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Návrh na udelenie titulu Čin 
roka môžu podať poslanci MsZ, 
primátor mesta, mimovládne 
organizácie, stavovské profesné 
organizácie a občania najneskôr 
do  31. decembra bežného roka. 
Sošku okrídleného Pegasa si 
v tomto roku odniesli títo jed-
notlivci a kolektív:

V oblasti humanity:
Kpt. Peter EBSKÝ, ktorý 

preukázal svojím činom odva-
hu a osobnú statočnosť a mal 
rozhodujúci podiel na záchrane 
života Jozefa Durkaja. Kpt. Eb-
ský 24. marca 2012 pri požiari 
pekárne ILAS Company s.r.o., 
v obci Nacina Ves svojím rých-
lym konaním zabránil vážnemu 
poškodeniu zdravia svojho kole-
gu, ktorý sa pri zdolávaní požia-
ru prepadol cez plechovú strešnú 
konštrukciu do prístavby objek-
tu pekárne. Po prepadnutí došlo 
v priestore prístavby k náhlemu 
vzplanutiu horúcich pár a splo-
dín horenia. Peter Ebský násilne 
otvoril dvere prístavby, odstránil 
časť prepadnutej strešnej kon-
štrukcie, ktorá tvorila prekážku 
na únikovej ceste a vytiahol Joze-
fa Durkaja na bezpečné miesto. 

V oblasti kultúry:
Dáša KOSTOVČÍKOVÁ, kto-

rá sa ako členka hudobnej skupi-

ny Peter Bič Project výraznou 
mierou pričinila o propagáciu 
mesta Michalovce v oblasti kul-
túry. Uvedené hudobné zosku-
penie si zo speváckej ankety Slá-
vik 2012 odnieslo dve ocenenia, 
a to Skokan roka a Rádioslávik 
za skladbu Hey Now. Formácia 
Peter Bič Project si našla svojich 
fanúšikov nielen na Slovensku 
a blízko za jeho hranicami, ale 
aj v zámorí.

DSZ PRO MUSICA Micha-
lovce, za 1. miesto v kategórii det-
ských zborov, 1. miesto v kategórii 
mládežníckych zborov s vyzna-
menaním poroty – CUM LAUDE 
na 60. ročníku európskeho hu-
dobného súťažného festivalu mla-
dých v Neerpelte v Belgicku. 

V oblasti športu:
Martin IVANČO, za 1. mies-

to na majstrovstvách sveta v na-
turálnej kulturistike IUBBN 
2012, ktoré sa konali 17. novem-
bra 2012 v Martine. Martin Ivan-
čo obsadil v kategórii juniori 1. 
miesto a tým získal titul majstra 
sveta v naturálnej kulturistike 
a fitness. Aj jeho pričinením 
získala Slovenská republika na 
uvedených majstrovstvách cel-
kovo 11 medailí, čo znamenalo 
prvenstvo medzi 16 prítomnými 
krajinami. 

Slavomír PRADA, za 1. mies-
to na Majstrovstvách Slovenskej 
republiky, 1.miesto Grand Prix 
Senec, 1. miesto na medziná-
rodnom Aminostar Cup Karlove 
Vary, 3. miesto Grand Prix Veľ-
ký Grob, 1. miesto Inba Natu-
ral Olympia Reno Nevada USA 
v zmiešaných pároch s Katarínou 
Tomášovou.

MUDr. Gabriel VALISKA, za 
úspešnú prípravu reprezentantky 
SR v maratóne na Olympijských 
hrách v Londýne 2012. Ako 
úspešný tréner vytrvalcov Imricha 
Pástora a Miroslava Vanka objavil 
bežecký talent Zemplínčanky Ka-
taríny Berešovej, ktorú ako 24-
ročnú pripravil na štart kráľovskej 
bežeckej disciplíny – maratónu, 
na Olympijských hrách v Londý-
ne 2012. Mladá bežkyňa, vedená 
trénerom Gabrielom Valiskom, 
sa olympiády zúčastnila po zvlád-
nutí náročnej kvalifikácie s do-
siahnutím druhého najlepšieho 
maratónskeho času žien v histórii 
Slovenska už pri svojom druhom 
maratónskom štarte.

Ocenenia odovzdal primátor 
mesta Viliam Zahorčák počas prog-
ramu To najlepšie čo v meste Micha-
lovce máme 21. marca vo veľkej sále 
mestského kultúrneho strediska. 

Ing. Iveta Palečková

Mesto ocenilo 
najlepších za rok 2012

Verejné zhromaždenia

Hlavným bo-
dom programu 
bude informácia 
o doterajšom pl-
není Programu 
rozvoja mesta na 
roky 2011 – 2014 a 
diskusia občanov 
a volených pred-
staviteľov mesta 
smerujúca k aktu-
álnym problémom 
mesta. Zhromaž-
dení sa zúčastnia poslanci zvole-
ní v jednotlivých volebných ob-
vodoch, primátor mesta, zástup-
ca primátora mesta, prednosta 
mestského úradu, zástupca pred-

nostu MsÚ, hlavná kontrolórka, 
riaditeľka Služby mesta Micha-
lovce, s.r.o. riaditeľka MsKS, ria-
diteľka TV Mistral, riaditeľ TaZS 
Michalovce, riaditeľ Domspráv, 

s.r.o. Michalov-
ce ako správca 
bytového fondu 
mesta, náčelník 
Mestskej polície 
Michalovce,  pra-
covníci mestského 
úradu podľa ur-
čenia primátorom 
mesta a zapiso-
vateľ volebného 
obvodu. Zároveň 
budú prizvaní aj 

zástupcovia OSBD Michalovce, 
Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s. Michalovce 
a prevádzkovateľ MAD.

msu

autobusové 
nástupište bude na 
pozemkoch mesta

tak ako každý rok aj v tomto roku pripravujeme stretnutia obyvateľov 
s vedením mesta. zhromaždenia občanov v jednotlivých volebných obvodoch 
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.

V zmysle štatútu mesta Michalovce Mestské zastupiteľstvo (Msz) 
v Michalovciach udeľuje raz ročne titul Čin roka jedincovi alebo 
kolektívu, ktorý v predchádzajúcom roku dosiahol mimoriadny výsledok 
v oblasti športu, kultúry, architektúry, humanizmu, školstva, pedagogiky 
a zdravotníctva.

Vláda sr schválila počas svojho výjazdového 
rokovania, ktoré sa uskutočnilo na sklonku 
septembra minulého roka v našom meste, 
spolufinancovanie výstavby nového autobusového 
nástupišťa. na túto investíciu bolo vyčlenených 
500 tisíc eur. V súčasnosti sa Mesto intenzívne 
venuje prípravným prácam.

Výstavbu nového autobuso-
vého nástupišťa v Michalovciach 
zrealizuje Mesto v susedstve že-
lezničnej stanice na vlastných 
pozemkoch. V uplynulých me-
siacoch sa uskutočnili rokova-
nia s viacerými spoločnosťami, 
vlastniacimi parcely pri želez-
ničnej stanici, no samospráva 
napokon rozhodla, že stavebný 
projekt zrealizuje na vlastných 
pozemkoch.

“Na základe rokovaní sme 
dospeli k záveru, že z časového 
hľadiska by sme nemuseli stihnúť 
zrealizovať toto dielo v takom 
rozsahu, aby sme mohli vyčer-
pať prostriedky, ktoré nám dala 
vláda. Preto sme sa rozhodli, čo 
napokon schválilo aj mestské za-
stupiteľstvo, že časť autobusové-
ho nástupišťa, ktoré bude časom 
súčasťou plánovaného terminá-

lu integrovanej dopravy, zrea-
lizujeme na vlastných pozem-
koch, ktoré sú vľavo od železnič-
nej stanice,“ uviedol primátor. 
Stavebným prácam na výstavbe 
nového autobusového nástupiš-
ťa bude predchádzať vypracova-
nie dokumentácie k projektu a 
verejné súťaže, z ktorých vzídu 
dodávatelia stavebných prác. 
Ambíciou samosprávy je do-
končiť spomínané dielo do kon-
ca tohto roku alebo najneskôr 
začiatkom roku 2014.

Nástupištia, ktoré slúžia v sú-
časnosti potrebám autobusovej 
dopravy na Kostolnom námestí, 
sa následne presťahujú k želez-
ničnej stanici. Kostolné námes-
tie plánuje Mesto po jeho uzav-
retí prebudovať na novú kultúr-
no-spoločenskú zónu mesta.

nč

Príjemné prežitie 
Veľkonočných 
sviatkov vám 
praje
redakcia Michalovčana

Rada cirkví 
vás pozýva na 

Pašiový 
sPrievod

piatok 29. marca 
zraz o 13.30 hod. 

pred hotelom Družba

hľadáme 
dvojníkov

www.michalovce.sk

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 
počas jarného upratovania
V dňoch  18.  marca  až  29.  apríla  sú  v meste  Michalovce  rozmiestnené 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, Klobučnícka, Nábrežie J. M. Hurbana, cintorín Topolianska, 
cintorín Močarianska, cintorín Kapušianska
 
V rámci jarného upratovania budú tieto VOK vyvážané pravidelne 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

hodina zeme 
hodina zeme je celosvetový ekologický projekt 
zameraný na ochranu našej planéty. Určený je 
pre všetkých a zapojiť sa teda môžete aj vy. 

Jeho podstatou je zhasínanie 
osvetlenia na 60 minút (aj vo fir-
mách či domácnostiach). Projekt 
je symbolom viery v pozitívne 
zmeny, ktoré spoločne môžeme 
dosiahnuť. V minulom roku sa 
do projektu zapojilo 152 krajín 
sveta, medzi nimi aj Slovensko. 
Hodina Zeme sa tohto roku 
uskutoční v sobotu 23. marca 
2013 od 20.30 do 21.30 hod. 

V čase Hodiny Zeme bude 
v našom meste vypnuté verejné 
osvetlenie na uliciach – Ivana 
Krasku, Jána Hollého, Štefáni-
kova, Masarykova a osvetlenie 
kaplnky na Hrádku. Podrobnej-
šie informácie o celom projekte 
nájdete aj na oficiálnej slovenskej 
webovej stránke Hodiny Zeme: 
http://hodinazeme.svetelnezne-
cistenie.sk/.

Foto: internet
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Veta  bežného  pozorovateľa.  Taká  obyčajná  voda  má  svoj  svetový 
deň?  Čuduj  sa  svete.  Zdanlivo  samozrejmá  vec  nášho  bežného,  kaž-
dodenného života, je zároveň vzácnou. Jej význam pochopíme, až pri 
uvedomení  si  vlastnej  existencie.  Bez  vody  nemôže  existovať  žiaden 
živý tvor na modrej planéte. Jej kolobeh je súčasťou existencie všetkých 
rastlinných  druhov.  Je  súčasťou  vhodných  klimatických  podmienok. 
Voda. Tekutina v troch skupenstvách a každé z nich je nenahraditeľné. 
Významné hlavne k tvorbe klímy. Z vodného prostredia predsa vznikol 
život na našej Zemi, veď 70 % jej povrchu tvoria oceány a moria.

Vodný svet vôbec nie je jednoliaty. I v ňom sú prúdy vodných más, 
ktoré  ovplyvňujú  svetovú  klímu.  Každý  väčší  zásah,  i  keď  nepriamy, 
má ďalekosiahle následky pre život na planéte Zem. Bytostne čistá, bez 
chemických  látok  a  biologicky  neškodná  voda,  sa  dotýka  dennej  po-
treby každého človeka. Nakoniec  i  ľudské  telo,  jeho organizmus,  tvorí 
z 80 % voda. Všetky procesy  ľudského organizmu sú nemysliteľné bez 
pravidelného príjmu vody. Starosťou o vodu sa teda staráme o vlastnú 
existenciu. Každý krok, ktorý poškodzuje alebo ničí vodné zdroje, vodné 
prostredie a vodný svet, prispieva k zhoršovaniu podmienok pre život 
človeka na planéte Zem.

Preto 22. marec bol celosvetovo označený ako “Deň vody”. Je iniciá-
torom k zamysleniu sa každého z nás k postoju k vode. Má byť symbo-
lom pripomenutia si významu vody. Pripomenutia si podpílenia koná-
ra, na ktorom sedíme. Pre každého z nás je voda neoddeliteľnou súčas-
ťou. Voda sa dostáva do svetla, ktoré jej prináleží. Má byť iniciatívou 
k zamedzeniu jej plytvania. Pohľad vôkol vo svojom okolí môže prispieť 
k viacerým pozitívam, ku krokom v narábaní s vodou a jej ochrane. Iba 
dobré správanie sa k vode prinesie jej dostatok pre budúcnosť. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

Svetový deň vody

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
11. 3.   stretnutie s vedením Syrárne Bel a vedením VII. ZŠ 
  k ich spoločnému projektu
11. 3.  rokovanie k pripravovaným podujatiam v rámci 
  Roka G. Zvonického
11. 3.  účasť na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov
12. 3.  stretnutie s vedením TaZS a skupinou odborníkov k riešeniu
  problematiky lávky ponad Laborec pri zimnom štadióne
12. 3.  rokovanie mestskej rady
13. 3.  rokovanie na Ministerstve vnútra SR v Bratislave
14. 3.  účasť na podujatí Nárečie ako klenot
14. 3.  účasť na výročnej členskej schôdzi OZ Sloves pri MsÚ
14. 3.  účasť na výročnej členskej schôdzi DCS č. 3
15. 3.  porada primátora
15. 3.   rokovanie vedenia TV Mistral, s.r.o.
16. 3.  účasť na podujatí Zemplínčania Tatrám vo Vysokých Tatrách
18. 3.  rokovanie komisie  KSK v Košiciach k príprave 
  Dňa učiteľov 2013
19. 3.  rokovanie k podujatiu Fest dupľa v rámci projektu 
  Terra Incognita
20. 3.  zasadnutie Rady seniorov
20. 3.  rokovanie Rady cirkví
20. 3.  rokovanie Rady rómskych zástupcov
21. 3.  zasadnutie regionálneho združenia ZMOS
21. 3.  účasť na výročnej schôdzi DCS v Zariadení pre seniorov
21. 3.  odovzdávanie ocenení Čin roka 2012
22. 3.  účasť na rokovaní Mládežníckeho zastupiteľstva Michalovce
23. 3.  účasť na otvorení plaveckého podujatia Michalovský 
  Orcačik 2013 
23. 3.  účasť na otvorení mládežníckeho hokejového turnaja
  Fann sport cup

rozsievač perál

Pokračovanie – IV. časť
Čoskoro po príchode do kraji-

ny generála San Martina nadvia-
zal blízke kontakty s predstaviteľ-
mi krajanského života. V tejto sú-
vislosti treba podotknúť, že v 50. 
rokoch minulého storočia nebol 
zďaleka jediným slovenským 
kňazom, ktorý pôsobil v latinskej 
Amerike. Už v roku 1947 prišli 
do Argentíny františkán a zná-
my literát Rudolf Dilong, páter 
Anton Lednický, o dva roky nato 
páter Dominik Ján Valko. O niečo 
neskôr tu svoju pastoračnú mi-
siu vykonávali aj jezuiti Benedikt 
Hancko a Jozef Javorka. Spoloč-
ným obetavým úsilím spomína-
ných kňazov, ako aj slovenských 
spolkov v Argentíne sa veľa rokov 
úspešne darilo organizovať po-
vestné púte do najvýznamnejšieho 
argentínskeho pútnického miesta 
Luján. Aj pričinením G. Zvonic-
kého dosiahli tieto púte, na ktoré 
prichádzali Slováci a Slovenky 
v krojoch a s národnými zástava-
mi, svoj najväčší rozmach v dru-

hej polovici 50. a začiatkom 60. 
rokov minulého storočia. Neod-
mysliteľnou súčasťou slovenských 
slávností v Argentíne bol akt kla-
denia vencov pred sochu generála 
San Martina (symbol argentínskej 
vlasti a jej slobody). Slováci ním 
manifestačne zdôrazňovali vlast-
nú národnú identitu a prítomnosť 
na juhoamerickom kontinente. 
Podobne tak robili a robia dodnes 
zástupcovia všetkých nádorov, 
ktorí sa usadili v Argentíne.

Z uvedeného vyplýva, že G. 
Zvonický venoval popri náročnej 
pastoračnej práci medzi svojimi 
farníkmi osobitnú pozornosť roz-
voju tamojšieho krajanského živo-
ta. V tomto smere teda nie je nija-
kou zhodou okolností, že sa s jeho 
menom stretávame i pri príprave 
a založení Zahraničnej Matice 
slovenskej (30.8.1959). Pred Via-
nocami 1959, presnejšie 12. de-
cembra, bola zriadená prípravná 
správa, v ktorej popri správcovi 
Jozefovi Cígerovi Hronskom pra-
coval ako člen jej výboru aj on.

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

rok Gorazda zvonického (1913 – 2013)

V predchádzajúcich 
vydaniach sme vám 
priniesli informácie 
o celoslovenskom 
večeradle, ktoré sa 
pripravuje v našom meste. 
Dnes vás chceme pozvať 
na Večeradlo modlitby, 
ktoré sa uskutoční 
v pondelok 25. marca 
spolu s pochodom za 
život. 

V pondelok 25. marca si pripo-
menieme 25. výročie sviečkového 
zhromaždenia veriacich „Brati-
slavského veľkého piatku“. Bola 
to tichá manifestácia občanov za 
menovanie katolíckych biskupov 
na uprázdnené diecézy na Slo-
vensku podľa rozhodnutia Svä-
tého Otca, za úplnú náboženskú 
slobodu v Československu a za 
úplné dodržiavanie občianskych 
práv v Československu. Toto po-

kojné zhromaždenie veriacich 
bolo tvrdo potlačené ale Pán Boh 
ochotu obetovať sa prijal ako vy-
znanie viery. Bol to malý, ale žiari-
vý kamienok do mozaiky dejín.

V Roku viery a v Roku svätých 
Cyrila a Metoda vás pozývame 
v pondelok 25. marca na Námestie 
osloboditeľov  ku hlavnej tribúne od 
16-tej hodiny. Po spomienkovom 
zázname sa stretneme vo Večeradle 
modlitby s Pannou Máriou. Zač-
ne o 16.15 a spolu s ňou budeme 
vyprosovať dar viery pre všetkých 
občanov nášho mesta, národa aj 
celého sveta, aj za záchranu každé-
ho počatého dieťaťa. POCHOD ZA 
ŽIVOT sa uskutoční po skončení 
večeradla. So zažatými sviecami, 
za spevu mariánskych piesní prej-
deme ku krížu pred Kaplnkou Ru-
žencovej Panny Márie v mestskom 
parku, kde sa pomodlíme Ruženec 
k Božiemu milosrdenstvu. 

Anna Ivanišová
Pokračovanie informácií o CSV 

vám prinesieme nabudúce.

pochod za život

Kreatívni seniori
Ako svieži jarný vánok sa vo vzduchu vznáša vôňa jari a s ňou prichádza 
aj krásny sviatok – Veľká noc. Sviatok hlbokého duchovného cítenia v na-
šich  srdciach  i mysliach pre pocit krásna navodiť veľkonočnú atmosféru 
vo  svojich domovoch. Členovia Denného  centra  seniorov  (DCS)  č.  1  sa 
stretli v kruhu svojich priateľov pri šálke čaju či kávy na milej akcii pod 
názvom FÓRUM pre  šikovné žienky a šikovných pánov, aby  si vlastno-
ručne vyzdobili symboly Veľkej noci – kraslice.  No nie hocijaké. Veľká noc 
bez  krásnych,  farebne  vyzdobených    vajíčok?  Vylúčené!  A práve  to  bolo 
cieľom FÓRA... a našej členky Mgr. Marty Steinerovej – ukázať a naučiť 
novú techniku zdobenia, zvanú – falošný patchwork. A podarilo sa! Pod 
jej vedením sa „zrodili“ nádherné dielka hýriace farbami a nápaditosťou 
prítomných. Z rúk Mikuláša Romančáka zas vychádzali krásne, z trávy 
pletené  korbáčiky  pre  šibačov.  Účastníci  tohto  stretnutia  sa  oboznámili 
s novou  technikou zdobenia vajíčok a rozprávali aj o tradíciách i symbo-
loch  sviatkov. Každý z prítomných si odniesol domov svoje vlastnoručne 
vyzdobené kraslice, ako aj dobrý pocit z príjemne stráveného dopoludnia.

Edita Škultétyová

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

PRENAJAť PRiAMyM PRENÁJMoM
za účelom predĺženia doby nájmu, nebytové priestory nachádzajúce sa 
v objektoch na:
A) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
B) Ul. P. O. Hviezdoslava č. 5 v Michalovciach
C) Ul. športová č. 1 v Michalovciach

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej  le-
hote, 9. apríl 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na inter-
netovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

z pirka Andriša zo Straňan
,,Chvalabohu Mižu, zaš nam bulo doprjato dožic še veľkoho kres-

canskoho šveta – Veľkej noci,“ hutorim na varošu sušedoj Rašpeľoj. 
,,Andriš“, hutori mi, „aľe aj času, kedz še nam treba vecej zadumac 
nad životom i šmercu“. Po bešedze, co pre nas prinaša duchovno Veľ-
ka noc, še ho pitam: ,,Mižu, me u dajakich rokoch, dluhoročni paj-
taše, ti čoho bi ši še ičše chcel u živoce dožic?“ ,,Andriš, chcel bi mi še 
dožic dobroho zdravička pre mňe i calu rodzinu, chcel bi mi še dožic 
času, kedz šicki mojo vnučki už nastupja zo školkov do veľkich ško-
lov.“ No a čoho bi mi še chcel dožic u našim prešumnim varošu? Žebi 
me vedno prišľi ňeľem u tarhovňi dňi (utorok, pijatok) do už koňečňe 
dobudovanej taržnici kolo kina ,,Mier“ kupic našim ženom marchev 
i petrušku do poľivki,  zakušic  tam  laci – pečeň a zapic  zos dobrim 
pivom. Žebi me vedno vidzeľi  vichodzic  zo  svojich pribitkov mladi 
mamički zos dzecočkami u kočikov zos budovi bivalej veterini, kolo 
starej kapuri do staroho špitaľu, chtora je teraz u veľkim ňeporjatku. 
Žebi me vidzeľi,  jak našo ženi daco do obisca nakupuju na varošu 
u bivalim ,,Elane“ kec budu mac dajaki euro u peňažeňkov. Žebi me 
vidzeľi, jak po uzkej lavkoj pres Laborec zo Straňan do Kerti chodza 
še pobavic i pobehac zos vnučatoma rodiče s kočikoma. U Kerce, dze 
po  kolamitoj  chtoškaľ  posadzil  mladi  stromiki.  Tot  večar  hutorim 
doma rodziňe: ,,Znace co, ňe taki hlupi sušid Rašpeľ, jak še vidzi“.

Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci. Pokojnu 
Veľku noc. 

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien 
a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:

1.  Predĺžiť  dobu  nájmu  na  prenájom  časti  pozemku  p.č.  3066/1,  do  výmery 
35 m2, za účelom prevádzkovania reklamného bigboardu. 

�.  Časti pozemku p.č. 682/1 o výmere 99 m2 za účelom zriadenia pešej komuni-
kácie a parkovacej plochy pre verejnosť vedľa objektu Idea na Ulici J. Hollého 
v Michalovciach. 

3.  Prenájom  časti  pozemku  p.č.  3842/1  o výmere  26  m2,  za  účelom  rozšírenia 
zastavanej plochy stánkom a 49 m2, za účelom vybudovania parkovacej a prí-
jazdovej plochy, ktoré vybuduje nájomca na vlastné náklady a budú slúžiť pre 
verejné parkovanie bez  vyberania poplatku. 

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmot-
noprávnej lehote, do 9. apríla 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli 
MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

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

oBCHoDNÚ VEREJNÚ SÚťAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na: 
A)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B)   Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C)   Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
D)   Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
E)   Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
F)   Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach
G)   Ul. okružná č. 2 v Michalovciach (Autoservis)
H)   Ul. močarianska č. 5 v Michalovciach (Autoservis)
i)   Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmot-
noprávnej lehote, 9. apríl 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ 
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Akciová spoločnosť Zem-
plínska juhovýchodná vodáren-
ská spoločnosť/ZJVS/, ktorej ak-
cionárom je aj Mesto Michalov-
ce, je v likvidácii a 31. 12. 2012 
skončila svoju činnosť. Likvidá-
ciou končia väčšinou neúspešné 
firmy. Toto konštatovanie však 
neplatí pre ZJVS.

ZJVS je pokračovateľkou pô-
vodne občianskeho združenia 
/OZ/ niektorých obcí michalov-
ského okresu a mesta Micha-
lovce. OZ bolo založené v marci 
roku 2000 t. j. pred vstupom Slo-
venska do EÚ za účelom získania 
EÚ fondov na realizáciu nových 
vodovodov a kanalizácií na Zem-
plíne. Bolo to v čase, keď s EÚ 
fondami neboli na Zemplíne 
žiadne skúsenosti a Slovensko sa 
mohlo uchádzať iba o predvstu-
pové prostriedky ISPA. Napriek 
uvedenému hendikepu a napriek 
všeobecnej skepse dokázalo OZ 
skoro nemožné. Projekt Zásobo-
vanie pitnou vodou a odkanali-
zovanie juhovýchodu Zemplína 
za viac ako miliardu korún bol 
v Bruseli schválený.

Neskôr orgány EÚ a SR roz-
hodli, že konečným prijímate-
ľom prostriedkov ISPA môžu byť 
iba obchodné spoločnosti, preto 
sa OZ transformovalo na ZJVS. 

Ešte neskôr bolo rozhodnuté, že 
finančné prostriedky na vodá-
renskú infraštruktúru z fondu 
ISPA môžu dostať iba vodárenské 
spoločnosti. Preto sa realizátorom 
projektu stal podnik VVaK š.p. 
Košice, teraz VVS a.s. Košice. Pro-
jekt Zásobovanie pitnou vodou 
a odkanalizovanie juhovýchodu 
Zemplína bol úspešne zrealizova-
ný, skolaudovaný a je funkčný. Na 
vodovodnej časti boli vybudované 
v 31 obciach nové potrubia v dĺž-
ke 147 km a 5401 domových prí-
pojok. Na kanalizačnej časti bolo 
vybudovaných 45 km potrubí, 
1709 domových prípojok, ČOV 
Pavlovce nad Uhom a bola zmo-
dernizovaná čistiareň odpadových 
vôd /ČOV/ Michalovce. Tento 
projekt výrazne zlepšuje kvalitu 
života občanov časti michalov-
ského okresu a zároveň pomáha 
chrániť životné prostredie.

ZJVS de iure končí, ale pôvod-
né zámery sú teraz realizované 
cez Východoslovenskú vodáren-
skú spoločnosť. V roku 2010 bol 
dokončený projekt ČOV Hatalov 
a kanalizácia obcí Hatalov, Žbin-
ce, Dúbravka a Vrbnica. V súčas-
nosti je pripravená kanalizácia 
obcí Šamudovce a Krásnovce so 
zaústením do ČOV Michalovce.

Ing. Jozef Bobík, poslanec MsZ

zemplínska 
juhovýchodná končí

Slovenská únia sluchovo posti-
hnutých v Michalovciach zvolala 
svojich členov a sympatizantov na 
zasadnutie, kde hodnotili prácu 
a riadenie organizácie za uplynulý 
rok. Pozvanie prijali viacerí hostia. 
Najdôležitejším hosťom zasadnu-
tia bola predsedníčka spoločnosti 
Slovákov Ľudovíta Štúra na Za-
karpatsku Mgr. Valéria Balanko, 
ktorá oficiálne podpísala zmluvu 
o spolupráci medzi svojou spo-
ločnosťou a Slovenskou úniou 

sluchovo postihnutých v Micha-
lovciach pod vedením Valérie 
Mitrovej. Táto spolupráca začala 
v septembri 2012 s veľkým úspe-
chom a preto sa zástupkyne jed-
notlivých subjektov rozhodli dať 
to aj na papier. Okrem domácich 
hostí sa v diskusii prihovorila aj 
predsedníčka celoslovenskej orga-
nizácie. Pochválila Michalovčanov 
za skvelú prácu a označila organi-
záciu ako najlepšiu na Slovensku.  

V. Mitrová

sluchovo postihnutí 
sa tešia na spoluprácu
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Leonard Kakoš
Bianka Borská
Jakub Jaškanič

Timothy Martin Petráš
Linda Smreková
Richard Čižmár

Viktória Hapáková
Vratko Horovčák
Mathias Pavlov

Michalovčan informuje...

Blahoželania
V týchto dňoch oslávila krásne životné jubileum  

80 rokov mamka a babka 

RozáliA lAuRinčíkoVá
Všetko najlepšie k Tvojmu sviatku, 
hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, 

pohody a optimizmu 
prajú dcéry Iveta, Alena 
a syn Štefan s rodinami.

slovo a tóny z fontány
Mestské kultúrne stredis-

ko Michalovce a mladí her-
ci z ochotníckeho Divadla pri 
fontáne pripravili pre svojich 
priaznivcov recitačno-hudobné 
soirée. V programe Slovo a tóny 
z fontány sa 11. marca predstavili 
účinkujúci: sestry M. a K. Schu-
merové, K. Fridrichová, Z. Husá-
rová, J. Kovaľ a D. Sabo. Niektorí 
z nich sú úspešnými recitátormi 
aj z krajských kôl súťaží. Mária 
Schumerová sedemkrát repre-
zentovala naše mesto v celoslo-
venskom kole Hviezdoslavovho 
Kubína i na medzinárodnom Fes-

tivale poézie vo Valašskom Me-
ziříčí. Hudobnú časť programu 
pripravili hostia M. Bančejová 
a I. Solianiková, učiteľky ZUŠ Mi-
chalovce, spievala M. Adamíko-
vá, úspešná komička v pôvodnej 
veselohre Džina, pošli ďalšieho! 
Režisérka J. Timková pripravila 
toto podujatie ako symbolickú 
tortu s jednou sviečkou na oslavu 
prvého výročia vzniku ochotníc-
keho Divadla pri fontáne. Súbor 
vystúpil na Zemplínskej scénickej 
jari a postúpil do krajského kola 
súťaže divadelných súborov.   

jt

PoDPoRtE NÁS �% Z DANE 
Kto sme? integra, o. z. je občianske združenie, ktoré 
sa venuje integrácii ľudí s problémami duševného 
zdravia do spoločnosti prostredníctvom komunitných 
a sociálnych služieb. Poskytuje sociálne a zdravotné 
služby ľuďom vo veku od 18 do 65 rokov, ktorí sú 
odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Údaje o nás: 
Združenie pre duševné zdravie – Integra, občianske združenie
Sídlo: Michalovce, 071 01, Pri mlyne 1430/1A
Právna forma: občianske združenie, 
IČO: 31995381
Viac informácii o nás môžete získať na web stránke www.integradz.sk

Dňa 17. marca 2013 sa dožil 70 rokov 
manžel, otec a dedko 

Jozef DzuRJoVčin
K jeho jubileu mu srdečne blahoželáme 
a od milého Pána Boha vyprosujeme 
veľa Božích milostí, zdravia a šťastia.
Za všetkých dedka bozkávajú a objímajú 
vnuci Lukáško a Marianko.

Dňa 9. marca 2013 
sa drahý otec, dedko a pradedko 

ŠtefAn BoRoVSký 
dožil krásneho životného jubilea 85 rokov.
Všetko najlepšie do ďalších rokov, zdravie, 

Božiu pomoc, radosť a spokojnosť 
želajú dcéry a synovia s rodinami.

hospodársky týždeň
Učiteľky ekonomických pred-

metov zorganizovali vo februári 
na Strednej odbornej škole ob-
chodu a služieb v Michalovciach 
Hospodársky týždeň pre žiakov 
piateho ročníka odboru hotelová 
akadémia. Počas troch dní mali 
žiaci možnosť vypočuť si pred-
nášky odborníkov z praxe a kon-
frontovať svoje teoretické vedo-
mosti s praxou formou diskusie.

Prednášky boli koncipované v 
súlade s učebnými osnovami tak, 
aby doplnili teoretické vyučova-

nie. Naše pozvanie prijali zaují-
maví hostia z podnikateľskej sféry 
aj zo štátnej správy. Ich prednáš-
ky boli veľmi zaujímavé, a to tak 
obsahom ako aj spôsobom poda-
nia. Sme presvedčení, že oboha-
tili všetkých prítomných žiakov 
a získané vedomosti uplatnia vo 
svojom budúcom živote. Ceníme 
si spoluprácu so všetkými, ktorí 
sa tohto hospodárskeho týždňa 
zúčastnili a aj touto cestou im 
ďakujeme. 

sošos

V utorok 19. marca oslávil 
okrúhle 60. narodeniny

Ján čúRny
Veľa zdravia, šťastia a Božích milostí 
mu želajú a vyprosujú
manželka Alžbeta, syn Ján a syn Jaroslav 
s manželkou Luciou.

Deti deťom
Žiaci I. ZŠ T. J. Mussona Mi-

chalovce z krúžku Peear Aktivis-
ti pod vedením Mgr. Karasovej 
sa postarali o milé prekvapenie 
pre deti z detského oddelenia 
NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s., 
keď malým pacientom zakúpi-
li detské stavebnice. Takáto ich 
iniciatíva nebola prvá, predchá-

dzali tomu dve zbierky hračiek 
a tiež kultúrne vystúpenia pri 
rôznych príležitostiach.  

Za kolektív detského odde-
lenia NsP Š. Kukuru v Micha-
lovciach, a.s. a všetkých malých 
pacientov ďakuje Mgr. Milena 
Cifruľaková, vedúca sestra od-
delenia.

zabodovali na zenite
Žiaci Strednej odbornej ško-

ly technickej v Michalovciach sa 
každoročne zúčastňujú súťaže 
odborných vedomostí a zručností 
v oblasti strojárstva a elektrotech-
niky ZENIT, ktoré vyhlasuje MŠ 
SR. V tomto školskom roku sa žia-
ci zúčastnili súťaže ZENIT v elek-
tronike a ZENIT v strojárstve.

Na základe výsledkov školské-
ho kola sa prví dvaja žiaci zúčast-
nili krajského kola v Košiciach. 
Suverénnym víťazom v elektro-
nike sa stal žiak prvého ročníka 
našej školy študijného odboru 
mechanik elektrotechnik Adam 
Lassak. V dňoch 7. – 9. februára 
sa zúčastnil celoštátnej súťaže, 
ktorá sa uskutočnila na Strednej 

odbornej škole v Senici, kde ob-
sadil zo šestnástich druhé miesto. 
Samotná súťaž pozostávala z pí-
somného testu, návrhu plošného 
spoja a zhotovenia funkčného za-
pojenia, kde sa hodnotila kvalita 
spájkovania a čistota vyhotovenia.

V strojárstve našu školu repre-
zentovali dvaja žiaci štvrtého roční-
ka študijného odboru mechanik na-
stavovač – CNC obrábanie. Ľubo-
mír Benček obsadil tretie a Dušan 
Kinčovský štvrté miesto. Priebeh 
tejto súťaže bol zameraný na písom-
ný test a vypracovanie technolo-
gického postupu výroby súčiastok, 
u ktorých sa hodnotila presnosť 
vyhotovenia a kvalita povrchu.

Ing. Ján Kraus

Mladá Michalovská autorka Elena Eleková (vlastným menom Kata-
rína Varechová), ktorá za novelu Život pri živote získala v  literárnej 
súťaži Mám talent 2011 prémiu, nezaspala na vavrínoch. O knihách, 
literatúre  a  vlastnom  vnímaní  života  porozprávala  svojim  priateľom 
14. marca. Na podujatí v kultúrnom centre vo FreeDome na Námestí 
osloboditeľov v Michalovciach čítala ukážky z ďalšej literárnej tvorby. 

Detská ilustrácia v zUš
Galéria ZUŠ ponúka v marci 

výstavu výtvarného ateliéru trie-
dy PaedDr. Jána Čižmára. Mô-
žeme tu vidieť výtvarné prejavy  
žiakov od nižších ročníkov až 
po druhý stupeň. Hlavným mo-
tívom výstavy je ILUSTRÁCIA. 
Ak budeme pátrať po tom, čo je 
ilustrácia, určite prídeme k tomu, 
že „dobrá ilustrácia“ nie je iba 
obrázok, ale je to obrázok, ktorý 
doplnok k danému textu, je mu 
rovnocenný.

Žiaci si sami vymýšľali prí-
behy k vytvoreným ilustráciám 
a naopak, ilustrácie k rôznym 
príbehom. Z prevedených tech-
ník vidíme ich rôzne zoskupenia 
od kresby, maľbu až po grafiku. 
Výtvarne zaujímavé témy mohli 
realizovať všetci, a tak trocha po 
svojom. Výsledky snaženia mla-
dých výtvarníkov si môžu náv-
števníci pozrieť v galérii ZUŠ, 
Štefánikova 20 do konca marca.

PaedDr. Ján Čižmár

jazykový kvet 
Žiaci III. A zo Základnej ško-

ly na Komenského ulici s pred-
stavením Červená Čiapočka 
a recitátorky M. Horváthová (III.
B) a V. Knappová (VI.A) sa pod 
vedením svojich učiteliek anglic-
kého jazyka zúčastnili 4. marca 
krajského semifinále súťaže Jazy-
kový kvet – Language Flower.

Ide o akreditovanú postu-
povú súťaž v cudzích jazykoch 
v dvoch vetvách – poézia, próza 
a dráma. 

Všetci naši súťažiaci vo svojich 
kategóriách boli úspešní. Vzorne 
reprezentovali nielen mesto, ale 
aj celý okres. Postúpili do kraj-
ského finále, ktoré sa uskutoční 
11. apríla v Košiciach. 

Výučba angličtiny na 1. stup-
ni metódou CLIL, ktorá sa reali-
zuje na IV. ZŠ, J.A.Komenského 
1, už tretí rok, v kombinácii tvo-
rivej dramatiky a umeleckého 
slova má tak „ prvé lastovičky.“

PK 

hvezdáreň
astronoMickÉ pozoroVania pre VerejnosŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia v stredu a v piatok 
so začiatkom: 22. 3. o 19.00 hod., 27. 3. o 19.30 hod.

Výstavy
ciGáni (fotografia – portrét) 
Ján Lomaga 
do 28. 3. v malej galérii MsKS
VýstaVa ateliÉrU trieDy paedDr. j. ČižMára
do 31. 3., Galéria ZUŠ, Štefánikova 20
VeľkonoČná bUrza žiakoV VýtVarnÉho oDborU
do 31. 3., Galéria ZUŠ, Štefánikova 20 
krása VeľkonoČnej škrUpinky
do 5. 4., Zemplínske múzeum
po Gotickej ceste 
putovná výstava
 do 5. 4., Zemplínske múzeum

program kina centrum
23. – 24. 3. sobota, nedeľa o 15.30 hod.                         3D
23. – 24. 3. sobota, nedeľa o 17.00 hod.            2D
25. 3. pondelok o 17.30 hod.
krúDoVci 
animovaný
Vstupné: 3D – 6 €, deti: 5,50 €, 2D – 4 €, deti: 3,50 €  2013
v pondelok 3 € USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing  

23. – 24. 3. sobota, nedeľa o 18.40 hod.
GaMbit
komédia 2013
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

23. – 24. 3. sobota, nedeľa o 20.15 hod.  
25. 3. pondelok o 19.30 hod. 
MaMa 2013
mysteriózny, horor, thriller ŠPANIELSKO
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €, v pondelok 3 € KANADA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

26. – 27. 3. utorok, streda o 19.30 hod.
renoir Premiéra
dráma 2012
Vstupné: 3 €  FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

28. 3. štvrtok o 18.00 hod.  3D     
29. 3. piatok o 19.30 hod.                                  
30. – 31. 3. sobota, nedeľa o 17.30 hod.         2D   
G.i. joe: oDVeta     
akčný, sci-fi
Vstupné: 3D – 6 €, študenti: 5,50 €  2013
2D – 4 €, študenti: 3,50 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

28. 3. štvrtok o 20.00 hod.
30. – 31. 3. sobota, nedeľa o 19.30 hod. 
VeDľajšie úČinky   
sci-fi thriller 2013
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

2. – 3. 3. utorok, streda o 19.30 hod.
z hrDze a kosti   Premiéra
romantická dráma 2012
Vstupné: 3 € FRANCÚZSKO, BELGICKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

4. – 7. 4. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.  
hostiteľ 
Sci-fi thriller 2013
Vstupné: 4 €, študent 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

5. 4. piatok o 21.30 hod.
noc s hansoM christianoM anDersenoM         
Vstupné: 2 € 

7. 4. nedeľa o 16.00 hod.
sniežik: biely kožúšok
animovaný 2012
Vstupné: 2,50 €  ŠPANIELSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

DARujTE SVOjE 2 % 
MICHALOVSkEj nEMOCnICI

Prečo práve nám? Sme občianske združenie založené zamestnancami Nemoc-
nice s poliklinikou Michalovce, a.s., ktorého cieľom je, okrem ochrany a podpory zdra-
via obyvateľov aj podpora nákupu zdravotníckej techniky a pomoc pri rekonštrukciách 
jednotlivých oddelení.
Údaje o nás: IČO: 42245788, Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Zdravie Zemplína, Sídlo: Špitálska 2, 07101 Michalovce

VÝZVA
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malý oznamovateľ...

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

Vasil Grozanič, 89-ročný

Mária Gulová, 90-ročná

Ján Štefan, 90-ročný

Imrich Paulovčák, 84-ročný

Darina Urbanová, 68-ročná

Anna Ištvaníková, 80-ročná

Ivan Karšňák, 50-ročný

Ján Liba, 81-ročný

Gizela Gazdová, 81-ročná

Mikuláš Ferčák, 67-ročný

Jarmila Vašková, 51-ročná

Poďakovania
Smútiaca rodina ďakuje príbuzným, priateľom, 
známym, taxikárom, zamestnancom CZŠ, ktorí sa dňa 
11. marca 2013 prišli rozlúčiť s milovaným manželom, 
otcom, svokrom, synom, bratom a švagrom 

iVAnoM kARŠňákoM
ktorý nás náhle opustil 6. marca 2013 
vo veku 50 rokov. Ďakujeme za všetky prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

BoženA ŠtecoVá
Vždy si bola a navždy ostaneš v našich srdciach 
ako najdrahšia mamička. Uplynulo 7 rokov, 
kedy si nás tak skoro opustila. Ďakujeme 
všetkým, ktorí ste ju poznali a mali veľmi radi. 
s láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina Štecová

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

Dňa 22. marca uplynie rok, čo nás navždy 
opustil milovaný 

Ján BeSteRczi
s láskou spomína manželka, dcéra Jana 

s rodinou a dcéry Danka, Lenka

Spomienky

Dňa 22. marca 2013 uplynie 10 rokov 
od smrti drahého manžela, otca 

GABRielA SikSAyA
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku.
s láskou spomína manželka a synovia

Dňa 24. marca uplynie 30 rokov 
od úmrtia milovaného otecka 

MichAlA DičkA
Tvoj život bol s vôňou chleba, do kvásku si vkladal seba. Bochníky 
láskali dlane, stále spomíname na ne, aj na oči, milú tvár ... Plynie 

už tridsiata jar, kedy stíchol ockov hlas. No Ty žiješ stále v nás.
spomínajú dcéry Darinka, Gabika, Marica, 

Katka, Iveta a syn Matej s rodinami

Dňa15. marca uplynulo 21 rokov, 
čo dotĺklo šľachetné srdce 
manžela, otca, dedka a pradedka 

JánA PAňkA
spomína smútiaca rodina, 
manželka, dcéra a syn s rodinami

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	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, 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	Predám lis na hrozno, mlynček na hrozno a 100 l plastovú 

nádobu. Cena 50 €. Tel.: 056 6425140, 0944 341 827

služby
n	Daňové priznania, účtovníctvo www.ekonomickesluzby.eu  

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

Tel.: 0907 922 100
n	Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod. 

Iba víkendy. Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992
n	Ponúkam: stavebné práce, rekonštrukcie, úpravy terénu, 

alternatívne zdroje energie,zdravotechnika. Tel.: 0903 273 574

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 
priateľom, ktorí sa prišli rozlúčiť 

s našou drahou

 JARMilou VAŠkoVou
Poďakovanie patrí aj kolektívu domu smútku 

pod vedením R. Kleina za organizáciu pohrebu.
smútiaca rodina

Dňa 2. apríla 2013 uplynú 2 roky od chvíle, 
čo nás navždy opustil manžel a taťko 

SlAVoMíR feňoVčík
Česť jeho pamiatke!

Anka, Marcel, Slavko, Terezka a Sofinka

Tichučko snívaj večný sen a ver, 
že my nikdy nezabudneme na ten smutný deň. 
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. 
Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 18. marca uplynulo 20 rokov 
od úmrtia milovaného syna 

MiRoSlAVA zužoVA
smútiaca rodina

ciVil cUp 2013
V telocvični VII. ZŠ sa 1. marca 

uskutočnil už 5. ročník halového 
futbalového turnaja CIVIL CUP. 
Zúčastnili sa ho družstvá OR PZ 
Michalovce, ÚPSVaR Michalovce, 
Mesto Michalovce a DÚ Košice, 
pobočka Michalovce. V každom 
mužstve štartovali hráči nad 40 
rokov. Turnaj mal veľmi dobrú 
športovú úroveň, všetky odohrané 
zápasy boli vyrovnané a vo väčši-
ne zápasov rozhodoval jeden gól. 

Konečné poradie: 1. miesto DÚ 
Košice pob. Michalovce, 2. miesto 

OR PZ Michalovce, 3. miesto ÚP-
SVaR Michalovce a 4. miesto Mes-
to Michalovce.

Na záver bol vyhodnotený 
najlepší brankár turnaja, ktorým 
sa stal Anton Budiš z ÚPSVaR 
Michalovce. Naše poďakovanie 
patrí organizátorom turnaja, 
vedeniu VII. ZŠ Michalovce za 
spoluorganizovanie, rozhodcom 
a všetkým zúčastneným za to, že 
sa turnaj odohral vo veľmi ko-
rektnej a športovej atmosfére.

J. S.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
DARUJtE NÁM �% 
Sme občianske združenie PoMoC RoDiNE, ktorého 
cieľom je chrániť, podporovať, udržiavať a skvalitňovať život 
rodín a ich jednotlivých členov. Prevádzkujeme Centrum 
pomoci obetiam domáceho násilia. 
Názov: Pomoc rodine • Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Nám. osloboditeľov č. 77, 071 01 Michalovce 
IČO: 31961410 • tel.: 056/688 44 73, mobil: 0908 954 873

ponúka na prenájom nebytové priestory v objekte Gymnázia na Ul. 
Ľ. Štúra č. �6 v Michalovciach (budova so súpisným č.47, na parcele č. 136/6, 
katastrálne územie Michalovce, zapísaná na LV č. 5740), a to na dobu určitú, 
za mesačné nájomné minimálne vo výške 1�3 €. Nebytový priestor sa na-
chádza na prízemí budovy v pavilóne F, pozostáva z jednej miestnosti o celko-
vej výmere podlahovej plochy ��,0� m� s východom na Štúrovu ulicu. Miest-
nosť nie je vybavená sociálnym zariadením. Záujemcovia môžu svoje ponuky 
predkladať na adresu: Gymnázium, Ľ. Štúra �6, 071 01 Michalovce
v uzatvorených  obálkach  so  spiatočnou  adresou  záujemcu  a označených 
heslom „Nebytové priestory – súťaž NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň prijímania 
ponúk: 3. �. �013, do 1�.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, 
nie dátum poštovej pečiatky). 

Bližšie informácie: 056/644 13 46, RNDr. Róbert Pirč

GyMnáZIuM
Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce 

basketbal
1. bk – Mbk liptoVský MikUláš
Dorastenecká liga kadetov Východ, 23. 3. 2013, 18.30 hod.
1. bk – bk žiar n/h.
Dorastenecká liga kadetov Východ, 24. 3. 2013, 11.15 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

bowling
iDea bowlinGoVá liGa 2013
6. ročník 10. – 11. kolo, 27. 3. 2013 a 3. 4. 2013 18.00 hod.

Futbal
MFk zeMplín – Fc nitra
I. LS/MD U 19, U 17 – 18. kolo, 23. 3. 2013, 11.00 hod. a 13.15 hod.
MFk zeMplín – Fk senica
I. LS/MD U 19, U 17 – 19. kolo, 30. 3. 2013, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
MFk zeMplín – MFk DUbnica n/V.
II. liga mužov, 23. kolo, 30. 3. 2013, 15.00 hod. 
MFk zeMplín „b“ – Fk VyšnÉ opátske
IV. liga mužov Východ – 19. kolo, 31. 3. 2013, 10.30 hod. 
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009

hádzaná
hc winlanD – hk slaVoj trebišoV
I. LMD-20. kolo, 23. 3. 2013, 14.00 hod.
hc winlanD – hk sloVan MoDra
Tipos extraliga – 27. kolo, 23. 3. 2013, 18.00 hod.
hc winlanD – 1. Mhk košice
Tipos extraliga – 28. kolo, 27. 3. 2013, 18.00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 
hk iUVenta-hk jUnior MoČenok
I. LMDY – predohrávka 22. kola 23. 3. 2013, 15.00 hod.
hk iUVenta jUn. – hk MoČenok
I. liga žien – predohrávka 18. kola 23. 3. 2013, 17.00 hod.
hk iUVenta – Dhc sláVia praha
WHIL žien – 25. kolo, 30. 3. 2013, 17.30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

ľadový hokej
hk MláDež – kth kM krynica
I. LS/MŽ U 15, U 13 – 20. kolo, 23. 3. 2013, 9.00 hod. a 11.30 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
seČoVská polianka – parchoVany
Zemplínska amatérska hokejová liga mužov 
20. kolo, 23. 3. 2013, 19.00 hod.
seČoVce – sobrance
Zemplínska amatérska hokejová liga mužov
21. kolo, 30. 3. 2013, 19.00 hod., Info: Martin Onder, tel.: 0905 848 554

plávanie
MichaloVský orkáČik 2013
23. 3. 2013, 9.00 hod.
Info: Mgr. Katarína Hamadejová, tel.: 0907 946 673
oDoMykanie VoDy
5. ročník, 31. 3. 2013, 13.00 hod.
Info: František Džupa, tel.:0907 931 722

strelectvo
MeMoriál GUstáVa boDajlU trojboj
9. ročník, 24. 3. 2013, 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

stolný tenis
škst „b“ – sš seČoVce
III. liga mužov Juh, 19. kolo, 24. 3. 2013, 10.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Volejbal
1. VkM – Vk kobanor hUMennÉ 
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu – 16. kolo, 24. 3. 2013, 14.00 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

šach
šak zeMplín – liptoVská šachoVá škola
I. liga Východ-10. kolo, 23. 3. 2013, 11.00 hod.
Info: Ing. Richard Gerbery, tel.: 0907 889 968

turistika
sloVenský kras – silická planina
23. 3. 2013, Info: Ing. Zdeno Šteliar, tel.: 0905 550 243
jarnÉ kiloMetre
57. ročník, 23. 3. 2013, Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603


