
Zemplínske osvetové 
stredisko 

uvádza program

DivaDlo Semafor 
a valéria Čižmárová

moderuje a na klavíri hrá 
Otakar Krásenský, 

spieva Gabika Kozmová, 
spoluúčinkuje OK trio

28. september o 18.00 hod. 
v galérii ZOS

Michalovčan
R O Č N Í K  X X I I I ,  Č Í S L O  2 0

Dvojtýždenník občanov Michaloviec
Z D A R M A P I A T O K ,  2 8 .  S E P T E M B E R  2 0 1 2 

Výstava 5 x 5 naj...  
Zemplínske múzeum v Michalovciach oficiálne vzniklo v lete roku 1957, 
ale do najstaršieho prírastkového (evidenčného) denníka múzea boli prvé 
zbierkové predmety zapisované už od roku 1956.

KST Turista Michalovce
pozýva

na turisticktú akciu
výStup na Diel

30. september

Odchod: 
autobusom do Sobraniec 
s odchodom o 6.25 hod. 

zo železničnej a 6.37 hod.
z autobusovej stanice

Info: Miroslav Štefanský 
0908 990 049

MsÚ a MsKS 
vás pozývajú na podujatie

michalovce 
S michalmi,
michalom 

a michaelám
zábavný program 

moderuje Michal Hudák, 
účinkuje Marián Čekovský

30. september o 18.00 hod.
veľká sála MsKS

Zriadením múzea boli polo-
žené pevné základy pre postupný, 
systematický výskum a dokumen-
táciu vývoja prírody a spoločnos-
ti v regióne Zemplína, ktorý bol 
dovtedy oproti ostatným 
častiam Slovenska na 
okraji vedeckého záujmu 
bádateľov. K výsledkom 
práce desiatok obeta-
vých múzejníkov patrí 
aj 74 000 kusov evido-
vaných muzeálnych zbierkových 
predmetov získaných najmä zbe-
rom, ale aj kúpou a archeologic-
kým výskumom.

Pracovníci múzea postupne 
vybudovali päť stálych expozícií 
a to prírodovednú, archeologic-

kú, historickú, umelecko-histo-
rickú a národopisnú. Zbierkový 
fond múzea je tiež rozčlenený 
do týchto základných vedných 
odborov. Súčasní piati kurátori 

(správcovia zbierok) Zemplín-
skeho múzea v Michalovciach, 
v spolupráci s ďalšími odbor-
nými zamestnancami múzea, 
vybrali 25 (5 x 5 – päť vedných 
odborov ponúklo pätoro expo-
nátov) vari najvýznamnejších 

zbierkových predmetov, alebo 
ich súborov. Kurátori zo spravo-
vaných zbierok vybrali aj po tri 
kuriozity.

Mnohé zo vzácnych vystave-
ných zbierkových pred-
metov môžu návštevní-
ci vidieť vôbec po pr-
výkrát. Niektoré z nich 
majú nielen regionálny, 
ale i celoslovenský či ce-
loeurópsky význam.

Výstava 5 x 5 je realizovaná 
s finančnou podporou Košické-
ho samosprávneho kraja z prog-
ramu Terra Incognita (Krajina 
nespoznaná), ktorý je súčasťou 
projektu EHMK Košice 2013 
a potrvá do 31. októbra 2012.

V stredu 26. septembra sa vládny kabinet na čele s premiérom Robertom Ficom stretol na svojom vý-
jazdovom rokovaní v Michalovciach. Pre Michalovce to bolo historicky prvé rokovanie vlády Slovenskej 
republiky na pôde mesta. Už tento samotný fakt sa stal významným počinom z hľadiska zviditeľnenia 
a propagácie nášho mesta.      

Od novembra 2008 v loka-
lite Ul. mlynskej realizuje MsÚ 
Michalovce projekt terénnej 
sociálnej práce, na ktorý získal 
finančné prostriedky z Európ-
skeho sociálneho fondu pros-
tredníctvom dvoch projektov. 
Mesto projekty spolufinancova-
lo vo výške 5 %, pričom finan-
čné prostriedky boli použité 
predovšetkým na financovanie 
ľudských zdrojov, ktoré zabez-
pečovali výkon sociálnej práce 
v komunite. Vďaka projektom 
pôsobia v lokalite štyria terénni 
sociálni pracovníci a ich traja 
asistenti. Náplňou ich činnosti 
je každodenná terénna sociálna 
práca pozostávajúca z poskyto-
vania sociálneho poradenstva, 
pomoci pri vypisovaní tlačív, 
sprievodu po úradoch a leká-
roch, vyhľadávanie a riešenie 
rôznych krízových situácií,  
ktoré v tejto komunite vznika-
jú. V spolupráci s asistentkami 

učiteľov sa tiež podieľajú na za-
bezpečovaní školskej dochádzky 
detí, zdravotným asistentkám 
pomáhajú pri zabezpečovaní ich 
činností. Druhý projekt terénnej 
sociálnej práce bol ukončený 
v auguste 2012. 

Súčasne sa mesto zapojilo 
do Národného projektu terén-
nej sociálnej práce v obciach, 
ktorým kontinuálne nadviazalo 
na výsledky predchádzajúcich 
projektov. Terénna sociálna prá-
ca prináša hmatateľné výsledky, 
vytvorila sa funkčná sieť terén-
nych sociálnych pracovníkov, 
komunita je zmapovaná, pracov-
níci si získali dôveru obyvateľov 
komunity. Terénni pracovníci 
a ich asistenti aktívne pomáhajú 
rómskej komunite pri riešení ich 
každodenných problémov, či už 
v oblasti sociálnej, ekonomickej, 
bytovej, právnej, alebo zdravot-
níckej. Snahou pracovníkov je 
prebúdzať v obyvateľoch lokality 

vlastnú aktivitu pri riešení ich 
nepriaznivej situácie. Terénni so-
ciálni pracovníci majú zriadenú 
kanceláriu priamo v lokalite Ulice 
mlynskej, kde pôsobia každý deň 
v rámci stálej pracovnej doby. 

Aj napriek tomu, že projek-
ty boli zamerané na sociálnu 
prácu, nie komunitnú, naši te-
rénni pracovníci sa snažia pô-
sobiť v rámci svojich časových 
možností na danú komunitu aj 
v oblasti prevencie užívania ná-
vykových látok a záškoláctva, či 
už vo forme streetworkov alebo 
osobných individuálnych poho-
vorov. Zameriavajú sa tiež na 
rozvoj športových a kultúrnych 
aktivít v lokalite.

Terénna sociálna práca bude 
teda v komunite pokračovať mi-
nimálne do konca roka 2015, 
dovtedy bude trvať národný 
projekt, financovaný z Európ-
skeho sociálneho fondu.  

RNDr. Jana Machová

PokračoVanie terénnej 
sociálnej Práce
Mestu Michalovce bol schválený nenávratný finančný príspevok 
na pokračovanie ďalšieho projektu terénnej sociálnej práce v národnom 
projekte. terénni pracovníci budú pôsobiť na Ulici mlynskej v rámci 
projektu do konca roka 2015. 

Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety, detašované pracovisko Michalovce

vás pozývajú na 

Viii. MichaloVský Dia Deň
29. 9. 2012 v Mestskom kultúrnom stredisku 
Michalovce od 8.00 hod.

Podujatie je pre diabetikov, ale aj širokú 
verejnosť

Vstup zadarmo

Počas podujatia budú prednášky, merania 
hladiny cukru v krvi, cholesterolu, tlaku krvi.
Účasť všetkých je vítaná.

Výstava venovaná 55. výročiu vzniku Zemplínskeho múzea v Michalovciach

aby sme pochopili, čo vlastne sme, 
musíme zachytiť myšlienky

a sny svetov, ktoré nás zrodili.
Wiliam Goyen

Chirurgicko – traumatologic-
ké oddelenie bolo dovybavené 
novým RTG prístrojom, nakoľko 
na tomto oddelení bol práve ten-
to prístroj už vyše roka nefunkč-
ný. Prístroj slúži na diagnostiku 
komplexného RTG snímkova-
nia. Nový ultrazvuk bol umiest-
nený na internom oddelení, kde 
bude slúžiť na vyšetrenie brucha 
aj srdcovo-cievného systému. 
Okrem spomínaných prístrojov 
nemocnica dostala aj novú fib-
roskopickú vežu a kolonoskop. 

Veža umožňuje lepšiu manipu-
láciu a slúži na vyšetrenie chorej 
časti tráviaceho traktu.

„Tieto prístroje sú veľmi po-
trebné, nakoľko v michalovskom 
regióne je rakovina hrubého čre-
va a žalúdka druhým špecifickým 
ochorením po srdcovo-cievnych 
ochoreniach,“ dodal MUDr. Ma-
rián Jenčík, námestník pre lekár-
sko – preventívnu starostlivosť 
michalovskej nemocnice.

Michalovská nemocnica sa 
môže pochváliť svojim sloven-

ským prvenstvom, nakoľko práve 
ona ako prvá zriadila pracovisko 
pre gastroskopiu. Najnovším prí-
rastkom v nemocnici je aj bron-
chofibroskop, ktorý bol umieste-
nený na pľúcne oddelenie a slúži 
na vyšetrenie priedušiek.

Ako vidno, akcionár naozaj 
plní svoje sľuby a prispieva veľ-
kou mierou k skvalitneniu po-
skytovanej zdravotnej starostli-
vosti pre pacientov michalovskej 
nemocnice.

ts

nemocnica plní sľuby
len pred mesiacom michalovská nemocnica slávnostne otvárala novo 
zrekonštruovanú ambulanciu pre poskytovanie chemoterapie a už dostali 
pacienti nový darček v podobe nového röngenologického prístroja 
a ultrazvuku. nový akcionár, ktorý len prednedávnom vstúpil do nemocnice, 
tak plní svoje sľuby.

Predsedu vlády Roberta Fica privítal pred mestským úradom primá-
tor mesta Viliam Zahorčák. Krátkym programom pozdravili premiéra 
aj deti z Materskej školy na Školskej ulici.                       



�

Prvý október. Dátum, ktorý je v medzinárodnom kalendári vý-
znamných dní a výročí označený ako medzinárodný deň starších osôb. 
Keďže október je už jesenným mesiacom a seniorský vek je označovaný 
za jeseň života, prischlo októbru označenie Mesiac úcty k starším. 

Toto nepresné označenie je mierené na skupinu ľudí v poproduktív-
nom veku. Často sa označujú aj ako seniori. Ľudia ošľahaní životom, 
so svojím životom poznačenými názormi na svet a s ním spojené sku-
točnosti. Často poznačení ranami života nielen na tele, ale i na duši.

Často svojím okolím podceňovaní, no ešte stále svetasúci. Nedos-
tatok fyzickej sily nahrádzajú pokojom a rozvahou. Vedia sa tešiť 
z každého úspechu svojich detí či vnúčat. Pokiaľ im sily stačia, vedia 
sa spoľahlivo spoločensky angažovať. Ku každému problému pristupu-
jú zodpovedne a s plnou vážnosťou. Neznášajú faloš a lacnosť vonkaj-
šieho prejavu. Chápu omyly, no nestrpia podvod a čo len najmenšiu 
neúprimnosť.

Žijú medzi nami a bez nich by bol tento svet iba polovičatý. Zra-
niteľní, no citliví na najmenší prejav podceňovania. Najlepšie sa cítia 
medzi svojimi rovesníkmi. No pokiaľ im to zdravotný stav dovolí, sú 
schopní sadnúť si i do školských lavíc. Sadnúť za počítač, precestovať 
pol sveta za niečím novým, zaujímavým.

Jednoducho, sú to naši rodičia, starí rodičia. Majme preto v úcte 
ich šediny. Buďme k nim čo najpozornejší. Spomaľme tempo slov v ich 
prítomnosti. Nielen v mesiaci úcty k starším si vážme ich životné skú-
senosti a názory. Niet najmenšieho dôvodu čudovať sa, ak chcú športo-
vať a súťažiť v olympiáde seniorov. Nečudujme sa ich chtivosti stretnúť 
sa s rovesníkmi, porozprávať sa, stráviť spoločné chvíľky na nejakom 
výlete. Nečudujme sa ich stretnutiam v kluboch, pri rôznych príležitos-
tiach. Doprajme im prežívať radosť zo života podľa svojich predstáv. 
Pri činnosti, ktorá ich uspokojí. Aj akadémia tretieho veku je o rozširo-
vaní si vedomostí a prejavení záujmu o svet okolo nás.

Množstvo príležitostí je tým vhodným prostriedkom k zmysluplné-
mu tráveniu spoločných chvíľ. 

U mnohých je seniorský vek objavením talentu v netušených oblas-
tiach. Doprajme preto našim seniorom plnohodnotné životné šťastie. 
Nech i jeseň života má svoju krásu a svoje čaro.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

Mesiac úcty k starším
aktivity primátora
17. 9.  rokovanie k odpadovému hospodárstvu
18. 9.  zasadanie mestskej rady
20. 9.  porada primátora
20. 9.  rokovanie spoločného obecného úradu
20. 9.  zasadnutie Rady RZMOZ – MR
20. 9. prijatie žiakov a učiteľov z mesta Most
20. 9.  účasť na slávnostnom zasadnutí Obecného 
 zastupiteľstva Budkovce
21. – 22. 9.  účasť na stretnutí poslancov partnerských miest 
 v meste Jaroslav v Poľsku
24. 9.  účasť na seminári v Zemplínskom múzeu
24. 9.  rokovanie so zástupcami KSK v Košiciach
25. 9.  účasť na podujatí Srdce ako dar
25. 9.  prijatie nového veliteľa armády z Prešova
26. 9.  účasť na výjazdovom rokovaní vlády SR v Michalovciach
27. 9.  rokovanie so zástupcami MFK Michalovce
28. 9.  účasť na pohrebe čestného občana mesta Michalovce
 JUDr. Ing. Juraja Králika
30. 9.  účasť na podujatí Michalovce s Michalmi Michalom 
 a Michaelám

zvieratká na adopciu
Nellie 

 

Približne 2-ročná sučka malého 
vzrastu, k cudzím je zdržanlivá, 
vie pekne štekotom ohlásiť náv-
števu. K členom rodiny je pria-
teľská. S inými psíkmi aj sučkami 
si rozumie. Vhodná na dvor aj 
do bytu, iba k starším deťom. Vie 
sa pekne prispôsobiť programu 
svojej rodinky. Nellie je odčerve-
ná, odblšená, kompletne očkova-
ná a kastrovaná. 

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 10. do 23. septembra

V uvedenom čase MsP Michalovce zdokumentovala celkom 
134 priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 60 prie-
stupkov, parkovanie na zeleni 29 priestupkov, parkovanie na 
chodníku 3 priestupky, rušenie nočného pokoja 1 priestupok, 
vzbudzovanie verejného pohoršenia 3 priestupky, znečistenie 
verejného priestranstva 4 priestupky, porušenie VZN č. 129/11 
o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických 
nápojov na území mesta Michalovce 2 priestupky, priestupky 
proti majetku - krádežou 22, – poškodením veci 1 priestupok, 
porušenie podmienok VZN č. 91/2006 o podmienkach držania 
psov na území mesta Michalovce 2 priestupky, nepovolené ulo-
ženie odpadu 2 priestupky, neudržiavané pozemky boli zistené 
v 2 prípadoch, porušenie rybárskeho zákona v 1 prípade, vyko-
návanie stavebných prác bez povolenia v 1 prípade a porušenie 
VZN č. 102/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb 1 priestupok.

Obyvatelia Sídliska Východ sa v piatok 14. septembra stretli v areáli 
základnej školy na Krymskej ulici na druhom ročníku „Dňa Vychod-
ňarov“. Pripravený bol kultúrny program, súťaže pre deti či ukážka 
zásahu policajného psa. Kultúrny program pripravili základné školy 
z ulice Krymskej a Moskovskej, cirkevná základná škola a Materská 
škola z Leningradskej ulice. Deti potešili divákov spevom a tancom 
na ľudovú i modernú nôtu. Program uzavrela folklórna skupina Mi-
haľovski Nevesti a beťare. Aj keď podujatiu neprialo počasie, obyvatelia 
si druhý ročník Dňa Vychodňarov pochvaľovali.

Kontakt: 0910 161 789, utulokmi@gmail.com

z pirka Andriša zo Straňan
Pitam še heňadi sušeda Rašpeľa medži bešedu: „Mižu, bul ši za 

svojoho života dakedi u kupeľov?“ „Jojój, Andriš, bul mi a otvoreňe ci 
povim, veľo raz:“ „A u Pješčanoch ši bul?“ „Pravdaže, Andriš, Pješčani 
znam jak našo Straňani.“ „Znam Mižu, že ti kadzi chodziš sebe šicko 
rendešňe poopatraš. Zbačil ši napriklad aj dva pisaňa na Pješčanskim 
kolonadnim mosce? Perši kec idzeme zos varoša na kupeľni ostrov, kolo 
chlopa, co na koľeňe lame karaguľu. Piše še tam: „Saluberrimae pisten-
cises thermae.“ Znaš co to po našim znači? „Zdraviu najprospešnejšie 
Piešťanské kúpele.“ Druhi pisaňe na kolonadnim mosce kec už idzeme 
po proceduroch z kupeľnoho ostrova do varoša: “Surge et ambula.“ Zaš 
zbitočna otazka Andriš. Zapiš sebe do hlavi, znači to po našim:“Vstaň 
a choď.“ Mižu, a o pisaňu „Dies pro honore civitatis“ ši dakedi čul? „An-
driš, zbitočna otazka, nečul.“ „Zapametaj sebe „...na poctu mesta“. Jój, 
Andriš, šak toto mame u varošu každi rok na začatku ješeňi. Jak bi ňe, 
chodzime zo ženu na toto prešumni ďivadlo každi rok. Aj toho roku me 
buľi, aľe otvoreňe ci povim, tak me premaržľi, že me še tizdzeň nemohľi 
uhrac. Prečim, už toti večare u tim čaše kolo 19-21 hodziňe už chlad-
nejši. Mohlo to začac, podobňe jak aj naš fotbal na novim hrišču dakus 
skorej, bo naš varoš ňe na takej rovnobežke jak Malaga či Palermo. Aľe 
aj gu zohracu jes u varošu ľehka pomoc, šak mame kolo 140 karčmi.“ 
„Ta hej, Andriš, aľe mojej žeňe še u ostatňim čaše ňeľubi tota paľeňkova 
balamuta. Bo že kačmare možu ňeľem naľac, aľe aj odľac a priľac. No 
aľe voňi ľem s tim materjalom robja, co jim do karčmi priňešu.“

„Mižu, a na koňec išče jedno opitaňe na tebe: Či znaš, chtora na 
Slovensku zbitočna otazka?“ „Vipiješ daco?“...

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

kongres v Bojniciach
V rekreačnom stredisku Hlbo-

ké v Bojniciach sa 14. – 16. sep-
tembra uskutočnil XVII. kongres 
klubov abstinujúcich Slovenska. 
Rokovania sa zúčastnilo takmer 
120 členov z 26 klubov abstinujú-
cich zo všetkých krajov Slovenska. 
Medzi nimi bolo aj 10 členov Klu-
bu abstinentov Michalovce, ktorí 
sa aktívne zapájali do rokovania. 
Delegáti hodnotili doterajšiu čin-
nosť klubov a prijali ďalšie úlohy. 
Prijatým programom, prispôsobe-
ným na naše podmienky,  sa budú 
riadiť aj členovia nášho klubu. 
Preto sa budeme ešte viac zapájať 

do presadzovania výhodnosti ab-
stinencie ako zdravého štýlu života 
v spoločnosti. Naďalej budeme 
spolupracovať s Psychiatrickou lie-
čebňou v Michalovciach a podávať 
pomocnú ruku každému, kto ju 
potrebuje a prijme. Mesto Micha-
lovce takýto klub potrebuje a pod-
poruje. Náš klub môžete navštíviť 
každý prvý pondelok v mesiaci 
o 15.30 hod v budove Služieb mes-
ta Michalovce, Partizánska 23.

Členovia klubu ďakujú vede-
niu Mesta Michalovce za pod-
poru a spoluprácu.

Štefan Šimko

Prvá olympiáda 
zdravotne postihnutých

Za krásneho slnečného poča-
sia sa 11. septembra uskutočnilo 
športové podujatie – 1. olym-
piáda zdravotne postihnutých 
na 5. ZŠ v Michalovciach. Orga-
nizátorom tejto akcie bol výbor 
ZO SZZP Michalovce.

Súťažilo 7 družstiev po 5 členov 
v piatich disciplínach: beh na krát-
ku vzdialenosť, chôdza, hod krike-
tovou loptičkou, hod na znížený 
kôš, pretek s vajíčkom na lyžičke. 
Súťažné družstvá pôsobiace v Mi-
chalovciach zastupovali: DSS Ani-
ma pod vedením p. Kostovčíkovej 
a p. Činčárovej, klub dôchodcov 
Stráňany, spevácka skupina Starši 
chlopi, spevácka skupina Klubo-
vanka, spevácka skupina Vánok, 
klub dôchodcov 1 – 3 na Obran-
cov mieru a výbor ZO SZZP.

Pred vyhodnotením súťa-
že vystúpila spevácka skupina 
Straňanka s hudobným sprievo-
domV. Tatarka. 

Súťažné družstvá si prevza-
li poháre, jednotlivci medaily 

a diplomy. Za uskutočnenie tejto 
akcie, na ktorej sa zúčastnilo 77 
ľudí, chcem poďakovať Mestské-
mu úradu Michalovce, primá-
torovi Viliamovi Zahorčákovi, 
poslankyni KSK Mgr. Valérii 
Eľkovej, predsedovi Olympijské-
ho klubu Michalovce PeaDr. Jo-
zefovi Uchaľovi, riaditeľovi 5. ZŠ 
Michalovce Mgr. Ladislavovi 
Vjestovi, Štefanovi Pokoželcovi 
– Gurmán a ďalším za ich finan-
čnú, materiálnu a organizačnú 
pomoc. Vďaka patrí aj rozhod-
com Vetrecínovi, Pavolkovej, 
Andrejovej a Fedorčákovi.

Po skončení oficiálnej časti 
boli všetci prítomní pozvaní na 
tradičný guľáš a kávu. 

Výbor ZO SZZP verí, že ten-
to športový deň sa vydaril a ich 
snaha nevyšla nazmar. Podľa 
ohlasov sa rozhodne o ďalšom 
pokračovaní v budúcom roku. 

Všetkým zúčastneným ďaku-
jeme za účasť. 

Jaroslav Koščo 

opravujú sa teplovody 

Pred samotnou rekonštrukci-
ou sídliska Mesto písomne vyzvalo 
všetkých správcov sietí, aby sa vy-
jadrili k stavu ich majetku a v prí-
pade potreby zrealizovali výmenu 
alebo opravu svojich podzemných 
rozvodov. Aj napriek tomu, že ich 
vyjadrenie bolo negatívne s tým, 
že potrubie v tejto časti bolo opra-
vené v roku 2004 a predpokladaná 
životnosť je minimálne 15 rokov, 
ku koncu vykurovacieho obdobia 
2011 – 2012 došlo v časti medzi 
blokmi A1 a A3 k havárii. 

Keďže pôvodný teplovod pre-
chádza v spevnených plochách, 
Mesto rozhodlo, že teplovod medzi-
blokového priestoru na Kyjevskej 
zrekonštruuje v novej trase a novou 
technológiou. Tým chce vylúčiť 
časté poruchy spôsobené zaplavo-
vaním teplovodu. Pri takto zvolenej 
trase sa spevnené plochy porušili 

minimálne. Nemožno opomenúť 
skutočnosť, že deštrukcia časti spev-
nených plôch by bola nevyhnutná 
aj za optimálnych podmienok, t.j. 
po uplynutí životnosti potrubia. 

Správca vedie o opravách a sta-
ve potrubí evidenciu. Na základe 
nej, následne navrhuje opravu tých 
trás, ktorých životnosť končí, alebo 
vplyvom podmienok je potrubie 
v havarijnom stave. Samozrejme, 
že ak je možné skĺbiť revitalizáciu 
s plánom výmeny a havarijným 
stavom, je to optimálne. 

V opačnom prípade si to vyža-
duje zo strany obyvateľov trpezli-
vosť a pochopenie, za ktoré sme 
im veľmi vďační. Chceme však, 
aby vedeli, že každá práca je usku-
točňovaná pre nich, pre vytvore-
nie krajšieho prostredia a lepších 
podmienok bývania. Pretože to je 
cieľom našej každodennej práce.

Deň sZŠ v Michalovciach

Jeho cieľom bolo poskytnúť 
informácie o škole a pomôcť 
rodičom a žiakom ZŠ, ktorí 
sa rozhodujú kam na strednú 
školu. Zároveň študenti a peda-
gógovia náborom verejnosti po-
mohli rozšíriť rady darcov krvi 
a v neposlednom rade ponúkali 
služby pre širokú verejnosť. Na 
námestí v priestore pred tribú-
nou boli umiestnené stánky, 
v ktorých bezplatne poskytovali 
svoje služby zdravotnícki asis-
tenti a maséri.

Tieto stánky sa už o ôsmej ho-
dine začali zapĺňať prvými záu-
jemcami. V jednotlivých stánkoch 
si mohli dať zmerať krvný tlak, 
robil sa aj odber krvi na glyké-
miu, viacerí si vyskúšali nácvik 
kardiopulmonálnej resuscitácie, 
prvú pomoc pri dusení, krvácaní 
či zisťovanie krvnej skupiny. Naj-
väčší záujem bol o masáže.

Celú akciu sprevádzala prí-
jemná hudba prerušovaná krát-
kymi zvukovými spotmi. In-

formácie o možnostiach štúdia 
na SZŠ v Michalovciach mohli 
záujemcovia získať prostredníc-
tvom letákov, ktoré im mladí 
zdravotníci ponúkli na pešej 
zóne. Na záver môžeme podľa 
vysokého záujmu obyvateľov 
skonštatovať, že cieľ, ktorý sme 
si pri príprave tohto podujatia 
stanovili, bol naplnený. Veríme, 
že príjemná atmosféra sa zopa-
kuje na budúci rok.

SZŠ

Postreh jedného z obča-
nov, ktorý si ponúkané služ-
by vyskúšal na vlastnej koži: 
„Od školy to bol veľmi sym-
patický počin, za čo všetkým 
patrí úprimné poďakovanie. 
Na druhý deň po tejto ak-
cii som stretol na poliklinike 
priateľa, ktorý na základe 
určenia hladiny cukru mla-
dými zdravotníkmi – vyhľa-
dal lekársku pomoc. Toto je 
prevencia v praxi.“

V roku 2010 bola ukončená časť druhej etapy 
rekonštrukcie sídliska Východ, ktorá zahŕňala aj 
kyjevskú a Moskovskú ulicu. keď sa dnes prejdete 
po týchto uliciach, prekvapí vás čulý stavebný ruch 
a rozkopané cesty aj chodníky. Zisťovali sme preto na 
odbore výstavby, ŽP a Mr mestského úradu, čo bolo 
dôvodom narušenia nedávno zrekonštruovanej lokality. 

na námestí osloboditeľov sa 18. septembra 
konal ii. ročník Dňa strednej zdravotníckej školy 
v Michalovciach.
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Diana Marcinová
Marco Zálešák
Jakub Voroňak
Daniel Valkovič
Eva Kukurucová
Ema Laškotyová
Laura Balážová
Karin Hreňková

Anna a Mária Miková 
(dvojčatá)

Marína Zálomová

Michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Zdenko Seneši 
a Martina Sabová

Mgr. Michal Slivka
a Mgr. Galina Hudáková

Marek Ebský 
a Veronika Poltoráková

Mgr. Vladimír Bučko 
a Mgr. Eva Hrehovčíková

Park študentov 
v Michalovciach sa počas 
tretieho septembrového 
víkendu zmenil na 
stredoveký vojenský 
tábor, ktorý tu rozložili 
členovia spoločnosti 
Viacassa. 

Stredoveký vojenský tábor bol 
súčasťou podujatia Dies pro ho-
nore civitatis, ktoré každoročne 
pripravuje mestský úrad mestské 
kultúrne stredisko a Zemplínske 
múzeum. Slávnosťou chcú orga-
nizátori atraktívnym spôsobom 
priblížiť obyvateľom mesta či 
návštevníkom významné histo-
rické udalosti, alebo osobnosti 
späté s ich minulosťou a tak oži-
viť dávnu históriu. Organizačný 

výbor sa snaží vyberať také uda-
losti, ktoré sa v Michalovciach 
skutočne stali a zobraziť ich di-
vadelným spôsobom. 

V tomto roku sme slávnosť 
rozšírili aj o repliku vojenského 
historického tábora, sprievod 
mestom, verbovačku vojakov 
i rekonštrukciu šarvátky uhorskej  
a poľskej roty a večernou slávnos-
ťou sme sa vrátili do 15. storočia 
ku Kráľovi so znakom havrana. 

Do Panteónu historických osob-
ností bola uvedená ďalšia osobnosť, 
ktorá prispela k rozvoju mesta 
a v závere nechýbal ohňostroj. 

Pripomenutie si významných 
historických udalostí i záujem 
verejnosti, organizátorov utvr-
dzuje v tom, že takáto slávnosť 
má v živote mesta svoje nezastu-
piteľné miesto.

netradičný Dies pro 
honore civitatis

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. 820/1, do výmery 150 m2 , k. ú. Stráňany,
na účely záhradkárske, údržba zelenej plochy, bez oplotenia 
pozemku.

Ročné nájomné za 1 m2 pozemku v súlade so Všeobecne záväzným nariadením 
mesta č. 101/2007 je minimálne 0,22 € .
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet prenájmu v zalepe-
nej obálke s vyznačením „Priamy prenájom pozemku“ na adresu Mesta Micha-
lovce v termíne do
15. októbra �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 poskytnu-
té 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 úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

V pondelok 
24. septembra 
zomrel čestný občan 
mesta Michalovce 
jUDr. ing. juraj králik 
Posledná rozlúčka 
so zosnulým bude 
28. septembra 2012 
v bratislavskom 
krematóriu.

 
Diplomat, vysokoškolský pe-

dagóg, spisovateľ, výtvarník, mi-
lovník hudby a života JUDr. Ing. 
Juraj Králik, sa narodil 26. júla 
1926 v Košiciach, ale vyrastal 
v Michalovciach. Právne a eko-
nomické vedy, ako aj operný spev 
vyštudoval v Bratislave. V rokoch 
1948 až 1953 riadil Ústav teórie 
štátu a práva na Právnickej fakulte 
UK. V rokoch 1953 až 1993 pô-
sobil v diplomatických službách. 
Po roku 1989 bol vedúcim úradu 
vlády národného porozumenia. V 
rokoch 1990 – 1993 pôsobil ako 
osobitný poradca dvoch generál-
nych tajomníkov OSN v New Yor-
ku. Diplomat Juraj Králik dostal 
do vienka viacero talentov – spev, 
maľovanie, znalosť cudzích rečí, 
šport, literárna tvorba. Výtvarné 

diela J. Králika boli prezentované 
na výstavách v mnohých mestách.

Významná je jeho publikačná 
činnosť. Juraj Králik napísal trinásť 
kníh. V roku 2006 prevzal z rúk 
prezidenta republiky Rad Ľudovíta 
Štúra I. triedy za mimoriadne vý-
znamné zásluhy v oblasti zahranič-
nej politiky. V roku 2009 mu bolo 
udelené Čestné občianstvo mesta 
Michalovce. Juraj Králik sa vždy 
k domovine hrdo hlásil. Na prvú 
stranu jednej zo svojich kníh napí-
sal odkaz „Nech si každé spoločen-
stvo ctí minulosť a svoje osobitosti, 
prirodzené je však žiť v súčasnosti 
a riešiť starosti dneška.“ Jeho život-
ným krédom bolo pre neho tak ty-
pické: „V žiadnej situácii si nezúfať.“

Zomrel nestor slo-
venskej diplomacie 

Mestské kultúrne stredisko
MichaloVce s MichalMi, MichaloM a MichaeláM
zábavný program venovaný Michalom a Michaelám
30. 9. o 18.00 hod., veľká sála MsKS, moderuje Michal Hudák
PreDnáŠka sPojená s PreMietaníM filMU 
na téMU ochrany VtáctVa
12. 10., malá sála MsKS, 9.00 hod. žiaci a študenti ZŠ a SŠ,
17.00 hod. verejnosť
koncert Pri PríleŽitosti 25. Výročia 
sPeVáckej skUPiny klUBoVanka
13. 10. o 15.00 hod., veľká sála MsKS
koncert Pri PríleŽitosti 35. Výročia MUŽskej 
folklórnej sPeVáckej skUPiny hnojňane Z MihaľoVec
14. 10. o 17.00 hod., veľká sála MsKS

Zemplínske osvetové stredisko
DiVaDlo seMafor a Valéria čiŽMároVá
program moderuje a na klavíri hrá Otakar Krásenský, 
spieva Gabika Kozmová, spoluúčinkuje OK trio
28. 9. o 18.00 hod. v galérii ZOS

Výstavy
Myron ŠPenik – VýstaVa oBraZoV
1. 10. – 31. 10., malá galéria MsKS

Program kina centrum
28. – 29. 9. piatok, sobota o 19.30 hod.
DiVosi
akčná komédia  USA
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 € 2012
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

2. – 3. 10. utorok, streda o 19.30 hod.  
haVana, MilUjeM Ťa FRANCÚZSKO, ŠPANIELSKO
dráma  2012
Vstupné: 3,5 €  Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

4. 10. štvrtok o 19.30 hod.
Macík
komédia, fantasy  USA
Vstupné: 3 €  2012
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

5. – 7. 10. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
UDri a ZDrhni  Premiéra
akčná romantická komédia USA
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 € 2012 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

9. – 10. 10. utorok, streda o 19.30 hod.
cesta Do lesa  ČR
romantická komédia 2012
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 € Premiéra
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

11. – 12. 10. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
looPer
akčný, sci-fi  USA
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 € 2012
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

Spevácka skupina Seniora 
– VÁNOK prežila 19. septembra  
jeden z najkrajších dní, ktorý bol 
odmenou za aktívnu záujmovú 
činnosť na poli hudby a spevu. 
V tento deň sa v Trnave uskutočnil 
13. ročník celoslovenskej prehliad-
ky speváckych súborov seniorov. 
Farby Košického samosprávneho 
kraja obhajovala spevácka skupina 
Seniora - VÁNOK z Michaloviec. 
O tom, že to bolo vystúpenie veľ-
mi úspešné, svedčil nielen búr-
livý potlesk medzi jednotlivými 
skladbami ale aj slová uznania od 
organizátorov i členov iných sú-
borov. Seniora – VÁNOK získala 

pozornosť publika najmä tým, že 
jediná predniesla vlastné skladby 
a so sprievodom syntezátora. Sála 
Domu kultúry TIRNAVIA s tak-
mer 700 sedadlami bola zaplnená 
do posledného miesta. Celé toto 
milé a príjemné podujatie vyhlási-
lo a zorganizovalo ústredie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku s podpo-
rou Ministerstva kultúry SR a Tr-
navského samosprávneho kraja. 

Členovia speváckej skupiny 
vyslovujú poďakovanie MO Jed-
noty dôchodcov a jej predsedovi 
Ing. Ľ. Egrymu za to, že sme boli 
na túto prehliadku oslovení. 

Vladimír Tatarko

seniori spievali

Materská škola na Okružnej 
ulici v Michalovciach poskytuje 
široké spektrum možností na 
podporu rozvíjania talentova-
ných detí. Jednou z alternatív 
je práca v krúžkoch, v ktorých 
je dieťaťu umožnený pocit 
uspokojenia zo sebarealizácie 
a prirodzenou cestou sa budu-
jú u detí samostatnosť a zdra-
vé sebavedomie. Vychádzajúc 
z týchto podmienok sme vypra-

covali projekt „Trieda Cililing“. 
S finančnou podporou mesta 
Michalovce a z vlastných zdro-
jov boli zakúpené didaktické 
pomôcky na skvalitnenie prá-
ce najmä v speváckom krúžku, 
ktorý má na našej škole niekoľ-
koročnú tradíciu. Veríme, že 
deťom sa bude dariť a využijú 
ich pri prezentácii pred rodičmi 
a širšou verejnosťou. 

I. Sopociová

Občianske združenie POMOC RODINE

ZBierka kníh Pre Deti
od 1. do 8. 10. 2012, 8.00 – 15.00 hod.
 v budove starého súdu – kancelária OZ PR
ZA VŠETKY DETI VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME

trieda cililing

Plynie jesenné obdobie, ktoré 
je časom pomyselného spomale-
nia. Aj galéria mestského kultúr-
neho strediska ponúka príležitosť 
pre takéto zastavenie sa a vní-
manie symboliky vo výtvarnom 
umení. Októbrová expozícia je 
zostavená z olejomalieb Myrona 
Špeníka. Rodák z Michaloviec je 
verejnosti známy. Jeho výtvarný 
prejav a štýl je vyhľadávaný. Ex-

pozícia bude zostavená z reálnej 
maľby, abstrakcie. V prevahe 
tentokrát nebudú len kytice, ale 
aj figurálna kompozícia. Autor 
nenútene ťahom štetca vyjad-
ruje pozitívny vzťah ku kraju 
a jeho tradíciám. Farebnosť diel 
korešponduje s farbami jesene. 
Veríme, že výstavná expozícia 
zaujme a poteší. 

PaedDr. Ivana Mochorovská.

jeseň patrí Špeníkovi

Slovenský zväz zdravotne pos-
tihnutých a Zemplínske osvetové 
stredisko v Michalovciach založi-
li tradíciu súťažnej prehliadky zá-
ujmovej umeleckej činnosti zdra-
votne postihnutých košického 
a prešovského regiónu. Podujatie 
Srdce ako dar sa uskutočnilo 24. 
a 25. septembra deviatykrát.

Prvý deň už tradične pat-
ril najmä deťom. Speváckymi, 
tanečnými, recitačnými čísla-
mi a dramatizáciou rozprávok 
sa predstavili žiaci Špeciálnej zá-
kladnej školy Trhovište, Pavlovce 
nad Uhom, Vranov nad Topľou, 
ŠZŠ internátnej Michalovce, Det-
ského domova F. Kubača Micha-
lovce, Domova sociálnych slu-
žieb Rakovec nad Ondavou, Spo-
jenej školy internátnej Vranov 
nad Topľou a Animy Michalovce. 
Účinkujúci spolu so svojimi pe-

dagógmi a ich spolupracovníkmi 
pripravili návštevníkom nevšed-
né dopoludnie, ktoré vysoko ve-
die nad niektorými bezduchými 
televíznymi projektami.

Na druhý deň sa predstavili 
desiatky účinkujúcich z blízkeho 
okolia ale i tých, ktorí si ráno mu-
seli privstať, aby prišli na otvore-
nie podujatia včas. Súťažili sólisti 
i spevácke skupiny, inštrumenta-
listi, zastúpené bolo tiež umelec-
ké slovo a vlastná tvorba. Pozo-
ruhodné výkony odmenili diváci 
potleskom. Súčasťou podujatia 
bola aj výstavka ľudových reme-
siel, výtvarných a ručných prác.

Vďaka za neopakovateľnú 
atmosféru patrí zanieteným or-
ganizátorom, sponzorom podu-
jatia, no predovšetkým všetkým, 
ktoré opäť priniesli svoje srdce.

jt

srdce ako dar
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dva týždne v športe... spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Mária Leliková, 85-ročná
Michal Sokolský, 88-ročný
Štefan Goroľ, 56-ročný
Anna Ronďošová, 89-ročná
Karol Pirnaga, 77-ročný
Ján Šipoš, 86-ročný

MUDr. Anna Danková CSc., 72-ročná
Alžbeta Uhrinovská, 83-ročná

Albín Mati, 85-ročný
Ján Roháľ, 70-ročný

Poďakovanie
Mal nás všetkých rád a chcel ešte žiť, ale prišla 
chvíľa, keď musel do večnosti ísť. 
Dňa 31. augusta 2012 nás náhle opustil 
vo veku 88 rokov milovaný manžel a švagor 

GuStáV Puček
Ďakujem všetkým príbuzným, susedom, 
priateľom, kolegom zo SZPB a klubu ZV SR 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. manželka

Dňa 2. októbra 2012 uplynie 1 rok, 
kedy nás navždy opustil drahý manžel, 

otec a dedko 

Ján DAniloVič
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 

s nami tichú spomienku.
s láskou spomína manželka a dcéry s rodinami

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	Dám do prenájmu garsónku na Ulici nad Laborcom. 

Informácie na tel. č. 0948 032 666
n	Predám poschodový dom na Ulici Cyrila a Metoda. Cena 

dohodou. Tel.: 0907 997 006
n	Predám pozemok v Hažíne. Tel.: 0908 144 444
n	Predám rodinný dom so záhradou v Michalovciach, vhodný 

aj na podnikanie. Tel.: 056 6433265
n	Predám 3-izbový byt s balkónom v Michalovciach na 

Ulici užhorodskej. Byt je na 5 p. /8, prešiel čiastočnou 
rekonštrukciou – plastové okná, plávajúce podlahy, 
murovaný balkón, bezpečnostné dvere. V byte sa nachádza 
šatník, špajza. K bytu patrí murovaná pivnica.  
Cena dohodou. Tel.: 0907 585 209

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 zariadenú maringotku vhodnú na ubytovanie, 

s elektrickým rozvodom. Tel.: 0907 534 726
n	Predám včely s úľom, bez úľa, typ B, 2 x.  

Tel.: 057 4493048, 0907 970 588
n	Predám Škodu Forman 135 LS, prvý majiteľ, 63 000 km. 

STK do 12. 07. 2014, EM: november 2012. Cena dohodou. 
Tel.: 0904 424 375

n	Predám pekný moderný nábytok – obývacia stena, dĺžka 
300 cm, farba jelša medová. Cena dohodou. Tel.: 0944 038 437

n	Predám nábytok do dievčenskej detskej izby v bielo 
– fialovej farebnej kombinácii. Veľmi pekný a zachovalý, veľa 
priestoru. Jeho súčasťou je aj veľká skriňa, poličky a písací 
stôl. Cena dohodou. Tel.: 0907 659 968

n	Predám chladničku Calex, akordeón, rádiomagnetofón. 
Tel.: 056 6424371

n	Predáme truhlicovú mrazničku Calex 120-litrovú, cena 
65 € a truhlicovú mrazničku Whirlpool 325-litrovú, málo 
používanú, cena 150 €, možnosť dohody, 3 ks umývadiel 
-farebné s podstavcami, vhodné na chatu alebo do domu, 
zachovalé, cena 10 €/ ks, 2 váľandy – cena 15 €/ ks, 2 skrine 
s nadstavcami, veľké hlboké, cena 25 €/ ks, drevený pres na 
hrozno a sklenené demižóny na víno v drevenom koši.  
Tel.: 056 6424944, 0948 042 997

n	Cvičenie PILATES – streda, piatok od 18.30 hod. – 19.30 hod. 
v budove SZUŠ – Talent, Ulica okružná. Info: 0908 489 750

n	Predám 5 ks zimných pneumatík, rozmer 185/60 – R15 
na oceľových diskoch. Spolu za 200 €. Tel.: 0905 411 660

n	Predám 5 ks 50-litrových demižónov v oceľových košoch. 
Spolu za 100 €. Tel.: 0905 411 660

služby
n	Poskytujem stavebné práce. Tel.: 0903 273 574
n	Účtovníctvo, hypotéky, poistenie. Tel. 0915 644 489,  

www.ekonomickesluzby.eu
n	Strechy, krovy, sadrokartóny. Tel.: 0907 922 100,  

www.cackostav.szm.com
n	Hľadáte opatrovateľku? Tel.: 0904 128 811

Spomienky

Dňa 4. októbra uplynie 9 rokov, 
čo nás navždy opustil drahý 

MichAl čVerčko
Navždy si odišiel, snívaš svoj večný sen. V tichých 
modlitbách si aj naďalej s nami. Spomíname 
a nezabúdame. Za tichú spomienku ďakujeme.
manželka, dcéra Alena s rodinou, 
vnučka Simona, vnuk Vladislav

Jeden rok je krátka doba zabudnúť, 
že je to už navždy, 

čo nás dňa 27. septembra 2011 
opustil drahý manžel, otec a dedko

lADiSlAV hirJAk
Venujte mu s nami tichú spomienku.

manželka, synovia s rodinami

Životná púť sa nečakane ukončila. 
Dňa 30. septembra uplynie rok, 
čo nás navždy opustila pani riaditeľka 

BoženA lieBloVá
Česť jej pamiatke.
s láskou a úctou spomína 
kolektív XI. materskej školy

Kto Ťa poznal mamička, ten pozná našu bolesť, 
ten vie, čo sme v Tebe stratili... Dňa 28. septembra 

2012 uplynie 1. smutný rok od chvíle, kedy nás 
navždy opustila milovaná manželka, mamička 

oľGA činčAroVá
Nikdy nezabudneme. 

s láskou spomínajú manžel Milan, syn Marek 
s rodinou, dcéra Erika s manželom a celá rodina 

o pohár primátora mesta
Liga materských škôl v pohybovej zdatnosti 
III. ročník – 1. kolo
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912 

Basketbal
1. Bk- D – PU PreŠoV
II. liga mužov 30. 9. 2012, 10.00 hod.
1. Bk- D – kaPyBary koŠice
II. liga mužov, 6. 10. 2012, 16.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843 
1. Bk – Bk sPiŠská noVá Ves
Dorastenecká liga kadetov sk. Východ
4. dvojkolo, 6. 10. 2012, 18.15 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

florbal
fBk – BogDan stUPaVa
Extraliga mužov – 3. kolo, 29. 9. 2012, 17.00 hod.
FBK – Hurikán Bratislava, 30. 9. 2012, 10.030 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

futbal
Mfk ZeMPlín – Mfk VranoV n/t.
I. LSŽ V U 15, U 14 – 8. kolo, 29. 9. 2012, 10.00 hod. a 12.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
Mfk ZeMPlín – fc Štk 1914 ŠaMorín
II. liga mužov – 11. kolo, 29. 9. 2012, 19.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
Mfk ZeMPlín B – fk sVit
IV. liga mužov Východ – 11. kolo, 30. 9. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
Mfk ZeMPlín – MŠk Žilina
I. LS/MD U19, U17 – 11. kolo, 6. 10. 2012, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
tj sokol Močarianska – tj DrUŽsteVník oBorín
II. B trieda mužov ObFZ – 10. kolo, 7. 10. 2012, 14.30 hod.
Info: Ján Bžan, tel. : 0905 758 114
afk toPoľany – tj DrUŽsteVník Malčice „B“
III. B trieda mužov ObFZ – 8. kolo, 7. 10. 2012, 14.30 hod.
Info: Peter Majvitor, tel. 0904 553 524

hádzaná
hk iUVenta – hk BritterM Veselí n/M.
WHIL žien – 4. kolo, 28. 9. 2012, 17.30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel. 0918 159 219
hc winlanD – MŠk PoVaŽská Bystrica
I. LMD – 4. kolo, 29. 9. 2012, 14.00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 
hk iUVenta – senica
I. LSDY – 4. kolo, 30. 9. 2012
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel. 0918 159 219

ľadový hokej
hk MláDeŽ – hc koŠice
I. LS/MŽ „A“ – 3. kolo, 29. 9. 2012, 9.00 hod. a 11.30 hod.
hk MláDeŽ – Šhk hoBa BratislaVa
I. liga juniorov 1. kolo, 29. 9. 2012, 14.00 hod.
hk MláDeŽ – hk rUŽinoV
I. liga juniorov 2. kolo, 30. 9. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
hk DUkla – hk BarDejoV
I. liga mužov – 5. kolo, 2. 10. 2012, 17.00 hod.
hk DUkla – hk PreŠoV
I. liga mužov – 7. kolo, 7. 10. 2012, 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Zápasenie
Pit cage fighting 4
Amatérska MMA liga v zápasení – 4. kolo
Info: Tibor Šimonič, tel.: 0915 964 842

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov

PRENAJAť PRIAMYM PRENÁJMOM
za účelom predĺženia doby nájmu, nebytové priestory nachádzajúce 
sa v objektoch na: 
A) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach 

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 
15. októbra 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na interne-
tovej stránke www.michalovce.sk

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

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
Umiestnenia 4 ks informačných a navigačných tabúľ na stĺpoch
verejného osvetlenia 

nachádzajúcich sa v k.ú. Michalovce o rozmeroch 120 x 80 cm v nasledovných lokalitách: 
Ulica Humenská cesta, Užhorodská, Kapušianska, Továrenská.
Ročné nájomné za 1 ks smerovej a informačnej tabule v súlade so Všeobecne zá-
väzným nariadením mesta č. 101/2007 je minimálne 110,54 €.
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet prenájmu v zalepenej 
obálke s označením „Priamy prenájom“ na adresu Mesta Michalovce v termíne do
15. októbra �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 – stĺpov verejného osvetlenia 
budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ Michalovce – odbor hospodárenia s majetkom, 
Nám. slobody č. 1, Michalovce u referenta OHsM Valéria Čechová, č. tel.: 056/6864280.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

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
1 ks stĺpa verejného osvetlenia
nachádzajúceho sa v k. ú. Michalovce za účelom osadenia 1 ks informačno - navi-
gačnej tabule o rozmeroch 120 x 80 cm 
v lokalite: Humenská cesta, pri parkovisku Hypernova v Michalovciach
Ročné nájomné za 1 ks smerovej a informačnej tabule v súlade so Všeobecne zá-
väzným nariadením mesta č. 101/2007 je minimálne 110,54 €.
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet prenájmu v zalepenej 
obálke s označením „Priamy prenájom“ na adresu Mesta Michalovce v termíne do
15. októbra �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 – stĺpov verejného osvetle-
nia budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ Michalovce – odbor hospodárenia 
s majetkom, Nám. slobody č. 1, Michalovce u referenta OHsM Valéria Čechová, 
č. tel.: 056/6864280.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30VYHLASUJE

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)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
F)  Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)
G)  Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 15. októbra 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
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Dňa 13. septembra 2012 nás navždy opustil 
náš dlhoročný spolupracovník, dopisovateľ – športový redaktor 

kArol PirnAGA
Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu s nami tichú spomienku.

redakcia Michalovčana


