju prazňini. Odbremeňa še aj našo techňicki 
službi – budze meňej cigaretľovich špačkov i fľaškov od vina.

Cestovni kancelarňe žiča ľudzom dovoľeňki. Najvecej do Chorvat-
ska, bo to že našo slovenski morjo. Nukaju i Grecko. Hento mi štret-
nul sušeda Rašpeľa, pitam še, reku: „Mižu, dze gu morju toho roku, 
do chtoroho stredziska – Zadar, Skopje, Hvar...?“ „Toho roku, Andriš, 
Kaluža, Kamenec – ňebudzem ja svojo grajcare nošic cudzim ľudzom, 
naj ostaňu doma, dojsc im aj tak davame.“ Aj do našoho varošu pridu 
pres ľeto turišti. Každoho ňemušime vitac zos chľebom i soľu, aľe šum-
ňim našim zempľinskim slovom ... – Vitajce, dobre še u nas citce, jak 
še vam u nas ľubilo, prijemni pobivaňe u nas na Zempliňe a pritce zaš 
... U jednim putaču na našej pešej zoňe stoji pisane: – Vlož 8 eura a al-
ko piješ, koľko chceš! – Ňeznam kebi Džan zos Ňuv Džersi, Žan Pier 
z Pariža, či Jirko z Prahy a i našo chlopi začali zos metaxu, tokajskim, 
hejnekenom, co bi dotični kačmare povedzeľi. Radšej scahnuc putač.

Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.

Minister obrany ocenil 
vojakov z afganistanu
Medaily Za účasť vo vojenskej operácii 
odovzdal v Michalovciach minister obrany sr 
M. Glváč v piatok 29. júna vojakom, ktorí sa 
pred niekoľkými dňami vrátili z operácie isaF 
v afganistane.

Príslušníci  17.  rotácie  slo-
venského kontingentu nastúpili 
na Námestí osloboditeľov, aby si 
z  rúk  ministra  obrany  Martina 
Glváča  a  náčelníka  Generál-
neho  štábu  ozbrojených  síl  SR 
generálporučíka  Petra  Vojteka 
prevzali medaily za profesionál-
ne splnenie všetkých úloh misie. 
„Všetci máme skutočnú radosť, 
že  ste  sa  po  šiestich  mesiacoch 
strávených  v horúcom,  vojnou 
sužovanom  Afganistane  vrátili 
zdraví  domov,  ku  svojim  man-
želkám,  deťom,  rodinám,  pria-
teľom,“  povedal  nastúpeným 
vojakom  minister  Glváč.  „Od-
dýchnite  si, užite  si krásne  leto 

s blízkymi. Som na vás všetkých 
hrdý!“ dodal.

Námestie  lemovali  stovky 
príbuzných  a  známych  174 
vojakov, ako aj obyvatelia Mi-
chaloviec.  Podľa  veliteľa  17. 
rotácie  nášho  kontingentu 
podplukovníka  Róberta  Pláv-
ku je väčšina odmenených vo-
jakov  práve  z michalovských 
vojenských  útvarov.  Aj  preto 
kroky  ministra  po  slávnost-
nej  ceremónii  viedli  najskôr 
do  priestorov  22. mechanizo-
vaného  práporu  a  následne  aj 
samohybného  delostreleckého 
oddielu. 

mosr

Výbor ZO Slovenského zväzu 
zdravotne  postihnutých  v  Mi-
chalovciach  usporiadal  14.  júna 
tematicko – poznávací zájazd do 
Betliara  a kúpeľov  Štós.  Na  ces-
tu autobusom sa vydali členovia 
ráno o šiestej hodine, aby si stihli 
čo najviac pozrieť. 

Prvá zástavka bola v mauzó-
leu Andrássyovcov v Krásnohor-
skom  Podhradí.  Na  druhej  za-
stávke si návštevníci pozreli Po-
ľovnícky kaštieľ v Betliari. Tam sa 
výletníci dozvedeli veľa o histórii 

vtedajších  panovníkov  a  ich  ži-
vote.  Asi  po  hodinovej  obhliad-
ke si pozreli ešte okolie kaštieľa. 
Ďalšou  navštívenou  kultúrnou 
pamiatkou boli kúpele Štós. 

Aj keď počasie nevyšlo celkom 
podľa predstáv, v podvečer sa čle-
novia  ZO  SZZP  šťastne  vrátili 
do Michaloviec. Za to, že sa táto 
akcia mohla uskutočniť, patrí po-
ďakovanie za finančný príspevok 
MsÚ v Michalovciach a primáto-
rovi mesta V. Zahorčákovi.

Jaroslav Koščo

Členovia sZZp na výlete
pod krásnou slnečnou 
oblohou sa 27. júna 
uskutočnil 4. ročník 
športových hier 
– olympiády dôchodcov 
mesta Michalovce. 

Súťažiace družstvá nastúpili 
v pestrých dresoch. Po odznení 
hymny mesta podujatie otvoril 
a privítal  všetkých  148  zúčast-
nených primátor mesta Viliam 
Zahorčák.  Súťažiacim  poprial 
úspešný  priebeh  a vyslovil  po-
tešenie,  že  súťažiť bude 76 dô-
chodcov.

Súťaž  prebiehala  v 11  dis-
ciplínach.  Prvou  bol  beh  žien 
na  60  m,  potom  prišli  na  rad 
ďalšie  disciplíny  a to:  beh  mu-
žov,  hod  rozvaľkou,  prekážko-
vý  beh  mužov  s fúrikom,  pre-
kážkový  beh  žien  s kraslicou 
v lyžičke,  petang  ženy,  muži, 
streľba  zo  vzduchovky  ženy, 
muži. Súťaž v stolnom tenise sa 
konala v predstihu v telocvični 
Strednej  zdravotníckej  školy 

v Michalovciach.  Touto  cestou 
dôchodcovia ďakujú riaditeľom 
ZŠ na Ulici Komenského a SZŠ 
na Masarykovej ulici za vytvo-
renie  príjemného  prostredia. 
Súťaž  prebiehala  podľa  pora-
dia  a disciplinovane.  Najstarší 
účastníci,  ktorí  aj  súťažili,  boli 
89-ročný  Michal  Cibík  a 84-
ročný Mgr. Ladislav Ďaďovský. 
Všetkým  súťažiacim  blahože-
láme  a prajeme  pevné  zdravie 
a účasť na piatom ročníku v ro-
ku 2013.

Víťazi jednotlivých disciplín:
Stolný tenis – Štefan Helmeczi,  
beh 60 m – Ružena Hvižďáko-
vá,   beh 150 m – Jozef Pritula, 
beh  300  m  –  Miroslav  Kučka, 
hod rozvaľkou – Helena Loško-
vá,  prekážkový  beh  s kraslicou 
–  Mária  Bajčiová,  prekážkový 
beh s fúrikom – Gérard Parilák, 
petangue  –  Matilda  Bašistová, 
Ladislav  Ďaďovský,  streľba  zo 
vzduchovky – Ružena Hvižďá-
ková, Gejza Kočiš.

Ing. Ľudovít Egry

olympiáda dôchodcov 
už po štvrtýkrát
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Sofia Devečková

Samuel Rusnák

Michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Rastislav Pauločík 
a Zuzana Štaudnerová

Mgr. Rudolf Ondič 
a  Mgr. Lucia Rončinská

Blahoželania

Cirkevná základná škola tento 
rok oslavuje 20. výročie od svoj-
ho založenia. Pri tejto významnej 
príležitosti sme sa uchádzali svo-
jim  projektom  „Sakrálne  a prí-
rodne klenoty Spiša“ o nenávrat-
ný  finančný  príspevok  z dotácií 
Mesta. Keďže sme ho získali ab-
solvovali  sme  zaujímavú  exkur-
ziu, a to hneď v úvode júna.

V Spišskom  Podhradí  sme 
navštívili  mestečko  Spišská  Ka-
pitula.  Je  to  mestská  pamiatková 
rezervácia,  ktorej  dominantou 
je  neskororománska  katedrála 
sv.  Martina.  Naše  putovanie  za 
pamiatkami  a krásami  Spiša  po-
kračovalo  na  Spišskom  hrade. 
Národná  kultúrna  pamiatka  sa 
svojou  rozlohou  a architektúrou 
považuje  za  jeden  z najväčších 
hradov v strednej Európe. Poobe-
de sme navštívili krásne starobylé 

mesto Levoča. Oboznámili sme sa 
s jej históriou, zaujímavou stredo-
vekou  stavbou  mestskej  radnice. 
Navštívili  sme  historický  dom 
a expozíciu  drevorezieb  Majstra 
Pavla  z Levoče.  Na  námestí  sme 
obdivovali  zachované  kultúrno-
historické  pamiatky  ako  Chrám 
sv.  Jakuba,  stredoveký  pranier  – 
klietku hanby a meštianske domy. 

Pamiatky  v Hornádske  kot-
line  sú  organizáciou  UNESCO 
vyhlásené  za  svetové  kultúrne 
a prírodne  dedičstvo  našej  kra-
jiny.  Z exkurzie sme si odniesli 
veľa  nových  a zaujímavých  po-
znatkov, určite si budeme viacej 
vážiť a zachovávať dedičstvo na-
šich  predkov.  Záverom  ďakuje-
me Mestu Michalovce za finan-
čnú  pomoc,  ktorú  sme  využili 
na prepravu žiakov. 

Mgr. Mária Sibalová

sakrálne a prírodne 
klenoty spiša

Dňa 16. júla 2012 
sa dožije okrúhleho jubilea – 50 rokov 

Andrej HAnuščák
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia 
a rodinnej pohody 
prajú manželka, svokra 
a švagriná s rodinou.

štefAn A MáriA kužeLovci
Pri tejto príležitosti im ešte dlhé roky šťastného spoločného života 
naplneného láskou, zdravím, šťastím a spokojnosťou prajú 
syn Martin s manželkou Ingridou, dcéra Jaroslava s manželom Antonom 
a vnúčatá Silvia, Martina, Antónia a Martin.

Mestské kultúrne stredisko
kultúrne leto
Akustika duše – koncertný program 
ACOUSTIK SESSION a PAĽA NAĎA
8. 7. 2012, 18.00 hod., Tribúna pred MsÚ
Špacirki po varoŠu
netradičné poznávanie Michaloviec.
13. 7. 2012, 18.00 hod.
Michalovský orGan – vi. roČnÍk
Mužský spevácky zbor sv. Efréma 
v spolupráci s Maďarským inštitútom a pod záštitou Evy Molnár 
Czimbalmos – generálnou konzulkou Maďarska v Košiciach
26. 7. 2012, 16.00 hod., Bazilika MINOR

hvezdáreň 
astronoMické poZorovania
počas mesiacov júl a august sú len na základe objednávky 
zo strany záujemcov. Pozorovanie, alebo náhradný večerný 
program sa uskutoční len v prípade aspoň 5 záujemcov.
Vstupné: dospelí 1 € 

výstavy
paedDr. ján ČižMár – výber Z tvorby
2. – 31. 7. 2012, Malá galéria MsKS
peter horvát – autorská výstava
do 13. 7. 2012, galéria ZOS Michalovce

program kina centrum
6. – 8. 7. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
Černobyľské DennÍky
thriler, horor USA
Vstupné: 3 €  2012
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

8. 7. nedeľa o 16.00 hod.
hurá Do aFriky
animovaný film NEMECKO 
Vstupné: 2,50 €  2010
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

9. – 10. 7. pondelok, utorok o 19.30 hod.
piraŇa 3DD 
nikto nie je v beZpeČÍ! 
thriler, horor Premiéra
Digitálna 3D projekcia   USA
Vstupné: 5 €   2112
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

11. 7. streda o 19.30 hod.
nevestinec   Premiéra
dráma FRANCÚZSKO
Vstupné: 2,20 €  2011 
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

12. 7. štvrtok o 19.30 hod.   
13. – 15. 7. piatok, sobota, nedeľa o 16.30 a 19.30 hod.
the aMaZinG spiDer – Man 3D
akčný, dobrodružný
Digitálna 3D projekcia.   USA
Vstupné: 5 €  2012 
Mládeži prístupný  Český dabing

17. – 18. 7. utorok, streda o 19.30 hod.
tak Fajn ! Premiéra
romantická hudobná komédia SR
Vstupné: 3 €  2012 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

19. – 22. 7. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
abrahaM lincoln lovec upÍrov 3D
fantasy horor
Digitálna 3D projekcia.   USA
Vstupné: študenti 5 € dospelí 6 €  2012
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

20. 7. piatok o 17.30 hod.   
21. – 22. 7. sobota, nedeľa o 16.30 hod.
kráska a Zviera 3D
rodinný, animovaný Premiéra
Digitálna 3D projekcia.   USA
Vstupné: 5 €  1991
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov  Slovenský dabing

Dňa 3. júla 
uplynulo 50 rokov, 

čo si svoje spoločné 
„ÁNO“ povedali

V sobotu ráno 16. júna sa deti 
z Detského domova v Michalov-
ciach prebudili do krásneho slneč-
ného dňa. Čakal na nich deň plný 
zážitkov a prekvapení. Vojaci 22. 
mechanizovaného  práporu  pre 
ne pripravili pod heslom „HRA-
VO  A ZDRAVO“  na  posádkovej 
strelnici  v Porube  pod  Vihorla-
tom športový deň s netradičnými 
disciplínami.  Deti skákali vo vre-
ci,  do  diaľky,  hádzali  granátom, 
prekonávali rôzne prekážky, zdo-
lávali labyrint so stolnotenisovou 
loptičkou,  stonožku  a zhadzovali 

pyramídu z plechoviek. Celé po-
dujatie  otvoril  kpt.  Ing.  Dušan 
Skonc,  veliteľ  1.  mechanizovanej 
roty, ktorý podotkol, že tento deň 
nie je zameraný na veľké výkony, 
ale  na  to,  aby  si    deti  zašporto-
vali  a pod vedením vojakov pre-
žívali  radosť  z úspechu.  Radosť 
v očiach  vyčarili  deťom  aj  vecné 
ceny  a odmeny.  Každý  domček 
dostal futbalovú, volejbalovú lop-
tu  a badmintonové  rakety,  ktoré 
boli zakúpené z finančného prís-
pevku Mesta Michalovce. 

DeD Michalovce

hravo a zdravo

Síce to môže znieť neuveriteľ-
ne, ale je to tak. Aj fyzika môže 
byť  zaujímavá.  Presvedčili  sme 
sa o tom na vlastnej koži.

Pri príležitosti 90-teho výro-
čia našej školy, Gymnázia Pavla 
Horova, škola zorganizovala ex-
kurziu do Švajčiarska za účelom 
návštevy  CERNu,  TECHNO-
RAMY, Ženevy, Bernu. 

Ako  prvú  sme  navštívili 
TECHNORAMU. Miesto, kde 
sa z príkladov písaných na ta-
buľu  stávajú  reálne  fyzikálne 
pokusy,  ktoré  si  môže  každý 
návštevník  vyskúšať  sám.  Od 
tých najjednoduchších, ako je 
magnetizmus,  až  po  tie  najz-
ložitejšie,  kde  sa  radí  tekutý 
dusík,  vodný a veterný vír,  až 
po  elektrinu.  V tejto  budove 
je  však  aj  miesto  pre  chémiu, 
či  biológiu,  kde  sme  si  mohli 
zmerať  hlasitosť  nášho  kriku 
alebo  otestovať  naše  reflexy. 
Bolo  to  jednoducho  fantas-
tické.

Okrem  TECHNORAMY 
sme  však  navštívili  aj  CERN. 
Predpokladám, že mnohí z vás 
si ho predstavujú len ako neja-
ký okruh, kde sa zrážajú nejaké 
častice.  Áno,  priznávam  sa,  že 
aj ja som o tom mala podobnú 
mienku,  kým  som  to  neuvi-
dela  na  vlastné  oči.  Pre  tých, 
ktorí  sa  do  fyziky  rozumejú 

trochu  viac,  to  bol  labužnícky 
zážitok a pre nás laikov to boli 
zasa  informácie,  ktoré  by  sme 
si  nemali  možnosť  overiť  ni-
kde  inde.  V CERNe  sa  snažia 
prísť na to, ako vznikol vesmír 
a používajú na to tie najmoder-
nejšie  technológie.  Napríklad, 
práve tu fungoval prvý internet 
na svete. Na druhej strane však 
CERN spája ľudí aj národy. Ne-
záleží na tom odkiaľ ste, aký ste 
starý,  či  mladý  a ako  vyzeráte. 
Oni  vás  príjmu.  CERN  je  jed-
noducho  dokonale  fungujúci 
organizmus ľudí a strojov, kto-
rý  pomáha  tejto  spoločnos-
ti  kráčať  dopredu  míľovými 
krokmi.

Čerešničkou  na  torte  tejto 
exkurzie  bola  cesta  lanovkou 
na  najvyššie  vrchy  Európy.  Do-
stali  sme  sa  do  výšky  3842  m. 
n. m., takže sme boli takmer na 
rovnakej výškovej úrovni ako je 
najvyšší  vrch  Európy,  MONT 
BLANC,  ktorý  bol  takmer  na 
dosah ruky.  

Vo Švajčiarsku sme ešte nav-
štívili Ženevu a Bern,  teda dve 
najväčšie  mestá  tejto  krajiny. 
Ženevské  jazero  a jeho  okolie 
je nádherné. Ťažko pre to nájsť 
vhodné  slová.  Myslím  si,  že 
každý z nás,  si  toto miesto  tak 
trochu zamiloval.

Alena Pirkovská, 2.C 

Fyzika hrou

Mesiac  júl  je  začiatkom  leta. 
Ani v tomto mesiaci nebude nú-
dza  o výtvarné  umenie.  Galéria 
kultúrneho  strediska  predstaví 
tvorbu  výtvarného  pedagóga 
Jána Čižmára. Tá je určená kate-
górii náročnejších divákov a mi-
lovníkov výtvarného umenia. Ján 
Čižmár  sa  v priestoroch  galérie 
už prezentoval. Jeho tvorba núti 
diváka  k uvažovaniu,  nakoľko 
jej  nechýba  filozofický  rozmer. 
Každé  dielo  autora  je  autentic-

kou výpoveďou životného príbe-
hu  i skúsenosti.  Divák  pochopí, 
že  forma  zdieľania  a odkazov 
prostredníctvom  výtvarného 
prejavu  nie  je  jednoduchou  zá-
ležitosťou. Z týchto odkazov tak 
autor  poskladá  mozaiku  života. 
Inšpiráciu pre svoju  tvorbu čer-
pá  od  rôznych  autorov.  Expozí-
cia  je zostavená z grafiky, olejov 
a kombinovanej techniky. Výsta-
va potrvá do konca júla.

PaedDr. Ivana Mochorovská

v dielach sa odráža 
realita

Dňa 27. júna 2012 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie absol-
ventských záverečných vysvedčení na pôde Základnej umeleckej školy 
Michalovce v koncertnej sále. Týmto chceme poďakovať vedeniu školy, 
pani riaditeľke PhDr. Alene Herstekovej, všetkým učiteľom, ale hlavne 
pani učiteľke Jane Kubovej za prekrásny umelecký zážitok. Pani učiteľ-
ka Kubová viedla svojich absolventov od prípravného štúdia až po ab-
solutórium. Na tejto slávnostnej akadémii, ktorú viedla aj moderovala, 
nás všetkých neskutočne prekvapila a dojala k slzám šťastia a radosti. 
Už nástup našich detí v slávnostných čiapkach, ktoré im zo srdca daro-
vala, bol prekrásny. Kultúrny program sa vydaril a budeme naň všetci 
ešte dlho spomínať. 

Za zúčastnených rodičov ďakuje rodina Jalčová

„Ráno  povstalo  z nedeľného 
pokľaku“, začína sa nový týždeň, 
odkrýva tajomstvá všedných dní, 
„v  prírode  šumí  voňavá  krása...
ako na módnej prehliadke“. Verše 
Ingrid  Lukáčovej  sú  presiaknuté 
láskavosťou  a svedčia  o jej  by-
strom  postrehu  a senzibilite  od-
krývať záhady a tajomstvá života.

Odkazy  súčasníkom,  zakó-
dované  v básňach,  sú  prepoje-
né  s písmom,  lebo  „morálka  sú 
pľúca, ktorými sa má dýchať!“ na 
ceste  k večným  pravdám,  k pra-

vému šťastiu. Veď „Boh nás tvár-
ni  na  kovadline  Slova,  aby  nik 
nekríval“.

Rondová  forma  mikrobásní 
(Deň  celý  láskavý)  je  analýzou 
ľudského mikrosveta, plného lás-
kavých  emócií  a horúcej  empa-
tie. Zbierka pripomína hudobnú 
kompozíciu,  ktorá  nás  vovádza 
do  farebného  snenia  a tajomný-
mi symbolmi vytvára nezvyčajné 
obrazy  zmysluplnej  osožnosti, 
láskavej blaženosti a ľudskosti.

ervín ochman

láskavé slovo

Druhý ročník spomienkového 
popoludnia venovaný PhDr. Má-
rii  Stojákovej,  sa  uskutočnil  17. 
júna  v Kultúrnom  dome  v Kalu-
ži.  Organizátormi  podujatia  boli 
Obecný  úrad  Kaluža,  Miestny 
odbor  Matice  slovenskej  a Zem-
plínske osvetové stredisko.

Na  Máriu  Stojákovú,  stredoš-
kolskú  profesorku,  recitátorku, 
moderátorku,  spisovateľku,  ma-
liarku,  krstnú  mamu  Zemlínskej 
knižnice,  iniciátorku  mnohých 
dobročinných akcií si zaspomínali, 

okrem najbližších príbuzných, ko-
legovia na čele  s riaditeľom SOŠT 
Ing.  Jaroslavom Kapitanom, žiaci, 
recitátori, občania obce Kaluža, kde 
v ostatnom  období  žila  a mnohí 
iní, ktorí ju poznali. Program mo-
derovala Mgr. Jela Timková, ktorá 
patrila  tiež  medzi  jej  najbližších 
priateľov.  V kultúrnom  programe 
vystúpili  FS  Hatalovčan,  súbor 
zobcových fláut zo ZUŠ Sobrance, 
spevák ľudových piesní Ján Sinčák, 
recitovali sestry Schumerové.

moms

košík perinbaby 
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dva týždne v športe... spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Tibor Kudla, 71-ročný

Ján Geyer, 63-ročný

Oľga Kolesárová, 78-ročná

Alžbeta Straková, 83-ročná

Mária Kondášová, 80-ročná

čítajte  nás  aj  na 
www.michalovce.sk

v čast i  Michalovčan

Futbal
o pohár priMátora Mesta
Letná prázdninová liga uličných družstiev žiakov 
v malom futbale – IV. ročník
6.  7.  2012,  3.  kolo:  9.00  hod.  Moskovská  –  Real  Madrid,  9.25 
hod., OŠK Vinné – FC Konopna, 9.50 hod., FC Kijevská – AC 
5.C, 10.15 hod., FC Konopna – Moskovská
10. 7. 2012, 4. kolo: 9.00 hod. AC 5.C – OŠK Vinné, 9.25 hod., The 
Blues – FC Kijevská, 9.50 hod., Moskovská – AC 5.C, 10.15 hod., 
OŠK Vinné – The Blues
12.  7.  2007  5. kolo:  9.00 hod.,  Real  Madrid  –  FC  Konopna, 
9.25 hod. The Blues – Moskovská, 9.50 hod. AC 5.C –Real Mad-
rid, 10.15 hod. FC Kijevská – OŠK Vinné
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0908 322 342 
MeMoriál antona saba 
15. 7. 2012, 12.00 hod.
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

streľba
klubový strelecký pretek 
8. 7. 2012, 8.00 hod.
Info: Michal Hostovičák, tel.: 0915 957 797

tenis
Michalovská tenisová liGa veteránov
X. ročník II. časť:
Family – Minimax 10. kolo, 10. 7. 2012, 16.00 hod. Partizánska 1, 
Enel – SZŠ 10. kolo, 11. 7. 2012, 18.00 hod. Hviezdoslavova 7, 
GPH – SOŠT 10. kolo, 12. 7. 2012 16.00 hod. Masarykova 1, TK 
Sobrance – R+R 10. kolo, 14. 7. 2012, 16.00 hod. Partizánska 1, 
Lobax – voľno, SOŠT – Minimax 11. kolo, 17. 7. 2012, 16.00 hod. 
Partizánska 1, Enel – R+R 11. kolo, 18. 7. 2012, 18.00 hod. Hviez-
doslavova 7, Lobax – SZŠ 11. kolo, 19. 7. 2012, 16.00 hod. Par-
tizánska 1.
Info: Ing. Radomír Trčka, tel.: 0905 971 101

malý oznamovateľ...
kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom 

a elektromerom. Tel.: 0940 752 138
n	Predám rodinný dom so záhradou a pozemkom blízko 

Michaloviec. Tel.: 0918 479 575
n	Predám 3-izbový byt – Ulica ukrajinská/2. poschodie, 

kompletne zrekonštruovaný. Cena 45 000 €.  
Tel.: 0917 505 470

n	Kúpim 3-izbový byt v Michalovciach. Lokalita – Východ 
a okolie (s balkónom do 4. poschodia). Nevolať RK. 
Tel.: 0904 396 973

n	Dám do prenájmu garsónku na Ulici nad Laborcom. 
Informácie na tel. č.: 0948 032 666

n	Dám do prenájmu 3-izbový byt na sídlisku SNP, doteraz 
neobývaný na 3. poschodí/7 s rozlohou 70,70 m2.  
Tel.: 0902 077 622, 0902 430 987

n	Predám priestranný poschodový RD s krásnou záhradou 
v lukratívnej oblasti pri Bielej hore. RK nevolať.  
Tel.: 0907 481 514

n	Dám do prenájmu časť rodinného domčeka (so zariadením) 
v Michalovciach – obývačka, kuchyňa, sociálne zariadenie, 
predsieň. Samostatný vchod. Mesačný poplatok 210 €.  
Tel.: 0910 178 508

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 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

n	Predám pianino zn. CHOLZE. Cena 800 €.  
Tel.: 0905 830 506

n	Predám auto Škoda Forman, r. v. 1990, dobrý technický stav, 
LPG – benzín. STK do r.2013. Cena dohodou. Volať večer. 
Tel.: 0907 364 124 

n	Predám kalové (380 V) a vodné čerpadlo (220 V) 
s príslušenstvom. Cena dohodou. Tel.: 0907 979 166

n	Predám ošípanú. Cena dohodou.  
Tel.: 0908 266 649

n	Kúpim lacný nábytok – obývacia stena (dĺžka max 360 cm). 
Tel.: 0917 083 723

n	Predám detské hojdacie kresielko zn. Bright stars 
s možnosťou nastavenia hojdania do 11 kg. Kresielko hraje 
tri melódie. Cena 50 eur. Tel. č.: 0904245145

služby
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

Zverejňuje
podľa ustanovenia § 9a. a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. Zákona o majetku 
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
ZÁMer NA PrIAMY PreNÁjOM NeHNuTeĽNOSTI:
Prenájom časti pozemku p. C-KN č. 2976, k.ú. Michalovce 
do výmery 25 m2.
Predmetný pozemok sa nachádza na Ul. Prof. Hlaváča v Michalovciach.
Účel využitia: letná terasa
Ročné nájomné za 1 m2 pozemku v súlade so Všeobecne záväzným na-
riadením Mesta č.101/2007 je minimálne 5,53 €.
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet prenájmu 
v zalepenej obálke s označením „Priamy prenájom“ na adresu Mesta Mi-
chalovce v termíne do ��. júla �01� (pondelok), do 1�.00 hod. s tým, 
že ponúkaná cena nesmie byť nižšia ako cena určená VZN č.101/2007. 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti – pozemku, budú 
poskytnuté prostredníctvom MsÚ Michalovce – odbor hospodárenia 
s majetkom, Nám. slobody č. 1, Michalovce u referenta OHsM Valéria 
Čechová, č. tel.: 056/6864280.
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vYHLASuje
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach 
č. 157, zo dňa 24.04.2012,

OBCHODNÚ verejNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce 
(predmet predaja):
A) bytov (vrátane podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu) 

a spoluvlastníckych podielov k pozemku, v bytovom dome „I“ č. súp. 1884 nachá-
dzajúcom sa na parcele p.C-KN č. 2970, vedenom na LV č. 10439 v k.ú. Michalovce, 
č. 1, 4, 6, 7, 10, 11 a 12 vo vchode č. 1 – opakovane vyhlásená súťaž na byty.  

B) 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, č. 1 – 12 vo vchode č. 3.

Termíny obhliadok, plné znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 25. júla 2012 do 12.00 hod., sú zve-
rejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom ves-
tibule Mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 a na elektronickej tabuli 
na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 
056/6864281 - Ing. Kukolos.
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vYHLASuje
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov
OBCHODNÚ verejNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:
A)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
D)  Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
E)  Ul. Pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
F)  Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)
G)  Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach
H)  Ul. Komenského č. 1 v Michalovciach (Základná škola)

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 23. júla 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
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PONÚkA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.104/2008 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici obrancov 
mieru v bytových domoch „A” a „C“v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 7. 2012. 
Počet bytov: 1 
Číslo bytu   Adresa   Poschodie   Bytový dom   Počet izieb   Podlahová plocha
-----------------------------------------------------------------------------------------------
8   Ul. obrancov mieru 6,  2. NP          „C“            2-izbový          59,05 m2

Výška nájmu (bez poplatku za služby spojené s užívaním bytu) 1,93 €.
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu.

Žiadosť, prílohy a bližšie informácie nájdete na web stránke Mesta Mi-
chalovce www.michalovce.sk, alebo na Mestskom úrade v Michalov-
ciach – odbor hospodárenia s majetkom, budova MsÚ Nám. slobody 1 
v Michalovciach - kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Dňa 12. júla 2012 
uplynie 10 rokov od smrti 

Gizky krAjňákovej
Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu 
aj v modlitbách.
spomína priateľka Maňka

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

Dňa 7. júla 2012 uplynú 3 roky od doby, 
čo nás navždy opustil milovaný otec a manžel

frAntišek PiSkor
s láskou spomínajú manželka, syn a dcéra 

s rodinou

Poďakovanie

Dňa 15. júla 2012 by sa bol dožil 60 rokov 
manžel, otec, dedko, brat a švagor 

MiLAn Seňko
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

spomína rodina

Len život naplnený láskou môže mať skutočný 
zmysel. To nás učila a sama tak žila 
naša milovaná mamička, babička a prababička

 irenA dičková
Jej životná púť sa ukončila pred dvoma rokmi 
11. júla, ale zanechala nám v duši to najväčšie 
bohatstvo. Ďakujeme všetkým, ktorí si spolu s nami 
na ňu s láskou spomínate. 
deti Darina, Katka, Iveta, Marica a Maťo s rodinami

Dňa 8. júla 2012 uplynie 25 rokov, 
kedy nás navždy opustil manžel a otec 

MicHAL SekeL
s láskou spomínajú 

manželka Anna 
a dcéry Alena a Iveta s rodinou

Dňa 14. júna 2012 uplynulo 7 rokov 
od smrti drahej mamičky a babičky 
MAGdALény treščAnSkej, 
rod. ondiLovej
Zároveň dňa 13. júla 2012 si pripomenieme 
28 rokov od smrti otecka a dedka 
vojtecHA treščAnSkéHo
spomína dcéra Monika s rodinou

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
bývalým kolegom, známym a susedom, ktorí 
sa prišli naposledy rozlúčiť s našou drahou 
manželkou a mamkou 

Mgr. Annou Stričíkovou
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Spomienky


