
JuraJ Bartusz 
výber z tvorby 

vernisáž výstavy 
sa uskutoční 

9. novembra o 18.00 hod. 
v SUBTERENe 

na Námestí osloboditeľov 77
v Michalovciach
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Nový útulok pre psov zriadi-
lo mesto v areáli bývalého poľ-
nohospodárskeho družstva. Na 
tento projekt bolo ešte v roku 
2011 vyčlenených 20 tisíc eur. 
Útulok je vybavený dvadsiatimi 
prekrytými kotercami s búda-
mi a pre odchytených psíkov je 
v ňom zabezpečená kompletná 
starostlivosť. Po odchytení má 
pes zabezpečenú veterinárnu 
starostlivosť – je zaočkovaný, 
odblšený, odčervený a čipovaný. 
Každému zvieraťu pri umiestne-
ní do útulku vystavia zdravot-
nú kartu, kde si vedú záznamy 
o jeho zdravotnom stave. Zatiaľ 

je útulok určený výhradne pre 
psov odchytených mestskou po-
líciou. V spolupráci s dobrovoľ-
níkmi je zabezpečený pre psí-
kov aj čas na vyvádzanie a čas 
na obhliadku psov pred prí-
padnou adopciou. Každé zviera 
má k dispozícii samostatný ko-
terec s búdou. Kapacita útulku 
je približne 50 psov. „Záleží na 
hmotnosti a veľkosti plemien. 
Momentálne máme v útulku 
sedem psíkov,“ uviedol vedúci 
útulku Ján Vlk. V uplynulom 
týždni sa podarilo nájsť nových 
majiteľov pre troch z nich.

ivpa

Útulok otvorený
Mesto Michalovce otvorilo v októbri útulok 
pre psov na Močarianskej ulici.

Mimoriadny úspech 
michalovského gymnázia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v tomto 
roku pridelilo školám finančné prostriedky ako motiváciu za dosiahnuté 
mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach 
a za ich účasť v medzinárodných projektoch, alebo programoch. 

„Na tento účel sme v tomto 
roku vyčlenili 464 860 eur, ktoré 
boli prerozdelené jednotlivým 
školám podľa získaných bodov, 
ktoré pridelili organizátori súťaži 
podľa ich umiestnenia,“ pribli-
žuje procedúru prerozdeľovania 
minister Dušan Čaplovič. Podľa 
jeho slov „za mimoriadne vý-
sledky žiakov bolo v roku 2012 
celkom pridelených 2 324, 30 bo-
dov, pričom rezort určil hodnotu 
jedného bodu vo výške 200 eur.“ 

Minister školstva považuje finan-
čnú podporu za mimoriadne ús-
pechy ako jeden zo spôsobov fi-
nančného i morálneho ocenenia 
šikovnosti, nadania a kvalitnej 
práce so žiakmi a študentmi. 

V rámci finančnej podpory 
bolo celkovo vyhodnotených 
621 škôl, z ktorých bolo 198 škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obcí, 278 patrí vyšším územným 
celkom, 67 krajským školským 
úradom a v 78 školách išlo o neš-

tátnych zriaďovateľov. Spomedzi 
všetkých zriaďovateľov získal 
maximálny počet 369 bodov Ko-
šický samosprávny kraj. Vo finan-
čnom vyjadrení to predstavuje 
čiastku 47 800 eur. V rámci škôl 
získalo maximálny počet bodov, 
konkrétne 36 Gymnázium Pavla 
Horova v Michalovciach. Na účet 
školy tak z rezortu príde finančná 
vďaka v čiastke 7 200 eur. 

Michal Kaliňák 
hovorca ministra

Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý si pripomíname spolu s Medzinárodným dňom študentov 
17. novembra, sa stal už neodmysliteľnou súčasťou našich novodobých dejín.

Z celkovej produkcie komu-
nálneho odpadu v našom meste 
je takmer 90%-ný podiel ukla-
daný práve na skládke Žabany. 
Kapacita I. etapy skládky s dvo-
ma kazetami o objeme 180 000 
m³ bude v roku 2012 naplnená. 
Preto Mesto pristúpilo v minu-
lom roku k výstavbe tretej ka-
zety, ktorej celková kapacita je 
102 300 m³ a plánovaná život-
nosť približne päť až šesť rokov. 

V rámci výstavby novej kaze-
ty bolo zrealizované nové oplo-
tenie celej skládky, vybudovanie 
obvodovej hrádze, utesnenie 
dna a svahov skládky, odvodne-
nie plošnou drenážnou vrstvou 
a drenážnymi potrubiami, vy-
budovali sa odplyňovacie šach-
ty, čerpacia stanica aj akumulač-
ná nádrž priesakových kvapa-
lín. Súčasťou stavby je čerpacia 
stanica a potrubie postreku na 
zalievanie povrchu odpadu, ale 
aj osvetlenie prístupovej ko-
munikácie a samotného telesa 
skládky a vybudovaná bola aj 
nová obslužná panelová komu-
nikácia. Nakoľko je povinnos-
ťou správcu v priebehu nasle-
dujúcich 30 rokov zabezpečovať 
monitorovanie skládky a moni-
torovanie ochrany podzemných 
vôd, bolo potrebné zabezpečiť 
aj monitorovací systém skládky 

vrátane novej pozorovacej son-
dy. Práce, ktoré realizuje zho-
toviteľ Doprastav a.s. Bratislava 
začali v auguste 2011. Termín 
ukončenia prác podľa zmluvy 
bol naplánovaný na jún 2013. 
Práce na stavbe však pokračujú 
tak,  že predpokladaný termín 
ukončenia je november 2012. 
Po kolaudácii novej kazety a jej 
uvedení do užívania sa začne 
s uzatvorením a rekultiváciou 
prvej etapy skládky. 

Výstavba skládok je finančne 
veľmi náročná a v konečnom 
dôsledku ovplyvňuje aj výšku 
poplatku za komunálny odpad 
pre občanov. Stavbu II. etapy sk-
ládky na nie nebezpečný odpad 
Žabany financuje Mesto z vlast-
ných zdrojov v celkovej výške 
1 889 000 €.

Mesto Michalovce je nútené 
hľadať nové možnosti a spôso-
by spracovania komunálneho 
odpadu aj vzhľadom na platnú 
legislatívu v odpadovom hospo-
dárstve, a to pri minimálnych fi-
nančných nárokoch na rozpočet 
mesta. Pri financovaní odpado-
vého hospodárstva a projektov 
v tejto oblasti získavame finan-
čné zdroje aj z eurofondov. Ta-
kým bol projekt Rozšírenie se-
parácie odpadov a modernizá-
cia triediacej linky odpadov, kde 

nenávratný finančný príspevok 
predstavoval 768 tisíc eur, a pro-
jekt na uzavretie a rekultiváciu 
skládky Lastomír so schválenou 
a vyčerpanou čiastkou viac ako 
2 milióny eur. 

Vzhľadom nato, že naklada-
nie s komunálnym odpadom je 
v našom meste zatiaľ vyriešené 
krátkodobo, je potrebné v časo-
vom predstihu riešiť systém na-
kladania s komunálnym odpa-
dom. Pri riešení sa Mesto orien-
tuje v prvom rade na zabezpeče-
nie zhodnocovania komunálne-
ho odpadu a len v minimálnej 
miere riešenie zneškodňovania 
komunálneho odpadu sklád-
kovaním. Celý proces je časovo 
veľmi náročný, preto Mesto Mi-
chalovce pristúpilo k hľadaniu 
partnera, ktorý by využitím 
vyspelej technológie zabezpečil 
zhodnotenie odpadu. 

V meste Michalovce je v sú-
časnom období celá činnosť 
nakladania s odpadom, t.j. jeho 
zber, zvoz a zneškodňovanie, 
ako aj prevádzka separovaného 
zberu a nakladanie s vybranými 
druhmi nebezpečných odpadov, 
zabezpečovaná na zmluvnom 
základe s Technickými a záh-
radníckymi službami mesta Mi-
chalovce.  

Iveta Palečková

MeSto rozširuje 
Skládku odpadu 
Mesto Michalovce začalo v auguste minulého roka s výstavbou tretej 
kazety na skládke komunálneho odpadu Žabany. Celková investícia 
predstavuje sumu takmer 1,9 milióna eur a financovanie zabezpečuje 
mesto z  vlastných zdrojov. V súčasnosti je stavba tesne pred dokončením.

technické a záhradnícke služby 
mesta Michalovce

upozorňujeme občanov, 
že od 2. 11. 2012 sa zmenili 
otváracie hodiny.
zberné dvory v zimnom období budú 
otvorené od 8.00 hod. do 16.30 hod. 

otváracie hodiny: 
Pondelok	 voľno
Utorok	–	Sobota		 8.00	hod.	–	16.30	hod.
Nedeľa		 voľno
Obedňajšia	prestávka:		 12.00	hod.	–	12.30	hod.

Dve prvenstvá pre Slniečko
Tanečný súbor Slniečko pri Zá-

kladnej škole Teodora Jozefa Mousso-
na v Michalovciach sa počas prvého 
novembrového víkendu zúčastnil 108. 
ročníka Region Dance párty spojenej 
so súťažou o moravský Zelený hrozínek 
v českej Břeclavi. Štvrtáci – tanečníci 
súboru Slniečko zažili krásne tri dni 
tanca. Okrem samotnej súťaže sa deti 
naučili nové country tance aj základy 
amerického stepu v rámci tanečných se-
minárov. Semináre boli pre tanečníkov 
zaujímavým prínosom. V sobotu večer 
si Slniečko vybojovalo dve prvenstvá 
v kategórii country a country show.

MsKS vás pozýva na 
bláznivo – lyrickú komédiu 

amerického dramatika 
Ch. Duranga 

NEVYLIEČItEĽNÍ

Účinkujú: Csongor Kassai, 
Lenka Barilíková, Helena 
Krajčiová, Viktor Horján, 

Kamil Mikulčík

14. november o 19.00 hod.
veľká sála MsKS

Mesto Michalovce 
a Zväz protifašistických 

bojovníkov 
vás pozývajú na 

pIEtNY akt 
kLadENIa 

VENcoV 
pri príležitosti 

68. výročia oslobodenia 
mesta Michalovce

26. november o 11.00 hod. 
Cintorín ČA (Hrádok)



�

17. november. Históriou ostrieľaný štátny sviatok. Je spojený s viacerý-
mi udalosťami, ktoré sa udiali len nedávno. Z pohľadu historických uda-
losti len včera, v novodobých dejinách. Je spájaný i s Dňom študentstva. 
Práve kategória mladých ľudí bola nie raz revoltujúcou skupinou obča-
nov. Bola častým lakmusovým papierikom spoločenských pohybov. Bola 
to nielen revolta, ale hlavne otváranie tabuizovaných tém mládežou. 

Mladí ľudia stále citlivo reagovali na spoločenské pomery. Ich kro-
ky často naznačovali potrebné spoločenské pohyby. V prevažnej miere 
práve generácia mladých, nezaťažená spoločenskými väzbami, vedela 
citlivo zareagovať na výzvy svojej doby. 

Tak tomu bolo v roku 1939 pri zatvorení pražských vysokých škôl 
nacistami. Postoj študentov ukázal nezlomnú vôľu nepoddať sa slepo 
prevahe a násiliu. Bol nielen zdrojom, ale i inšpiráciou pre ostatných. 
Preto tento krok pražských vysokoškolákov neostal zabudnutý. Je záro-
veň aj obrazom významu vzdelania pre rozvoj každej spoločnosti.

Aj slobodné šírenie myšlienok humanizmu a slobody slova je výdo-
bytkom nespochybniteľným v súvislosti so sviatkom študentstva.

Práve jeho pripomenutie bolo rozbuškou a poslednou kvapkou pri 
udalostiach 17. novembra 1989 v Československu. Otvorilo témy slo-
body a demokracie v spoločnosti, ktorá ich deklarovala formálne, bez 
možnosti praktického uplatnenia. V ústave zakotvená sloboda prejavu 
no praxou nesloboda po prejave. V ústave bol deklarovaný slobodný 
prístup k informáciám. Háčik bol v tom, že len k tým, ktoré boli odo-
brené komunistickou stranou.

Bolo možné slobodne sa politický združovať. No podľa ústavy ve-
dúcou silou bola komunistická strana. Bolo možné slobodne cestovať. 
No len do schválených miest, na schválenú cestovnú doložku. Bola 
deklarovaná sloboda vierovyznania. No bez možnosti plného spolo-
čenského uplatnenia. Tieto schizofrenické skutočnosti nemohli nemať 
žiadnu odozvu v spoločnosti. Práve medzi mladými ľuďmi rezonovali 
tieto disproporcie. Stali sa motorom snáh o ich zmenu. Mladí ľudia boli 
iniciátorom spoločenských zmien nekrvavou cestou. 

Pri zmene spoločenského systému sa otvorili aj iné spoločenské témy. 
Nie všetky boli pre spoločnosť prospešné. Nové politické zoskupenia 
hľadali svoj uhol pohľadu na vtláčanie svojej predstavy pre spoločnosť. 
Mnohé z nich bez zodpovedného akceptovania predchádzajúcich nega-
tívnych skutočností. Z histórie je známe, že vývoj spoločnosti sa nedeje 
po priamke, ale skôr po špirále. 

Nedostatky predchádzajúceho obdobia má šancu napraviť až ďalšia 
generácia. Preto s optimizmom pozerajme na budúce snahy o rozvoj 
a napredovania spoločnosti. Prinesú nové generácie mladých, minu-
losťou nezaťažených mladých ľudí. Nech odhodlanie a snaha o pokrok 
ostanú aj naďalej motorom ďalších generácií. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

Deň boja za slobodu 
a demokraciu

aktivity primátora
5. 11.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
5. 11.  zasadnutie Správnej rady VVS, a.s.
6. 11.  stretnutie Rady seniorov
6. 11.  rokovanie Rady rómskych zástupcov
6. 11.  prijatie zástupcov Armády SR
8. 11.  zasadnutie predsedníctva ZMOSu s predstaviteľmi 
 regionálnych združení východného Slovenska
8. 11.  otvorenie žiackej konferencie na ZŠ na Okružnej ulici
9. 11.  porada primátora
9. 11.  účasť na vernisáži výstavy v galérii Subteren

zvieratká na adopciu

Miňa 
 

Miňušku sme našli na ulici v zlom 
zdravotnom stave. Po pár dňoch 
zabrala liečba a teraz je už z nej 
zdravé a veselé asi polročné ma-
čiatko. Miňa je naučená chodiť na 
mačací záchodík, preto je vhodná 
len dnu alebo do domu s prístu-
pom na dvor. Má rada hračky. 
Miňka je odblšená a odčervená. 
0910 161 789

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Jozef Uchaľ

 predseda Olympijského klubu v Michalovciach
Téma: 1. výročie vzniku klubu a jeho doterajšie aktivity

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
denne od soboty o 14.00 hod.

Mestská polícia informuje
z činnosti MsP od 22. októbra do 4. novembra
V dobe od 22. 10. do 4. 11. 2012 MsP Michalovce zdokumen-

tovala celkom 148 priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 
78 priestupkov, parkovanie na zeleni 45 priestupkov, parkovanie 
na chodníku 4 priestupky, vzbudzovanie verejného pohoršenia 
1 priestupok, znečistenie verejného priestranstva 2 priestup-
ky, znečistenie verejného priestranstva plagátovou výzdobou 
1 priestupok, priestupky proti majetku – krádežou 1, – formou 
podvodu 1 priestupok, – poškodením veci 2 priestupky, poru-
šenie podmienok VZN č. 91/2006 o podmienkach držania psov 
na území mesta Michalovce – neprihlásením psa do evidencie 
2 priestupky, narušenie občianskeho spolunažívania schválnos-
ťami 2 priestupky, nepovolené uloženie odpadu 6 priestupkov, 
na úseku ochrany životného prostredia 3 priestupky.

Dňa 24. 10. 2012 o 22.30 h na Ul. špitálskej pri mestskom cin-
toríne hliadka MsP na základe zistenia operátora kamerového sys-
tému zadržala 2 mladistvé osoby, občanov Českej republiky, ktorí 
poškodzovali náhrobné kamene a porozhadzovali kvety a vence 
z hrobov na mestskom cintoríne na Ul. J. Kollára. Osoby boli na 
mieste odovzdané hliadke OO PZ Michalovce k ďalšiemu riešeniu.

Študenti darovali krv
Územný spolok SČK v Michalovciach organizuje aj v tomto roku náborovú 
kampaň bezpríspevkových darcov krvi – prvodarcov Študentská kvapka, 
ktorej cieľom je osloviť študentov a získať ich pre aktívne darovanie krvi.
Tejto akcie sa zúčastnili aj študenti SOŠ obchodu a služieb v Michalov-
ciach, a to v spolupráci so Žiackym parlamentom školy, pod vedením zá-
stupkyne riad. školy PaedDr. Evy Pažinkovej a učiteľky Ing. Bibiány Palčo-
vičovej. V utorok, 30. októbra sa 17 študentov školy rozhodlo dobrovoľne 
darovať krv. Zároveň sa žiaci zoznámili s prostredím transfúziologicko-
hematologického oddelenia michalovskej nemocnice a usmievavými ses-
tričkami. Ich povzbudivé slová boli nenahraditeľné, lebo niektoré dievčatá 
mali aj strach. Ten čoskoro pominul a nahradil ho pocit z dobrého skut-
ku – darovania najcennejšej tekutiny. Ako posledná darovala krv aj ich 
učiteľka. Tento deň bude študentom pripomínať aj malý darček v podobe 
prívesku na mobilný telefón so sloganom: „AJ JA DARUJEM KRV“.
Naši študenti sa už tešia na ďalšie akcie spojené s darovaním krvi. 
Čaká na nich Valentínska kvapka aj Maturitná kvapka.

SOŠ OaS

z pirka Andriša zo Straňan
O tim, že Zempľinčaňe buľi aj su mudri ľudze, niť pochibeňa. 

Gu jich mudroce patra aj našo zempľinski prislovja i prihvarki, co 
jich už roki našo pokoľeňa preživame. Zos jich studňici mi paru 
vibral, podobeňstva gu ňim domišľec, už ochabim na vas.
•  na zempľiňe me buľi perši, bo kedz me tu prišľi, ičše tu ňichto ňebul
• ber keľo zachopiš
• chto kradňe ta i ma
• bulo, bulo, aľe še minulo
• češki život na tej žemi
• z podpori še češko žije
• dze pijak, ta ňijak
• ľem tedi povi pravdu, kec še zamiľi
• co jeden hlupi pohubi, to sto mudrich ňenapravi
• radši zos mudrim čľevekom daco stracic, jak zos hlupim ziskac
•  čim vekši pan, tim vekši cigaň
•  dobre už ňebudze, bo dobre už bulo
•  chto hutori, tot ma pravdu
•  chto ma moc, ma i pravdu
•  chto ňekradňe, ta ňema
•  každi svojho boha chvaľi
•  na sebe ňichto ňevivola
•  chto še raz z Laborca laborčaňki napije, naveki tu zostaňe.

A na koňec: jak bi to bulo, kec bi mi ňespomenul sušeda Rašpe-
ľa. Štretnul mi ho na našim varošu, dze ičše chvalabohu ňešvici 
kračunska vizdoba, reku, „Mižu, dze tak šatuješ?“ „Andriš, žena 
mi každi dzeň vimetuje na oči, že to zos tich paru euroch še vižic 
ňeda. Chcel bi mi daco pre rodzinu privirobic ta ňešem do našich 
noviňkov inzerat: Opravím, čo váš manžel opravil! 

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

Hosťovanie našich partnerov už v decembri

Stredná odborná škola sv. 
Cyrila a Metoda v Michalov-
ciach získala grant na medzi-
národný multilaterálny projekt 
„Life of Minorities with us or 
alongside us?“, ktorý bol podpo-
rený Národnou agentúrou Prog-
ramu celoživotného vzdelávania 
a Európskou komisiou.

Projekt je zameraný na stimu-
láciu študentov, aby si uvedomili 
ich vlastnú kultúrnu identitu 
v spojenej Európe v koexisten-
cii životného štýlu a kultúrnych 
hodnôt rôznych minoritných 
a majoritných skupín. Čaká nás 
veľa práce vo forme kultúrnej 
výmeny, ktorá bude zahrňovať 
semináre, pracovné workshopy, 
výstavky, divadelné predstavenia. 
K rozvíjaniu našich snáh prispeje 

výmena informácií, dokumentov, 
správ so žiakmi z partnerských 
škôl, ako aj samotné výmenné 
pobyty žiakov v partnerských 
krajinách. Už máme za sebou 
pracovné stretnutie všetkých ko-
ordinátorov projektu v Turecku. 
V decembri budeme hosťovať 
našich zahraničných partnerov. 
Nosnou témou bude „Národná 
kuchyňa minorít“. 

V marci sa chystáme do Gréc-
ka. No a potom nás čaká ešte 
Nemecko, Česko, Poľsko, Sicília a 
Maďarsko. Naše partnerstvo bude 
trvať dva roky. Projekt bude roz-
víjať a podporovať interkultúrnu 
kooperáciu medzi študentmi 
a učiteľmi s neustálou vyhliad-
kou do rozširujúcej sa Európy.

Mgr. Slávka Rudačková, PhD.

školské partnerstvá

Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých, dobrovoľné zdru-
ženie zdravotne postihnutých 
občanov, pripravilo v októbri 
Benefičný koncert pod záštitou 
primátora mesta Viliama Za-
horčáka.

V programe boli zastúpené 
spoločenské tance, ľudová hud-
ba, detské súbory. Účinkujúci 
svoje umenie predviedli s rados-
ťou a nadšením. Dvojhodinový 
program si pozrel primátor mes-
ta V. Zahorčák, poslanci KSK 
MUDr. J. Makohus, Mgr. V. Eľ-
ková, asistent poslankyne NR SR 
Tomáš Doležal.

Cieľom projektu bolo pouká-
zať na fakt, že medzi nami žijú aj 
ľudia zdravotne znevýhodnení, 
ktorí sa chcú zapojiť do diania 
spoločnosti, vytvoriť prostriedky 
pre sociálne poradenstvo a so-
ciálne služby, udržať koordiná-
ciu dobrovoľníkov pre pomoc 
občanov v spolupráci s UPSVaR 
v Michalovciach.

Želáme si, aby sa vždy našli 
ľudia, ktorým je obetavosť a po-
moc srdcu blízka. Ďakujeme 
všetkým, ktorí prispeli aj finan-
čným darom.

Eva Hlodinková
predsedníčka OR SZZP

Benefičný koncert 

SpoloČNÝMi SilaMi
ku kValitNÉMu VzdeláVaNiu

ponúkame oblasti vzdelávania:
Elektrotechnika	•	Strojárstvo	•	Stavebníctvo
Poľnohospodárstvo	•	Ekonomika	•	Doprava
Informatika	•	Potravinárstvo	•	Sociálna	práca

kontakt:
tel.	056/6441459,	www.sostmi.sk

poNúka
nové byty do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 
na Ulici obrancov mieru 4 v Michalovciach v zmysle VZN č.116/2009 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov
Žiadosť o nájom bytu je možné podať do 19. 11. 2012. 
Počet bytov: 9 

Číslo bytu  Adresa                  Poschodie    Bytový dom    Počet izieb   Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Obrancov mieru 4,  4. NP  „A-1“  Garsónka  30,79 m2

13 Obrancov mieru 4,  4. NP  „A-1“  1,5 izbový  46,23 m2

20 až 21  Obrancov mieru 4,  5. NP  „A-2“  Garsónka  30,79 m2

23            Obrancov mieru 4,  5. NP  „A-2“  Garsónka  30,62 m2

27 až 30  Obrancov mieru 4,  5. NP  „A-2“  Garsónka  30,79 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 2,19 €/m2.
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.
sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach,  
budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na 
prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informo-
vaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

VYHLaSUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach 
č. 157, zo dňa 24. 4. 2012 a č. 204, zo dňa 23. 10. 2012

oBCHoDNú VEREJNú SúŤaŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce 
(predmet predaja):

A) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), na parcele p.č. 4950, dielňa, na 
parcele p.č. 4949, vrátnica, na parcele p.č. 4951, sklad, na parcele p.č. 4952, sklad, 
na parcele p.č. 4953, sklad, na parcele p.č. 4954, dielňa, na parcele p.č. 4948, po-
zemku p.C-KN č. 4949, o výmere 1 372 m2, pozemku p.C-KN č. 4950, o výmere 609 
m2, pozemku p.C-KN č. 4951, o výmere 26 m2, pozemku p.C-KN č. 4952, o výme-
re 45 m2, pozemku p.C-KN č. 4953, o výmere 164 m2, pozemku p.C-KN č. 4954, 
o výmere 119 m2, pozemku p.C-KN č. 4948, o výmere 910 m2, pozemku p.C-KN č. 
4955, o výmere 10 907 m2, ktoré sú evidované na LV 5157 v k.ú. Michalovce, spolu 
s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
B) podielu 34708/44766 stavby číslo súpisné 1773 (Pavilón služieb), postavenej na 
parcele C-KN č. 1251/3, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Stráňany a 34708/44766 pozem-
ku parcela C-KN č. 1251/3, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 496 m2, 
vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Stráňany, ktoré sa nachádzajú na Ul. nad Laborcom
C) bytový domu „I“, č. súp. 1884, nachádzajúci sa na parcele p.C-KN č. 2970, vedený 
na LV č. 10439 v k.ú. Michalovce, vrátane pozemku zastavaného bytovým domom.

Termíny obhliadok, plné znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie 
súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 26. november 2012 do 12.00 hod., 
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstup-
nom vestibule mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 a na elektronic-
kej tabuli na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na 
č. tel.: 056/6864281 - Ing. Kukolos.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

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 16. 11. 2012. 
Počet bytov: 1 

Číslo bytu     Adresa         Poschodie      Bytový dom      Počet izieb      Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     Ul. obrancov mieru 8,  3. NP                 „A“                   1-izbový                  42,85 m2

Cena nájmu (bez poplatku za služby spojené s užívaním bytu) 1,93 €.
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.
sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach,  
budova Mestského  úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na 
prízemí – JUDr. Vasil Danko.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Eliška Miterová
Natália Hámorská
Ema  Buksárová

Michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Mgr. Silvester Janík  
a Mgr. Lucia Uhliarová

Ing. Roland Hudák 
a Ing. Kornélia Folentová

Jozef Rejtak 
a Bc. Jana Mižičková

Tomáš Mráz 
a Marcela Dyková

Marián Majoroš
a Mgr. Gabriela Cifráková

Peter Rujak 
a Taťána Muščíková

Svetový deň výživy sme si pripomenuli 25. októbra v ZŠ T. J. Moussona 
nevšednou vyučovacou hodinou. Každá trieda si pripravila zdravú de-
siatu, ktorú potom zaujímavo naaranžovala. Malým prvákom i druhá-
kom prišli pomôcť  staré mamy. V školskej jedálni sme si potom mohli 
pozrieť výstavku kreativity jednotlivých tried a hlasovať za najvydare-
nejšiu desiatu. Z ovocia a zeleniny, ktorá mala prívlastok „naj“ sme uro-
bili zaujímavú výstavu na chodbe.                          Mgr. B. Záhorčáková

Poďakovanie
Moje poďakovanie patrí 

SPráve kAtAStrA 
MicHAlovce 
a ing. kunDrátovej 
za príkladný prístup k mojim žiadostiam.
Andrej Cihan, Michalovce

V malej galérii mestského 
kultúrneho strediska môžete do 
konca novembra navštíviť výsta-
vu obrazov Adolfa Hrbeka.

Autora po dlhšej dobe zauja-
la špeciálna vzduchová technika 
AIRBRUSH. Kurz tejto techniky 
absolvoval v Chomutove u Marti-
na Kavana a venuje sa jej i naďalej, 
ale používa ju v kombinácii s tem-
perovými a akrylovými farbami. 
Po namaľovaní obrazu “Masajka 
I.” ho oslovili témy týkajúce sa Af-
riky. Kombinačnou technikou bola 

vytvorená séria diel so súhrnným 
názvom “Tváre Afriky”. Umelec sa 
zameriava predovšetkým na výra-
zovosť tvárí jednotlivých afrických 
kmeňov, ako je zrejmé z diela 
“Tváre Afriky”. Maliar bol vo svo-
jich dielach ovplyvnený i knihami, 
ktoré prečítal, napr. Šifra majstra 
Leonarda. Na základe tohto pod-
netu vznikla abstrakcia v podobe 
obrazu “Svätý grál”. 

Maliar rád maľuje krajiny, 
portréty a zvieratá.

msks

adolf Hrbek v galérii 

Mestské kultúrne stredisko
Na zeMplíNe tak
prehliadka folklórnych skupín a súborov
10. 11. o 16.00 hod., veľká sála MsKS
expediČňá kaMera – 2012
Filmový festival cestovateľských, horolezeckých 
alebo dobrodružných filmov
13. 11. o 16.30 – 21.00 hod., veľká sála MsKS
NeVYlieČiteĽNí
14. 11. o 19.00 hod., veľká sála MsKS
Bláznivo – lyrická komédia amerického dramatika Ch. Duranga. 
Miestami lyrická, miestami bláznivá komédia v príťažlivom herec-
kom obsadení. Spleť lások, prelínanie sa vzťahov a následne trápenia 
hlavných hrdinov zverených do rúk psychológom, ktorí by sami po-
trebovali odbornú pomoc, prináša množstvo komických situácií.
Účinkujú: Csongor Kassai, Lenka Barilíková, Helena Krajčiová, 
Viktor Horján, Kamil Mikulčík
Vstupné: 12.- €
HoroVoV zeMplíN
15. 11. o 9.00 hod., malá sála MsKS
MsKS, Mestský úrad a DMS v Michalovciach vás pozývajú na 
36. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie 
pietNY akt kladeNia VeNCoV
pri príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta
26. 11. o 11.00 hod., Cintorín ČA

Hvezdáreň
aStroNoMiCkÉ pozoroVaNia pre VerejNoSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia v stredu a v piatok 
so začiatkom o 17.30 hod.

zemplínske osvetové stredisko
Naše MeSto
výtvarná súťaž s medzinárodnou účasťou
16. – 30. 11., galéria ZOS
SláVNoSti zBoroVÉHo SpeVu
20. ročník prehliadky cirkevných speváckych zborov
18. 11., Bazilika Minor Michalovce

Výstavy
adolf HrBek (Čr) – VÝStaVa oBrazoV
do 30. 11., malá galéria MsKS
VÝStaVa MiladY iVaNkoVej
Nevyužité možnosti ľudovej medicíny
Duchovné a hmotné bohatstvo Horného Zemplína
do 30. 11. v ZKGZ, výstava je spojená s predajom liečivých produktov 
dokoNČeNÉ oBrazY jarMilY SaBoVej (dŽuppoVej) 
do 14. 11., Galéria ZOS

program kina Centrum
9. 11. piatok o 19.30 hod.
96 HodíN: odplata Premiéra
akčný thriller FRANCÚZSKO
Vstupné: 3 € 2012 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
10. 11. sobota o 19.45 hod.
11. 11. nedeľa o 19.30 hod. 
patrola
kriminálna dráma, thriller 2012
Vstupné: 3,50 € USA 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov titulky
13. 11. o 16.30 hod.
filMoVÝ feStiVal expediČNá kaMera
Filmový festival o dobrodružstve, divokej prírode, extrémnych 
športoch a zážitkoch je opäť na Slovensku. 

Cold – CHlad (USA)	
Vo VlČej koŽi po StopáCH dŽiNGiSCHáNa	(Austrália)
Bod, odkiaĽ Niet NáVratu (USA)
NajdlHšia CeSta	(Nemecko)
oBeta GaNÉšoVi (Francúzsko)
Čo Sa Stalo Na oStroVe paM (Poľsko)

BaffiN BaBeS (Norsko,	Kanada)

15. – 16. 11. štvrtok, piatok o 17.00 a 19.30 hod.
17. 11. sobota o 18.15 a 20.40 hod.
18. – 19. 11. nedeľa, pondelok o 17.00 a 19.30 hod.
20. 11. utorok o 19.30 hod. 
tWiliGHt SáGa: ÚSVit – 2. ČaSŤ
dobrodružný, romantický, fantasy, dráma 2012
Vstupné: 4 €, v pondelok 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
21. 11. streda o 19.30 hod.
22. 11. štvrtok o 17.30 hod.
CiGáNi idÚ do VolieB Premiéra
dokumentárny 2012
Vstupné: 3,50 € SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia
22. – 23. 11. štvrtok, piatok o 19.00 hod.
24. 11. sobota o 19.30 hod.
25. 11. nedeľa o 19.00 hod.
atlaS MrakoV
fantasy, sci-fi, dobrodružný 2012
Vstupné: 3,50 € USA/NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

Kultúrny dom v Rakovci nad 
Ondavou v okrese Michalovce 
patril v nedeľu 21. októbra folk-
lóristom. Z celého okresu sa tam 
zišli spevácke skupiny, ľudové 
hudby, sólisti speváci a sólis-
ti inštrumentalisti na okresnej 
prehliadke hudobného folklóru 
dospelých. Súťažnú prehliadku 
pripravilo Zemplínske osvetové 
stredisko v Michalovciach – kul-
túrne zariadenia KSK za výdatnej 
pomoci Obecného úradu v Ra-
kovci nad Ondavou. Jej vyhla-
sovateľom je Národné osvetové 
centrum v Bratislave.Súťaž má 
trojročnú periodicitu a po rokoch 
bola, čo do počtu súťažiacich re-
kordná. Do súťaže sa prihlásilo 
16 speváckych skupín, jedna ľu-
dová hudba, 11 sólistov spevákov 
a 3 sólisti inštrumentalisti. 

Úvod prehliadky patril do-
mácemu jubilantovi, nositeľovi 
ľudových tradícií, čerstvému 

osemdesiatnikovi a držiteľovi 
Medaily Daniela Licharda Bar-
tolomejovi Gajdošovi.

Výkony súťažiacich hodnotila 
odborná porota v zložení: Mgr. 
Michal Noga ml., Mgr. Ľubomír 
Varínsky a Mgr. Milena Bančejo-
vá. Porota hodnotila 31 vystúpe-
ní a po  štvorhodinovom súťažení 
rozhodla o postupujúcich. Na 
krajskom kole súťaže 11. novem-
bra v Haniske pri Košiciach bude 
okres Michalovce reprezentovať 
mužská spevácka skupina Hnoj-
ňaňe z Mihaľovec, Harčarky 
z Pozdišoviec, Zemplínski he-
ligonkári, duo Lucia Toporová 
a Dominika Moskaľová, Helena 
Mindová a Ivana Mindová – Lo-
dová a inštrumentalista – heli-
gonkár Ignác Figmik. 

Na krajskom kole súťaže  že-
láme postupujúcim veľa úspe-
chov!

Mgr. Alena Navrátilová

Súťaž hudobného 
folklóru dospelých

Tabak je smrtiaci! Fajčenie 
cigariet predstavuje aj v našom 
regióne jeden z vážnych problé-
mov. Osobitným problémom je 
fajčenie cigariet u mladistvých.

Tento fakt zohľadňuje projekt 
s názvom Zober život do svo-
jich rúk, ktorý realizuje Stredná 
odborná škola obchodu a slu-
žieb v Michalovciach s finan-
čnou podporou Úradu vlády SR 
v rámci národnej protidrogovej 
stratégie pre rok 2012.

Jadrom projektu je vysvetliť 
mladým ľuďom, čo je na fajčení 
také zlé, ako zabíja pasívne faj-
čenie a ktoré ochorenia vyvolá-
va. Aktivity projektu poukážu 
aj na to, že fajčenie cigariet je 
drahá finančná záležitosť a že 
ušetrené peniaze môžu investo-
vať rozumnejšie. 

Aktivita Moderné je nefajčiť!, 
ktorá je súčasťou tohto projektu, 
sa uskutočnila v posledných ok-
tóbrových dňoch, mala za cieľ 
ovplyvnenie postojov a sprá-
vania sa mladých ľudí v smere 
k zníženiu záujmu počtu fajčia-
rov na stredných školách. 200 

dobrovoľníkov z radov študen-
tov SŠ v Michalovciach bolo 
anonymne vyšetrených pomo-
cou špeciálnych prístrojov ako 
spirometer, ktorý slúži k určeniu 
exspiračných a inspiračných 
pľúcnych parametrov. Dýchnu-
tím do prístroja Smokerlýzer si 
mohli záujemcovia zistiť hladi-
nu oxidu uhoľnatého v pľúcach i 
v krvi. Je to vhodné najmä u faj-
čiarov, ktorí sa pohrávajú s myš-
lienkou zbaviť sa svojho návyku. 
Zámerom tohto testovania bolo 
ukázať im vlastné znečistenie 
pľúc spôsobené fajčením a upo-
zorniť ich na rizikové faktory 
poškodzujúce zdravie. Vyšet-
reniami pomocou uvedených 
prístrojov sme chceli prispieť 
k eliminácii a k potlačeniu túžby 
požívania tabakových výrobkov 
medzi mládežou v školách. 

Namerané hodnoty budú šta-
tisticky spracované a vyhodnote-
né. Celá aktivita bola realizovaná 
v spolupráci s RÚVZ v Micha-
lovciach.

RNDr. Lýdia Sidivárová
PaedDr. Jana Mrázová

Moderné je nefajčiť!

Pokosené strniská, poorané 
polia. Prvý signál príchodu pani 
jesene. Krása, ticho, pokoj pred-
značuje nebadaný príchod sviat-
ku pamiatky verných zosnulých 
– „dušičky“. Prechádzame mies-
tom ich odpočinku. Intímne 
spojenie pokoja, tmy a blikajú-
cich kahančekov sa pýta: Kto sa 
skrýva za menom? Čo prezrádza 
epitaf? Aký odkaz ostal pre rodi-
nu, pre generácie? 

Kroky sa zastavia, keď na ná-
hrobnom kameni čítame meno 
príbuzného, priateľa, dobrého člo-
veka. Ahoj, Števo! Ostávam stáť pri 
hrobe Štefana Nadzama. Budkov-
čan, krajan. Tvoj život bol rých-
ly. Neodmysliteľne k tebe patrí 

„futbalka“ lopta, ktorá odvíja film 
tvojho života. Isto boli pracovné aj 
rodinné povinnosti, ale ona potvo-
ra kraľovala nad tebou veľmi silno. 
Previedla ťa z hráčskych pozícií až 
na trénersky post krížom cez celú 
československú republiku. Chcel 
si ešte viac, veľa toho ostalo nedo-
končeného... Nešlo to. Už je to 17 
rokov, čo sa tvoje kroky zastavili. 
Každoročný memoriál v tvojom 
mene na michalovskom štadióne, 
pomenovanie futbalového ihriska 
v rodných Budkovciach oživujú 
silné spomienky na teba. Števo 
takého som ťa poznala, takého si 
ťa pamätáme. 

Odpočívaj v pokoji! 
Ľudmila Polákova

Spomienky

„Objavuj, vychutnávaj, roz-
maznávaj“ je slogan prezentujúci 
hlavnú myšlienku cvičnej firmy 
Pralines, s.r.o., s ktorou sme sa  my, 
študenti 5. ročníka Strednej odbor-
nej školy obchodu a služieb, odbor 
hotelová akadémia, zúčastnili v ok-
tóbri na 10. medzinárodnom veľtr-
hu cvičných firiem v Košiciach. 

Napriek tomu, že predmet 
cvičná firma sa na našej škole 
vyučuje len od 1. septembra, do-
siahli sme mimoriadny úspech, 
pretože sme sa z tridsiatich cvič-
ných firiem umiestnili na 2. mies-
te v kategórii Naj... cvičná firma.

Na začiatku školského roka 
sme mali zmiešané pocity, či 
v priebehu niekoľkých týždňov 
zvládneme všetky činnosti spo-

jené s registráciou a prípravou 
propagačných materiálov, stánku 
a pod. Priateľská, uvoľnená a sú-
ťaživá atmosféra, ktorá vládla na 
veľtrhu, spôsobila to, že prvotné 
obavy a strach z nás opadli a my 
sme sa mohli naplno venovať ob-
chodovaniu s ostatnými firmami 
na veľtrhu. Obrovské nadšenie 
našich pedagógov, ktorí nás ním 
doslova „nakazili“ a neustála 
tvorivá práca viedli k nečakané-
mu úspechu. Naša radosť bola 
neopísateľná a trvá doposiaľ...

Touto cestou by sme sa zároveň 
chceli poďakovať Mestu Michalov-
ce, ktoré nám poskytlo nenávrat-
ný finančný príspevok, a tak nám 
umožnilo tento nádherný zážitok.

Študenti cvičnej firmy 

Naj... cvičná firma

V Špeciálnej základnej škole 
v Michalovciach sa 25. októb-
ra uskutočnila akcia s názvom 
„Chráň si svoje zdravie“. Podu-
jatie sa konalo v budove Špeciál-
nej základnej školy v Michalov-
ciach, pre žiakov 1. – 4. ročníka. 
Na tejto akcii sme sa snažili pou-
kázať na význam mlieka a mlieč-
nych výrobkov. Akcia bola obo-
hatená rôznymi aktivitami pre 
žiakov, ako napríklad vytváranie 
robota z použitých škatúľ od 

mlieka, stavba pyramídy z té-
glikov od jogurtov a pod. Ak-
cia bola zavŕšená ochutnávkou 
mliečnych výrobkov, ktoré nám 
poskytla Syráreň Bel Slovensko, 
a.s., sídliaca na  Lastomírskej 
ulici v Michalovciach. Žiaci si 
mohli pochutnať na tavených 
syroch, syrokrémoch ako aj vy-
skúšať nové a chutné mini syry 
zn. BabyBel. Sponzorom veľmi 
pekne ďakujeme. 

Mgr. Štefánia Hotovčinová

Chráň si svoje zdravie
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dva týždne v športe... spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

MVDr. Ján Dóczy, 79-ročný
Anna Holubová, 63-ročná
Imrich Hreško, 85-ročný 
Ing. Ján Gožo, 66-ročný
Peter Miľo, 59-ročný

Mária Polačková, 53-ročná
Mária Padová, 96-ročná
Milan Lechan, 69-ročný

Dotĺklo Ti srdce a utíchol Tvoj hlas, 
navždy si odišiel, zanechal všetkých nás.

Dňa 13. novembra uplynie 7 rokov od smrti 
drahého manžela, otca a dedka 

AnDrejA Boženku
s láskou spomínajú manželka, dcéra Klára, 

syn Peter a dcéra Alena s rodinami a vnúčatá

Spomienky

V týchto dňoch si pripomíname 
2. výročie úmrtia nášho dlhoročného kolegu 

juDr. StAniSlAvA PeŠlA
Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.
kolektív MsP

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

Dňa 8. novembra uplynuli 4 roky, čo nás náhle 
a bez rozlúčky opustil drahý manžel, 

otec, dedko, syn 

vlADiMír MonDok 
s láskou spomínajú manželka, dcéra Monika 

s rodinou, syn Vlado a rodičia

Klesli ruky, ktoré nás vychovali 
a stíchlo srdiečko, ktoré sme tak milovali.
Dňa 15. novembra si pripomenieme 5 rokov 
od smrti drahej mamičky a babičky 

Márie juHáSovej
za tichú spomienku ďakujú dcéra Marta 
a syn Juraj 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	Predám pozemok v Hažíne. Tel.: 0908 144 444
n	Predám poschodový rodinný dom s veľkým pozemkom 

v tichej lokalite na Bielej hore. RK nevolať! Cena dohodou. 
Tel.: 0907 481 514

n	Predám 3-izbový byt po rekonštrukcii na 2. poschodí na 
Ulici ukrajinskej. Cena 45 000 €. Tel.: 0917 505 470

n	Predám 2-izbový byt s balkónom na Ulici Karola 
Kuzmányho, oproti detským jasliam. Tel.: 0903 278 535

n	Dám do prenájmu garáž pri Tescu.  
Tel.: 0902 430 987, tel. 0902 077 622

n	Kúpim 3-izbový byt v Michalovciach, časť Východ alebo 
vymením 6-izbový RD v Trhovištiach. Tel.: 056 6485 044

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 kimono zn. Adidas J 500 na výšku 125 – 130 cm. 

Cena 22 €. Tel.: 0915 268 202
n	Predám auto Renault Espace 2.2 dCi Expression, mpv, P, M6 

vo výbornom stave. Cena 4 600 €. Tel.: 0905 746 530
n	Kúpim lúpané vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám nestriekané jablká Jonatan. Lacno. Tel.: 0915 311 758
n	Predám kameninovú rúru hrubostennú, dĺžka 4,70 m, 

priemer 40 cm, cena 80 €, železný poklop na studňu 
– 110 cm, cena 20 €, elektromotor, typ AP 100 L - 45 
na 220 W, cena 35 €. Tel.: 0903 666 332

n	Predám gauč, 2 kreslá a konferenčný stolík (farba 
šedočierna), cena 110 €, zväčšovák na ČB fotky”Axamat 
color” s príslušenstvom, cena 80 €, obývačku Irena – svetlá 
limba. Cena dohodou. Tel.: 0944 310 880

n	Predám jablká vhodné na zimné uskladnenie, odroda 
Jonatán, bez chemického ošetrenia. Cena 0,50 € á 1 kg. 
Remetské Hámre 62. Tel.: 0907 447 707

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
n	Ponúkame vám ekonomické, účtovnícke, daňové a mzdové 

práce v naviazanosti na elektronickú podateľňu so SP, ZP 
a DÚ. Tel.: 0903 723 039

n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu 
vankúšov, paplónov. Odvoz a prívoz v rámci mesta Michalovce 
zabezpečíme. Tel.: 056 6997 735, tel.: 0915 325 381

práca
n	Prijmeme vodoinštalatérov a kúrenárov. Práca v SR, ČR 

a Nemecku. Nástup ihneď. Tel.: 0905 633 416

Dňa 10. novembra 2012 uplynie rok, 
kedy nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a dedko 

ivAn DAňo
Nikdy na Teba nezabudneme. 
s láskou spomínajú manželka, 
dcéra a vnučka Tea

S bolesťou v srdci oznamuje-
me všetkým našim priaznivcom, 
že 23. októbra 2012 nás vo veku 
79 rokov navždy opustil náš ka-
marát, tréner a dlhoročný bas-
ketbalový funkcionár a nadšenec 
Ján DÓCZY. 

MVdr. jáN dóCzY
(* 4.6.1933 - † 23.10.2012)
Dlhoročný hráč, tréner, rozhod-
ca a funkcionár basketbalového 
oddielu v Michalovciach. Pričinil 
sa o rozvoj novodobej histórie 
basketbalu v Michalovciach a ok-
rese. Od roku 1970 sa sformovalo 
vedenie BO v zložení František 
Feňák, Ján Dóczy a Jozef Ihnácik. 
Vypracovali dlhodobý program 
rozvoja basketbalu od žiackych 
kategórií až po družstvo mužov. 

Družstvo mužov sa postupne 
prebojovalo z okresného pre-
boru až do 1.SNL. Zásluhou J. 
Dóczyho cieľavedomého a ľud-
ského prístupu sa sformoval silný 
kolektív, ktorý v 1.SNL pôsobil 
niekoľko rokov. Ako funkcionár 
krajského basketbalového zväzu 
využil svoje kontakty na organi-
záciu medzinárodných basketba-
lových stretnutí v Michalovciach. 
V roku 1974 sa v Michalovciach 
predstavilo reprezentačné druž-
stvo Kuby a v roku 1976 Grécko. 
Tieto akcie významne prispeli na 
propagáciu basketbalu v našom 
meste. V osobe nebohého Jána 
Dóczyho michalovský basketbal 
stráca významného funkcionára 
a priateľa. Česť jeho pamiatke.

1.BK Michalovce

Smútočný oznam

správy zo športu...
n  Ďalšia preHra futBaliStoV 
Druholigové A-mužstvo MFK Zemplín Michalovce okúsilo tretiu 
prehru v rade. Tentoraz neuspelo na pôde Bardejova. Hornošariša-
nia rozhodli o svojom triumfe štvrťhodinu pred záverečným hviz-
dom rozhodcu. Z nariadeného pokutového kopu nezaváhal skúse-
ný futbalista Marek Seman. Michalovčania sa zosunuli do stredu 
tabuľky.
n  potešilo iBa VíŤazStVo  
Interligové hádzanárky michalovskej Iuventy odohrali na domácej 
palubovke ďalší majstrovský súboj. Ich súperom bol ŠKP Piccard 
Senec. Minulosezónny nováčik sa posilnil o niekoľko skúsených 
hádzanárok. Svoju stúpajúcu výkonnosť potvrdil aj na michalovskej 
palubovke. V I.polčase často využíval chyby deravej michalovskej 
obrany. Podržala ho aj mladá brankárka Kristína Sedláčková. Tá ešte 
v uplynulej sezóne obliekala dres Iuventy.  Po úvodnej tridstaťminú-
tovke bol na svetelnej tabuli nerozhodný stav 17:17. Po zmene strán 
úradujúci slovenský majster zúžitkoval kondičnú prevahu. Rozchyta-
la sa aj veľká posila – 46-ročná česká brankárka Lenka Černá. Micha-
lovčanky napokon zdolali svojho súpera 34:25. 
n  VYSoká VÝHra juNioriek 
Juniorky michalovskej Iuventy mali na programe duel 6. kola I. ligy 
žien. V Chemkostav aréne privítali Bernolákovu Košice. V úvodnom 
dejstve mal domáci kolektív výraznú hernú prevahu.  Vďaka pozor-
nej obrane len málokedy púšťal hosťujúci celok do blízkosti brány. Po 
prvej polovici zápasu viedol presvedčivo 26:11. Po obrátke Zemplín-
čanky poľavili v nasadení. Predovšetkým v defenzíve už boli menej 
pozorné. Košičanky to využívali na strieľanie gólov. Napokon si však 
Iuventa už nenechala vziať vysoké víťazstvo. Súpera zdolala po vý-
sledku 40:23. Aj vďaka tomu sa Michalovce pohybujú na vrchných 
priečkach tabuľky. 

Ján Čúrny

Basketbal
1.Bk-d – eilat prešoV
II. liga mužov, 10. 11. 2012, 16.00 hod.
1. Bk-d – Bk BardejoV
II. liga žien, 11. 11. 2012, 10.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843 
1. Bk – Bk Žiar N/H.
I. liga kadetov sk. Východ – 10. dvojkolo, 17. 11. 2012, 18.15 hod.
1.Bk – Bk BaNSká BYStriCa
I. liga kadetov sk. Východ – 10. dvojkolo, 18. 11. 2012, 10.15 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

florbal
fBk – 1. fBC treNČíN
Extraliga mužov – 8. kolo, 10. 11. 2012, 17.00 hod.
fBk – ViCtorY StarS NoVá duBNiCa
11. 11. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

futbal
Mfk zeMplíN – fk daC 1904 duNajSká Streda
II. liga mužov – 17. kolo, 10. 11. 2012, 17.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
HaloVá SezóNa MládeŽe ÚtM
Kategória U 13, 18. 11. 2012, 8.00 hod. 
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452

Hádzaná
Hk iuVeNta – Hk roStoV Na doNe
Pohár víťazov pohárov – 3. kolo, 1. zápas, 11. 11. 2012, 17.30 hod.
Hk iuVeNta – Hk duSĽo šaĽa
WHIL žien – 11. kolo, 14. 11. 2012, 17.30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel. 0918 159 219
HC WiNlaNd – HC Sporta HloHoVeC
Tipos extraliga mužov - 14. kolo, 17. 11. 2012, 18.00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 
 Hk iuVeNta – Hk BrezoVá   
I. LS/MD-10. kolo, 17. 11. 2012, 13.00 hod. a 15.00 hod.
Hk iuVeNta juN. – Hk ašk iNter BratiSlaVa
I. liga žien – 8. kolo, 18. 11. 2012, 14.00 hod.

Ľadový hokej
Hk dukla – Hk SpišSká NoVá VeS
I. liga mužov – 19. kolo, 16. 11. 2012, 17.00 hod.
Hk dukla – Hk trNaVa
I. liga mužov – 21. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
Hk MládeŽ – HC topoĽČaNY
I. liga juniorov - 11. kolo, 17. 11. 2012, 14.00 hod.
Hk MládeŽ – Hk lokoMotíVa NoVÉ záMkY
I. liga juniorov-12. kolo, 18. 11. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231

Softtenis
o poHár priMátora MeSta
Mestská softtenisová liga mužov
V. ročník I. a II. liga, 3. – 4. kolo, 15. – 23. 11. 2012 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Stolný tenis
škSt – MkSt VeĽkÉ kapušaNY
II. liga mužov – 4. kolo, 11. 11. 2012, 10.00 hod.
škSt – 1. ppC fortuNa keŽMarok
II. liga mužov – 5. kolo, 18. 11. 2012, 15.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Volejbal
o poHár priMátora MeSta
Mestská volejbalová liga dospelých 
IV. ročník, I. a II. liga, 4.– 5. kolo, 13. – 20. 11. 2012 
Mestská volejbalová liga SŠ chlapcov a dievčat
V. ročník, 15. – 22. 11. 2012
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912
Vok – Vk HuMeNNÉ
II. liga žien a junioriek – 2. kolo, 18. 11. 2012, 10.00 hod a 14.00 hod.
Info: Mgr.Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185 

Vybíjaná
o poHár priMátora MeSta
Mestská liga žiakov 3. – 4. ročníkov 
IV. ročník, 1. kolo, 16. 11. 2012, 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

VYHLaSUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších

oBCHoDNú VEREJNú SúŤaŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:
A)  Ul. okružnej  č. 2 v Michalovciach (Autoservis)

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných 
návrhov v hmotnoprávnej lehote, 26. novembra 2012 do 12.00 hod., 
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.
michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

LUCIA 2012
kupón

číslo 5


