
Noc 
s ANderseNom 

a večerné 
premietanie 

v kine Centrum
5. apríla o 21.30 hod.

veľká sála MsKS

Michalovčan
R O Č N Í K  X X I V ,  Č Í S L O  7

Dvojtýždenník občanov Michaloviec
Z D A R M A P I A T O K ,  5 .  A P R Í L  2 0 1 3 

Pozvaných bolo viac ako šty-
ridsať pedagógov, desať učiteliek 
materských škôl, osemnásť uči-
teľov základných škôl, trinásť pe-
dagógov stredných škôl a jeden 
pedagóg z detského domova. Na 
slávnostnom stretnutí sa pravi-
delne zúčastňujú aj pedagógovia 
súkromných a cirkevných škôl. 
Všetci ocenení si prevzali ďa-
kovný list a kyticu kvetov. 

„O význame práce učiteľov 
pre spoločnosť sa už popísalo 
a nahovorilo veľa, a oprávnene 
prevládajú pozitívne hodno-
tenia. Väčšina ľudí všade vo 
svete, aj u nás v Michalovciach 
vie, že bez dobrých učiteľov by 
nebolo ani lekárov, ani vedcov, 
ani iných odborníkov, bez kto-
rých by existencia spoločnosti 
bola nemysliteľná. Vieme, že 
dobrý učiteľ je pre dieťa darom 
na celý život, čo potom, po ro-

koch mnohí z nich aj prizná-
vajú.

Menej ľudí však už vie, že prá-
ca učiteľa to nie je len štyridsať-
päť minút pred katedrou, to nie 
sú len výklady učiva a overova-
nie žiackych vedomostí. Mnohí 
nevedia, že je to aj množstvo 
hodín strávených nad prípravou, 
nad opravou písomných prác, 
no predovšetkým individuálnou 
prácou s talentovanými ale aj 
so zaostávajúcimi žiakmi. 

Vzťah k svetu, k mravným 
hodnotám sa vytvára už v útlom 
veku a veľký podiel na tom, aký 
ho mladí ľudia budú mať, majú 
vo veľkej miere aj učitelia“, pove-
dal vo svojom príhovore primá-
tor mesta.

Poďakovanie za ocenených 
učiteľov predniesla Mgr. Viera 
Garguláková, učiteľka III. ZŠ na 
Moskovskej ulici. Príjemným 

spestrením slávnostného dopo-
ludnia bolo symbolické poďako-
vanie všetkým učiteľom, ktoré 
v programe zloženom z hudby, 
poézie a dramatického slova 
pripravili žiaci IV. základnej 
školy na Komenského ulici.

Taktiež vybraní riadite-
lia a pedagogickí zamestnanci 
zo stredných škôl a školských za-
riadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Košického samosprávneho 
kraja boli ocenení pri príležitosti 
Dňa učiteľov. Zdenko Trebu-
ľa odovzdal Plakety predsedu 
KSK trom riaditeľom stredných 
škôl a ďakovné listy 33 pedago-
gickým pracovníkom zo škôl 
v celom kraji. Nechýbali medzi 
nimi ani stredoškolskí učitelia 
z nášho mesta. Na slávnostnom 
ceremoniáli sa stretli v spišsko-
novoveskej Redute. 

Ing. Iveta Palečková

Michalovskí učitelia 
boli ocenení
Pedagógovia zo škôl a školských zariadení v meste Michalovce si prevzali 
v utorok 26. marca ocenenia z rúk primátora mesta viliama Zahorčáka. 
na oslavách Dňa učiteľov sa stretli v obradnej sieni mestského úradu.
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Na oslavách Dňa učiteľov sa v utorok 26. marca stretli pozvaní pedagógovia michalovských škôl v obradnej 
sieni mestského úradu. 

Filmový oskar 
už aj na Zemplíne

Samotné udeľovanie Slo-
venského detského Oskara, nad 
ktorým záštitu prevzal minister 
školstva SR D. Čaplovič, sa usku-
točnilo 21. marca v aule Filmo-
vej a televíznej fakulty VŠMU 
v Bratislave. Celkovo 109 prí-
spevkov v deviatich kategóriách 
hodnotila päťčlenná porota 
v zložení Patrik Pašš, garant Ate-
liéru strihovej skladby VŠMU, 
Anton Szomolányi, dekan FTF 
VŠMU, Zora Hudíková, Fakulta 
masmédií Paneurópskej vysokej 

školy a moderátorka televízie 
JOJ Adriana Kmotríková. Po-
rote predsedala Petra Kolevská, 
herečka, scenáristka a televízna 
producentka.

Nuž, a kto získal Slovenského 
detského Oskara z našich? Žiač-
ky IV. ZŠ na Komenského ulici 
v Michalovciach Natália Hama-
dejová a Martina Hudzíková, 
redaktorky a moderátorky škol-
skej televízie Schola Pictus, boli 
nominované dokonca až v troch 
kategóriách: Publicistika, Spra-

vodajstvo a Dievčenský moderá-
torský výkon pred kamerou. To, 
že na pódium si prišli prevziať 
ceny trikrát (najviac zo všetkých 
nominovaných), snáď ani nie je 
potrebné komentovať. 

Naše poďakovanie za repre-
zentáciu školy i mesta teda patrí 
nielen šarmantným siedmačkám 
Naty a Tine, ale aj ich učiteľovi 
Alexandrovi Bertičovi, ktorý ich 
na túto nie ľahkú prácu v školskej 
televízii Schola Pictus pripravuje.

zskommi

Ministerstvo školstva sR vyhlásilo v tomto školskom roku súťaž slovenský 
detský oskar, do ktorej sa mohli zapojiť všetky základné, stredné i umelecké 
školy z celého slovenska. Podmienkou bolo poslať videonahrávky, ktoré 
žiaci pripravili a natočili s pomocou svojich učiteľov a ktoré nejakým 
spôsobom prezentovali aj na verejnosti.

Finančný príspevok 
firmy BSH Drives and 
Pumps, s.r.o. je už 
tradičným príspevkom 
na rozvoj mesta 
Michalovce. Nebolo 
tomu inak ani v tomto 
roku, kedy konatelia 
spoločnosti Alfred 
Binder a Ing. Peter 
Medviď navštívili 
primátora mesta 
Viliama Zahorčáka, 
aby mu odovzdali 
symbolický šek 
na sumu 8000 €. 
Spoločnosť BSH, 
s.r.o. aj touto formou 
podporuje aktivity 
mesta a prispieva 
k vzájomnej 
spolupráci. V minulom 
roku bol finančný 
dar firmy BSH, s.r.o. 
použitý na výmenu 
okien na budove 
základnej umeleckej 
školy.

tretia na slovensku
O tom, že úspech sa nedosta-

ví bez vlastného úsilia, sa môže 
presvedčiť každý žiak, ktorý 
chce byť úspešný v ktorejkoľvek 
z organizovaných súťaží.  

Svoje skúsenosti s tým má aj 
Laura Mačeková, žiačka ZŠ na 
Krymskej ulici v Michalovciach.  
Vďaka  vytrvalosti, usilovnosti, 
silnej podpore rodiny a školy sa 
jej už druhýkrát za sebou po-
darilo podať skvelý vedomostný 
a komunikačný výkon, ktorý po-
rota v Celoštátnom kole Olym-

piády nemeckého jazyka ocenila 
3. miestom. V kategórii 1A na 
výbornej úrovni zvládla poro-
zumenie čítaného a počúvaného 
textu, gramatický test, komuni-
káciu s porotou na určenú tému 
a vytvorenie zaujímavého príbe-
hu podľa obrázkov. 

Svojím výkonom výborne re-
prezentovala školu, okres i Ko-
šický kraj. Želáme jej veľa šťastia 
a úspechov do ďalších ročníkov 
tejto súťaže.

zskrymska

narodeniny s Partičkou 
Blížia sa 5. narodeniny OC 

ZEMPLÍN. Tie už tradične osla-
vuje obchodné centrum v srdci 
Zemplína koncom marca, ten-
tokrát sa však termín kvôli Veľ-
kej noci posunul na 6. apríla. Na 
oslavu tohto okrúhleho jubilea 
prídu známi herci z Partičky, 
v programe bude aj zopár stá-
lic. Viac prezrádza Eva Bučková, 
marketingová manažérka OC: 
„Od 15.00 sa začne bohatý prog-
ram pre deti, s divadlom, súťaža-
mi a veľkou tombolou a od 17.00 
hlavný program, v ktorom vystú-
pi obľúbený Jožko Jožka, Partička, 
skupina UNOSTAR z Košíc. Ne-
bude chýbať už tradičná velikán-
ska torta, autogramiáda, fotenie, 
ohňostroj a na záver vyhadzova-

nie 100 poukážok zo strechy OC 
ZEMPLÍN- takže, kto si čo chytí, 
bude jeho.“ V tomto roku však 
prebehne v obchodnom centre aj 
pokus o Guinessov rekord. „Áno, 
špecialitou týchto narodenín bude 
pokus o spomínaný rekord v to-
čení 100 kg gule okolo krku.“ 

Do Michaloviec zavíta naj-
silnejší muž Európy Konstan-
tin Illin a diváci tak budú môcť 
v priamom prenose vidieť nielen 
to, či sa mu podarí zdolať rekord, 
ale aj jeho ukážku v zdvíhaní 
110 kg jednoručky. Táto aktivi-
ta bude už pozvánkou na maj-
strovstvá sveta silákov, ktoré sa 
bude konať pred OC ZEMPLÍN 
18. augusta 2013. 

ts

stretnutia obyvateľov 
s vedením mesta

Tak ako každý rok aj v tomto roku organizuje Mesto stretnutia 
obyvateľov s vedením mesta. Zhromaždenia občanov podľa jednotli-
vých volebných obvodov sa začali 3. apríla 2013 podľa harmonogramu 
v každom zo šiestich volebných obvodov samostatne vždy o 17-tej ho-
dine. Vo volebnom obvode č. VI. sa zhromaždenie obyvateľov usku-
toční samostatne v každej časti.

Dátum Volebný obvod Miestnosť
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



�

Prianie dobrého zdravia je na prvom mieste pri každom spoločen-
skom podujatí, pri každej významnej udalosti a gratulácii. Významo-
vé postavenie zdravia je najvyššie, pre činnosť človeka najdôležitejšie. 
I keď je jeho hodnota relatívna. Je odrazom určitej úrovne fyzických 
a psychických síl človeka. Síl, vedúcich k pocitu dobrého zdravia a nie 
len odrazom neprítomnosti choroby. Teda i človek, u ktorého sú prí-
tomné príznaky ochorenia, môže mať pocit zdravia. Spoločenská kate-
gória zdravia nie je preto totožná s úsilím zdravotníkov o liečbu ocho-
rení a chorých. V kontexte “zdravia“ je zahrnutý komplex opatrení, 
ktoré môžu zabrániť vzniku hromadných ochorení. Napríklad vplyv 
na životné prostredie. Jednotlivcom nie veľmi ovplyvniteľné. No vply-
vom činnosti človeka dochádza k zmenám v ozónovej vrstve atmosféry. 
Globálne vplyvy na zmenu klímy. Ďalším stupňom úrovne vplyvu na 
zdravie je životný štýl každého jedinca. Najmä jeho pracovné návyky, 
životospráva, stravovanie, oddych, trávenie voľného času, osobná hy-
giena či spoločenské väzby. 

Až niekde v treťom rade je schopnosť zdravotníckej vedy riešiť prí-
padné ochorenia. Jeho preventívna a liečebná zložka vie zasiahnuť len 
zhruba 20 % zdravia populácie. Je síce prejavom vyspelosti spoločnosti. 
No ani najmodernejšie zdravotníctvo nevie nahradiť predchádzajúce 
úrovne. 

Spoločnosť musí prihliadať k všetkým spomínaným atribútom pre 
ovplyvnenie zdravia svojich členov. Veda a výskum v tejto oblasti mu-
sia zohľadňovať šírku problematiky a pracovať na všetkých úrovniach. 

Siedmy apríl, každoročne pripomínaný ako “Svetový deň zdravia“, 
nie je iba dňom zdravotníctva. Je dňom všetkých zložiek spoločnosti, 
ktoré k tomu prispievajú.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora   

z pera viceprimátora

Svetový deň zdravia

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. 3.  rokovanie Dozornej rady SMM, s.r.o.
 25. 3.  rokovanie so zástupcami spoločnosti Sveta zdravia 
  v Košiciach
 26. 3.  oceňovanie učiteľov michalovských škôl 
  pri príležitosti Dňa učiteľov
 26. 3.  rokovanie so zástupcami spoločnosti BSH, s.r.o.
 27. 3.  účasť na odovzdávaní krajských ocenení učiteľom 
  v Spišskej Novej Vsi
 28. 3.  rokovanie so starostami obcí
 29. 3.  účasť na Pašiovom sprievode pri príležitosti Veľkého piatku
 2. 4.   porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 3. 4.   stretnutie obyvateľov s vedením mesta v I. volebnom 
  obvode – Centrum
 4. 4.   stretnutie obyvateľov s vedením mesta v II. volebnom 
  obvode – Východ
 5. 4.   porada primátora
 5. 4.   stretnutie obyvateľov s vedením mesta v V. volebnom 
  obvode – Stráňany

z pirka Andriša zo Straňan
Na žeľeni štvartok pred Veľku nocu me zo sušedom Rašpeľom če-

kaľi na našej autobuskoj joho ujca zos Bratislavi. Naš rodak zo Stra-
ňan pridze raz, dva raz do roka do Miža. Ľubim ho, mudri to čľevek. 
Stari panko, bars bečeľuje naš varoš – svojo rodzisko. Dvojo starši 
chlopi kolo nas čekaľi na zastavkoj. Jednomu bula dluha chviľa, ta 
še gu tomu druhomu chcel prihutorec, ta še ho pita: „Skadzi ši, chlo-
pe?“ „Zo Sačurova, no a co?!“ Reku išče ho zbije.

Ujca me šumňe privitaľi, po paru slovoch bulo vidno rozdzeľ 
medzi reču tich dvoch predtim. Na tim istim mesce šedzime, kec 
ujco pridze, še ho medzi reču pitam, reku, ujcu, čom tak ľubice naš 
varoš, a čom zos taku radoscu še gu nam tak rad vracace? „Chlapci, 
mojo Mihaľovce, mojo Straňani, to mojo rodzisko, najzlatši to varoš 
na švece. Co u našim varošu mame, na švece ňigdze ňit. Našo jur-
marki, Hradok, peša zona, zemplinski špivankovo slavnosci, subor 
Zemplin, Hnojňaňe, fotbalovo majstrovstva bavjačov nad 50 roki, 
jak pred kračunom zabijace šviňu, jak bečeľujece ľudzi, co daco pre 
varoš zrobili, starjace še o šport, kulturu, starich ľudzi.“

„No dobre, dobre ujcu, aľe prečik, ňe šicko tak idze, jak bi me chceľi...“
„Tak, tak, chlapci, šak ľem pervej me na zastavkoj vidzeľi jak 

autobus na vitlukoch obrizgal mladu mamičku zos dzecočkom 
u koscelnim obľečeňu. Merži me aj toto, že šicko, co še u našim varo-
šu udzeje, ta šicko kolo varošskej chiži, išče aj co štriľace šampanski 
na silvestra. Dakedi me za našima špivanočkami chodziľi na pre-
šumni varošski mesto – amfiteator pod Hradkom. Aj maraton sce zos 
štadijona presunuľi pred varošsku chižu. Ňeda še zabudnuc, že kec 
maratonci vyštartovaľi zo štadijona na beh kolo Širavi, ľudze co 
prišľi, a bulo jich stonasobne vecej jak teraz na varošu, mohľi vidzec 
starich panov fotbaľistov z Košic, Prešova i našich.“

„Ujcu, jak bač, tot maroton, co toho roku budze peršoho maja, 
še už na fotbalovo hrišče ňeda vracic, bo bi zaš tota uňia, co krokuje 
tich 42,195 m mušela zaš pris krokovac. Zos amfiteatrom bi še dalo 
daco robic, bo nam pribudňu pracoviti ľudze zos Angľicka, bo tamti 
šefove u vladze še spametali, no a nova silvestrovska chlopska suťaž 
„Chto najdaľej došikňe“ budze na Bilej hure.

Šicki daľši ujcovo pripomeňky mi sebe zapisal, budu verejni zhro-
maždzeňa našich varoščanov zos hlavnima panoma našoho varoša, 
ta jim jich predňešem, naj sebe choľem zapišu do svojich dijarov.

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

Pediatrické oddelenie Ne-
mocnice s poliklinikou Štefana 
Kukuru Michalovce, a.s., sa doč-
kalo svojej rekonštrukcie.

Modernizácia a rekonštrukcia 
michalovskej nemocnice pokra-
čuje tak, ako sľuboval akcionár. 
Na jednotke intenzívnej starostli-
vosti, ktorá poskytuje neodkladnú 
starostlivosť deťom so závažným 
zdravotným stavom a ktoré po-
trebujú neustále monitorovanie 
základných životných funkcií, sa 
rozšírili priestory a bola dovyba-
vená novým nábytkom, infúznou 
pumpou s dávkovačom i malým 
prenosným EKG prístrojom. 

„Rozšírenie priestorov jednotky 
inetenzívnej starostlivosti ponúka 
našim malým pacientom s vážny-
mi chorobami väčší komfort zdra-

votnej starostlivosti a personálu 
zlepšené pracovné podmienky,“ 
hovorí primárka pediarického od-
delenia MUDr. Monika Rochová.

Rekonštrukcia sa dotkla aj so-
ciálnych zariadení a kúpeľní na 
pediatrickom oddelení, pričom 
pribudla aj nová sprcha. 

Pediatrické oddelenie po-
skytuje vysoko špecializovanú 
starostlivosť pacientom vo veku 
od 0 do 18 rokov života pre spá-
dovú oblasť okresov Michalovce 
a Sobrance. Vykonáva svoju čin-
nosť na 40 lôžkach a tiež dispo-
nuje nadštandardnými izbami 
pre deti, ktoré sú hospitalizova-
né spolu s mamičkami. Súčasťou 
oddelenia je aj samostatný bez-
bariérový vstup.

Zuzana Gajdošiková

Deťom v nemocnici

Rozsievač perál

Pokračovanie – V. časť
Počas argentínskeho pôsobe-

nia vyšla Zvonickému jediná bás-
nická zbierka S ukazovákom na 
mraku. Dňa 30. júla 1958 vydali 
rehoľní predstavení a Arcibiskup-
ský úrad v Buenos Aires povolenie 
na jej vydanie. Vďaka pochopeniu 
a obetavosti nakladateľa Eduarda 
Štangu uzrela zbierka svetlo sve-
ta ešte v tom istom roku. Prológ 
k básnikovej prvej exilovej knihe 
veršov nenapísal nikto iný ako J. 
C. Hronský. Pripomeňme si ho 
krátkym citátom: ,,O sebe – o nás 
spieva už po roky tento náš pevec 
– kňaz, zápalistý Slovák, verný 
syn svojej matky. Spieva o zhano-
benom kríži, o ranách opustenej 
vlasti, o jej roztratených synoch... 
Spieva vo veršoch hlboko úprim-
ných, tak úprimných a našských, 
že občas zastane myseľ i uprostred 

verša a povieš si: Veď tak hovo-
rí ja!... Veď to je moja reč a môj 
prst na mračne boľavom! To je 
moje pokorenie, aj moja vzbu-
ra. Aj slová sú moje. I ja som ich 
hľadal, ale... jemu tečú nehľadané 
a neskrivené...“ (S ukazovákom na 
mraku, s. 5).

Zbierkou S ukazovákom na 
mraku sa autor vrátil k pofeb-
ruárovému vývoju pomerov na 
rodnom Slovensku. Precítenými 
veršami reaguje na tragický osud 
slovenských biskupov, kňazov 
a veriacich, ktorých komunistic-
ký režim vystavil ponižujúcemu 
a prakticky bezvýchodiskovému 
postaveniu. Básnik neobišiel ani 
trpký povojnový údel svojho 
pokolenia. Vo svetle kresťanskej 
viery nachádza tú pravú nádej, 
ktorá prinesie jeho národu vytú-
ženú slobodu.

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

Rok Gorazda Zvonického (1913 – 2013)

Z poslaneckých interpelácií
informácia o riešení interpelácií predložených 
poslancami na Xiv. zasadnutí MsZ 23. februára 2013.

inG. JaRoslav kaPitan:
V roku 2012 sa začala rekonštrukcia nadjazdu ponad železničné prie-
cestie na Ul. močarianskej. Súčasťou nadjazdu je aj lávka pre chodcov. 
Tá ostala v pôvodnom stave, ale bola odstránená časť zábradlia a na-
hradená v celej dĺžke novým nebola. Ostal tam úsek, kde namiesto zá-
bradlia je natiahnutá páska. Keďže lávka je celý čas využívaná, hrozí 
tam nebezpečenstvo úrazu. Pýtam sa, či by nebolo možné chýbajúcu 
časť zábradlia doplniť, aby bolo využívanie lávky bezpečnejšie. Pripo-
mínam, že v blízkosti nie je možnosť bezpečného prechodu cez koľaje 
pre občanov, ktorí sa chcú v danej časti mesta presunúť peši.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Mesto Michalovce vyzvalo správcu komunikácie a Obvodný úrad pre CD 
a PK Košice ako cestný správny orgán k odstráneniu nedostatku. Písomné 
stanovisko sme zatiaľ nedostali, avšak na základe vyhlásenia hovorkyne sprá-
vy ciest v závere roka boli stavebné práce sústredené na uvedenie objektu 
do predčasného užívania. Poveternostné podmienky však už neumožňova-
li osadenie zábradlia v predmetnom mieste tak, aby bola zabezpečená jeho 
plná funkčnosť. V mieste chýbajúceho zábradlia boli osadené dočasné zábra-
ny. Osadenie definitívneho zábradlia bude zabezpečené okamžite po spuste-
ní výrobní betónových zmesí v roku 2013. Predpoklad je v mesiaci apríl.

Ako zvládate prípravu také-
ho náročného podujatia? 

Uvedomujeme si, že sme na-
ozaj v Michalovciach „maličkí“ 
a tak sme o podporu tohto podu-
jatia poprosili aj primátora Vilia-
ma Zahorčáka. Touto cestou mu 
vyslovujeme svoje ďakujem za po-
chopenie aj prisľúbenú podporu. 
Všetko je v štádiu prípravy. Prog-
ram začne v sobotu, 27. 4. ráno 
modlitbou svätého ruženca o 9.30 
v kostole Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho na Námestí Jána Pavla 
II. na Stráňanoch. Dopoludňajší 
program bude zakončený krátkou 
adoráciou pred Sviatosťou oltár-
nou. Potom bude nasledovať obed 
pre laikov aj kňazov zúčastnených 
na CV, ktorý si ale každý sám musí 
vopred objednať u koordinátorky 
prípravy CV Anny Ivanišovej.

Aký je ďalší program?
Čo sa týka ďalšieho progra-

mu, ten je zostavený v blokoch. 
Obsah je jasný, miesto konania 
každého bloku je v štádiu prípra-
vy, či hľadania vhodných priesto-

rov. Týmto podujatím nechceme 
narúšať zaužívaný priebeh vyslu-
hovania sviatostí a ani svätých 
omší v žiadnom kostole.

Potrebujete pomoc veriacich? 
Hľadáme nocľahy pre cezpoľ-

ných účastníkov Celoslovenského 
večeradla v našom meste, ktorí 
k nám pricestujú aj z tých najod-
ľahlejších kútov Slovenska. Potre-
bujú iba skromný nocľah bez stravy. 
V sobotu má program CV končiť 
o 21. hodine a v nedeľu začína o ôs-
mej ráno, takže naozaj ide iba o od-
počinok na lôžku, aby sa oddýchnu-
tí mohli zúčastniť ďalšieho progra-
mu. Pán Ježiš hovorí: „Čo ste urobili 
jednému z týchto maličkých, mne 
ste urobili“. Už teraz vás zahŕňame 
svojimi modlitbami a vyprosujeme 
vám, neznámym dobrodincom, 
dobrá hmotné aj duchovné.

Pani Ivanišovej ďakujeme za 
priblíženie tejto pripravovanej celo-
slovenskej akcie zameranej na evan-
jelizáciu a záchranu sveta, aj malej 
čiastky v ňom – mesta Michalovce.

Redakcia Michalovčana

celoslovenské večeradlo 
v srdci Zemplína
v predchádzajúcich vydaniach sme vám priniesli 
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. 

pokračovanie v ďalšom čísle

Prvý jarný deň?
Sneží a mrzne a stále mrzne 

a sneží. Kytička snežienok, narcisy v 
mojej malej predzáhradke zvedavo 
vykukujú na svet. Belejú sa v opus-
tených lesoch aj bielučké bahniatka, 
ale ono zas sneží, mrzne a prší. Na 
čas je tu a ony cítia, že musia, teraz 
je ich čas. Vykukne sem-tam aj una-
vené slniečko, tešiac sa na lepšie časy 
a provokujúc prírodu. Ani nečas 
prvý jarný deň nevystrašil. Prvý jarný 
deň je už tu a čaká na prvé lastovičky. 
S paralelou jari sa mi spája mladosť 
s nádherným časom hľadania povo-
lania, partnera, hľadania si miesta vo 
svete. M. Gorkij povedal, že „Cesta, 

na ktorej nie sú prekážky, nevedie ni-
kam“. Všetko sa dnes zrýchľuje, život 
je krátky, je dôležité pekne ho prežiť 
a zanechať po sebe hlbokú brázdu. 
Nikto, príroda ani človečenstvo, by 
nemal mať pocit „vyhorenia“ bez ži-
votnej náplne a nádeje. Jar už začala 
a príde aj primerané počasie. Všetko 
toto je nemeniteľný program. Nedaj-
me sa pomýliť, šírme radosť lebo do-
padneme, ako zlatý dážď, ktorý ešte 
nerozkvitnutý odtrhli a dali do tepla 
a vody. Vykvitol, ale keď ostatné kve-
ty v pravý čas rozvoniavajú, ten okla-
maný je už dávno na smetisku.  

ĽP

Vzhľadom na to, že pácha-
telia si vyberajú fyzicky slabšie 
obete a využívajú ich dôverčivosť 
a bezbrannosť, polícia odporúča 
seniorom, aby: 
n	zvýšili obozretnosť, ak ich 
akákoľvek osoba požiada telefo-
nicky o požičanie finančnej hoto-
vosti a overili si situáciu u ďalších 
blízkych, prípadne príbuzných 
osôb, overili si, či naozaj volá ich 
príbuzný a neverili výhovorkám 
osobe v telefóne, že má iný hlas 
kvôli tomu, že má chrípku ale-
bo je nachladnutý, nedôverovali 
a nepožičiavali peniaze nezná-
mym osobám, ktoré ich náhodne 
oslovia na ulici alebo pred domom 
s požiadavkou, že súrne potrebujú 
požičať finančnú hotovosť a ako 
dôvod uvádzajú silné emotívne 
príbehy (napr. vážna dopravná 
nehoda, pri ktorej sa ťažko zranil 
ich príbuzný a peniaze potrebujú 
na zaplatenie operácie, avšak ne-
majú eurá len inú menu, a preto 
im ako zábezpeku nechajú v taš-
ke inú menu, pre ktorú sa vrátia 
a donesú im požičané peniaze),
n	nesadali do auta s neznámymi 
osobami, ktoré ich oslovia pod 
zámienkou, že nevedia, kde je ne-
mocnica, nakoľko v aute ich pod 
rôznymi emotívnymi príbehmi 
budú žiadať o peniaze na operáciu 
pre príbuzného v súvislosti s vy-
myslenou dopravnou nehodou,
n	neotvárali svoje príbytky ne-
známym osobám, ktoré im vý-

hodne ponúkajú na predaj rôz-
ny tovar alebo ich uisťujú, že im 
prišli vyplatiť výhru v lotérii, či 
zvýšiť dôchodky,
n	odmietli ponúkanú službu 
pracovníkov plynární, elektrár-
ní, vodární, poisťovní, či iných 
inštitúcií, ktorí sa bez ohlásenia 
a predloženia odborných pre-
ukazov snažia vykonávať rôzne 
činnosti (napr. odpis plynu, vy-
platenie preplatku za vodu),
n	nepodpisovali bez konzultá-
cie s príbuznými alebo právnik-
mi rôzne dokumenty s osobami, 
ktoré nepoznajú, 
n	odmietali bezdôvodnú, v niekto-
rých prípadoch až násilnú pomoc 
od neznámych osôb (napr. pomoc 
s nákupom, odvoz smetí z dvora), 
nakoľko podvodníci ovládajú veľa 
spôsobov a používajú rôzne zá-
mienky, ako okradnúť svoje obete,
n	nevyberali finančnú hotovosť 
a cennosti v prítomnosti nezná-
mych osôb, 
n	udržiavali dobré vzťahy so 
susedmi v dome, vedeli ich tele-
fónne čísla, viditeľne mali zapísa-
né aj iné dôležité telefónne čísla 
(polícia, lekár, hasiči), nakoľko 
v prípade potreby je ich pomoc 
najrýchlejšia,
n	kontaktovali políciu na čísle 
158 (112), ak sa osoba, ktorú ne-
poznajú správa podozrivo a snaží 
sa pod rôznymi zámienkami nad-
viazať s nimi kontakt, získať ich 
dôveru a vstúpiť do ich príbytku.

informácie pre seniorov
Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, 
obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám, ktoré 
nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí 
si ich vopred vytipovali za účelom získania ich 
finančných úspor alebo cenností. 

Na pôde mestského kultúrne-
ho strediska sa 22. marca konalo 
už deviate zasadnutie Mládežníc-
keho zastupiteľstva mesta Micha-
lovce za účasti primátora mesta. 
Na zasadnutí sa diskutovalo 
o ďalšej etape upratovania parku 
Kerta, ktorý ma v správe mládež-
nícke zastupiteľstvo. Ďalším bo-
dom zasadnutia bola informácia 
primátora mesta Viliama Zahor-
čáka o uskutočnených akciách 
mesta, ako aj o investičných pro-

jektoch, ktoré mesto za posledný 
rok zrealizovalo. Diskutovalo sa aj 
o budúcich etapách rekonštrukcie 
sídlisk, výstavbe integrovaného 
terminálu osobnej dopravy ale aj 
o rekonštrukcii monobloku NsP 
Š. Kukuru, a.s. Primátor mesta 
ocenil prácu mládežníckeho za-
stupiteľstva a jeho predsedníctva 
a zároveň podotkol, že mesto Mi-
chalovce bude podporovať aktivi-
ty a snahu mladých ľudí. 

Zuzana Berdáková 

Mládežnícke zastupiteľstvo 
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Peter Virčík

Emma Tamášová

Jakub Barkoci

Patrik Oros

Michalovčan informuje...

Poďakovanie
Chcem sa poďakovať ortopedickému oddeleniu, 

NsP Š. Kukuru, Michalovce. 
Veľké ďakujem patrí primárovi 

MUDr. F. FArkAšovi 
lekárom a sestričkám za ľudský a profesionálny 

prístup počas hospitalizácie. Ste úžasní ľudia.
vďačná pacientka Mgr. A. Kalistovánárečie ako klenot

v strednej odbornej 
škole obchodu a služieb 
v Michalovciach 
sa v marci uskutočnila 
konferencia o nárečiach 
bývalej užskej 
a Zemplínskej župy, ktorú 
na podnet RnDr. valérie 
koščovej, zástupkyne 
riaditeľa školy, pripravili 
učitelia slovenského 
jazyka. týmto podujatím 
si zároveň pripomenuli 
1150. výročie príchodu 
vierozvestcov sv. cyrila 
a Metoda na naše územie.

Úvodným príhovorom otvo-
ril konferenciu riaditeľ školy Ing. 
Miroslav Sivý. Na podujatí sa zú-
častnila aj PhDr. Jana Cibereová a 
primátor mesta Viliam Zahorčák. 

Podujatie pozostávalo z via-
cerých blokov. V prvom priblížili 
známi slovenskí dialektológo-
via Doc. Ladislav Bartko, CSc. 
a PhDr. Štefan Lipták, CSc. účast-
níkom konferencie zemplínske, 
užské, sotácke a rusínske nárečia. 
PhDr. Milan Gonda z Matice slo-
venskej prezentoval svojou esejou 
„fenomén východniarstva“, hovo-
ril o tom, ako prostredie formuje 
osobnosť. O súčasnom postavení 
rusínskeho etnika na Slovensku 
hovoril predseda Zväzu Rusínov 

– Ukrajincov Slovenskej republi-
ky Ing. Peter Sokol. 

Druhý blok bol, mohli by sme 
povedať, „praktickou“ časťou. Išlo 
o vystúpenia žiakov, ktorí prezen-
tovali obce, z ktorých pochádzajú 
(Vysoká nad Uhom, Záhor, Ko-
ňuš, Pavlovce nad Uhom, Bud-
kovce, Čečehov, Ubľa, Dúbrava, 
Šmigovec, Koromľa...), nárečia, 
ktorými sa v týchto obciach ho-
vorí (konkrétnymi pútavými prís-
pevkami, poviedkami, riekanka-
mi, básňami...), jedlá, ktoré sú pre 
ne typické. Išlo nielen o recepty, 
ale po ukončení prezentácie aj 
o ochutnávku týchto gastrono-
mických špecialít, ktoré pripravi-
li, uvarili a upiekli samotní žiaci. 

Medzi jednotlivými blokmi od-
zneli hudobno – spevácke vystúpe-
nia folklórneho tria pod vedením 
študenta SOŠOaS v Michalovciach 
Janka Ivana. V závere konferencie 
sa predstavil súbor Hatalovčan.

Cieľom tohto podujatia bolo 
vzbudiť u žiakov úctu k rodnému 
kraju, k nárečiam, ktorými roz-
právajú už iba ich rodičia a starí 
rodičia, lebo vplyvom migrácie 
tieto nárečia splývajú a mladí 
rozprávajú spisovným jazykom 
už aj v každodennom živote.

Keďže konferencia (jej od-
borná, kultúrna i gastronomická 
časť) mala dobrú odozvu, roz-
hodli sme sa v tejto práci pokra-
čovať aj v budúcich rokoch.

PhDr. Mária Denciová

Ochotnícke Divadlo pri fontáne, ktoré pracuje pri Mestskom kultúr-
nom a spoločenskom stredisku v Michalovciach, vzniklo 20. marca 
2012. Prvé výročie si ochotníci pripomenuli na stretnutí, kde nechýbala 
ani narodeninová torta s prvou sviečkou. Po úspešnom uvedení vese-
lohry Džina, pošli ďalšieho! sa pripravujú na krajskú súťaž divadelných 
súborov a začínajú skúšať novú hru. 

Blahoželanie
Šesťdesiatpäť lupienkov spoločnej cesty 
obraciate dnes. Tá láska, ktorú ste si vtedy 
dali, nech milo hreje i dnes.

Manželia AlexAnDer Bertič 
a AnnA rod. Stupáková 
oslávili v týchto dňoch 65 rokov manželstva.
Ešte veľa, veľa šťastných a v zdraví prežitých 
spoločných rokov Vám z celého srdca prajú 
dcéra Monika a syn Šaňo so svojimi rodinami.

Relikvie dona bosca
medzi saleziánmi

Rehoľná komunita saleziánov 
privíta v dňoch 11. – 12. apríla  
v stredisku svojho zakladateľa. 
Tak ako pred nedávnom u nás 
boli relikvie sv. Cyrila, v najbliž-
ších dňoch to budú relikvie dona 
Bosca. Možno konštatovať, že 
v roku viery nepôjde o náhodu, 
ale o prejav Božej priazne voči 
človeku. Relikvie dona Bosca pu-
tujú po saleziánskych strediskách 
pri príležitosti príprav 200-tého 
výročia narodenia zakladateľa 
rehole, ktorej hlavným bodom 
spirituality je formácia mládeže. 
Don Bosco uprostred mladých, 
uprostred širokej saleziánskej 

rodiny. Je to jedna z príležitostí 
urobiť reflexiu nad vlastným ži-
votom. Don Bosco je svätcom, 
ktorého výrazné črty charizmy 
boli služba, obeta, starostlivosť 
o chudobných. To všetko bolo 
naplnené čnosťou lásky. Vo viere 
možno povedať, že don Bosco 
stále žije, aj keď v inej dimenzii. 
V najbližších dňoch príde, bude 
putovať, aby sme sa jeho prítom-
nosťou povzbudili, obnovili vo 
viere a tak dali svojmu životu ten 
správny zmysel, ktorý stále hľa-
dáme. Podrobný program: www.
sdbmi.sk.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Športom k zdravému 
životnému štýlu 

Pre blaho mladej generácie 
a širšej komunity vznikol projekt 
Združenia rodičov pri Základnej 
škole na Krymskej ulici v Mi-
chalovciach, ktorého cieľom je 
ukázať mladým ľuďom, ale i šir-
šej verejnosti cestu k zdravému 
životnému štýlu, zvýšiť a rozvi-
núť kvalitu ich života v oblasti 
športu. 

Významná finančná pomoc 
- grant nadácie BEL Foundati-
on - vo výške 5000 €, spoluprá-
ca s predstaviteľmi spoločnosti, 
pod záštitou jej riaditeľa Ing. M. 
Buršáka, Syráreň BEL Slovensko, 
a.s. a patronát primátora mesta 
V. Zahorčáka prispejú význam-
nou mierou k realizácii tohto 

projektu. Jeho súčasťou je úpra-
va a príprava telocviční a špor-
tového areálu na uskutočnenie 
plánovaných športových aktivít 
a ich realizácia. Prostredníctvom 
projektu chceme skvalitniť a ino-
vovať pohybovú aktivitu mlá-
deže, podporiť dobrovoľníctvo 
v komunite, ochranu životného 
prostredia a samozrejme spropa-
govať zdravý životný štýl. 

Do organizácie a realizácie 
projektových aktivít budú zapo-
jení aj zamestnanci školy a spo-
ločnosti Syráreň Bel Slovensko, 
a.s., žiaci základnej školy, širšia 
verejnosť - deti a mládež sídlis-
ka.

Mgr. D. Majerová

Pozoruhodné dielo 
o stromoch

No rozlome rokov 2012/2013 
Ing. Ladislav Maxim, známy slo-
venský lesník a dendrológ, uvie-
dol svoju štvrtú knihu Stromy 
sú mojím osudom... Pútavou, 
zasvätenou formou, opierajúcou 
sa o hlboké znalosti a vrodený 
obdivný vzťah k živej prírode, 
zvlášť k svedkom dávnych čias, 
k našim nemým, no verným spo-
ločníkom – stromom.

V snahe zachovať a sprístupniť 
časť bohatstva rôznych, predo-
všetkým cudzokrajných drevín, 
vysadil tieto vo svojej rodinnej 
záhrade, ktorú nejeden z jej náv-
števníkov pokladá za miniatúru 
mlyniarskeho arboréta. Veľká 
systematická pozornosť, ktorú jej 
Ing. Maxim venuje, sa prejavuje 
mimo iného detailnými číselnými 
charakteristikami spolu s upozor-
nením na ich estetickú hodnotu. 
Kniha nám sprostredkovala infor-
mácie o významných slovenských 

a českých vedcoch, propagujúcich 
myšlienky komplexnej ochrany 
prírody, nemysliteľnej bez starost-
livosti o lesy i vzácne solitéry, do-
tvárajúce nezameniteľný ráz mno-
hých slovenských miest a obcí.

Ponor do minulosti ľudstva 
ukazuje, že stromy od staroveku 
až do dnešných dní kontinuálne 
súvisia s ľudskou existenciou, sú 
zdrojom symbolických znakov 
pevne spätých s tradíciami na-
šich predkov. Nie náhodou v na-
šom modernom svete čoraz viac 
ľudí považuje stromy za zdroj 
vitálnej energie, psychickej rov-
nováhy a duševného zdravia.

Odporúčame každému, kto 
má rád pôvabné čaro stromov, 
aby siahol po vydarenej kni-
he. Nájde v nej poučenie, úctu 
k odvekým prírodným zákoni-
tostiam a v neposlednom rade 
ozdravujúcu nádej a potešenie.

ervín ochman

Darujte 2% z dane 
IX. materskej škole na zriadenie sauny pre deti 

Právna forma: Občianske združenie • Obchodné meno a ná-
zov: Rodičovské združenie pri IX. materskej škole • Sídlo: J. A. 
Komenského 2, 071 01 Michalovce • IČO: 173196171095

Projekt ekodrobec
Materské centrum Drobec 

uspelo v konkurencii 88 žiados-
tí o finančnú podporu v rámci 
programu Spoločne pre región 
2013, ktorý začiatkom tohto 
roku vyhlásila Karpatská nadá-
cia. Symbolický šek na podporu 
aktivít plánovaných v projekte 
s názvom Ekodrobec – spoznávaj 
a chráň prevzali zástupkyne MC 
Drobec v priestoroch spoločnosti 
U. S. Steel Košice, s. r. o. 21. marca 
spolu so zástupcami ďalších de-
viatich úspešných žiadateľov. Pro-
jekt, ktorý bude trvať od 1. apríla 
do 30. novembra 2013, zahŕňa 
poznávacie, vzdelávacie a tvo-
rivé aktivity týkajúce sa prírody 
a ochrany životného prostredia 
obohatené o ekologické a envi-
ronmentálne úlohy navrhnuté 

v spolupráci s partnermi projektu 
– SOS Birdlife Slovensko a Včelá-
ri z Vtáčieho raja. O jednotlivých 
aktivitách vás budeme priebež-
ne informovať na našej stránke 
www.mcdrobec.sk a v dvojtýž-
denníku Michalovčan. Budeme 
radi, keď sa do nášho projektu 
zapojíte a zúčastníte sa výletov, 
besied, tvorivých dielní, envi-
ronmentálnych aktivít ako aj rie-
šenia praktických ekologických 
úloh. Projekt je určený najmä pre 
mladé rodiny s deťmi, ale na naše 
akcie môže prísť každý, kto bude 
mať záujem. MC Drobec týmto 
ďakuje spoločnosti U. S. Steel aj 
Karpatskej nadácii za podporu 
projektu, na realizáciu ktorého sa 
už teraz veľmi tešíme.

 Mgr. Adriana Jacečková

Mestské kultúrne stredisko
noc s anDeRsenoM 
a večeRné PReMietanie v kine centRuM
5. 4. 2013 o 21.30 hod., veľká sála MsKS
ŠMeJeMe Še s anDeRoM
zábavný program
10. 4. o 18.00 hod., veľká sála MsKS, hosť programu „DUO ŠARM“ 
kRistína & banD – GalakonceRt
18. 4. o 18.00 hod., malá sála MsKS

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
Michal hvoReckÝ on touR
autorské čítanie 9. apríla o 16.00 hod. v knižnici

Zemplínske osvetové stredisko
hvieZDoslavov kubín
10. 4. okresné kolo, 11. 4. regiónalne kolo, galéria ZOS

výstava
chko vihoRlat – DeŇ ZeMe 
výstava fotografií, 2. – 30. 4., malá galéria MsKS

Program kina centrum
7. 4. nedeľa o 16.00 hod.
snieŽik: bielY koŽÚŠok  
animovaný 2012
Vstupné: 2,50 €  ŠPANIELSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing  

6. – 7. 4. sobota, nedeľa o 17.45 hod.
MaRtin a venuŠa Premiéra
romantická komédia 2013
Vstupné: 3 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

10. 4. streda o 20.00 hod.
11. – 12. 4. štvrtok, piatok o 18.00 hod.
nePouŽiteĽní           Premiéra   
komédia, krimi 2012
Vstupné: 4 € FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

11. – 14. 4. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.40 hod.
evil DeaD
horor 2013
Vstupné: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov České titulky

13. – 14. 4. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
kRÚDovci         
animovaný 2013
Vstupné: 3,50 € USA 
Mládeži prístupný  Slovenský dabing  

13. – 14. 4. sobota, nedeľa o 18.00 hod.  
sPRinG bReakeRs Premiéra
komédia, krimi 2013
Vstupné: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

17. 4. streda o 19.30 hod.
MÔJ Pes killeR
dráma
Víťazný film prestížneho MFF v Rotterdame 2013!  2012
Vstupné: 3 € SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

19. – 21. 4. piatok, sobota, nedeľa o 17.00 hod.
JuRskÝ PaRk 3D      Premiéra 
dobrodružný, sci-fi, thriller 1993
Vstupné: 6 € študenti: 5,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

19. – 21. 4. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
neveDoMí  
akčný, sci-fi 2013
Vstupné: 4 € študenti: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky
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malý oznamovateľ...

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

Ján Kubík, 81-ročný
Anna Peničková, 81-ročná
Tibor Seiler, 82-ročný
Emília Lakomá, 73-ročná
Vojtech Tkáč, 82-ročný

Jozef Dolobáč, 80-ročný
Mária Mariášová, 87-ročná

Margita Michaliková, 82-ročná
Július Ridaj, 81-ročný

Poďakovanie
Dňa 21. marca 2013 navždy dotĺklo srdce nášho 

milovaného Alexandra Gurského vo veku 67 rokov. 
Chceme sa poďakovať za hospitalizáciu a starostlivosť 

na I. int. oddelení NsP Š. Kukuru, zdravotníckemu 
personálu pod vedením primára MUDr. P. Hirjaka, vďaka 

patrí rýchlej zdravotníckej pomoci, infekčnému odd. 
MUDr. K. Daňovej a MUDr. E. Rusínovej. Šaňo, odpočívaj 

v pokoji a Božej láske v dome Pánovom. Milujúci syn 
a dcéry s rodinami, sestra Marta, brat Fero a celá rodina.

Odišiel, ale navždy zostane v srdciach tých, 
čo ho milovali.
Dňa 30. marca 2013 uplynul 1 rok, 
kedy nás navždy opustil drahý otec a dedko

MichAl PAňko
s nehou a láskou spomínajú dcéry 
s rodinami

Ako ticho žila, tak ticho odišla. Skromná vo svojom 
živote, veľkorysá vo svojej láske a dobrote.

Dňa 7. apríla 2013 uplynie 10 rokov, 
keď dotĺklo dobrotivé srdce 

milovanej mamky, babky a prababky 

Anny tirPákovej
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

dcéra Valika s rodinou

Spomienky

Ako tíško žil, tak tíško odišiel. 
Len spomienky zostávajú.
Dňa 18. apríla uplynie rok, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec, dedko 

vlADiSlAv PUlčár
s láskou spomínajú manželka a syn s rodinou

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

Dňa 7. apríla uplynú 3 roky 
od smrti drahého manžela, otca, dedka 

ing. eMilA MichAlovčíkA
spomínajú manželka, dcéry, 

vnúčence a celá rodina

Vďační Bohu, že bol v našom živote a s nádejou, 
že sa stretneme vo večnosti.
Spomíname na 

PAvlA SlivkU
ktorý zomrel pred 10 rokmi.
rodina Slivková

Dňa 4. apríla uplynulo 12 rokov od chvíle, 
kedy nás navždy opustil náš drahý 

jUrAj hAnUščík
S láskou spomíname.

smútiaca rodina

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

o pohár primátora mesta
Mestská liGa v PohYboveJ ZDatnosti 
MestskÝch MateRskÝch ŠkÔl
III. ročník – 4. kolo, 17. 4. 2013, 8.30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

basketbal
1. bk – kac koŠice
Oblastné majstrovstvá mladších žiakov Východ
13. 4. 2013, 9.00 hod. a 10.30 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485
1.bk-D – bk 08 banská bYstRica
I. liga junioriek – 19. kolo 13. 4. 2013, 16.00 hod. 
1.bk-D – bk 08 banská bYstRica
I. liga junioriek – 20. kolo 14. 4. 2013, 10.00 hod. 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843 

bowling
iDea bowlinGová liGa 2013 
6. ročník 12. – 13. kolo, 10. 4. 2013 a 17. 4. 2013 18.00 hod.

Futbal
MFk ZeMPlín – Fk sPiŠská nová ves
I. LSŽ U 15, U 14 – 17. kolo, 6. 4. 2013, 10.00 hod. a 12.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
MFk ZeMPlín – Fk sPiŠská nová ves
I. LS/MD U 19, U 17 – 21. kolo, 13. 4. 2013, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
aFk toPoĽanY – Fk naciná ves
IV. liga dorastu – 17. kolo, 13. 4. 2013, 14.00 hod.
Info: Peter Majvitor, tel. 0904 553 524
MFk ZeMPlín – MFk tatRan liPtovskÝ MikuláŠ
II. liga mužov – 25. kolo, 13. 4. 2013, 17.30 hod. 
MFk ZeMPlín „b“ – Fk haniska
IV. liga mužov Východ – 21. kolo, 14. 4. 2013, 10.30 hod. 
MFk ZeMPlín-MFk snina
III. LS/MD U 18, U 16 – 21. kolo, 14. 4. 2013 10.00 hod. a 12.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
aFk toPoĽanY – tJ DRuŽstevník loŽín
III. B trieda mužov ObFZ – 12. kolo, 14. 4. 2013, 15.30 hod.
Info: Peter Majvitor, tel. 0904 553 524

hádzaná
hk iuventa – tJ háZená Jinřichův hRaDec
WHIL žien-26. kolo, 6. 4. 2013, 18.00 hod.
hk iuventa Jun. – hk seReď
I. liga žien – 14. kolo, 7. 4. 2013, 15.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

silový trojboj
o PoháR PRiMátoRa Mesta
Súťaž O najzdatnejšieho študenta, študentku SŠ
V. ročník, 10. 4. 2013, 8.30 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

stolný tenis
Škst „a“ – Škst sokol voJčice
II. liga mužov Východ – 3. dvojkolo, 7. 4. 2013, 10.00 hod.
Škst „a“ – MŠk vRanov n /t.
II. liga mužov Východ – 13. dvojkolo, 7. 4. 2013, 15.00 hod.
Škst „b“ – so MalÝ kaMenec
III. liga mužov Juh – 21. kolo, 14. 4. 2013, 10.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

volejbal
1. vkM – vk veĽké kaPuŠanY „a“ 
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu – 17. kolo, 7. 4. 2013, 14.00 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

Šach
o PoháR PRiMátoRa Mesta
Šachový turnaj žiakov ZŠ – III. ročník, 16. 4. 2013, 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

turistika
slanské vRchY
6. 4. 2013, Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603
Za históRiou tRebiŠova – cYklo
13. 4. 2013, Info: Ing. Zdeno Šteliar, tel.: 0905 550 243

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám veľký RD v lukratívnej časti Michaloviec 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	Vezmem do prenájmu 2 + 1 zrekonštruovaný byt 
s balkónom. Dlhodobo. Cena do 250 €. Tel.: 0918 255 378

n	Dám do prenájmu pekný 3-izbový byt na Sídlisku SNP.  
Tel.: 0902 430 987, tel.: 0902 077 622

n	Vezmem do prenájmu 2-izbový byt.  
Volať - tel.: 0944 347 132

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	Byliny odstránili hemoroidy a psoriázu. Tel.: 0905 801 108
n	Poviem vám všetko o vašich priateľoch aj nepriateľoch 

a o vašej budúcnosti. Ing. K. Rudanský. Tel.: 0907 177 721

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

Práca
n	Prijmeme vodoinštaláterov, kúrenárov. Práca v SR, ČR 

a Nemecko. Tel.: 0905 633 416

HK Dukla s primátorom mesta
Po úspešnom účinkovaní HK Dukla Michalovce v 1. lige súťažného roč-
níka 2012/2013 prijal hokejistov a funkcionárov klubu primátor mesta. 
Vedľa Viliama Zahorčáka (v strede) stojí vľavo s trofejou za 2. miesto 
kapitán mužstva Richard Šechný.

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

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 12. 4. 2013.
Počet bytov: 4 

Čísla bytov  Adresa                      Poschodie    Bytový dom    Počet izieb   Podl. plocha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30      Ul. obrancov mieru 4   1.     (malometrážny)   1,5        43,91m2

86      Ul. obrancov mieru 4    2.     (malometrážny)   garsónka   28,19m2

87     Ul. obrancov mieru 4   2.      (malometrážny)   garsónka    28,19m2

92     Ul. obrancov mieru 4    3.     (malometrážny)   garsónka    28,19m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 1,70 €/m2.      
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie in-
formácie nájdete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk ale-
bo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova 
Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí 
– JUDr. Vasil Danko.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30poNúka

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

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 12. 4. 2013. 

Počet bytov:  3 
Číslo bytu            Adresa                 Poschodie     Bytový dom     Počet izieb    Podlahová plocha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

17   Ul. 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 nájdete na webovej stránke Mesta Michalovce   
www.michalovce.sk alebo na odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu 
v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kan-
celária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.
Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí 
v komisii bývania.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30


