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a autorkou knihy 
KĽÚČ K ŠŤASTIU

MARCELOU 
LAIFEROVOU

12. marca o 16.00 hod. 
v knižnici

Michalovčan
R O Č N Í K  X X I V ,  Č Í S L O  5

Dvojtýždenník občanov Michaloviec
Z D A R M A P I A T O K ,  8 .  M A R E C  2 0 1 3 

Rokovanie mestského parla-
mentu otvoril a viedol primátor 
mesta Viliam Zahorčák. Úvod 
už tradične patril voľbe návrho-
vej komisie, správam o prijatých 
uzneseniach a riešení interpelá-
cií poslancov a správam z čin-
nosti hlavnej kontrolórky mesta.

Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) o letných tera-
sách predkladal odbor výstavby, 
životného prostredia a miestneho 
rozvoja z dôvodu podrobnejšieho 
určenia podmienok pre umiestňo-
vanie, povoľovanie a prevádzko-
vanie letných terás pred blížiacou 
sa sezónou. Zmeny reagovali na 
oprávnené záujmy obyvateľov, ale 
aj požiadavky únie nevidiacich, pri 
rešpektovaní požiadaviek podni-
kateľov a zohľadnení praktických 
skúsenosti z ostatných rokov. Ďal-
ším rokovacím bodom bolo VZN 
o poskytovaní jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi, ktorú poskytuje 
Mesto. Schválený návrh obsahu-
je zmeny a spresnenia vyžiadané 
praxou a zavádza novú terminoló-
giu platnú v tejto oblasti.

V zmysle zákona o financo-
vaní škôl, odbor školstva spra-
coval a predložil plénu na roko-
vanie VZN o výške príspevku 
rodičov na čiastočnú úhradu 
výdavkov v školských zariade-
niach v zriaďovateľskej pôsob-

nosti Mesta. Predložený návrh 
poslanci schválili.

Nasledovalo VZN o prideľo-
vaní nájomných bytov v objek-
toch našich škôl a informácia 
o stave verejného poriadku, 
činnosti mestskej polície a sta-
ve kriminality na území nášho 
mesta. Na utorkovom rokovaní 
poslanci prejednali aj správu 
o stave realizácie a príprave pro-
jektov zo zdrojov EÚ a dotač-
ných politík. S uvedenými sku-
točnosťami vyslovili spokojnosť 
a vzali na vedomie informáciu, 
že v uplynulom programovacom 
období naše mesto vypracovalo 
a podalo celkovo 100 projektov, 
z ktorých bolo 53 schválených, 
7 je v procese schvaľovania a 40 
projektov bolo zamietnutých.

Jedným z dlhodobých plá-
novacích dokumentov Mesta je 
Marketingová stratégia rozvoja 
cestovného ruchu, ktorej plnenie 
mali mestskí poslanci možnosť 
zhodnotiť v predloženom mate-
riáli. Mestské zastupiteľstvo vý-
sledky hodnotilo pozitívne a ma-
teriál schválilo.

Ďalšími rokovacími bod-
mi boli vyhodnotenie činnosti 
mestského kultúrneho strediska 
za rok 2012 a plán jeho hlavných 
úloh na nasledujúci rok, majet-
koprávne záležitosti, informácia 

o prenájme majetku vo vlastníc-
tve Mesta, dodatky k zriaďova-
cím listinám základných škôl 
a školské výchovné programy.

V zmysle štatútu Mesta je raz 
ročne udeľované v našom meste 
ocenenie Čin roka. Mestskí záko-
nodarcovia na svojom rokovaní 
udelili za rok 2012 titul týmto 
jednotlivcom: Martinovi Ivančovi, 
Dáši Kostovčíkovej, Slavomírovi 
Pradovi, MUDr. Gabrielovi Valis-
kovi, kpt. Petrovi Ebskému a kolek-
tívu DSZ Pro Musica Michalovce. 
Ceny budú slávnostne odovzdané 
počas programu To najlepšie čo 
v meste Michalovce máme 15. 
marca o 17. hodine vo veľkej sále 
mestského kultúrneho strediska.

Poslanci schválili tiež termíny 
na pripravované zhromaždenia 
občanov (pozn. red. uverejňuje-
me v dnešnom vydaní) a vydanie 
publikácie Rod Sztáray a Micha-
lovce, ktorú pripravuje Mesto pri 
príležitosti 770. výročia prvej pí-
somnej správy o Michalovciach. 
Poslanecký zbor schválil aj zme-
ny vo vydaní publikácie Gorazd 
Zvonický a informáciu o valnom 
zhromaždení Zemplínskej juho-
východnej vodárenskej spoloč-
nosti, a.s. v likvidácii.

Záver rokovania patril inter-
peláciám poslancov a diskusii.

Ing. Iveta Palečková

Rokovanie mestského 
zastupiteľstva 

otvorili edukačné centrum

Na Slovensku je približne 
400-tisíc diabetikov. Len v ok-
rese Michalovce je ich viac ako 
sedem tisíc. Ľudí, ktorých trápi 
cukrovka, odhalili v okrese aj 
vďaka preventívnym akciám na 
verejnosti a školách, kde ľuďom 
merajú hladinu cukru v krvi. 
V našom meste vo februári sláv-
nostne otvorili prvé Edukačné 
centrum pre diabetikov na Slo-
vensku. Bude nielen vychovávať, 
ale aj pomáhať diabetikom pri 
riešení ich ekonomickej, sociál-
nej a spoločenskej situácie. Ľu-
dia trpiaci cukrovkou tu nájdu 
odbornú pomoc.

Počas slávnostného otvore-
nia Edukačného centra študenti 
Žilinskej univerzity Štefan Balog 
a Miroslav Rusin zároveň pred-
stavili webstránku – internetovú 
kalkulačku, ktorá pomôže dia-
betikom správne sa stravovať. 
Stránka zabezpečuje bezplatnú 
službu a poskytuje prehľad o nu-
tričných hodnotách potravín, 
rozbor stravy a zloženie živín.

„Diabetik si sám môže zosta-
vovať a vypracovať jedálny lístok. 
Kalkulačka mu ukáže, či si priložil 
niečo dobré, či má ubrať a presne 
mu vyhodnotí cieľové hodno-

ty, ktoré ako diabetik chce mať. 
Pomôže to aj obéznym ľuďom. 
Tento program bol prezentovaný 
prvýkrát,“ dodal prezident Zvä-
zu diabetikov Slovenska a zakla-
dateľ centra Jozef Borovka. 

Edukačné centrum sa nachá-
dza na Partizánskej ulici v budove, 
kde sídli Vysoká škola zdravotníc-
tva a sociálnej práce sv. Alžbety. 
„V súčasnosti už do centra chodia 
nielen klienti z Michaloviec, ale aj 
z Vranova a Košíc. Pýtajú sa, na čo 

majú nárok, kedy môžu dostať dáv-
ku na diétne stravovanie, príspevok 
na auto. Vysvetľujeme im, kto má 
na čo nárok a kto nie. Pomáhame 
im vypisovať tlačivá, radíme kam 
majú ísť, aký doklad majú zabezpe-
čiť. Úzko spolupracujeme s úradom 
práce, odborom sociálnych služieb,“ 
povedal J. Borovka. Diabetes je 
ochorenie, ktoré sa dá úspešne 
zvládať zvlášť vtedy, ak má chorý 
dostatok aktuálnych informácií.
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stretnutia obyvateľov 
s vedením mesta

Cukrovka je jedným z najčastejších, najzávažnejších, ale aj ekonomicky 
najnáročnejších ochorení na celom svete. toto ochorenie však so sebou 
prináša nielen zhoršenie zdravotného stavu, zhoršenie ekonomickej 
situácie samotného pacienta, ale zaťažuje aj jeho rodinu. 

poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli v utorok 27. februára 
už na svojom štrnástom zasadaní. na rokovanie mali pripravených takmer 
tridsať bodov programu. okrem iných, nie menej dôležitých materiálov, 
prerokovali plnenie marketingovej stratégie, čerpanie projektov 
zo zdrojov eÚ, návrhy na ocenenie Čin roka a schválili termíny stretnutí 
obyvateľov s vedením mesta.

tak ako každý rok aj v tomto roku pripravuje 
mesto stretnutia obyvateľov s vedením mesta. 
zhromaždenia občanov podľa jednotlivých 
volebných obvodov sa uskutočnia v apríli 2013 
podľa harmonogramu v každom zo šiestich 
volebných obvodov samostatne vždy o 17-tej 
hodine. vo volebnom obvode č. vi. sa zhromaždenie 
obyvateľov uskutoční samostatne v každej časti.

Hlavným bodom programu 
bude informácia o doterajšom 
plnení Programu rozvoja mesta 
na roky 2011 – 2014 a diskusia 
občanov a volených predstavite-
ľov mesta smerujúca k aktuálnym 
problémom mesta. Zhromažde-
ní sa zúčastnia poslanci zvolení 
v jednotlivých volebných obvo-
doch, primátor mesta, zástupca 
primátora mesta, prednosta mest-
ského úradu, zástupca prednostu 
MsÚ, hlavná kontrolórka, riaditeľ-
ka Služby mesta Michalovce, s.r.o. 

riaditeľka MsKS, riaditeľka TV 
Mistral, riaditeľ TaZS Michalovce, 
riaditeľ Domspráv, s.r.o. Micha-
lovce ako správca bytového fondu 
mesta, náčelník Mestskej polície 
Michalovce,  pracovníci mestské-
ho úradu podľa určenia primáto-
rom mesta a zapisovateľ volebného 
obvodu. Zároveň budú prizvaní aj 
zástupcovia OSBD Michalovce, 
Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s. Michalovce a pre-
vádzkovateľ MAD.

msu

Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien 
želá redakcia Michalovčana

Členovia Združenia 
Máriina doba 

vás pozývajú na 

VEčERAdLO 
MOdLItby 
s PAnnOU 

MáRIOU
v pondelok 25. marca 

o 16.15 hod. 
na Námestí osloboditeľov 

(pri fontáne)

Mesto Michalovce 
vás pozýva na 

slávnostný galaprogram 
spojený s odovzdávaním 
ocenení ČIN ROKA 2012 

tO nAjLEPšIE, 
čO V MEstE 

MIChALOVCE 
MáME

v piatok 15. marca 
o 17.00 hod.

veľká sála MsKS

Rozmiestnenie veľkoobjemových 
kontajnerov počas jarného 
upratovania
V dňoch 15. marca až 29. apríla budú v meste Michalovce roz-
miestnené  VOK  pre  občanov  mesta  Michalovce  na  uloženie 
objemného odpadu:

VOK budú rozmiestnené na týchto uliciach:
Úzka, Konečná, Gagarinova, Pri mlyne, Topolianska, Vrbovská 
(otočka), Močarianska (oproti PD), J. Kollára, P. Jilemnického, 
A. Kmeťa, Nábrežie J. M. Hurbana, cintorín Topolianska, 
cintorín Močarianska, cintorín Kapušianska
 
V rámci jarného upratovania budú tieto VOK vyvážané pravidel-
ne 2-x týždenne, a to v pondelok a v piatok. 

Dátum Volebný obvod Miestnosť
3. 4. I. Centrum malá zasadačka MsKS
4. 4. II. Východ III. ZŠ, Moskovská 5
5. 4. V. Stráňany SOŠT, Partizánska
8. 4. VI. Kapušianska SOŠT, Kapušianska 4
9. 4. III. Juh IV. ZŠ, Komenského 1
10. 4. VI. Močarianska Močarianska č. 119 – bývalá MŠ
11. 4. IV. Západ,Sever I. ZŠ T. J. Moussona  
12. 4. VI. Topolianska  TOPO-life, Topolianska 168

Na slávnostnom otvorení Edukačného centra pre diabetikov v Micha-
lovciach sa zúčastnil aj primátor mesta Viliam Zahorčák.
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Tento sviatok vyvoláva v mnohých z nás rôzne pocity a asociácie. 
Ani samotné ženy ho nevnímajú rovnako. Tradicionalizmus konzer-
vatívneho rodinného prostredia často aj dnes stavia ženu do pozície 
druhoradej. Nerovnocennej voči mužom. Proces emancipácie u žien 
nebol ani krátky, ani jednoduchý. Boli to skôr storočia ako časové úse-
ky. Obdobia, v ktorých sa postupne ohľad na práva žien menil. Pomaly 
a postupne sa otvárali nové témy. Pritom i dnes máme vo svete krajiny, 
v ktorých pod rúškom náboženstva a ochrany kultúrnych tradícií je že-
nám upierané vzdelanie, spoločenské uplatnenie, adekvátne pracovné 
zaradenie do práce, obliekanie. Či skôr príkaz generálneho zahaľova-
nia. Podľa nich je jediný priestor uplatnenia ženy domácnosť. Nie je ne-
zvyklé, že jedinci, ktorí vyrástli v tomto prostredí, nachádzajú iba ťaž-
ko v sebe vnútornú silu k prejaveniu nesúhlasu. Zmena sa rodí ťažko, 
i napriek dnešnému svetu otvorenému informáciám a komunikačným 
možnostiam. Je jasné, že sila vzoprieť sa vžitým pravidlám v takomto 
prostredí je priam nadľudská. Často je koniec až tragický s ohľadom na 
ženu. Pritom v mnohých oblastiach kultúry, športu, ekonomiky, hospo-
dárstva, politiky, námorníctva, letectva či kozmonautiky dokázali ženy 
rovnocenné výsledky s mužmi. 

Vo vyspelých emancipovaných spoločenstvách by bez podielu žien 
pokrok a úspechy neboli predstaviteľné. Žena v súčasnosti, v dnešnom 
svete predstavuje rovnocenného partnera mužom. Jej úloha v rodine je 
nenahraditeľná. Vnáša všetko citové. Originálne ženské prvky do dob-
rého fungovania rodiny ako spoločenstva. 

Pre všetko to dobré a neoceniteľné je potrebné vzdať ženám hold 
a úctu nielen v tento sviatok, ale pri každej príležitosti. 

Pre udržanie rodovej rovnosti je potrebné aktívne pracovať na od-
straňovaní predsudkov a nerovností. Na znak hlbokej úcty voči všet-
kým ženám nezabudnime na symbolický kvietok aspoň pre najbližšie 
v rodinnom prostredí. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Medzinárodný deň žien

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.

aktivity primátora
 25. 2.  rokovanie Zastupiteľstva KSK v Košiciach
 26. 2.  rokovanie Mestského zastupiteľstva Michalovce
 27. 2.  rokovanie k podujatiu Fest dupľa v rámci projektu 
  Terra Incognita
27. 2.  účasť na výročnej schôdzi Denného centra seniorov
28. 2.  rokovanie Spoločného obecného úradu
28. 2.  zasadnutie regionálneho združenia ZMOS
 1. 3.  porada primátora
 1. 3.  otvorenie futbalového turnaja 
 2. 3.  otvorenie Karpatského pohára – turnaj v bridži
 4. 3.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 4. 3.  rokovanie s vedením mestského kultúrneho strediska
  k ekonomickému vysporiadaniu uplynulého roka
 4. 3.  rokovanie s vedením technických služieb 
  k ekonomickému vysporiadaniu uplynulého roka
 5. 3.  valné zhromaždenie Krajskej organizácie cestovného 
  ruchu v Košiciach
 6. 3.  valné zhromaždenie Zemplínskej oblastnej organizácie
  cestovného ruchu 
 7. 3.  rokovanie republikovej Rady ZMOS v Žiline
 8. 3.  stretnutie so zamestnankyňami Mesta pri príležitosti 
  Medzinárodného dňa žien

Vo februári a marci sa usku-
točnia výročné členské schôdze 
Denných centier seniorov, v mi-
nulosti známe pod starým náz-
vom – Kluby dôchodcov. Mesto 
Michalovce v zmysle ustanovení 
zákona o sociálnych službách 
poskytuje sociálnu službu v sied-
mich denných centrách, ktoré 
združujú približne 800 seniorov 
z celého mesta podľa jednotli-
vých lokalít. Ide o nasledovné 
denné centrá:
n	Denné centrum seniorov č. 1, 
so sídlom na Ul. obrancov mie-
ru č. 4
n	Denné centrum seniorov č. 2, 
so sídlom na Ul. nad Laborcom 
č. 18
n	Denné centrum seniorov č. 3, 
so sídlom na Ul. obrancov mie-
ru č. 4
n	Denné centrum seniorov č. 4, 
so sídlom na Ul. zakarpatskej B7
n	Denné centrum seniorov č. 5, so 
sídlom na Ul. Komenského č. 34
n	Denné centrum seniorov č. 6, 
so sídlom na Ul. J. Hollého č. 9
n	Denné centrum seniorov č. 7, 
so sídlom na Ul. pri Sýpke č. 4

Denné centrá vykonávajú 
spoločensko – záujmovú a kul-

túrnu činnosť pre seniorov, po-
znávaciu činnosť vo forme výle-
tov a zájazdov, preventívno - vý-
chovnú činnosť v oblasti zdravia 
a ďalšie zaujímavé aktivity. Mes-
to rozhodujúcou mierou finan-
cuje náklady na chod centier, 
prispieva na nevyhnutnú údržbu 
priestorov, ktoré sú vo vlastníc-
tve Mesta, financuje rôzne kul-
túrne a spoločenské aktivity.

Výročné členské schôdze, ktoré 
sa uskutočňujú v týchto dňoch, sú 
milou príležitosťou pre seniorov, aby 
vyhodnotili činnosť denných centier 
za uplynulý rok, navrhli a schválili 
plán práce pre rok 2013 a zvolili no-
vých členov samosprávy. Stretnutí 
sa zúčastňuje primátor mesta alebo 
zástupca primátora a pracovníci 
odboru sociálnych vecí. 

Už priebeh prvých schôdzí po-
ukazuje na nesmierne bohatú čin-
nosť seniorov v našom meste, na 
obrovskú vitalitu seniorov v tom-
to peknom období života a je naj-
lepšou pozvánkou pre seniorov, 
ktorí zatiaľ nie sú organizovaní, 
ale túžia po spoločnosti a mno-
hostranných aktivitách v kruhu 
svojich rovesníkov.
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stretnutia seniorov

zvieratká na adopciu
Belko 

 

je veľmi priateľský, pokojný a bez-
problémový psík vhodný k deťom, 
dospelým aj k starším ľuďom. Psíko-
via ho veľmi nezaujímajú. Zo začiat-
ku je trochu plachý, no keď sa osmelí, 
vie aj povystrájať. Je vhodný do bytu 
(má hygienické návyky).
Kontakt: 0908 330 792

Rozsievač perál

Pokračovanie – III. časť 
V roku 1943 vyšiel cyklosty-

lom Zvonického básnický knižný 
debut, zbierka Sejba perál, ktorú 
vytlačil Bernolák – saleziánsky 
študentský literárny krúžok v Tr-
nave. Po sérii časopisecky publi-
kovaných veršov sa v roku 1948 
autor ohlásil druhou knihou Mýt-
nik pred Madonou. Aj keď náklad 
tejto zbierky nová komunistická 
moc z veľkej časti zlikvidovala, 
básnikovi priniesla veľkú poctu, 
pretože ho Accademia Mariana 
Salesiana prijala za svojho člena.

Slovenské obdobie znamenalo 
v prípade G. Zvonického výcho-
diskovú fázu jeho tvorby. Vonkaj-
šie impulzy (hnutie mladej gene-
rácie, štúdium, kultúra a politická 
situácia) sa v ňom pevne spájali 
s podnetmi citového a nábožen-
ského pôvodu, ktoré prežíval veľmi 
intenzívne. Poéziu chápal ako osla-
vu významných životných a cir-
kevných udalostí. Z nich básnicky 
zvečnil najmä dve skutočnosti 
– pobyt v trnavskom salezián-
skom ústave a kňazskú vysviacku. 
Práve na tomto inšpiračnom zá-
klade vznikli spomínané zbierky 
Sejba perál a Mýtnik pred Mado-
nou. ,,Ich následnosť je prejavom 
organického vývinu od popisného 
zaznamenávania povrchových ži-
votných reálií (škola, rodný kraj, de-
dina, matka) k meditatívnej oslave 

Panny Márie. Podľa vzoru biblické-
ho mýtnika Matúša opúšťa stráne 
kamenisté a ide za hlasom Svätej 
Matky, ktorej chce navždy slúžiť ako 
kňaz a básnik.“ (J. Hvišč).

V Argentíne
Smutne známa noc z 13. na 

14. apríla 1950 nemohla obísť 
ani G. Zvonického (Dona An-
dreja Šándora). Ako stovky ďal-
ších kňazov a rehoľníkov bol 
zatknutý a uväznený v koncen-
tračnom tábore v Podolínci, od-
kiaľ sa mu však podarilo šťastne 
utiecť. Dňa 22. októbra 1950 za 
dramatických okolností ilegálne 
prekročil hranice a cez územie 
Rakúska prišiel do Turína. Po 
niekoľkomesačnom pobyte v Ta-
liansku ho saleziánski predstave-
ní poslali pôsobiť do hlavného 
argentínskeho mesta Buenos Ai-
res medzi komunitu tamojších 
talianskych vysťahovalcov.

Dňa 28. septembra 1951 
transatlantický parník Giulio Ce-
sare dopravil Zvonického z tali-
anskeho prístavného mesta Janov 
do Argentíny. V Buenos Aires sa 
vylodil 12. októbra toho istého 
roku. Miestom jeho pastoračnej 
činnosti sa stala zaľudnená prí-
stavná časť hlavného argentín-
skeho mesta La Boca (Farnosť sv. 
Jána Evanjelistu).

zdroj: Matica slovenská

Redakcia našich novín pripravila pre svojich 
čitateľov sériu článkov, ktoré bližšie predstavia 
Gorazda zvonického.

Rok Gorazda zvonického (1913 – 2013)

v predchádzajúcom 
vydaní sme vám 
priniesli prvé informácie 
o Celoslovenskom večeradle, 
ktoré sa uskutoční v termíne 
27. – 29. 4. 2013 v našom 
meste. Dnes pokračujeme 
v zaujímavom rozhovore 
s koordinátorku tejto 
akcie annou ivanišovou, 
ktorá nám priblížila pojmy 
večeradlo, celoslovenské 
večeradlo, prečo práve 
v michalovciach a práve 
teraz, kde konkrétne sa 
uskutoční...

Prečo Celoslovenské veče-
radlo v Michalovciach? 

To je naozaj veľkým prekva-
pením pre nás zo strany Mat-
ky Božej, jej Nepoškvrneného 
Srdca. Zároveň si uvedomuje-
me, že je to veľká milosť, ktorú 
sme dostali práve v Roku viery 
a v Roku svätých Cyrila a Me-
toda. V ústredí MKH evidujú 
žiadosti od kňazov na uskutoč-
nenie Celoslovenského veče-
radla v ich meste aj na dva roky 
vopred. 

Jarné Celoslovenské večerad-
lo bolo pôvodne naplánované 
v Šaštíne, lenže pre iný program 
v tom čase sa miesto zmenilo. 
Kňazi MKH zídení v Smižanoch 
sa rozhodli pre Michalovce, kde 
sa večeradlo doposiaľ na celo-
slovenskej úrovni nekonalo.

Aj keď žiadny z teraz pôso-
biacich kňazov v Michalovciach 
oficiálne nepatrí k MKH, bez 
súhlasu, usmernenia a pomoci  
nášho pána dekana Mgr. Stani-
slava Pavúka by sa táto pripra-
vovaná akcia tu a teraz nemohla 
uskutočniť. Za to mu patrí veľká 
vďaka a úprimné Pán Boh zaplať. 
Zároveň sa chcem poďakovať aj 
gréckokatolíckemu pánu dekano-
vi Františkovi Pucimu a všetkým 
kňazom obidvoch obradov kato-
líckej cirkvi v obidvoch dekaná-
toch za ich pomoc a podporu. 

Večeradlá v našom meste 
začali šíriť laici od prvej náv-
števy zakladateľa večeradiel, 
talianskeho kňaza don Stefana 
Gobbiho  na Mariánskej hore 
v Levoči 9. septembra 1991. Prv 
to boli iba rodinné večeradlá 
šírené oxeroxovaním informá-
cie, ako uskutočniť večeradlo 
na základe pomôcky donesenej 
práve z tohto  večeradla. Táto 
informácia sa v našom meste ší-
rila od ucha k Duchu. Neskôr sa 
viaceré katechétky jednotlivo, 
nezávisle na sebe zúčastnili  fa-
timskej soboty konanej práve na 
Mariánskej hore v Levoči a od 
októbra 1992 sa fatimské sobo-
ty konajú už aj v našom Kostole 
Narodenia Panny Márie. Založil 
ich na základe pozvania laika a 
so súhlasom miestneho správcu 
kostola kanonik  ThLic. Tibor 
Zavadský.

Ďalšie informácie vám prine-
sieme v nasledujúcom čísle. 

Celoslovenské veče-
radlo v srdci zemplína

Áno, aj na Zemplíne sú heli-
gónky a heligónkari, ako sa te-
raz hovorí hráčom na dvojhla-
sovú gombičkovú harmoniku, 
ktorá sa v týchto končinách ob-
javovala už krátko po jej vzniku. 
Podľa rozprávania niektorých 
pamätníkov, prvé harmoniky sa 
doviezli už v devätnástom sto-
ročí. Ku koncu dvadsiateho sto-
ročia sa heligónka trošku vytra-
tila z účinkovania na verejnosti. 
Vďaka nadšencom, ktorých 
láska k tomuto prekrásnemu 
hudobnému nástroju pretrvala 
až dodnes, vznikol v Micha-
lovciach v decembri klub Zem-
plínskych heligónkarov, a to za 
výdatnej pomoci ZOS a zvlášť 
Mgr. Navrátilovej a riaditeľky 
Domu MS JUDr. Márii Kušní-
rovej. Klub má názov „Zem-

plínski heligónkari“ a ku dneš-
nému dňu registruje 15 hráčov 
na heligónku. Jeho hlavným 
cieľom je pomáhať hráčom zdo-
konaľovať sa v hre a prezentovať 
hru a spev, ale hlavne vytvárať 
podmienky v spolupráci s pe-
dagógmi ZUŠ pre výučbu hry 
mladej generácie. Preto prosíme 
obetavých ľudí, ktorí majú doma 
nepotrebnú gombíkovú harmo-
niku, aby ju darovali v prospech 
klubu (aj v nálezových stavoch). 
Bude slúžiť na vyučovanie mla-
dých heligónkarov. Nájdete nás 
v Dome Matice Slovenskej, kde 
sa stretávame každý piatok od 
15.00 do 20.00 hod. Viac infor-
mácií o nás nájdete aj na inter-
netovej stránke www.zemplin-
skiheligonkari.sk. 

Pavol Hájnik

zemplínski heligónkari

Mestská polícia informuje
V dobe od 18. 2. do 3. 3. 2013 MsP Michalovce zdokumen-

tovala celkom 135 priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 
70 priestupkov, parkovanie na zeleni 31 priestupkov, parkovanie 
na chodníku 10 priestupkov, narušenie občianskeho spolunažíva-
nia schválnosťami 4 priestupky, priestupky proti majetku: - krá-
dežou 7, - poškodením veci 4 priestupky, porušenie podmienok 
VZN č. 142/2012 o podmienkach predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov 4 prípady, porušenie podmienok VZN č. 
91/2006 o podmienkach držania psov na území mesta Michalovce: 
nezabránenie voľnému pohybu psa 2 priestupky, nepovolené ulo-
ženie odpadu v 1 prípade, porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 
1 priestupok a v 1 prípade bol riešený nepovolený predaj tovaru.

Deti rôzneho veku sa vo feb-
ruári zúčastnili akcie s názvom 
Prázdninová lyžovačka s drob-
cami. V lyžiarskom stredisku Ja-
hodná pri Košiciach naše mater-
ské centrum zabezpečilo výučbu 
lyžovania pre najmenších v tzv. 
lyžiarskej škôlke, kde sa im v do-
poludňajších hodinách venovali 
certifikovaní lyžiarski inštrukto-
ri. Odvážnejší malí lyžiari si vy-
skúšali aj vlek a predviedli svoje 
prvé lyžiarske pokusy „na somár-
skej lúčke“. Staršie deti, ktoré už 
základy lyžovania ovládali, hravo 
zdolávali menší svah pod dohľa-

dom rodičov. Deťom aj rodičom 
sa na spoločnej lyžovačke páčilo, 
pretože im lyžovanie hneď od za-
čiatku išlo výborne. Mali z toho 
veľkú radosť, podobne ako zo 
sánkovačky, ktorá nasledovala 
popoludní po chutnom obede. 
Domov sme sa vrátili podvečer 
príjemne unavení a sme radi, že 
drobci aj ich rodičia sa podľa ich 
slov už teraz tešia na podobné 
akcie materského centra. 

Viac informácií o aktivitách 
materského centra nájdete na 
www.mcdrobec.sk.

 Mgr. Adriana Jacečková

Drobec na lyžiach

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, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, 204, zo dňa 23. 10. 2012 a 247, 
zo dňa 26. 2. 2013

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce 
(predmet predaja):

A) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), na parcele p.č. 3267/24, pozem-
ku  p.C-KN  č.  3267/18,  o výmere  1  316  m2,  pozemku  p.C-KN  č.  3267/24,  o výmere 
835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 2 378 m2, ktoré sú evidované na LV 
č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
B) stavby č. súp. 984, (autoservis Okružná), na parcele p.č. 4662, stavby bez č. súp. 
(sklad), na parcele p.č. 4663, stavby bez č. súp. (dielne), na parcele p.č. 4664/5, po-
zemku 4662, o výmere 1 289 m2, pozemku 4663, o výmere 92 m2, pozemku 4664/5, 
o výmere  216  m2,  ktoré  sú  evidované  na  LV  č.  5157  v k.ú.  Michalovce  a  novovyt-
voreného  pozemku  p.C-KN  č.  4664/1,  o výmere  4210  m2,  v k.ú.  Michalovce,  ktorý 
vznikol na základe určenia GP č. 35024780-13/2012, spolu s vonkajšími úpravami 
a oplotením areálu.
C) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), na parcele p.č. 4950, dielňa, na par-
cele  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, pozem-
ku 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 výmere 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 vý-
mere 10 907 m2, ktoré sú evidované na LV 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími 
úpravami a oplotením areálu.
D) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod 
touto  stavbou  p.C-KN  č.  4730/3,  o výmere  2 114  m2,  stavby  bez  súpisného  čísla 
(sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, o výmere 
527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. 
lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 7 227 m2 v k.ú. Michalovce, 
ktorá  vznikla  odčlenením  z pôvodnej  parcely  C-KN  č.  4730/1,  ktorý  sa  nachádza 
na Ul. lastomírskej
E) podielu 34708/44766 stavby číslo súpisné 1773, na parcele C-KN č. 1251/3, v k.ú. 
Stráňany a podielu 34708/44766 pozemku parcela C-KN č. 1251/3, o výmere 496 m2, 
vedenými na LV č. 5157 v k.ú. Stráňany, ktoré sa nachádzajú na Ul. nad Laborcom
F)  bytového  domu „I“  č.  súp.  1884  nachádzajúceho  sa  na  parcele  p.C-KN  č.  2970, 
vedeného na LV č. 10439 v k.ú. Michalovce, vrátane pozemku zastavaného bytovým 
domom.
G) pozemku p. C-KN č. 211/6 v k.ú. Michalovce.

Znenie  súťažných  podmienok  a lehoty  na  predkladanie  súťažných  návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 2. apríla 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete 
aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Kukolos.

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

Ema Miková
Michal Hajduk
Kristína Čorná

Dominik Kostovčík

michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Marián Kováč 
a Ing. Petra Andrášiková

Blahoželania
V týchto dňoch oslávila svoje krásne narodeniny

86 rokov naša drahá

Mária KudláčoVá
Pri tomto vzácnom sviatku Ti želáme, aby 
si v zdraví a spokojnosti ešte dlho pobudla 
medzi nami a prinášala nám lásku, radosť 

a potešenie. Zo srdca prajú dcéra Valika 
a syn Igor s rodinami 

noc odvahy
Vo februári sa v Materskej ško-

le na Masarykovej ulici uskutoč-
nila akcia s názvom „Noc odvahy 
– Valentínska noc“. Zúčastnili sa 
jej malí odvážlivci, ktorí s veľkým 
napätím očakávali, čo sa  bude 
diať. Všetko sa začalo zhotovo-
vaním valentínskych pozdravov 
a krásnych farebných kvetín pre 
svojich najbližších. Pokračovalo 
to večernou vychádzkou po mes-
te a hľadaním valentínskeho po-
kladu na školskom dvore. S náj-
deným pokladom sa  ponáhľali 
do školy, kde ich už čakala sláv-

nostná večera, ktorú im pripravili 
tety kuchárky. Nasledovala valen-
tínska diskotéka a hostina s dob-
rotami, ktoré im nabalili starost-
livé mamičky. Deti sa navzájom 
obdarili malými darčekmi. Veli-
kánskym prekvapením však bola 
návšteva mestských policajtov, 
ktorí deti ubezpečili, že sa nemajú 
čoho báť a popriali im veľa zába-
vy a príjemných zážitkov.

Za svoju odvahu boli deti od-
menené darčekmi a pochvalným 
listom. 

M. Viňanská, M. Margová

PODPORTE AKTIVITY MC DROBEC 
FORMOU DAROVANIA 2 % Z DANE 

MC DROBEC – materské centrum
Kyjevská 8, 071 01 Michalovce
občianske združenie
IČO: 42100402
Formulár vyhlásenia nájdete na www.mcdrobec.sk

Jedno miesto 
– veľa svetov

Výstava na viac ako tridsiatich 
paneloch prezentuje zaujímavé 
príbehy slovenských domácnos-
tí. Opisuje častokrát rôznorodé 
prežívanie každodenných prob-
lémov vo vzťahu k živobytiu, spo-
ločensko-ekonomickým situáci-
ám, ale aj vo vzťahu k súčasným 
sociálnym väzbám na vidieku, 
ktorých intenzita má v porovna-
ní s minulosťou  slabnúcu ten-
denciu. Dôležitou súčasťou celej 
výstavy sú výroky a citáty res-
pondentov, ktoré boli zozbierané 
v rámci poslednej fázy terénneho 
výskumu v domácnostiach  skú-
maných regiónov. Na margo témy 

chudoby na vidieku si môžu náv-
števníci výstavy prečítať napríklad 
zaujímavý postoj 60-ročnej ženy, 
pracujúcej v poľnohospodárstve 
zo stredného Považia: „Myslím si, 
že nie sme chudobní, aj keď človek 
možno nemá to, čo by chcel mať, 
ale chudoba je niekde inde. Máme 
čo jesť, nie sme hladní, sme obutí, 
teplo máme, takže nemyslím si, 
že sme chudobní. A mať všetko, 
to človek nesmie túžiť.“

Človek žijúci na slovenskom 
vidieku prostredníctvom tejto 
výstavy hodnotí život na vidieku 
– jeho výhody a nevýhody v kon-
traste so životom v meste.

PONÚKA
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.70/�00� o nájme bytov 
na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 03. 2013.
Počet bytov: 4 
Čísla bytov   Adresa           Poschodie   Bytový dom         Počet izieb  Podl. plocha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4                Ul. obrancov mieru 4   prízemie    (malometrážny)   garsónka   28,19 m2

56              Ul. obrancov mieru 4   prízemie   (malometrážny)   garsónka     28,19 m2

67              Ul. obrancov mieru 4   1.            (malometrážny)   garsónka     28,19 m2

115            Ul. obrancov mieru 4   4.            (malometrážny)   garsónka     28,19 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 1,70 €/m2. Po-
danie 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 úra-
du, Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

PONÚKA
nové byty do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-� na Ulici obrancov 
mieru 4 v Michalovciach v zmysle VZN č.116/�009 o podmienkach prideľo-
vania nájomných bytov

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 03. 2013.
Počet bytov: 4 
Čísla bytov   Adresa           Poschodie   Bytový dom     Počet izieb  Podl. plocha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1                Obrancov mieru 4   3. NP    „A-1“  1,5   46,23 m2

7              Obrancov mieru 4    3. NP   „A-1“   Garsónka     30,79 m2

16              Obrancov mieru 4    3. NP            „A-1“   1,5     46,23 m2

17            Obrancov mieru 4    5. NP           „A-2“   1,5     46,23 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

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien  a  doplnkov  a na  základe  Uznesenia  MsZ  v Michalovciach  č.  247,  zo  dňa 
26. 2. 2013

ODPREDAŤ PRIAMYM PREDAJOM
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):

A) novovytvorený pozemok p. C-KN č. 3036/112 o výmere 61 m2, v k.ú. Michalov-
ce,  ktorý  vznikol  určením  geometrického  plánu  č.  14328810  –  64/2012,  zo  dňa 
28. 12. 2012,
B)  novovytvorené  pozemky  p.  C-KN  č.  1568/297  o výmere  188  m2  a p.  C-KN  č. 
1568/300 o výmere 2 m2, v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli určením geometrického plá-
nu č. 14328810-59/2012, zo dňa 28. 12. 2012,
C) novovytvorený pozemok p. C-KN č. 1976/247 o výmere 78 m2, v k.ú. Michalovce, kto-
rý vznikol určením geometrického plánu č. 14328810-57/2012, zo dňa 28. 12. 2012.
D) novovytvorené pozemky p. C-KN č. 907/220 o výmere 185 m2, p. C-KN č. 907/221 
o výmere 170 m2, p. C-KN č. 907/222 o výmere 182 m2, p. C-KN č. 907/223 o výmere 
180 m2, p. C-KN č. 907/224 o výmere 102 m2 a p. C-KN č. 907/225 o výmere 85 m2, 
v k.ú.  Stráňany,  ktoré  vznikli  určením  geometrického  plánu  č.  14328810-39/2012, 
zo dňa 3. 10. 2012

Znenie  súťažných  podmienok  a lehoty  na  predkladanie  súťažných  návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 2. apríla 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete 
aj na č. tel.: 056/686 42 81 – Ing. Kukolos.

MESTO MICHALOVCE
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Dňa 14. februára 2013 oslávil krásne životné 
jubileum 70 rokov 

JaroslaV HudáK
K jeho sviatku mu všetko najlepšie, 
veľa zdravia 
želajú manželka, syn Jaroslav, 
dcéra Martina a syn Vladimír s rodinami

Dňa 15. marca oslávi krásne životné jubileum 
82 rokov mamička a babička 

alžBeta FellMayeroVá
Z úprimného srdca jej želajú všetko najlepšie 
dcéra Liba a vnúčatá Martin, Zdenka, Daniel.

Poďakovanie
Chcem sa veľmi pekne poďakovať 
mladému kolektívu rehabilitačného pracoviska 
pod vedením 

Mudr. J. Gunča 
za ľudský a etický prístup k pacientom všetkých 
vekových kategórií počas môjho liečenia.
srdečná vďaka od pacientky Saparovej

Dvojnásobný úspech
Základná umelecká škola 

v Spišskej Novej Vsi usporiadala 
15. februára už XV. ročník kraj-
ského kola súťaže Hnúšťanský 
akord. Je to súťaž zameraná na 
vedomosti z hudobnej náuky 
a je rozdelená podľa ročníkov 
do troch kategórií. Žiaci súťažili 
v štyroch oblastiach, v ktorých 
museli zvládnuť stupnice, akor-
dy, intervaly, hudobné osem-
smerovky a z krátkej hudobnej 
ukážky určiť hudobné dielo 
konkrétneho skladateľa.

Základná umelecká škola, 
Štefánikova 20, mala zastúpenie 
v kategórii „B“ v zložení: A. Hri-

covová, H. Chlebáková a J. Tut-
ková, pripravila Mgr. B. Palfiová. 
V kategórii „C“ nás reprezento-
vali: Š. Gorás, D. Chlebáková a Z. 
Trusová, pripravila uč. A. Vargo-
vá. Obidve družstvá získali naj-
vyšší počet bodov a tak budú re-
prezentovať Košický kraj na me-
dzinárodnej súťaži, na ktorú pri-
jal pozvanie aj garant tejto súťaže, 
rodák z Hnúšte, prof. Ján Valach 
– skladateľ, dirigent, organista, 
t. č. žijúci v Belgicku. Celosloven-
ské a zároveň aj medzinárodné 
kolo tejto súťaže bude prebiehať 
17. a 18. marca 2013 v Hnúšti.

Anetta Vargová

zdravoťák zdravotníkov
Stredná zdravotnícka škola 

v Michalovciach zorganizovala 
vo februári prvý ročník študent-
ského plesu ZDRAVOŤÁK. Ples 
mal svoju premiéru a bol presne 
taký ako jeho účastníci. Radost-
ný, plný smiechu, zábavy, opti-
mizmu... i všetkého ostatného, 
čo prislúcha mladému človeku. 
Do tanca vyhrávala dobrá hud-
ba, nechýbala ani lákavá tombo-
la či humorný program. Mladí 
,,zdravoťáci“ ukázali svoj šarm, 
talent, dievčatá predviedli nád-

herné róby a chlapci galantnosť. 
Pedagógovia ocenili elán, vitali-
tu, radosť zo života i zodpoved-
nosť svojich študentov. Na vlast-
né oči sa presvedčili, že mládež, 
ktorá sa zabáva bez alkoholu, 
cigariet alebo iných návykových 
látok, ešte nevymrela.

Tešíme sa z naplnenia očaká-
vaní všetkých – organizátorov, 
študentov i učiteľov a veríme, že 
ZDRAVOŤÁK sa stane na našej 
škole tradíciou.

szš

stredoveká kuchyňa
Zemplínske múzeum v Mi-

chalovciach v rámci Medziná-
rodného dňa pamiatok ponúka 
predpredaj vstupeniek na pre-
hliadku múzea spojenú s ukáž-
kou stolovania a ochutnávkou 
stredovekej kuchyne v dňoch 
19. apríla a 3. mája 2013. 

Vstupenky sú na predaj 
v dvoch časových intervaloch 
(18.00 a 20.00 hod.) v obmedze-
nom počte 20 ks na jeden časový 
interval, ktorými sa návštevníci 
preukážu pri vstupe. 

Je nutné dodržať čas na vstu-
penke so samotným časom vstu-
pu do múzea. Po vypredaní 

vstupeniek sa nebude možné 
tohto podujatia zúčastniť.

Cena vstupenky je 10 € na 
jednu osobu a zahŕňa prehliad-
ku múzea, stredoveké menu  pre 
jednu osobu (nápoj podľa výbe-
ru a stredoveká mäsová špeciali-
ta s prílohou), obsluha v stredo-
vekých kostýmoch a stredovekú 
večeru vám budú spríjemňovať 
tóny stredovekej hudby.

Vstupenky je možné zakú-
piť len v predpredaji do 12. 4. 
2013 na sekretariáte Zemplín-
skeho múzea. Bližšie informácie: 
056/644 10 93, sekretariat.zm@
gmail.com.

mestské kultúrne stredisko
zDRava – zDRavý spôsob bytia
základne princípy prirodzeného spôsobu zdravého bytia človeka, 
prednáška Maroša Vajdu
15. 3. o 18.00 hod., malá sála MsKS
skLenený zveRineC
Divadlo Andreja Bagara v Nitre predstaví hru T. Williamsa
19. 3. o 18.00 hod., veľká sála MsKS
ŠARIŠAN
Hudobno-tanečný program folklórneho súboru
20. 3. o 18.00 hod., veľká sála MsKS
peteR spáLený
koncert so skupinou Apolo Band
22. 3. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
CiGáni (fotografia – portrét)
Ján Lomaga
1. – 28. 3., malá galéria MsKS
veľkonoČná buRza žiakov výtvaRného oDboRu
1. – 31. 3., Galéria ZUŠ, Štefánikova 20
kRása veľkonoČneJ škRupinky
predajná výstava veľkonočných kraslíc
10. 3. – 5. 4., výstavné priestory Zemplínskeho múzea

program kina Centrum
8. – 10. 3. piatok, sobota, nedeľa o 19.00 hod.  3D
9. – 10. 3. sobota, nedeľa o 16.30 hod.  2D
11. 3. pondelok o 19.00 hod.
Cesta Do kRaJiny oz   
fantasy, akčný
Vstupné: 6 € (3D), 4€ (2D), v pondelok 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

12. 3. utorok o 19.30 hod.
teRapia Láskou 
romantická komédia 2013
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

13. 3. streda o 19.30 hod.
kLip  Premiéra
dráma 2012
Vstupné: 2,50 €  SRBSKO
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov České titulky

14. – 17. 3. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
USA/2013
smRtonosná pasCa: opÄŤ v akCii 
akčný
Vstupné: 4 €, študenti 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

16. – 17. 3. sobota, nedeľa o 15.30 hod. 
štvoRLÍstok v sLužbáCh kRáľa Premiéra
animovaný 2013
Vstupné: 4 € deti: 3,50 €  ČR
Mládeži prístupný  Slovenský dabing  

16. – 17. 3. sobota, nedeľa o 17.10 hod.   
babovŘesky
komédia 2013
Vstupné: 3,50 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia  

21. 3. štvrtok o 17.00 hod.       3D     
kRÚDovCi
animovaný 2013
Vstupné: 6 € deti: 5,50 € USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing  

21. 3. štvrtok o 18.40 hod.
Gambit
komédia 2013
Vstupné: 4 € študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

21. 3. štvrtok o 20.15 hod. 
mama
mysteriózny, horor, thriller 2013
Vstupné: 4 € študenti: 3,50 € ŠPANIELSKO, KANADA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky
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malý oznamovateľ...

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

Jolana Paulová, 83-ročná
Michal Fryk, 68-ročný
Štefan Staško, 64-ročný
Verona Stričíková, 85-ročná
Mária Šikrová, 90-ročná
Marta Faťolová, 60-ročná
Rozália Trescsová, 92-ročná

Daniela Molnárová, 63-ročný
Eduard Jevin, 74-ročný

Jolana Prostáková, 88-ročná
Alexander Brand, 93-ročný

Poďakovanie
Smútiaca rodina ďakuje všetkým príbuzným, 

priateľom a známym, ktorí sa 11. februára 2013 
prišli rozlúčiť s milovaným synom, bratom, 

otcom a manželom 

rastislaVoM KraJňaKoM 
ktorý nás opustil náhle 6. februára 

vo veku 35 rokov. Ďakujeme za účasť na pohrebe, 
za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Dňa 10. marca 2013 uplynú 3 roky, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko 

MicHal ŠiMKo
s láskou spomínajú manželka 
a synovia s rodinami

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať, 
sviečku zapáliť a v tichu spomínať.

Dňa 4. marca uplynuli 3 roky, 
čo nás navždy opustila milovaná manželka, 

mama, babka a prababka 

ZuZana HoluBKoVá
s láskou spomína celá smútiaca rodina

spomienky

Turnaj v kickboxe
V športovej hale Dukla – Štiavničky v Banskej Bystrici sa v dňoch 
22. – 23. februára uskutočnil 14. ročník International Slovak open (Me-
moriál Ladislava “DOKY” TÓTHA) v kickboxe. Na tomto najväčšom 
medzinárodnom turnaji v kickboxe na Slovensku, ktorého sa zúčastnilo 
517 registrovaných pretekárov z 53 klubov 8 krajín (Slovensko, Česko, 
Maďarsko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, Slovinsko a Chorvátsko), sa nestra-
tili ani michalovskí kickboxeri pod vedením trénera Ľubomíra Takáča. 
Súťaže sa zúčastnilo 5 športovcov, ktorí svojím skvelým výkonom získali 
6 medailí: 1 zlatú, 4 strieborné a 1 bronzovú. 
Umiestnenie: František Lukáč 1. miesto full contact juniori – 60 kg, 
2. miesto full contact seniori – 60 kg, Michal Stričík 2. miesto kick light 
juniori – 63 kg, 2. miesto light contact seniori – 63 kg, Viktor Okohrib 
2. miesto light contact seniori – 84 kg, 3. miesto kick light seniori – 84 kg.

PONÚKA
na predaj byt do osobného vlastníctva
formou dražby v zmysle VZN MsZ Michalovce č. 59/2001 
o predaji bytov a príslušenstva bytu.

Dražba sa uskutoční dňa �1. marca �01� (štvrtok) o 14.00 hod. v budove 
Mestského úradu v Michalovciach, Nám. osloboditeľov �0, miestnosť č. �14, 
1. poschodie.

Predmet dražby: Byt  č.  21  –  pozostávajúci  z jednej  obytnej  miestnosti,  na  3.  po-
schodí s príslušenstvom v bytovom dome A1, súpisné číslo 1344, orientačné číslo 7, 
na parcele KN 3064, s podielom k pozemku, na Ulici J. Švermu v Michalovciach.
Vyvolávacia cena: 11 100 €
Dražobná zábezpeka: 1 110 €
Termín obhliadky: 12. marca (utorok) o 10.00 hod. 
Poplatok za účasť na dražbe: 1,70 €
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:  Prima  banka  Slovensko,  a.s.  Michalov-
ce,  č. ú.:  4204223001/5600,  alebo  v  pokladni  MsÚ  (miestnosť  č.  113),  v termíne 
do 21. marca 2013, minimálne 30 minút pred konaním dražby. 

Bližšie informácie na Mestskom úrade v Michalovciach odbore hospodárenia s ma-
jetkom Nám. slobody 1, (nová budova) v Michalovciach, miestnosť č. 72 na prízemí 
– JUDr. Vasil Danko.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

V druhú februárovú sobotu 
strana SMER – SD usporiadala 
pre svojich členov a sympatizan-
tov už trinásty ročník v kolkoch. 
V mestskej kolkárni v Strážskom, 
jedinej v našom okrese, sa turnaja 
zúčastnilo vyše osemdesiat pre-
tekárov. V súťaži štvorčlenných 
družstiev zvíťazil klub zo Strážske-
ho výkonom 391 bodov v zložení 
Vratislav Lipovský, Pavol Meňov-
čík, Ján Cibuľka a David Spišák. 

V súťaži žiakov zvíťazila Ve-
ronika Horňáková zo Sliepko-
viec výkonom 76 bodov. Druhé 
miesto obsadil iba sedemročný 
Maximilian Macko výkonom 63 
bodov z Michaloviec. Tretí bol 

Stanislav Dermek zo Starého vý-
konom 61 bodov.

V súťaží mužov vyhral Pavol 
Meňovčík výkonom 115 bodov 
zo Strážskeho. Druhý bol Martin 
Vasilňak z Michaloviec výkonom 
105 bodov a tretí Ján Cibuľka zo 
Strážskeho, ktorý hodil 94 bodov.

V súťaži žien všetkých prítom-
ných prekvapila svojím výkonom 
poslankyňa NRSR a predsedníč-
ka OR SMER – SD, ktorá zvíťazila 
výkonom 98 bodov. Druhá bola 
Eva Lacová zo Strážskeho, kto-
rá zhodila 81 kolkov. Výkonom 
75 bodov sa na treťom mieste 
umiestnila Anna Berdáková.

RSDr. Ján Mikula 

kolky v roku 2013

Keby sa tak dal vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť zas Tvoj hlas.
Dňa 8. marca uplynie 5 rokov 
od smrti drahého manžela, otca a dedka 

Jána MosKaľa
spomínajú manželka, dcéry, 
vnuk a celá rodina

Dňa 16. marca uplynie 8 rokov 
od smrti manžela, otca, dedka 

Vincenta KirčáKa
deti s rodinami a manželka

V týchto dňoch si pripomíname 
5. výročie úmrtia 

alžBety noVotneJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
spomína vnučka Jarka, rodina Kudláčová 
a rodina Novotná

Darujte 2% z dane pre zariadenie 
pamätnej izby Gorazda Zvonického
Občianskemu združeniu Močarany
Údaje o nás: IČO: 35539976, Právna forma: občianske združenie, 
Obchodné meno (názov): Občianske združenie Močarany
Sídlo: Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce

basketbal
1.bk-D – mbk RužombeRok
I. DL junioriek, 15. kolo, 9. 3. 2013, 14.00 hod.
1.bk-D – abovia košiCe
II. liga mužov Východ, 9. 3. 2013, 16.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
1. bk – mbk sLávia tRnava
dorastenecká liga kadetov Východ, 9. 3. 2013, 18.30 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485
1.bk-D – ššk basket staRá ľubovňa
II. liga žien Východ 10. 3. 2013, 9.30 hod. 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843 
1. bk – bk bánovCe n/b.
Dorastenecká liga kadetov Východ, 10. 3. 2013, 11.15 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

bowling
iDea bowLinGová LiGa 2013
6. ročník, 8. – 9. kolo, 13. 3. 2013 a 20. 3. 2013 18.00 hod.

Futbal
mFk zempLÍn – mFk RužombeRok
I. LS/MD U 19, U 17, 16. kolo, 9. 3. 2013, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
mFk zempLÍn – mšk Rimavská sobota
II. liga mužov, 21. kolo, 16. 3. 2013, 17.30 hod. 
mFk zempLÍn – mFk sLovan GiRaLtovCe
IV. liga mužov Východ, 17. kolo, 17. 3. 2013, 10.30 hod. 
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
ChaRitatÍvny tuRnaJ sš a vš v maLom FutbaLe
I. ročník 20. 3. 2013, 8.00 hod.
Info: Ján Ľoch, tel.: 0907 267 954 

Florbal
Fbk – Fbo FLoRko košiCe
Extraliga mužov, 27. kolo, 10. 3. 2013, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

hádzaná
hk iuventa – hk sokoL poRuba
WHIL žien, 23. kolo, 9. 3. 2013, 17.30 hod.
hk iuventa – škp bRatisLava
I. LM/SDY, 20. kolo 10. 3. 2013, 13.00 hod. a 15.00 hod.
hk iuventa Jun. – ššk CvČ nesvaDy
I. liga žien, 16. 3. 2013, 13.00 hod.
hk iuventa Jun. – hk moČenok
I. liga žien, predohrávka 18. kola 23. 3. 2013, 17.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219
hC winLanD – hk sLovan LevoČa
I. LMD, 18. kolo, 9. 3. 2013, 14.00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 

stolný tenis
škst „b“ – so ČiČaRovCe
III. liga mužov Juh, 17. kolo, 10. 3. 2013, 10.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

volejbal
vk štaRt oDeta – vk stRážske 
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu, 14. kolo, 10. 3. 2013, 14.00 hod.
Info: Ing. Vladimír Krošlák, tel.: 0903 728 494
voLeJbaLový tuRnaJ žien
15. 3. 2013, 14.00 hod.
Info: Mgr. Peter Piskay, tel.: 0918 751 092
1. vkm – vk stRážske 
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu, 15. kolo, 17. 3. 2013, 14.00 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185
o poháR pRimátoRa mesta
Turnaj zmiešaných družstiev žiakov – I. ročník 
21. 3. 2013, 8.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám veľký RD v lukratívnej časti Michalovce s veľkou 

záhradou, ktorá ústi do lesa na Bielej hore. Možnosť prerobiť 
na dvojgeneračný, poprípade ako sídlo firmy.  
Cena dohodou. RK nevolať. Tel.: 0907 481 514

n	Dám do prenájmu kompletne zrekonštruovaný veľký 2-izbový 
byt v centre mesta. Byt má vlastné kúrenie – plynový kotol. 
Na chodbe a v spálni sú vstavané skrine. K bytu prislúcha 
pivnica. Tel.: 0948 601 760

n	Predám garsónku na Ulici J. Švermu v Michalovciach, pôvodný 
stav. Cena dohodou. RK prosím nevolať. Tel.: 0902 108 157

n	Predám rodinný dom na IBV Stráňany (blízko jazierka). 
Dobrá lokalita. Cena dohodou. Tel.: 0907 959 441

n	Dám do prenájmu 3-izbový nezariadený byt na dlhšiu dobu. 
Tel.: 0918 191 572

n	Vezmem do prenájmu 2 + 1 zrekonštruovaný byt 
s balkónom. Dlhodobo. Cena do 250 €. Tel.: 0918 255 378

n	Predám rodinný dom so záhradou v Michalovciach, vhodný 
aj na podnikanie. Tel.: 056 643 3265

Rôzne
n	Predám nemeckú spálňu (3 skrine s nadstavcami, 2 nočné 

stolíky so svetlami, toaletný stolík), plyšovú gaučovú súpravu 
(medová farba), obývacia stena Venuša mahagónovej farby 
s možnosťou poskladania na rôzne varianty, dĺžka 4,20 m. 
Súrne, za veľmi lacné ceny. Tel.: 0948 033 197

n	Predám auto Lada 2108 – Samara. Cena dohodou.  
Tel.: 0908 404 156

n	Tvorím europrojekty pre podnikateľov. Konzultácie zdarma. 
Tel.: 0948 059 051

n	Pozývame vás do novootvorenej predajne BÁBÄTKO v OC 
– Idea na Ulici J. Hollého 60 v Michalovciach.

n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám obývaciu stenu, dĺžka 205 cm, výška 220 cm, hĺbka 

40 cm. Odtieň – tmavý dub. Cena 110 €. Dohoda.  
Tel.: 0903 329 669

n	Predám obývaciu stenu, zachovalá. Lacno. Tel.: 0902 634 248
n	Kúpim ornú pôdu. Tel.: 0902 555 510
n	Doučujem nemecký jazyk. Tel.: 0907 592 124
n	Potrebujete opatrovateľku? Postarám sa o starších ľudí, aj 

imobilných. Kompletná starostlivosť. Tel.: 0948 443 787
n	Byliny odstránili hemoroidy a psoriázu. Tel.: 0905 801 108
n	Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod. 

Iba víkendy. Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992

služby
n	Daňové priznania, účtovníctvo www.ekonomickesluzby.eu  

Tel.: 0915 644 489
n	Sadrokartóny, strechy. www.cackostav.szm.com  

Tel.: 0907 922 100
n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu 

paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme zdarma. Tel.: 0915 325 381, 056 6497 735


