
Obvodný úrad Michalovce, 
Mesto Michalovce 
a Slovenský zväz 

protifašistických bojovníkov 
vás pozývajú na

Pietny akt 
kladenia 

vencov 
pri príležitosti 68. výročia 
víťazstva nad fašizmom 

7. mája o 11.00 hod. 
na Cintoríne 

Červenej armády Hrádok

Michalovčan
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Dvojtýždenník občanov Michaloviec
Z D A R M A P I A T O K ,  3 .  M Á J  2 0 1 3 

Poslanci v úvode rokovania 
schválili návrhovú komisiu a zo-
brali na vedomie informatívne 
správy o prijatých uzneseniach 
mestskej rady aj o riešení inter-
pelácií z predchádzajúcej schôdze 
mestského parlamentu. Správu 
o výsledkoch kontroly, tentokrát 
zameranej na poplatky za vstup 
do pešej zóny, príjmy z predaja 
pozemkov, bytov a budov a kon-
trolu vybraných bežných a kapi-
tálových výdavkov predkladala 
hlavná kontrolórka Ing. Bobov-
níková.

V ďalšej časti zasadania po-
slanci schválili premenovanie 
časti Ulice močarianskej na 
Ulicu Andreja Šándora. Návrh 
na zmenu názvu bol predložený 
v súvislosti s blížiacimi sa osla-
vami storočnice narodenia toh-
to významného rodáka, kňaza, 
básnika a pedagóga známeho 
pod menom Gorazd Zvonický. 

Hlavným bodom pätnástej 
schôdze mestského zastupiteľ-
stva bol dokument Záverečný 
účet Mesta Michalovce za uply-
nulý rok. Na schválenie MsZ bol 
predložený v súlade so záko-
nom o rozpočtových pravidlách 
v predpísanej štruktúre, vrátane 
hodnotiacej správy k programo-
vému rozpočtu. Vyplýva z neho, 
že za rok 2012 Mesto dosiah-
lo prebytok bežného rozpočtu 

vo výške 2 391 tis. €. V kapitá-
lovom rozpočte bol dosiahnutý 
schodok vo výške 2 747 tis. €. 
Celkové príjmy bežného a ka-
pitálového rozpočtu predstavo-
vali sumu 27 231 tis. €, čo pred-
stavuje 98,54 %-né naplnenie 
upraveného rozpočtu. Výdavky 
bežného a kapitálového rozpoč-
tu boli čerpané vo výške 27 587 
tis. €, čo je 93,81 %-né čerpanie 
upraveného rozpočtu. Schodok 
rozpočtu vo výške 356 tis. € bol 
krytý z príjmových finančných 
operácií, ktoré sú súčasťou roz-
počtu. V zmysle zákona o roz-
počtových pravidlách zostatok 
príjmových finančných operácií, 
ktoré predstavujú prebytok roz-
počtu po vylúčení nevyčerpa-
ných iných zdrojov a zdrojov zo 
ŠR vo výške 860 492 € je navrh-
nutý na rozdelenie do fondov. 
Súčasťou záverečného účtu bola 
aj správa nezávislého audítora 
k účtovnej závierke a k rozpoč-
tovému hospodáreniu Mesta. 

Výročnú správu za rok 2012 
predkladali poslancom na schvá-
lenie aj Technické a záhrad-
nícke služby mesta Michalovce 
a Mestské kultúrne stredisko 
Michalovce. Obidva materiály 
boli schválené.

Balík ekonomických bo-
dov pokračoval prerokovaním 
a schválením druhého rozpočto-

vého opatrenia mesta a zmenou 
rozpočtu technických služieb.

Ďalšími predkladanými ma-
teriálmi na rokovanie poslancov 
boli majetkoprávne záležitosti 
a informácia o prenájme majetku 
vo vlastníctve Mesta. Nasledova-
lo odsúhlasenie spolufinancova-
nia projektu, ktorý pod názvom 
Zvýšenie kvality života seniorov 
v meste Michalovce vzdeláva-
cími aktivitami podalo Mesto 
v rámci Operačného programu 
Vzdelávanie. 

Primátor mesta Viliam Za-
horčák informoval na rokovaní 
zastupiteľstva poslancov o liste, 
ktorý zaslali vlastníci lesných 
pozemkov Biela hora Mestu 
Michalovce. Na rokovaní boli 
zástupcovia majiteľov osobne 
prítomní a so súhlasom poslan-
cov vystúpili so svojim príspev-
kom, v ktorom žiadali mestské 
zastupiteľstvo o prehodnotenie 
predchádzajúcich rozhodnutí 
o zmene Územného plánu mes-
ta. K tejto téme sa rozprúdila 
diskusia v ktorej vystúpili so svo-
jimi poznatkami viacerí poslanci 
aj primátor mesta. Po rozprave 
poslanci opätovne zmenu Územ-
ného plánu mesta v lokalite lesa 
Biela Hora zamietli.

Záver rokovania patril inter-
peláciám poslancov a diskusii.

Ing. Iveta Palečková

Poslanci schválili 
záverečný účet mesta
Plénum mestského zastupiteľstva v michalovciach sa stretlo na svojom 
pätnástom riadnom rokovaní v utorok 23. apríla v zasadačke mestského 
kultúrneho strediska. okrem záverečného účtu mesta za rok 2012 mali na 
rokovanie pripravených ďalších takmer dvadsať bodov.

Subteren 
vás pozýva 
na výstavu 

Mladá slovenská 
grafika 

eXPRiMo 2013

do 27. mája
v galérii Subteren 

nám. osloboditeľov 77

hľadáMe 
dvojníkov

www.michalovce.sk

„Nesanujme sebe, šak ľem raz žijeme“ pod týmto mottom sa niesol 13. ročník jarného jarmoku. Prilákal už 
tradične množstvo návštevníkov. Nakupovali, zabávali sa, hodovali, alebo len tak vnímali atmosféru slnečných 
jarmočných dní. Súťaživí si mohli vyskúšať varenie kotlíkového gulášu, na svoje si prišli milovníci rybolovu, 
jazdeckých pretekov ale aj maratónci a korčuliari.

Živnostníci, pozor!
Podnikatelia, u ktorých bolo do 
31. mája 2010 rozhodnuté o po-
zastavení prevádzkovania živnos-
ti, upravia svoje právne vzťahy v 
súlade s § 
57 ods. 6 do 
troch rokov 
od účinnosti 
tohto zákona 
(t. j. do 31. 
mája 2013), inak im uplynutím 
tejto doby pozastavené živnos-
tenské oprávnenia zanikne. 
V súvislosti s blížiacim sa termí-
nom uplynutia troch rokov (od 1. 
júna 2010 do 1. júna 2013) obozna-

mujeme podnikateľov, u ktorých 
bolo do 31. mája 2010 rozhodnuté 
o pozastavení prevádzkovania živ-
nosti na dlhoročné lehoty, aby si 

upravili svoje 
právne vzťa-
hy v súlade 
s novou práv-
nou úpravou 
do troch ro-

kov od účinnosti živnostenského 
zákona (do 1. júna 2013), inak im 
uplynutím tejto doby pozastavené 
živnostenské oprávnenie zanikne. 

Obvodný úrad Michalovce
Odbor živnostenského podnikania

Michalovce sa stali na tri dni strediskom Mariánskeho kňazského hnutia. Počas uplynulého víkendu 27. až 
29. apríla sa v našom meste uskutočnilo Celoslovenské večeradlo MKH. Pontifikálnu svätú omšu v sobotu 
večer celebroval Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup košickej arcidiecézy. V Kostole Najsvätejšieho 
srdca Ježišovho sa na omši zúčastnil aj primátor mesta Viliam Zahorčák s manželkou.

expozícia vasiľa 
Kohutiča

Galéria Mestského kultúr-
neho strediska v Michalovciach 
sprístupnila v uplynulých dňoch 
výstavu výtvarného pedagóga 
Vasiľa Kohutiča. Autor je peda-
gógom na Zakarpatskej vysokej 
škole. Jeho expozícia je zostave-
ná prevažne z aktov. Tie sú tvo-
rené rôznymi technikami. Od 
ceruzky, uhlíka, až po kombino-
vanú techniku. Predstavovaná 
expozícia má sledovaný zámer, 
ktorým je úsilie autora sústrediť 

pozornosť diváka na jemnosť 
a krehkosť ženy.

Samotná nahota je prezento-
vaná citlivo. Odkrýva podstatu 
a poukazuje na veľmi podstatný 
detail, ktorý patrí k dôstojnosti 
človeka, v tomto prípade ženy. 
Originalitu obrazu umocňujú 
používané techniky a samotná 
jemnosť farieb.

Expozícia V. Kohutiča potrvá 
do 12. mája 2013.

IM

Na otvorení výstavy Vasiľa Kohutiča sa zúčastnil aj podpredseda Košic-
kého samosprávneho kraja Ing. Emil Ďurovčík.

V zasadačke Mestského úradu v Michalovciach sa za účasti primá-
tora mesta Viliama Zahorčáka  uskutočnilo prijatie a zároveň i vy-
hodnotenie IV. ročníka mestskej volejbalovej ligy dospelých O pohár 
primátora mesta Michalovce pre súťažný ročník 2012/2013. Súťaž 
prebiehala dlhodobým spôsobom od októbra 2012 do marca 2013 
v dvoch ligách za účasti desiatich družstiev. Víťazom I. ligy sa stalo 
družstvo Kamoššov, ktorí obhájili minuloročné prvenstvo, víťazom 
II. ligy sa stalo družstvo Štvorky.                                                      nk

§ 80s ods. 3 zákona č. 455/1991 
zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov

technické a záhradnícke 
služby mesta Michalovce 

oznamujú verejnosti, že 
8. mája

bude 
kúPalisko 

zatvoRené



�

Z historického pohľadu je 68 rokov krátkou epizódou. V živote člo-
veka je to už seniorský vek. Mnohé človek zabudne, často už intenzita 
zážitku nefunguje. Udalosti spred rokov už nevníma v kontexte doby, 
v ktorej sa udiali. Hodnotenie udalostí nie je v reáliách vtedajších spo-
ločenských hodnôt. V dnešných mierových podmienkach nie je možné 
precítiť strach o holý život. Vôbec ničím sa nedá vyvolať atmosféra voj-
nového diania so všetkými priamymi i nepriamymi dôsledkami. 

No i napriek tomu ešte žijú medzi nami pamätníci a priami účast-
níci udalostí spred 68 rokov. Vojnové besnenie v nich na celý život zane-
chalo stopu. Stopu v ich mysliach do konca života. Pred ich očami budú 
neustále padlý kamarát, otec, brat. Nikdy nezabudnú na všetky útrapy, 
ktoré do ich života priniesla vojna. Nezabudnú ani na radosť pri jej 
skončení a na možný návrat k životu v mieri a pokoji. 

Pre tých skôr narodených je ôsmy máj dňom sviatočným. Je sviat-
kom radosti zo života. No zároveň je aj pietou nad hrobmi tých, ktorí 
sa mierových čias nedožili. Je mementom nad koreňmi vojnového bes-
nenia a šialenstva. Preto je ôsmy máj nielen sviatkom skončenia druhej 
svetovej vojny v Európe. Je zároveň i dňom víťazstva nad fašizmom. 
Práve fašizmus bol zdrojom nadradenosti jednej rasy nad všetkými. 
Snaha o ovládnutie sveta bola presadzovaná fyzickou likvidáciou 
a podrobením si celého ľudstva. Práve pre tieto tendencie prenášané 
do súčasnosti je ôsmy máj významný. Zvlášť pre súčasníkov je potrebné 
pripomínať si riziká a úskalia demokracie. 

I fašizmus v predvojnovom Nemecku nadobudol silu a priestor 
z krízového prostredia. Odtiaľ bol už len malý krôčik k vyvolaniu te-
roru najprv vo vnútri a potom i navonok. Preto nech nás obete druhej 
svetovej vojny nestrašia, ale nech sú pre nás výstrahou. Výstrahou pred 
podobnými riešeniami spoločenských kríz. 

Uctime si pamiatku padlých v druhej svetovej vojne na pietnom 
mieste na Cintoríne Červenej armády na Hrádku. Venujme tichú spo-
mienku hrdinom. Hrdinom, ktorí spia svoj večný spánok. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

8. máj

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
 22. 4.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 22. 4.  rokovanie so zástupcami VVS, a.s.
 23. 4. účasť na otvorení podujatia Zemplín POP
 23. 4.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 24. 4.  účasť na otvorení súťaže mladých záchranárov
 24. 4. rokovanie so zástupcami televízií Mistral a Zemplín
 24. 4.  prijatie účastníkov mestskej volejbalovej ligy dospelých
 25. 4.  rokovanie so zástupcami organizácie SARIO v Bratislave
 26. 4.  rokovanie s predstaviteľmi hokejových klubov Dukla 
  a Mládež
 27. 4.  účasť na Celoslovenskom večeradle
 27. 4.  stretnutie s účinkujúcimi v divadelnom predstavení Lordi
 29. 4.  rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
 30. 4.  účasť na podujatiach Jarného jarmoku
 1. 5.   odovzdávanie ocenení víťazom súťaže v rybolove
 1. 5.   oceňovanie víťazov jazdeckých pretekov
 1. 5.  dekorovanie víťazov maratónu, polmaratónu a in-line
  maratónu
 2. 5.  zasadnutie regionálnej Rady ZMOS
 3. 5.  porada primátora

z pirka Andriša zo Straňan
Špitaľ. Bars malo z nas ľubi čuc toto slovo. O tim našim starim, 

rozostavjanim, už znaju aj u Papuji – Novej Gvineji. Už roki ňe 
a ňe ho dobudovac. Najnovši mi o dostavjaňu čul novu verziju zos 
našej varošskej teľeviziji. Kec po uvodňich slovoch redaktorka za-
čala bešedu o totej veci zos čľevekom, našim rodakom, co už roki 
šedzi na visokim stolku u Košici, perši mi sebe dumal, reku, paľe po 
teľo rokoch „Mistralu“ prišľi koňečňe z dačim novim – srandovnu 
relaciju. Naš rodak nam daval na znamojs, že še už koňečňe u tej 
veci ľadi pohľi. Našla še firma, pomenoval ju „Svet zdravia (švet 
zdravička)“, co bi naš stari špitaľ chcela dac do poriadku. Ľudze zos 
tej firmi obecuju, že ľepši je hrubu stavbu pavilonu zburac a po-
stavic novi pavilon, jak dobudovac stari. A za meňej peňeži. Naj 
poprobuju, veckaľ bi me jim pripuciľi aj taržňicu, veterinu i Elan.

Sušid Rašpeľ mi nakazoval, žebi mi ňezabul pochvaľic našich au-
tobusovich šoferov za bars prešumňi počin, kec pomohľi techňickim 
službom vispravic tankodrom na našej autobuskoj. Išče kazal, že 
še osobňe pozna zos tim chlopom u Rožňave, co už roki na vlastňi 
nakladi vispravuje u Rožňave dziri na chodňikoch i na drahov – či 
bi nam u ramcu kraja ňeprišol na vipomoc do našoho varoša. Sebe 
dumam, u Rožňave bizovňe toto pitne co u nas – ňepušča ho!

Co še ňestalo, može še stac. Je maj – ľubce še! 
Šicko dobre, mojo rodaci!

rozsievač perál

Pokračovanie – VII. časť
Účinkovanie v Ríme predsta-

vuje bezpochyby najvýznamnejšiu 
kapitolu biografie G. Zvonického. 
Potvrdzuje to množstvo literár-
nych, redakčných, pedagogických 
a organizačných aktivít. Plynutím 
času mu vyšli viaceré knihy ver-
šov, preklady (Petrarca, F.: Cez 
pohľad k srdcu, 1974; Foscolo, U.:
Sonety, 1979 a iné), zbierka esejí 
Keď mlčať nie je zlato (1988)... Do 
taliančiny bola preložená básnic-
ká zbierka Len črepy... Výkriky pri 
invázii. Anno Domini 1968 (Sol-
tanto rovine... Esclamazioni du-
rante I’ invasione. Anno Domini 
1968). Autor sa v nej zamýšľa nad 
traumatickým 21. augustom 1968 
a jeho dôsledkami. Aby svoj poli-
tický protest vyjadril čo najexpre-

sívnejšie, upustil od osvedčenej 
aplikácie klasického viazaného 
verša (sonetu) a rozhodol sa pre 
spontánny prúd jednoznačných 
slovných výpovedí. G. Zvonický 
je ďalším z početného radu slo-
venských básnikov, ktorí otvorene 
a rezolútne odmietli surový zásah 
do slobodnejšie sa vyvíjajúcich 
pomerov v našej vlasti.

Zvonického exilová poézia je 
neštylizovaným odrazom kresťan-
ských hodnôt a vrúcneho vzťahu 
k rodnej domovine. To sú dva zá-
kladné piliere jeho tvorby, optikou 
ktorých reaguje na viacvrstvové im-
pulzy svojej doby. Najprenikavejšie 
pôsobia duchovné reflexie, umoc-
nené tvorivým hľadaním východísk 
oslobodenia človeka z područia 
hmotných statkov a ateizmu. 

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.

mUDr. FrantišeK zitricKý:
2. Na základe žiadosti obyvateľov bývajúcich na Ulici Masarykovej 
a na základe množiacich sa kolízií na tejto ceste, neraz aj s tragickým 
koncom, zaregistroval som podnet na zváženie inštalácie retarderov 
aspoň na ohraničenie kritického úseku - napojenia Ulice prof. Hlavá-
ča a Ul. A. Kmeťa na Ul. Masarykovu.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, 
životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ Michalovce:
Mesto vyzvalo cestný správny orgán Obvodný úrad pre CD a PK Mi-
chalovce a správcu – Správu ciest KSK k možnosti zvýšenia bezpečnosti 
na uvedenom úseku.
Zatiaľ bez odpovede. 

Ing. JozeF BoBíK:
V Michalovciach už dlhodobo dvakrát do roka, pred jarným a jesen-
ným upratovaním, TaZS rozmiestňujú veľkoobjemové kontajnery 
(VOK) na objemný odpad. Pre občanov je to veľká pomoc. VOK sú 
dlhodobo umiestňované na tradičných miestach. Do minulej jesene 
k ním patrila aj Agátová ulica. Pre zmenu vlastníka pozemku už nie je 
možné umiestnenie VOK na Agátovej ulici. VOK na Kmeťovej a Ga-
garinovej ulici sú pre občanov Tehelného poľa a priľahlých ulíc príliš 
ďaleko. Preto žiadam o určenie nového miesta pre VOK v lokalite Te-
helné pole. Som presvedčený, že týmto riešením pomôžeme občanom 
a zároveň predídeme vzniku nepovolených skládok odpadu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Na uloženie veľkoobjemového kontajnera bolo určené miesto vľavo od kon-
ca Tehliarskej ulice, v neobývanej časti lokality. 

pokračovanie v ďalšom čísle

Táto aktivita je projektom, 
ktorý sa organizuje v rámci Slo-
venska. Heslom projektu je citát 
od básnika Milana Rúfusa: „Aby 
deti otcov mali, aby mali mamy.“ 
Záštitu nad podujatím prevzal 
aj v tomto roku primátor mesta 
Viliam Zahorčák a spoluprácu 
prisľúbili tiež inštitúcie mesta, 
ktorými sú školy na území mesta, 
hasiči a polícia. Aj keď toto podu-
jatie organizuje klub kresťanských 
pedagógov, je dôležité podot-
knúť, že tu nepôjde o zameranie 
pozornosti na kresťanskú rodinu, 
ale na rodinu vo všeobecnosti. 
Je treba pripustiť, že rodina ako 
spoločenstvo sa ocitla v kríze. 
Viac ako kedykoľvek pred tým 
sa do popredia tlačí egoizmus. 
Vytráca sa tak dôležitý fenomén, 

akým je prevzatie zodpovednosti 
za vzťah v manželstve, za výcho-
vu detí a v konečnom dôsledku 
za život, ktorý máme vo svojich 
rukách. Možno sa nám to nezdá, 
ale v prevzatí zodpovednosti sa 
odráža sloboda. Toto chystané 
podujatie nechce nič vnucovať, 
ale chce upozorniť na dôležitosť 
rodiny pred partnerstvom, ktoré 
už nadobúda u nás konkrétnu 
podobu a je len zdanlivo tou jed-
noduchšou cestou.

Pre všetkých zúčastnených 
je pripravený bohatý program, 
ktorý sa začne o 12.30 hod. svä-
tou omšou v rímskokatolíckom 
kostole a od 14. hod. bude po-
kračovať na hlavnej tribúne na 
Námestí osloboditeľov.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Deň rodiny
18. máj bude dňom, keď sa v našom meste 
uskutoční v poradí druhý ročník Dňa rodiny. 

v areáli vojenskej 
zotavovne na 
zemplínskej šírave 
sa 24. apríla konalo 
okresné kolo súťaže 
mladých záchranárov, 
ktoré  zorganizoval 
obvodný úrad odbor 
co a Kr.

Sily a vedomosti si zmerali žia-
ci základných škôl vo veku od 10 
do 15 rokov z okresu Michalovce. 
Súťažili 4-členné družstvá žiakov 
v zložení dve dievčatá a dvaja 
chlapci. Súťažiaci na trati dlhej cca 
1,5 km absolvovali jednotlivé sú-
ťažné disciplíny: streľba zo vzdu-
chovej pušky, evakuačná batožina, 
zdravotná príprava, vedomostný 

test, hasenie malých požiarov, 
rozoznávanie varovných signálov, 
použitie ochrannej masky a orien-
tácia v teréne. Víťazné družstvo, 
ktorým sa stala ZŠ Vinné, bude 
náš okres reprezentovať na kraj-
skom kole súťaže v Košiciach.

Veľké poďakovanie patrí 
všetkým učiteľom, ktorí žiakov 
na súťaž pripravili a pochopi-
li, že je dôležité, aby sa deti čo 
najlepšie pripravili na ochranu 
v ťažkých situáciách. Ďakujeme 
aj sponzorom – spoločnosti Syrá-
reň Bel a Generali poisťovni, a.s., 
ktorí prispeli cenami pre jednot-
livé družstvá. Súťažiacich prišli 
pozdraviť aj poslankyňa NR SR 
Ľubica Rošková, primátor mesta 
Viliam Zahorčák, riaditeľ HaZZ  
Matrin Tejgy a okresný riaditeľ 
PZ Juraj Leško.

PhDr. Jana Cibereová

súťaž mladých záchranárov

zvieratká na adopciu
Balík 

 

je mladý psík, veľmi hravý 
a energický, priateľský k ľu-
ďom aj k iným psíkom. Keďže 
vie aj dobre zaštekať, je Balík 
ideálny na dvor rodinného 
domu. Je odčervený, očkova-
ný, čipovaný a kastrovaný. 
Kontakt: 0908 330 792

Zlatý pes ďakuje
Členovia O.Z. ZLATÝ PES srdečne ďakujú všetkým podporovateľom, 
priaznivcom a sympatizantom. V minulých dňoch predsedníčka O.Z. odo-
vzdala formou daru vodiaceho psíka Enji nevidiacej 22-ročnej slečne Janke 
J. z Liptovskej Tepličky. Fenka Labradorského retrívera je 2,5-ročná, vycho-
vaná a vycvičená bola členmi združenia. Veterinárnu starostlivosť, krmivo 
a výcvik bol financovaný formou darov, verejných zbierok a z 2 % daní 
za rok 2011. Výcvik Enji zabezpečovala bez nároku na odmenu J. Margo-
vá. Bez pomoci všetkých zainteresovaných by sme nemohli psíka vycvičiť 
a bezplatne odovzdať. To sa podarilo vďaka vám, vážení Michalovčania, 
ktorí ste túto činnosť podporili. Vďaka patrí aj zástupcom Mesta Michalov-
ce, ktorí pre túto činnosť v našom meste vytvorili veľmi priaznivé podmien-
ky v rámci VZN. Naša činnosť pokračuje ďalej. Vo výchove máme nové 
šteniatko zlatého retrívera – Ryu. Možno sa z nej raz stane ďalší vodiaci 
psík, ktorý pomôže zmierniť následky zrakového znevýhodnenia ďalšiemu 
človeku. Novej majiteľke želáme veľa šťastne nachodených kilometrov.  

V priestoroch Klubu dôchod-
cov na Ul. obrancov mieru v Mi-
chalovciach sa 19. apríla konala 
výročná členská schôdza nezis-
kovej organizácie – Združenia 
vojnových poškodencov, invali-
dov a ich sympatizantov.

Na schôdzi sa zúčastnili aj 
vzácni hostia – Dr. Ľubica Roško-
vá, poslankyňa NR SR, primátor 
mesta Viliam Zahorčák, predseda 
ústredného výboru ZVIP Košice 
doc. Buleca, za zväz protifašistic-
kých bojovníkov P. Šaranič. Pred-
seda združenia Ján Kundrát v pred-

nesenej správe zhodnotil celkovú 
činnosť združenia, jeho aktivity 
a zároveň pripomenul dlhoročnú 
históriu organizácie, siahajúcu do 
dôb po prvej svetovej vojne.

Prítomní v diskusii kladne hod-
notili činnosť združenia, najmä ak-
tívnu účasť členov pri významných 
spoločenských akciách v meste Mi-
chalovce, ako aj ozdravné a rehabi-
litačné pobyty. Vyjadrili poďakova-
nie mestu Michalovce za finančné 
príspevky, aj vďaka ktorým bolo 
možné zabezpečiť tieto aktivity.

Ján Kundrát

výročná členská schôdza

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, odbor sociálnych vecí, 
oznamuje občanom mesta, že od 26. 4. 2013 
začal realizovať 
PRIESKUM SPoKojnoStI 
s poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby
Dotazníky na prieskum si môžu občania vyzdvihnúť v budove 
A (turistická informačná kancelária), v budove B (odbor 
sociálnych vecí) mestského úradu a v denných centrách (kluby 
dôchodcov), kde zároveň môžu vyplnené dotazníky odovzdať.

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

1.  Časť pozemku p. č. 9459, k. ú. Michalovce o výmere 6 m2, za účelom výlohy 
predávaného tovaru pri predajnom stánku ovocie a zelenina na Námestí oslo-
boditeľov v Michalovciach. 

2.  Časť pozemku p. č. 803, k. ú. Michalovce o výmere 30 m2, za účelom zriadenia 
letnej terasy pri objekte Zlatý býk na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. 

3.  Časť pozemku p. č. 1335/1, k. ú. Stráňany  do výmery 30 m2, za účelom vytvore-
nia 2 parkovacích miest pre verejnosť v priestore medzi ulicami Nad Laborcom 
a Školskou, ktoré vybuduje nájomca na vlastné náklady a budú slúžiť pre verej-
né parkovanie bez vyberania poplatku. 

4.  Časť pozemku p. č. 2883, k. ú. Michalovce do výmery 10 m2, za účelom zriade-
nia letnej terasy pri predajnom stánku na nároží ulíc Markušova a prof. Hlaváča 
v Michalovciach.

5.  Časť pozemku p. č. 3028, k. ú. Michalovce do výmery 50 m2, ktorý sa nachá-
dza na Ulici Štefánikovej v Michalovciach, za účelom vybudovania parkovacích 
miest. 

6. Časť pozemku p. č. 2976, k. ú. Michalovce o výmere 4 m2, za účelom výlohy pre-
dávaného tovaru pred predajňou kvety na Ul. prof. Hlaváča v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmot-
noprávnej lehote, do 20. mája 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
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dva týždne v kultúre...

Bodovali so snehulienkou
„Dávno, pradávno, vo veľkom 

zámku, žil kráľ s prekrásnou krá-
ľovnou. Mali dcérku, ktorú na-
zvali Snehulienka, lebo jej pleť 
bola biela ako sneh, pery červené 
ako krv a vlasy čierne ako noc.“

Takto sa začína rozprávkový 
príbeh o Snehulienke a siedmich 
trpaslíkoch, ktorý sa rozhod-
li divadelne spracovať učiteľky 
anglického jazyka na Cirkevnej 
základnej škole sv. Michala v Mi-
chalovciach. Žiaci 5. a 6. roční-
ka sa s týmto predstavením pod 
vedením Mgr. M. Dzurjaninovej 

a Mgr. J. Romanyszynovej 11. aprí-
la zúčastnili krajského finále súťaže 
Jazykový kvet – Language flower. 
V Košiciach mladí herci neskla-
mali a v silnej konkurencii obsadi-
li v kategórii 2AJ dráma 2. miesto. 
Úspešne reprezentovali nielen svo-
ju školu, ale aj náš okres. Aj takáto 
forma zážitkového vyučovania 
anglického jazyka je prínosom pre 
rozvoj cudzojazyčnej gramotnosti 
našich žiakov a oprávnenosti vy-
učovania anglického jazyka od 1. 
ročníka na CZŠ sv. Michala. 

PK ANJ

Maturitná kvapka krvi 
Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach 
sa zapojili do dobrovoľného darovania krvi v rámci akcie Maturitná 
kvapka krvi, a to pod vedením Ing.B. Palčovičovej, ktorá vedie na škole 
zdravotnícky krúžok. Akcia sa uskutočnila v priestoroch SČK v Micha-
lovciach, kde bola zriadená mobilná stanica odberu. Prihlásilo sa 26 
dobrovoľníkov - maturantov. Keďže študenti prešli prísnymi vstupný-
mi prehliadkami, nie všetci sa odberu mohli zúčastniť. Dôvodmi boli 
napríklad nedoliečené ochorenia, nízky alebo vysoký krvný tlak, nízka 
hodnota hemoglobínu v krvi a pod. Tak mali študenti možnosť zistiť aj 
svoj momentálny zdravotný stav. Veľmi si vážime, že mladí ľudia, keď 
doba prináša aj svoju obrátenú tvár, majú v sebe vypestovaný pocit spo-
lupatričnosti, a hlavne ochoty pomôcť. Ako na záver povedali: “Nikdy 
nevieme, čo nás v živote čaká..., možno aj my raz budeme potrebovať 
túto vzácnu tekutinu.” Táto akcia,ako aj Valentínska kvapka krvi, sa 
rokmi stala pre nás tradíciou a výzvou v ktorej hodláme pokračovať!

PaedDr. Eva Pažinková

Krajské kolo 
Geografickej olympiády

V centre voľného času DO-
MINO v Košiciach sa uskutoč-
nilo v apríli krajské kolo Geo-
grafickej olympiády. V tom-
to školskom roku to bol jej 
21. ročník pre základné školy. 
V krajskom kole si zmeralo sily 
spolu 117 žiakov v štyroch kate-
góriách od 6. po 9. ročník. Náš 
okres Michalovce zastupovalo 
11 najúspešnejších žiakov z ob-
vodného kola. 

V prvej časti súťaže žiaci vyp-
racovali písomný teoretický test 
bez atlasu, zložený z učiva geo-
grafie a monotematickej oblasti 
Obyvateľstvo na Zemi. V ďalšej 
praktickej časti  riešili úlohy za-
merané na zručnosť práce s at-
lasom a mapou a na orientáciu 
v teréne s použitím pomôcok.

Žiaci nášho okresu boli v tom-
to ročníku mimoriadne úspešní 
a obsadili tieto popredné miesta:
•  v kategórii H (6. ročník) ob-

sadila 1. miesto Daniela Dan-
čejová zo ZŠ P.O. Hviezdosla-
va vo Veľkých Kapušinoch, 
3. miesto Laura Korinková 
z CZŠ sv. Michala v Micha-
lovciach

•  v kategórii G (7. ročník) sa 
umiestnil na 4. mieste Samuel 
Kincel zo ZŠ J. Švermu v Mi-
chalovciach

•  v kategórii F (8. ročník) bol 
na 11. mieste Matúš Vaľko zo 
ZŠ Okružná v Michalovciach

•  v kategórii E (9. ročník) sa 
na 3. mieste umiestnil Domi-
nik Ferko zo ZŠ Strážske a na 
5. mieste Iveta Bálintová zo ZŠ 
P. Horova v Michalovciach.
Úspešným riešiteľom Geogra-

fickej olympiády ďakujeme za 
príkladnú prípravu na obvodnú 
a krajskú súťaž a zároveň vzornú 
reprezentáciu svojej školy a náš-
ho okresu.

Mgr. Mária Sibalová

Pozerajte našimi očami
Pod týmto názvom 
sa niesol výchovný 
program pre žiakov 
zš t. J. moussona 
16. apríla v dramaturgii 
občianskeho združenia 
amBrelo z Kútov.

Trojica mladých nevidiacich 
ľudí, sršiaca humorom a optimiz-
mom, ukázala a vysvetlila žiakom, 
ako je to v ich čierno-bielom živote. 
Žiacke obecenstvo si hneď v úvode 
získali piesňou z ich vlastnej tvor-
by, melódiou blízkou ich vkusu.

Priblížiť sa deťom sa účinku-
júcim vynikajúco podarilo cez 
názorné humorné ukážky. Žiaci- 
dobrovoľníci si vyskúšali chôdzu 
so zaviazanými očami s bielou 
palicou cez rôzne prekážky, obo-
známili sa s písaním na stroji pre 

nevidiacich a s bežnými pomôc-
kami pre nevidiacich. Zo športo-
vých aktivít postihnutých sa naj-
mä chlapcom páčila loptová hra 
goalball, pri ktorej lopta podobná 
basketbalke naplnená rolničkami 
sa musí iba kotúľať po zemi.

Zlatým klincom dopoludňaj-
šieho takmer 100-minútového 

programu bola ukážka práce 
perfektného vodiaceho psa AR-
KUSA v sprievode nevidiaceho 
Juraja. Tento mladý chalan žije 
svoj život naplno, aj keď s veľkým 
hendikepom. Dokázal to, čo zdra-
vý človek nevie pochopiť – v lete 
absolvoval horolezecký výstup 
na najvyššiu horu Európy Mont 
Blanc, zúčastňuje sa cyklistic-
kých pretekov a dokonca vyučuje 
náboženskú výchovu. Čierny hu-
ňatý labrador bol obdivovaný aj 
láskaný malými i veľkými. 

mestské kultúrne stredisko
lásKa aKo záKlaDný Prameň Života a harmónie v nás
prednáška Bc. Edity Jónyovej
10. 5. o 17.00 hod., malá sála MsKS
DŽina, Pošli ďalšieho 
Divadlo pri fontáne uvádza derniéru hry
14. 5. o 17.00 hod., veľká sála MsKS
la Gioia
koncert populárneho speváckeho tria
15. 5. o 19.00 hod., veľká sála MsKS
Battle – súBoJ KaPiel
2. ročník hudobnej súťaže
17. 5. o 17.00 hod., tribúna pri MsÚ

výstavy
Ján Kováč – PrecháDzKa mysľoU (maľba)
13. – 31. 5., malá galéria MsKS

Program kina centrum
3. 5. piatok o 19.30 hod. 3D
4. – 5. 5. sobota, nedeľa o 17.00 hod. 3D
4. – 7. 5. sobota, nedeľa, pondelok, utorok o 19.30 hod. 2D
iron man 3
akčné sci-fi 2013
Vstupné: 3D – 6 €, 2D – 4 €, v pondelok: 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

9. 5. štvrtok o 19.30 hod.
10. 5. piatok o 19.30 hod.
11. 5. sobota o 19.30 hod.
12. 5. nedeľa o 18.00 hod.
veľKá svaDBa
komédia 2013
Vstupné: 4 € študent: 3,50€ USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

11. 5. sobota o 17.30 hod.
12. 5. nedeľa o 16.00 hod.
KrúDovci v 3D  3D
animovaná komédia 2013
Vstupné: 5 € USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing 

11. 5. sobota o 21.15 hod.
hostiteľ 2013
Vstupné: 2,70 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

12. 5. nedeľa o 20.00 hod.
13. – 14. 5. pondelok, utorok o 19.30 hod.
na cUDzí účet  Premiéra
krimi, komédia 2013
Vstupné: 4 € študent: 3,50€ USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

13. 5. pondelok o 18.00 hod.
šmeJDi Premiéra
dokumentárny 2013
Vstupné: 3 € ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

16. – 18. 5. štvrtok, piatok, sobota o 19.30 hod. 3D
19. – 20. 5. nedeľa, pondelok o 19.30 hod. 2D
veľKý GatsBy  
romantický, dráma 2013
Vstupné: 6 € (3D), 4 € (2D) USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

vítame medzi nami našich najmenších:

Kristína Banyászová

Ema Lukáčová

michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Marek Paradič 
a Lucia Jencová

Ján Baláž
a Mária Pazičová

Mgr. Marek Tomáš
a Mgr. Ingrida Krišťáková

Peter Časár
a Gabriela Balogová

Poďakovanie
Úprimné poďakovanie vyslovujem infekčnému 

oddeleniu NsP Š. Kukuru Michalovce. 
Ďakujem primárovi MUDr. Š. Zambovi 

a jeho celému kolektívu 
za ich profesionálny prístup počas mojej 

hospitalizácie a taktiež za ich ľudskosť a lásku, 
s akou sa venujú pacientom.
vďačná pacientka Lukáčová

Chcem sa poďakovať NsP Š. Kukuru, 
ortopedické oddelenie 
primárovi MUDr. F. Farkašovi, 
zástupcovi primára MUDr. J. Šoltýsovi 
a celému kolektívu za príkladnú starostlivosť. 
Zároveň ďakujem MUDr. T. Prunymu 
a sestričke I. Šoganovej 
za obetavý prístup počas mojich návštev.
pacient Jozef Palinský

Pre – De – ta
Základná škola nám dala 

šancu nielen na vzdelanie, ale aj 
na všestranný rozvoj našej osob-
nosti. V rámci mimoškolských 
aktivít jedni si utužovali um, 
iní svoje zručnosti a ďalší svoj 
talent. O tom by sme vedeli roz-
právať my, bývalé žiačky zo ZŠ T. 
J. Moussona – ešte aktívne člen-
ky súboru SLNIEČKO – dnes 
stredoškoláčky. 

Tanec milujeme od detstva. 
Patríme medzi najstaršie taneč-
nice súboru. Mladším aj malič-
kým sme príkladom – slovom 
povzbudzujeme, nôžkou nacvi-
čujeme a úsmevom rozveseľuje-
me. Saška, Lucka, Nika, Mirka, 
Zuzka, Lenka, Dominika, Miška 

a ďalšie dievčatá sme sa zúčast-
nili 13. apríla celoslovenskej ta-
nečnej súťaže PRE – DE – TA pre 
ZUŠ, súkromné ZUŠ a konzer-
vatóriá. Z Košíc sme si priniesli 
1. miesto v kategórii SHOW 
MLÁDEŽ. Naším zámerom, 
ktorý sa formoval už dávnejšie, 
je vyjadriť vďaku a úctu vedeniu 
ZŠ T. J. Moussona v Michalov-
ciach za skvelú možnosť tanco-
vať v Slniečku. Aj keď nie sme už 
žiačkami tejto školy, slniečkarmi 
ostaneme aj naďalej a budeme 
šíriť jej dobré meno. Ďakujeme 
aj našej obetavej vedúcej súboru 
Mgr. Gombitovej za jej láskavý 
prístup a otvorené srdce.

Tanečnice zo Slniečka

sme zelení 
a sme na to hrdí

Projekt Zelené školy patrí 
medzi to najlepšie, čo na Slo-
vensku vo sfére starostlivosti 
o životné prostredie máme. Do 
tohto projektu je zapojených 
250 základných a materských 
škôl a 91 z nich je držiteľom ti-
tulu a vlajky. Materská škola na 
Školskej ulici k nim patrí. V Mi-
chalovciach je to ešte ZŠ T. J. 
Moussona. 

Pri príležitosti Dňa Zeme 
v MŠ organizujú týždeň tvorby 
a ochrany životného prostredia. 
Aj v tomto roku v týždni od 22. 
do 26. apríla mala škôlka viac 
než inokedy aktivity zamerané 
na realizáciu úloh Zelenej školy. 
Deti sa oboznamovali s témou 
ochrany prírody a náhodným 
okoloidúcim rozdávali zelené 
papierové postavičky – symbol 
ochrany našej planéty. Spolu 
s odborníkmi z OÚ ŽP v Micha-
lovciach sa deti boli pozrieť na 
skládku tuhého komunálneho 
odpadu v Žabanoch aj na trie-

dičku odpadu na Ulici lastomír-
kej. Upravili dvor – ekohliadka 
vytvorená z detí vyzbierala od-
padky, upravili záhony liečivých 
bylín, za aktívnej pomoci rodi-
čov aj náučný chodník a okolie 
jazierka, posadili nové strom-
čeky a okrasné kríky. Svoje po-
znatky si predškoláci doplnili na 
besede s Ing. Pristášovou a Ing. 
Sabovou a nové poznatky, kto-
ré počas celého týždňa získali 
– preniesli do svojich kresieb na 
chodník a pripravené panely. 

Poďakovanie 151 detí z MŠ 
za pomoc pri týchto aktivitách 
patrí Ing. Pristášovej a Sabovej, 
Ing. Krišovi a Ing. Muchovej 
z TaZS mesta Michalovce, ale aj 
poslancom MsZ MUDr. Mako-
husovi a Ing. Dlugošovi a našim 
rodičom z triedy č. 6 pani Ba-
binčákovej, Demčákovi a Vet-
recinovi a tiež koordinátorkám 
Zelenej školy učiteľkám Renátke 
Juhásovej a Vierke Boženkovej. 

Anka Berdáková

TaZS oznamujú záujemcom o predajné miesta 
v tržnici na Ul. športovej a na trhoviskách v meste 
na Ul. špitálskej, moskovskej a Nad Laborcom, 
že sa 10. mája 2013 o 12.00 hod. uskutoční 
dražba predajných miest 
pre predaj priemyselného tovaru 

10. mája 2013 o 13.00 hod. sa uskutoční 
dražba predajných miest na tržnici 
a trhoviskách na predaj zeleniny, 
ovocia, kvetov a drevín 
v zasadačke TaZS, Partizánska 55, Michalovce.
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malý oznamovateľ...

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

Mária Pristášová, 88-ročná
Mikuláš Seman, 71-ročný
Miroslav Demko, 65-ročný
Miroslav Veligdan, 51-ročný

Vladimír Vološ, 61-ročný
Mária Adamečková, 78-ročný

Margita Klepancová, 86-ročná

Dňa 30. apríla 2013 uplynulo 15 rokov 
od smrti 

JánA KertiSA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
spomína manželka, dcéra Jana, syn Vladimír 
a vnuk Vladimír

V týchto dňoch uplynie rok, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 

otec a dedko

MiCHAL tOMKO
Kto ste ho poznali, 

venujte mu s nami tichu spomienku.
smútiaca rodina

Spomienky

atletika
oKresné Kolo v atletiKe streDných šKôl
9. 5. 2013, 9.00 hod.
Info: Mgr. Peter Piskay, tel.: 0918 751 092

Futbal
mFK zemPlín – Fo šPort PoDBrezová
II. liga mužov – 29. kolo, 4. 5. 2013, 16.30 hod
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
aFK toPoľany – FK Beša
III. B trieda mužov - 15. kolo,  5. 5. 2013, 16.30 hod.
Info: Peter Majvitor, tel. 0904 553 524
tJ soKol močariansKa – mFK veľKé KaPUšany „c“
II. B trieda mužov ObFZ – 20. kolo, 5. 5. 2013, 16.30 hod.
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114
mFK zemPlín – mFK Partizán BarDeJov
I. LSŽ U 15, U 14-22. kolo, 9. 5. 2013, 12.00 hod. a 14.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
mFK zemPlín – mFK DUKla BansKá Bystrica
I. LS/MD U 19, U 17 – 25. kolo, 11. 5. 2013, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
aFK toPoľany – tJ DrUŽstevníK čičarovce
IV. liga dorastu – 21. kolo, 11. 5. 2013, 14.00 hod.
Info: Peter Majvitor, tel.: 0904 553 524
mFK zemPlín – mFK Partizán BarDeJov
I. LSŽ U 12, U 13-21. kolo, 12. 5. 2013, 9.00 hod. a 10.45 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
mFK zemPlín „B“ – mFK stará ľUBovňa
IV. liga Východ – 25. kolo, 12. 5. 2013, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
aFK toPoľany – Fc rUsKá
III. B. trieda mužov ObFZ -16. kolo, 12. 5. 2013, 16.30 hod.
Info: Peter Majvitor, tel. 0904 553 524

hádzaná
hc winlanD – sPorta hlohovec
Tipos extraliga mužov, 3. 5. 2013, 18.00 hod
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 
hK iUventa – hK slovan DUslo šaľa
Prípadný 5. národný finálový zápas o titul majstra Slovenska, 
8. 5. 2013, 17.30 hod. 
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219
hc winlanD – šKP Bratislava
Tipos extraliga mužov, 10. 5. 2013, 18.00 hod
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 

volejbal
3. ročníK voleJBalového tUrnaJa Žien
10. 5. 2013, 14.00 hod., Info: Mgr. Peter Piskay, tel.: 0918 751 092

turistika
na BicyKli Po zemPlíne
20. ročník, 4. 5. 2013
laBorecKá vrchovina
11. 5. 2013, Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603
senné ryBníKy – cyKlo
11. 5. 2013, Info: Ing. Zdeno Šteliar, tel. : 0905 550 243
PoPriečny – vetrová sKala
12. 5. 2013, Info: Ing. Zdeno Šteliar, tel.: 0905 550 243

Dňa 18. apríla uplynul rok od chvíle, 
kedy nás navždy opustila naša drahá 

VALériA KLiMKOVá
S láskou spomíname.
smútiaca dcéra a vnúčatá s rodinami

Dňa 30. apríla 2013 uplynulo 15 rokov, 
čo nás zanechal rodák - Michalovčan 

JOzef MišKOVič
Kto ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku.
spomína syn Kristián

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať, 
sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 10. mája uplynie rok, 
čo nás navždy opustil milovaný 

JOzef HerCiK
s láskou spomínajú manželka, deti, 
vnúčatá a pravnučka

Veľa trpel, chcel ešte žiť, ale prišla chvíľa, 
keď musel do večnosti odísť.

Dňa 7. mája uplynie rok od smrti milovaného 
tatka, dedka, pradedka 

OSKArA DubSKéHO
Kto ste ho poznali a mali radi, 

venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Žiarila z Teba láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do konca života.
Dňa 30. apríla 2013 uplynulo 5 rokov, 
čo nás opustila najdrahšia mamka a babka 

JúLiA PLišKOVá 
s láskou spomína dcéra a syn s rodinami

Odišli, ale navždy zostanú v srdciach tých, 
čo ich milovali. 

Dňa 24. apríla uplynul 1 rok od smrti 
mamky, babky, prababky 

Márie OLexOVeJ 

Dňa 16. apríla uplynulo 9 rokov 
od smrti otca a dedka 

JOzefA OLexu
spomínajú dcéry Marta a Alena 
s rodinou

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

n	Predám garsónku na Stráňanoch. Tel.: 0949 844 701

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	Predám Škodu 120L so ŠPZ, TK a EK. Lacno.  
Tel.: 0907 534 726

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 opuch nôh Tel.: 0905 801 108
n	Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov. 

Tel.: 0907 534 726
n	Odstúpim alebo dám do prenájmu bufet s občerstvením 

– Zemplínska šírava, stredisko Kamenec. Tel.: 0915 960 365
n	Kúpim sústružnícke a frézarské plátky. Tel.: 0908 363 292
n	VERA – nábytok, vzorková predajňa, Štefánikova 8 (pri 

pošte) – ponúka 10 % zľavu na vystavený nábytok. Naše heslo: 
Internetové ceny a ešte zľava? Paráda !!! Tel.: 0948 430 224

n	Predám zrekonštruovanú unimobunku 7,5 m x 3 m vhodnú 
na rekreačné účely. Vybavenie: 4 x posteľ, kuchynská lavica, 
stôl, kuchynská linka, chladnička, plynový sporák na bombu, 
sprchovací kút , ohrievač na vodu, elektrické rozvody AV na 
prívod vody. Cena dohodou (bez pozemku). Treba vidieť. 
Miesto: Zemplínska šírava – Hôrka.  
Tel.: 0905 799 096, tel.: 0905 799 095

n	Natriete okná, vrátane odstránenia starých náterov?  
Tel.: 0915 311 758

služby
n	Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod. 

Iba víkendy. Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992
n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu 

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

Práca
n	Firma Silometal, spol. s. r. o., Kollárova 4, 078 01 Sečovce 

hľadá pracovníkov na HPP alebo živnosť na tieto pozície: 
Ing. informatik na elektronické spracovanie dát, Ing. strojár 
– vedúci výroby, Ing. pre procesné plánovanie – absolvent 
zvárací inžinier alebo zvárací technológ, dvoch referentov 
nákupu oceľových konštrukcií, referent na útvar kvality, 
pracovník/pracovníčka vo finančnej učtárni. Požiadavky 
na zamestnancov: ukončené VŠ príslušného smeru, aktívna 
znalosť nemeckého jazyka. Sme firma so strojárenským 
zameraním. Žiadosť spolu s profesijným životopisom 
v nemeckom a slovenskom jazyku zasielajte: e-mailom: 
sekretariat@silometal.sk alebo písomne na adresu firmy.  
Tel.: 056 6670 111

n	Hľadám prácu ako masér – dôchodca. Klasická masáž.  
Tel.: 0915 960 365

Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
miloval život a všetkých nás.

Dňa 5. mája 2013 uplynie rok, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedo

Ján KuDLáč
S úctou a smútkom v srdci spomínajú 

manželka Mária, 
dcéra Valika a syn Igor s rodinami

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

PreNAjAť PriAMyM PreNÁjMoM
I. za účelom predĺženia doby nájmu, nebytové priestory nachádzajúce sa v objek-
te na: Ul. J. Kollára č. 2 v Michalovciach (Obchodné priestory Domu smútku)
II. za účelom prenájmu, na dobu neurčitú, nebytové priestory na Nám. oslobodi-
teľov č. 10 v Michalovciach 

Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 
do 20. mája 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na interne-
tovej stránke www.michalovce.sk.
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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. 266, zo dňa 23. 4. 2013

oDPreDAť PriAMyM PreDAjoM
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):

A)  pozemok p. C-KN č. 105/2 o výmere 145 m2, v k. ú. Michalovce,
B)  novovytvorený pozemok p. C-KN č. 4471/119 o výmere 44 m2, v k. ú. Michalov-

ce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-4/2013, zo dňa 
26. 2. 2013,

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 20. mája 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
Informácie získate aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Kukolos.
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vyHLASuje
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalov-
ciach č. 266, zo dňa 23. 4. 2013.

oBCHoDNÚ verejNÚ SÚťAŽ
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce 
(predmet odpredaja):

A)  novovytvorené pozemky p. C-KN č. 5309/5 o výmere 1164 m2 a p. C-KN č. 
5295/5 o výmere 135 m2, v k. ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometric-
kého plánu č. 14328810-6/2013, zo dňa 28.2.2013,

B)  novovytvorené pozemky p. C-KN č. 682/72 o výmere 144 m2, č. 682/73 o vý-
mere 23 m2, č. 682/74 o výmere 21 m2, č. 682/75 o výmere 21 m2, č. 682/76 
o výmere 21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78 o výmere 23 m2, č. 682/79 
o výmere 21 m2, č. 682/80 o výmere 21 m2, č. 682/81 o výmere 21 m2 a č. 682/82 
o výmere 23 m2, v k. ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu 
č. 14328810-42/2012, zo dňa 28. 9. 201,

C)  bytový dom „I“, č. súp. 1884, nachádzajúci sa na parcele p. C-KN č. 2970, vedený 
na LV č. 10439 v k.ú. Michalovce, vrátane pozemku zastavaného bytovým domom.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 20. mája 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
Informácie získate aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Kukolos.
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