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Aká bola Noc literatúry
v našom meste
Noc literatúry je jednodňovým sviatkom európskej literatúry. V roku
2013 sa uskutočnil už 7. ročník tohto podujatia. Konal sa 15. mája v čase
od 18.00 hod. do 23.00 hod. kedy sa súčasne čítalo približne v dvadsiatich
európskych mestách (Amsterdam, Mníchov, Miláno, Madrid, Varšava,
Dublin, Edinburgh, Londýn, Riga, Štokholm, Budapešť, Praha, Ľvov,
Sofia…). Známe a zaujímavé osobnosti čítali literárne texty z diel súčasnej
európskej literatúry v netradičnom čase a na netradičných miestach.
V regióne východného Slovenska sa do projektu zapojilo šesť
knižníc v mestách Košice, Prešov,
Vranov nad Topľou, Trebišov,
Rožňava a Michalovce. Organizačne ho zastrešuje Slniečkovo,
o.z., Knižnica pre mládež mesta
Košice a České centrum Bratislava. Projekt finančne podporilo
Ministerstvo kultúry SR v rámci
svojho dotačného systému Európske hlavné mesto kultúry 2013
– Košice.
Výber umeleckých textov mal
tri línie: slovenská súčasná literatúra, česká literatúra a zahraničná európska súčasná literatúra.
V Michalovciach sa čítalo
v priestoroch kultúrneho centra freeDOM a hlavnými organizátormi boli Zemplínska
knižnica Gorazda Zvonického
v Michalovciach a Občianske
združenie Medias Res. Pozvanie prečítať a predstaviť poslucháčom súčasnú slovenskú
a európsku literatúru prijali
Janka Fedorová, Elena Eleková, Adela Makšimová, Mária
Papáčová, Ján Marton a Marcel
Páleš. Vo večerných hodinách
čítanie prebiehalo súbežne
v kultúrnom centre aj na pešej
zóne, na našom michalovskom
“korze” a okrem vybranej literatúry predstavili mladí autori
aj vlastnú tvorbu. Hovorené

slovo na chvíľu vystriedali hudobné vystúpenia sympatického Jána Martona.
Okrem čítania z vybranej literatúry sa predstavili mladí autori aj s vlastnou tvorbou.
Ján Marton (*1979)
...žije a pôsobí vo Svite. Debutoval zbierkou Život nie je pes, je
to suka (2009). Veršami vo svojej
druhej zbierke Eskimák na korze
(2010) potvrdil, že je obdivovateľom celoživotného diela Charlesa Bukowskeho. Vo svojej tretej
zbierke Blues pre masy kladie
dôraz na „momentálny pocit“
a „silu podvedomia“. Nadovšetko
miluje svoju rodinu, zbožňuje futbal a keď ho stretnete pri malom
pive, určite ste si ho s niekým pomýlili. Zo zásady pije iba veľké.
Marcel Páleš (*1986)
...rodák z Poltára, momentálne
prebýva v čarovnej Banskej Bystrici. Okrem mnohého iného ho
zaujímajú diskusie o zmysle života, rád presahuje hranice priemernosti, miluje čítanie kníh
a tiež čítanie ľudí. Keďže rád nachádza neobyčajné v obyčajnom,
nájdete ho často strateného v pozorovaní kolobehu života. Soľou
jeho života je umenie, korením
priatelia a najsilnejšou prísadou
je nad všetko vyvýšená láska.

Elena Eleková (*1978)
...narodila sa v Sobranciach, žije
v Michalovciach. Nositeľka prémie Literárnej ceny Mám talent
2011. Debutovala knihou “Život
pri živote”, ktorá vypovedá o niečom takom delikátnom, ako je
profesionálna pomoc tým, čo to
potrebujú. V tomto prípade pacientom psychiatrického oddelenia nemocnice v nemenovanom
slovenskom mestečku. Na jednej
strane sú etické predsavzatia pomáhať, na druhej ubíjajúca mašinéria každodennosti.
Adela Makšimová (*1986)
...narodila sa a pôsobí v Michalovciach. Je víťazkou Zemplínskeho pera 2011, 2012 a Gerbócovej Sniny 2012. Píše príbehy
o (ne)obyčajných ľuďoch. Jej debutová zbierka je dlhodobo očakávana už niekoľko rokov, tvrdo
na nej pracuje.
A už len na záver, toto milé
podujatie sa vydarilo a okrem
priazne poslucháčov nám prialo
aj počasie. Ďakujeme všetkým –
organizátorom, čítajúcim aj poslucháčom za príjemne strávený
večer pri peknom slove a dobrej
hudbe. Tešíme sa na stretnutie
o rok na Noci literatúry 2014.
Mgr. Emília Lačná
Ing. Filip Kaľavský

Titul patrí „ŠESTKE“
V dňoch 14. – 15. mája sa na pôde Michaloviec uskutočnili Majstrovstvá
Slovenska v hádzanej žiačok základných škôl. Zápasy prebiehali
v Chemkostav Aréne a v telocvični Gymnázia Pavla Horova za účasti
divákov z radov žiakov, učiteľov i samotných rodičov.
Michalovce boli poctené organizáciou majstrovstiev už po
druhýkrát, čo svedčí o kvalitnej
a systematickej príprave a dobrej
spolupráci trénerov IUVENTY
a učiteľov Základnej školy na
Okružnej ulici. Táto akcia zároveň dostala mesto Michalovce
do povedomia celého Slovenska.
Dva dni boli dejiskom zápasov
siedmich hádzanárskych tímov
z celého Slovenska.
Hralo sa v dvoch skupinách:
Skupina A
ZŠ, Okružná, Michalovce
ZŠ, Duklianska, Bánovce n. B.
ZŠ, M. Kóczána, Zlatná n. O.
ZŠ, Ul. mieru, Bytča
Skupina B
ZŠ, Bernolákova, Vranov n. T.
ZŠ, Golianova, B. Bystrica
ŠG, Ostredková, Bratislava
Po mnohých zápasoch a neočakávaných zvratoch v hre
sa majsterkami Slovenska v hádzanej žiačok ZŠ stali žiačky
ZŠ, Okružná ulica v Michalovciach. Je obdivuhodné, že žiačky dokázali stmeliť vyučovací
proces s tréningom a dosiahnuť
kvalitné výsledky.

Najdôležitejšou vecou,
ktorú môže otec urobiť
pre svoje deti je,
že bude milovať ich matku.

T. Hesburgh

Foto: M. Oros

Šťastná trinástka
Pod záštitou primátora Viliama Zahorčáka
a taktovkou ZŠ na Ulici Jána Švermu 6
v Michalovciach sa v dňoch 22. – 24. mája
uskutočnil už 13. ročník festivalu michalovských
základných škôl pod názvom Šťastná trinástka.
Žiaci zo všetkých štátnych
základných škôl, CZŠ sv. Michala a ZUŠ na ňom prezentovali to
najlepšie, čo je v školách v oblasti kultúrnej záujmovej činnosti.
Napriek tomu, že z finančných
dôvodov sa na tohtoročnom festivale zahraniční hostia nezúčastnili, na kvalite to neubralo. Podľa
vyjadrenia divákov tá z roka na
rok rastie. Je výsledkom trpezlivej
a mravenčej práce učiteľov a vychovávateliek školských klubov
detí, ktorí neľutujú venovať svoj
voľný čas rozvoju nadania a ta-

lentu žiakov, ale i výzdobe scény.
Patrí im preto veľké poďakovanie
a uznanie. Tiež Mestskému kultúrnemu stredisku v Michalovciach, spoluorganizátorovi festivalu, bez ktorého by toto podujatie nemalo ten správny šmrnc.
Pozitívne divácke ohlasy svedčia o tom, že festival michalovských základných škôl má svoje
opodstatnenie. Jeho tvorcov teší,
že vynaložená námaha tak učiteľov, ako aj žiakov nebola zbytočná. Stretneme sa preto o rok.
Jarmila Škrabuľáková

A v závere prinášame zhodnotenie celkovej hry a výsledku v podaní samotného trénera hráčok

Mgr. Henricha Marcinčáka a niektorých hráčok: „Naše hráčky mali
ťažký postup do semifinále. Zlepšovali sa od zápasu k zápasu, čo
už dávalo známku určitej kvality.
Veľkou mierou k víťazstvu prispelo
burácajúce povzbudzovanie spolužiakov a samozrejme, potrebný
kúsok šťastia. Toto víťazstvo bolo
jedným z najkrajších zážitkov.“
mn

Detský
čitateľský
maratón
4. júna
medzi 9.00 a 15.00 hod.
v Zemplínskej knižnici
www.zkgz.sk

Vzácna návšteva
V nedeľu 26. mája
navštívil Jeho Všesvätosť
Bartolomej I., arcibiskup
konštantinopolský, Nového Ríma a ekumenický
patriarcha mesto Košice,
kde za účasti duchovných
predstaviteľov a predstaviteľov kresťanských cirkví, zástupcov štátu a miestnych
samospráv slúžil slávnostnú do-

xológiu v pravoslávnom
katedrálnom chráme pri
príležitosti Jubilejného
roka 1150. výročia od
príchodu svätých bratov
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Za mesto Michalovce sa slávnosti zúčasnili
MUDr. Benjamín Bančej a JUDr.
Gabriel Dorič.
M. Janočko

športová olympiáda
seniorov
Konečné poradie:
1. miesto: ZŠ, Okružná ul.,
Michalovce
2. miesto: ZŠ Duklianska,
Bánovce nad Bebravou
3. miesto: ŠG Ostredková,
Bratislava

Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického
vás pozýva na

26. jún 2013 o 13.00 hod.
v športovom areáli IV. ZŠ na Komenského ulici
Žiadame záujemcov, aby sa prostredníctvom vedúcich
denných centier seniorov nahlásili na jednotlivé disciplíny
tak, ako chcú súťažiť. Členovia Jednoty dôchodcov
a neorganizovaní sa môžu hlásiť do 10. júna u Ing. Egryho
v DCS č. 1-3, na Ulici obrancov mieru, vždy v čase
od 9.00 do 12.00 hod., alebo na telefónnom čísle 0902 288 892.
prípravný výbor

hľadáme
dvojníkov

www.michalovce.sk

Mesto Michalovce
vás pozýva na

Deň južanov
7. júna

16.00 hod.
otvorenie
športové súťaže
18.00 hod.
kultúrny program
tribúna pri VI. ZŠ

aktivity primátora

Diabetici v Tatrách

20. 5.
21. 5.
21. 5.
		
22. 5.
22. 5.
23. 5.
23. 5.
		
23. 5.
30. 5.
30. 5.
31. 5.
31. 5.

Tak ako každý rok, aj tohto
roku sa zišlo 50 diabetikov na
rekondično - integračnom a rehabilitačnom pobyte v Nízkych
Tatrách v Jánskej doline. Tento
pobyt zorganizovala základná
organizácia diabetikov, pracujúca v našom meste. Pracovníci
liečebného hotela pre nás pripravili výborné ubytovanie, chutnú
stravu a zaujímavé sprievodné
podujatia. Prežili sme pekných
sedem dní. Nedá sa povedať,

účasť na podujatí venované ženám – matkám – Vďaka Vám
otvorenie krajskej súťaže Supertieda
stretnutie s Organizátormi kultúrneho podujatia
Michalovce fest
stretnutie s novinármi pri príležitosti Dňa médií
prijatie cestovateľa a publicistu Františka Keleho
rokovanie so zástupcami agentúry SARIO
rokovanie k organizačnému zabezpečeniu osláv
G. Zvonického
otvorenie kultúrneho podujatia Šťastná trinástka
zasadnutie komisie KSK na likvidáciu PCB látok
rokovanie školskej komisie KSK v Košiciach
porada primátora
otvorenie mestskej športovej olympiády základných škôl

Z poslaneckých interpelácií
Informácia o riešení interpelácií predložených
poslancami na XIV. zasadnutí MsZ 23. februára 2013.
Ing. Michal STRIČÍK:

1. Na základe otázok od viacerých občanov nášho mesta sa chcem opýtať, či odstránenie hodín z pešej zóny mesta je prechodné alebo trvalé.
Prázdne stĺpy po chýbajúcich hodinách nepôsobia veľmi pekne, pričom sa stratil estetický a praktický prvok, ktorý vhodným spôsobom
skrášľoval našu pešiu zónu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Odstránenie hodín z pešej zóny je trvalé, pretože hodiny boli neopraviteľné. Prázdne stĺpy po chýbajúcich hodinách boli odstránené už dávnejšie. Na križovatke pri hoteli Jalta je na mieste, kde predtým boli hodiny,
umiestňovaná svetelná brána v rámci vianočnej výzdoby.
2. Viacerí občania IBV Stráňany sa na mňa obrátili s požiadavkou na riešenie dopravnej situácie na Ulici Villa Real. Na tejto ulici boli v minulosti
na dvoch miestach osadené retardéry, ktoré v súčasnosti kvôli chýbajúcim častiam nie sú kompletné. Chýbajúce časti retarderov vedú ku kľukatej jazde, ktorá vytvára potenciálne kolízne situácie.
Na základe uvedeného prosím v mene občanov a vodičov o prípadné
doplnenie chýbajúcich častí alebo spojenie dvoch nekompletných retardérov do jedného kompletného.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
Hneď, ako to poveternostné podmienky dovolia, opravíme na Ul. Villa Real
retardér spôsobom, že z dvoch čiastočných zmontujeme jeden kompletný.

Ing. Ján ĎUROVČÍK, CSc.:

1. Žiadam TaZS, aby pred osadzovaním letných terás v CMZ previedli
kontrolu kanalizačných zvodov pre odvod povrchovej vody.
2. Žiadam TaZS, aby v jarnom období skontrolovali pešiu zónu a poškodenú dlažbu opravili.
Na obidve interpelácie odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:
1. Technické a záhradnícke služby vždy pred osadením letných terás
priestor odovzdávajú prenajímateľom so zameraním sa hlavne na to, aby
umiestnené terasy nikoho neohrozovali a ničomu nebránili.
2. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce skontrolovali a spracovali
materiál so zameraním na zistenie nedostatkov v dlažbe a kamenných obkladoch. Sme v kontakte s dodávateľom materiálov a v rámci našich finančných
možností uskutočňujeme opravy poškodených častí námestia.

MESTO MICHALOVCE
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Zverejňuje

zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
Časti pozemkov p.č. 3407/1, k.ú. Michalovce a p.č. 820/11, k.ú. Stráňany, za účelom
predĺženia platnosti nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je prevádzkovanie 5 ks
reklamných zariadení o rozmeroch 5,1 x 2,4 m.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 17. júna 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli
MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Sociálna pomoc občanom mesta
Sociálny servis

Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších
predpisov, upravuje podmienky poskytovania sociálnych služieb
na Slovensku. Základným cieľom zákona je upraviť poskytovanie
sociálnych služieb, vhodne podporovať sociálne začlenenie občanov
a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
Fyzická osoba (občan) má za podmienok ustanovených týmto
zákonom právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania
a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby. Sociálna služba
môže byť poskytnutá:
a) osobe, ktorá je posúdená príslušným orgánom mesta ako osoba
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách je najmenej
II. Úkony jednotlivých druhov sociálnych služieb stanovuje
zákon, resp. sú stanovené spolu s výškou úhrady za sociálnu
službu vo VZN Mesta;
b) osobe s trvalým pobytom na území mesta
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva
občan, resp. jemu blízka osoba, na príslušnom tlačive spolu s lekárskym nálezom v podateľni MsÚ. Tlačivá si môže občan vyzdvihnúť na MsÚ – odbor sociálnych vecí (OSV), resp. stiahnuť z web
stránky mesta. Zamestnanci OSV vyhotovia záznam o sociálnej
situácii žiadateľa o sociálnu službu a vypracujú sociálny posudok.
Na základe predloženého lekárskeho nálezu vypísaného obvodným, resp. odborným lekárom, posudkový lekár Mesta vypracuje
lekársky posudok, v ktorom určí stupeň odkázanosti, druh a formu sociálnej služby.
Mesto vydá posudok odkázanosti a rozhodnutie o odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu a občan podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy na sociálnu službu, ktorej súčasťou je doklad
o aktuálnom príjme a prehlásenie o vlastníctve majetku.
V nasledujúcich vydaniach rozoberieme jednotlivé druhy sociálnych služieb, ktoré poskytuje a zabezpečuje Mesto.

že počasie bolo najdokonalejšie,
ale prekrásne prostredie a scenéria Nízkych Tatier to všetko
vynahradili. Počas pobytu mal
každý účastník 15 liečebných
procedúr vhodných pre diabetikov a všetci si ich pochvaľovali. Musíme však poďakovať
Mestskému úradu Michalovce,
nakoľko svojou dotáciou pomohol aby sme sa v takomto počte
mohli zúčastniť tohto pobytu.
Ing. Jozef Borovka

O z n a m
Výbor ZO SZZP v Michalovciach oznamuje svojim
členom, že informácie (o aktivitách, činnosti,
vyrovnaní si členských príspevkov, výmene,
prípadne kontrole členských preukazov, prijatí
nových členov, akciách, ...) podáva
každú stredu od 10.00 hod. do 12.00 hod.
v kancelárii OR SZZP
Nám. osloboditeľov (bývalý súd) č. 18
Rok Gorazda Zvonického (1913 – 2013)

Rozsievač perál

Redakcia našich novín pripravila pre svojich
čitateľov sériu článkov, ktoré bližšie predstavia
Gorazda Zvonického.
Pokračovanie – IX. časť
S osobnosťou G. Zvonického
bude tiež navždy spojená výnimočná edičná séria Lýra. Táto
edícia pôvodnej básnickej tvorby
slovenských autorov a slovenských prekladov inojazyčnej poézie bola z pohľadu počtu vydaných knižných titulov (42) štvrtou
najväčšou edičnou sériou Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda
v Ríme (po edíciách Liturgia,
Meditácie a Obzory). Počas svojej
vyše 25-ročnej existencie prezen-

tovala Lýra najmä poéziu našich
významných exilových básnikov
(R. Dilong, M. Šprinc, K. Strmeň, G. Zvonický, A. Žarnov, J. L.
Doránsky, M. Žiar, J. Milučký...).
Medzi tvorcami však nachádzame i dvoch poetov, ktorí žili na
Slovensku (J. Silan, J. Zborovjan).
Iným dôležitým aspektom
záujmu edície Lýra bol preklad.
V tomto ohľade vyšlo niekoľko
pozoruhodných diel, ktoré svojou kvalitou výrazne obohatili
slovenský literárny kontext.
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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 Uznesení MsZ v Michalovciach
č. 157, zo dňa 24. 4. 2012, č. 189, zo dňa 4. 9. 2012, 204, zo dňa 23. 10. 2012 a 247,
zo dňa 26. 2. 2013

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ


z pera viceprimátora

Deň detí

Na svete je detí ako smetí. Spievalo sa prednedávnom v pesničke
oslavujúcej sviatok detí. Veľmi odľahčene naznačiac iný obraz sveta
detí a dospelých. Bezprostrednosť, nezaťaženosť, otvorenosť, hravosť,
jednoduchosť pohľadov. To všetko je príznačné pre detské pohľady, ich
videnie sveta. Zdanlivo samostatný svet. Zdanlivo nevyčerpateľná zásoba energie. Ako špongia schopná nasávať všetky podnety z okolia.
Nielen tie pozitívne. Oveľa vnímavejšie však napodobňovanie tých
menej priaznivých. Veľmi pozorný pohľad na všetko zo sveta nás, dospelých. Časté nepochopenie a niekedy spochybňovanie dobrých nápadov. Upútanie ich pozornosti vyžaduje značnú dávku profesionality.
Bezprostredná schopnosť super výkonov, ale pri najmenšom zaváhaní
zabudnutie na cieľ. Prekvapenie novými pohľadmi, ale ľahké strhnutie
sa i k negatívnym činom.
Taká bola, je a bude každá nová generácia detí. Ani tie dnešné nie
sú iné. Iné je len to, že vyrastajú v iných podmienkach. Iná je technická
úroveň spoločnosti. Iné, oveľa širšie sú možnosti individuálnych prejavov. Nové sú len výzvy dnešnej doby.
V čase nadobúdania vzdelania problém zorientovať sa v možnostiach
uplatnenia v spoločenskej potrebe práce. Neistota nájdenia práce k príslušnej kvalifikácii. Nutnosť celoživotného vzdelávania sa s rýchlo meniacimi
sa podmienkami. Včas reagovať na zmeny podmienok mobility práce.
Každá doba má svoje pozitíva, no i negatíva. I dnešná spoločnosť by
nemala zabudnúť, že jej perspektívou je práve mladá generácia dnešných detí. Len vytváranie čo najpriaznivejších podmienok pre jej zdravý rast. Kvalitne nadobudnuté vzdelanie posúva a rozširuje možnosti
spokojného prežitia terajšej generácie.
Tešme sa s deťmi z ich sviatku. Radujme sa s nimi z ich mladosti, šikovnosti a nadšenia. Ich radosť a entuziazmus je pre nás dobrým
znakom životaschopnosti. Ich krása je prejavom udržania života. Ich
perspektíva je zdrojom budúcnosti a potešením z každého nového dňa.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

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.
hosť: Štefan Czetö
bývalý medzinárodný futbalový rozhodca

Záznam

Muzikálu VI. ZŠ na Okružnej ulici
denne od soboty o 14.00 hod.

Okresná rada Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých Michalovce
a ZO SZZP Vyšné Nemecké
v spolupráci so ZOS Sobrance,
vás pozývajú 15. júna 2013 na
Športové dni
pod záštitou Mesta Michalovce

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), na parcele p.č. 3267/24, pozemku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/24, o výmere
835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 2 378 m2, ktoré sú evidované na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
B) stavby č. súp. 984, (autoservis Okružná), na parcele p.č. 4662, stavby bez č. súp.
(sklad), na parcele p.č. 4663, stavby bez č. súp. (dielne), na parcele p.č. 4664/5, pozemku 4662, o výmere 1 289 m2, pozemku 4663, o výmere 92 m2, pozemku 4664/5,
o výmere 216 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce a novovytvoreného pozemku p.C-KN č. 4664/1, o výmere 4210 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý
vznikol na základe určenia GP č. 35024780-13/2012, spolu s vonkajšími úpravami
a oplotením areálu.
C) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), na parcele p.č. 4950, dielňa, na parcele
p.č. 4949, vrátnica, na parcele p.č. 4951, sklad, na parcele p.č. 4952, sklad, na parcele
p.č. 4953, sklad, na parcele p.č. 4954, dielňa, na parcele p.č. 4948, pozemku p.C-KN
č. 4949, o výmere 1 372 m2, pozemku p.C-KN č. 4950, o výmere 609 m2, pozemku
p.C-KN č. 4951, o výmere 26 m2, pozemku p.C-KN č. 4952, o výmere 45 m2, pozemku p.C-KN č. 4953, o výmere 164 m2, pozemku p.C-KN č. 4954, o výmere 119 m2,
pozemku p.C-KN č. 4948, o výmere 910 m2, pozemku p.C-KN č. 4955, o výmere
10 907 m2, ktoré sú evidované na LV 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
D) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod touto
stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez súpisného čísla (sklad), na
parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN č. 4731, o výmere 527 m2,
ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere 7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá
vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul.
lastomírskej
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 17. jún 2013, do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

zvieratká na adopciu

Linda

je mladučká (má cca 1 rok) fenka,
veľmi hravá, prítulná a priateľská,
vhodná k deťom aj k starším ľuďom,
do bytu alebo na dvor so zateplenou
búdou. Je to naozaj veľmi vďačná
a pohodová fenka, ktorá vám dá neskutočne veľa lásky. Linda je odčervená, očkovaná, čipovaná a kastrovaná.
Kontakt: 0908 330 792

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
spustila nový mikropôžičkový program. RPIC Trebišov
je jednou zo šiestich spolupracujúcich inštitúcií na Slovensku.
Centrum poskytne všetky potrebné informácie, príp. tlačivá.
Je tiež oprávnené prijímať žiadosti o mikropôžičku a vydáva
vlastné stanovisko k jej poskytnutiu.
Kontaktné údaje:
Tel.: +421 56 6681360-2 • Fax: +421 56 6725711
Mobil: 0905 479025 • e-mail: rpic@rpic.tv
Bližšie informácie na: www.rpic.tv
www.nadsme.sk/sk/content/podmienky-poskytnutia-uveru

z pirka Andriša zo Straňan
Sušid Rašpeľ hutori, že opakovaňe je matkou mudrosci. Dal bi
Boh, žebi našo varošski fotbaľišti ňezopakovaľi totu daľšu sezonu,
žebi me še z ňej vecej pocešili jak zos tohoročnej. Našo stari mudri Zempľinčaňe stvoriľi veľo prislovkoch i porekadloch, co stoji
zato sebe jich u každej dobe zopakovac. Paru z ňich mi vibral do
mojej rubriki:
Perši mňe a tak tebe.
Doma še šicko prida.
To tak, jagbiš do Laborca vodu ľal.
Haňbi še jak kobula, kec sanki prevraci.
Ji až mu z bradi ceče.
Ňema oči, ľem dziri do hlavi.
Tak žiju,jak pes z mačku.
Taki je, jak duj vitor po poľu.
Ukradňe choč bi na ňim had šedzel.
Budze chviľa, bo somare porskaju.
Dokedi biruješ vipic, ta ši ňe chori.
Chto še haňbi, ta ma prazni gambi.
Šickima mascami je mazani.
Učarejši dzeň še ňevraci.
Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.



dva týždne v kultúre...

Michalovčan informuje...

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:

Deň Južanov
kultúrno-športové podujatie obyvateľov sídliska JUH v areáli VI. ZŠ
7. 6. o 16.00 hod.

Saskia Sijártóvá
Ivana Bali-Jenčíková

Duchovné príčiny chorôb a ako byť zdravý
prednáška Bc. Edity Jónyovej
13. 6. o 10.00 hod. a 17.00 hod., malá sála MsKS

Ema Jakubíková
Dávid Prokop
Kristína Dobrocká

HAVRANA 2013
VI. ročník mestského finále v speve populárnych piesní
13. 6. o 9.30 hod., tribúna pri MsÚ

Martin Bromberger

Kto zhasol svetlo?
komédia Marca Camolettiho
14. 6. o 19.30 hod., veľká sála MsKS
Účinkujú: Braňo Deák, Zuzana Tlučková, Mária Kráľovičová,
Ján Koleník, Kristína Svarinská, alt. Zdena Studenková

Zemplínska knižnica
kniholand 2013 – denný letný tábor pre deti
I. turnus: 8. – 12. júl., II. turnus: 5. – 9. august
cena za turnus: 60 €, viac info na: www.zkgz.sk

Výstavy
Vladimír Larionov (UA)
autorská florentínska mozaika
3. – 30. 6., malá galéria MsKS

Program kina Centrum
31. 5. piatok o 17.30 hod.
1. – 2. 6. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
1. – 2. 6. sobota, nedeľa o 17.45 hod.

3D
3D
2D

KRÁĽOVSTVO LESNÝCH STRÁŽCOV
animovaný, dobrodružný, fantasy, komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5,50 €
2013
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 €
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
31. 5. piatok o 19.30 hod.
1. – 2. 6. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
VO ŠTVORICI PO OPICI 3
komédia
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2013
USA
Slovenské titulky

5. 6. streda o 19.30 hod.
KAUZA CERVANOVÁ	
dokumentárna tragédia
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Premiéra
2013
SR/ČR
Originál verzia

6. – 7. 6. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
8. – 9. 6. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
STAR TREK: DO TEMNOTY
sci-fi
Vstupné 3D: 6 €, študenti 5,50 €
Vstupné 2D: 4 €, študenti 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

3D
2D
2013
USA
Slovenské titulky

7. 6. piatok o 21.30 hod.
RÝCHLO A ZBESILO 6
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2013
USA
Slovenské titulky

9. 6. nedeľa o 17.00 hod.
KOVÁŘ Z PODLESÍ
rozprávka
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2013
ČR/SR
Originál verzia

11. – 12. 6. utorok, streda o 19.30 hod.
ROZKOŠ V OBLAKOCH
komédia
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2013
ŠPANIELSKO
České titulky

13. 6. štvrtok o 19.30 hod.
15. – 17. 6. sobota, nedeľa, pondelok o 19.00 hod.
18. 6. utorok o 19.30 hod.
PO ZÁNIKU ZEME
sci-fi , akčný, dobrodružný thriller
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2013
USA
Slovenské titulky

Zemplín-fest 2013
Ak patríte k tým, ktorí vedia
oceniť chúťky svojich zmyslov,
máme pre vás tip na jedinečné
podujatie, ktoré sa uskutoční na
Zemplínskej šírave, stredisko
Lúč, 28. až 30. júna.
Súčasťou Zemplín-festu bude
aj mimoriadne obľúbená súťaž
vo varení gulášu, ktorej sa zúčastní až 50 tímov! Okrem nealkoholických nápojov sa môžete
osviežiť tiež degustáciou piva
a ochutnávkou vystavovaných
kvalitných vín.
Jarmok ľudových remesiel
sprevádzaný ľudovou hudbou,
prehliadka historických vozidiel, motorkári a účasť veterá-

nov, mnohým svojou krásou
vyrazia dych! Návrat v čase a
poznanie histórie budete môcť
zažiť aj pri hraných bojových
ukážkach z druhej svetovej vojny, kde napríklad uvidíte oslobodenie obce Vinné.
Samozrejme organizátori mysleli aj na milovníkov pohodovej
muziky, kapely ako Helenine oči,
Meredith, Chiki liki tu-a, The
Cellmates, Zoči voči, Frequency,
Fresh out of the bus a mnoho
ďalších. After party s DJ-om bude
pokračovať až do ranných hodín.
Viac informácií nájdete aj na
stránke festivalu:
www.zemplinfest.sk.

Sme šťastné deti

Pod týmto pekným názvom sa
niesol projekt, na ktorom v rámci medzinárodnej spolupráce škôl
eTwinning, pracovali malí prváci,
žiaci I.A triedy zo ZŠ, Školská 2
v Michalovciach a z I.A triedy ZŠ
Václava Talicha v Moste z Českej
republiky, pod vedením svojich
učiteliek a koordinátoriek projektu Mgr. Jany Fugovej a Mgr.
Daniely Paurovej. Projekt trval
od októbra 2012 do apríla 2013.

Hlavným cieľom bolo spoznávanie Práv dieťaťa. A mal aj svoju
webovú stránku: http://projektetwinning.webnode.cz/
V apríli 2013 bol projektu
Sme šťastné deti a Mgr. Jane Fugovej udelený Národný certifikát kvality, ktorý udelila Národná podporná služba eTwinning
Slovensko a Centrálna podporná služba eTwinning v Bruseli.
Mgr. Jana Fugová

Mesto, ktoré máme radi
Vďaka rodnému mestu sa dá
preukázať rôznymi spôsobmi.
Trojčlenné družstvá reprezentujúce päť michalovských základných škôl to zrealizovali formou
im blízkou – dejepisnou súťažou
Michalovce – moje mesto. Vyhlasovateľom súťaže je Mesto,
organizovaním bola poverená
ZŠ T. J. Moussona, ktorá dlhodobo spolupracuje so Zemplínskym múzeom.
14. mája bolo v priestoroch
múzea ozaj rušno. Pätnástka súťažiacich hľadala erbové znaky
Sztárayovcov na dobových exponátoch, identifikovala starobylé
pracovné nástroje našich predkov a prostredníctvom videoprojekcie popisovala známe osobnosti Zemplína i pamätihodnosti
mesta.

Ako poznajú naši mladí ľudia staré i súčasné Michalovce,
si mohli overiť v krátkom teste.
Výtvarné schopnosti preukázali
pri práci s michalovským logom
a vlajkou mesta. Žiaci preukázali výborné vedomosti o svojom
meste, ktoré ich predurčujú stať
sa v budúcnosti obratnými turistickými sprievodcami.
Najlepšie si počínali kolektívy I.
ZŠ, VI. ZŠ a IV. ZŠ. Odmenení boli
všetci súťažiaci jednotlivo. Do balíčka cien prispel nielen organizátor, ale
aj michalovský mestský úrad a múzeum, začo im pekne ďakujeme.
Ako vedomostná niť sa tiahla
celým ôsmym ročníkom súťaže
myšlienka poznania starých Michaloviec od pravekého osídlenia
až po dnešné moderné mesto.
Mgr. Daniela Rudášová

Úspechy mladých
výtvarníkov
Prvé miesto v 10. ročníku
celoslovenskej súťaže „Talent
– Umenie – Kumšt“ v Žiline si
odniesla žiačka Nikola Balent
Nováková z triedy Bc. Aleny
Niklasovej zo ZUŠ Štefánikova
20, Michalovce. Organizátorom súťaže je súkromná stredná
umelecká škola. Súťaž sa konala
pod záštitou Ministerstva školstva SR. Víťazka bola ocenená
diplomom, pamätnou medailou
a získala aj finančnú odmenu.
Súťaž prebiehala v dvoch kolách. Do prvého postúpilo 20
výtvarných prác. V druhom kole

odborná porota vybrala tri víťazné práce. Cieľom súťaže je vzbudiť u žiakov umeleckú tvorivosť,
prejaviť zmysel pre fantáciu a estetické cítenie.
Galéria ZUŠ ponúka v týchto dňoch svojim návštevníkom
výstavu prác žiakov výtvarného
odboru z ateliérov pedagógov
Mgr. Adriany Polákovej, Mgr.
Eriky Frankovičovej a Mgr. Mareka Pšaka. Môžeme tu vidieť
práce žiakov prípravného štúdia
a 1. a 2. stupňa ZUŠ. Výstava potrvá do 10. júna.
Bc. Alena Niklasová

Druhý ročník Literárnych
dní seniorov
V rámci zbližovania generácií
Jednota dôchodcov v Michalovciach v spolupráci so Zemplínskou knižnicou G. Zvonického
zorganizovali pod záštitou primátora mesta Viliama Zahorčáka 2. ročník literárnych dní
seniorov.
K otvoreniu prehliadky vlastnej tvorby a prednesu poézie
prispela svojím umeleckým vystúpením študentka Mária Schumerová z Gymnázia P. Horova,
víťazka krajského kola Metamorfózy slova.
Do prednesu vlastnej tvorby
poézie a prózy sa zapojilo osem
seniorov – p. Garbinská, Jendreková, Muchová, Váradyová, Ondová, Ďaďovský, Bazger a Poľaško. V umeleckom prednese

poézie sa predstavili p. Karnayová, Škultétyová, Nadzamová
a Valušková. Všetci boli ocenení
diplomom a plaketou.
Keďže išlo o medzigeneračné
stretnutie, seniorom zarecitovali
aj žiaci, Janík Uchaľ a Sonička
Pasuľková zo ZŠ na Okružnej
ulici a Martinka Valisková zo ZŠ
T. J. Moussona. Podujatie moderovala Mgr. Hajduková, kultúrnym programom ho spestrila
spevácka skupina Klubovanka
a žiaci zo ZŠ T. J. Moussona.
V závere podujatia Ing. Egry,
predseda MsO JD, poďakoval
všetkým prítomným za účasť
a vyjadril presvedčenie, že sa
o rok opäť stretneme pri treťom
ročníku Literárnych dní seniorov.
A. Peterčíková

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Roman Mašlin
a Eva Hudáková
Jozef Oláh
a Adriana Miturová
Roman Steranka
a Andrea Marikovičová
Miroslav Fedorko
a Jana Horvátová

Blahoželanie
Dňa 23. mája oslávil krásne životné
jubileum 65 rokov

Dušan Kudroč

alias náš Andriš zo Straňan
Všetko najlepšie prajú
členovia Redakčnej rady Michalovčan

Michalovské syry
dodajú nám sily…
Každoročne si mlieko ako základný zdroj potravy pripomíname v rámci Svetového dňa mlieka
aj na Základnej škole, J.Švermu
v Michalovciach. Tento rok to
bolo 20. mája. Najprv si žiaci vypočuli prednášku v školskom rozhlase, potom nasledovala chutná
mliečna desiata. Za pomoci pracovníčok školskej jedálne a vďaka našim sponzorom Syráreň Bel
Slovensko, a.s., Humenská mliekáreň a Podvihorlatské pekárne
ju pripravili žiaci na vyučovacej
hodine rodinnej prípravy. V priebehu dňa boli mliečnymi výrobkami ocenené aj literárne práce
žiakov II. stupňa. Víťazný slogan
“Michalovské syry dodajú nám
sily” žiaka L. Šoltinského zo 6.A
znel aj popoludní. Žiakom ŠKD

pri hudbe predcvičovala pani vychovávateľka Bubáková. V závere
tanečného popoludnia si žiaci zopakovali svoje poznatky o mlieku
a mliečnych výrobkoch. Správne
odpovede boli opäť odmenené
mliečnymi výrobkami. Vhodnou
bodkou za cvičením bol slogan
a syry, ktoré dostali všetci cvičenci. Žiaci ŠKD spolu s vychovávateľkami kreatívne využili
odpadový materiál z mliečnych
produktov. Výrobkami skrášlili
interiér školskej jedálne.
Táto každoročne medzi žiakmi obľúbená akcia sa niesla pod
taktovkou vedúcej školskej jedálne Márie Čižmárovej a učiteliek
Mgr. Bertičovej a PaedDr. Tóthovej.
M. Tóthová

Zvonického literárne dni
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického sa 23. mája
konalo mestské kolo súťaže Zvonického literárne dni. Vyhlasovateľom tejto súťaže je primátor
mesta Michalovce Viliam Zahorčák a spoluorganizátormi ZŠ T. J.
Moussona a Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického v Michalovciach. Zvonického literárne dni je
jednokolová mestská prehliadka
v umeleckom prednese poézie
a prózy regionálnych autorov.
Zároveň je to propagácia ich života a tvorby formou projektov,
čiže nápadité spracovanie údajov
o živote a diele jedného alebo
viacerých regionálnych autorov a
prezentácia regionálnych tradícií
v pripravovanom pásme. Tohto

roku prehliadka bola rozšírená
aj o recitáciu poézie z duchovnej
tvorby Gorazda Zvonického.
Víťazom I. kategórie v poézii
sa stala Kristína Schumerová.
V próze prvé miesto získala Ema
Praskajová. V II. kategórii v poézii zvíťazila Marianna Gulová
a v próze boli udelené dve prvé
miesta – Terézii Hlavatej a Simone Kicovej. V prednese duchovnej poézie z tvorby Gorazda
Zvonického sa stala víťazom Štefánia Turyová. Prvé miesto v III.
kategórii v poézii získala Natália
Štundová a v próze Dominika
Mihaľová. V prednese literárneho textu v nárečí sa na prvom
mieste umiestnil Tomáš Eštok.
Mgr. Iveta Majvitorová

Gymnázium Michalovce

ako správca majetku vo vlastníctve KSK v zmysle Zákona č. 446/2001 Z.z.

ponúka na prenájom

vymedzenú časť plochy o výmere 1,5 m² na stene vo vstupnom
vestibule gymnázia na Ulici Ľ. Štúra č. 26 v Michalovciach
(budova so súpisným č. 47, na parcele č. 136/6, katastrálne územie Michalovce, zapísaná na LV č. 5740) určenú na umiestnenie obrazovky,
a to na dobu určitú, za mesačné nájomné minimálne vo výške 7 €.
Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:
Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
v uzatvorených obálkach označených heslom „Prenájom reklamnej plochy – ponuka NEOTVÁRAŤ“ do 10. 6. 2013, do 15.00 hod.
Informácie: RNDr. Róbert Pirč, tel.: 056 6441 346 .



dva týždne v športe...

spoločenská rubrika

31. ročník mestskej športovej olympiády žiakov
michalovských základných škôl v atletike
a finálové zápasy v basketbale chlapcov
a vo volejbale chlapcov a dievčat
31. 5. 2013, 8.30 hod.,
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
Rozália Urbanová, 72-ročná
Juraj Kaščák, 84-ročný
Alžbeta Adamová, 87-ročná
MUDr. Petr Sluk, 85-ročný
Ing. Andrej Plutko, 85-ročný
Magdaléna Antalová, 78-ročná
Alžbeta Miňová, 82-ročná

Atletika
Maratónska štafeta michalovských stredných škôl
42 x 1 km – II. ročník, 12, 6. 2013, 8.30 hod.
Info: Mgr. Peter Piskay, tel.: 0918 751 092

Basketbal
Medzinárodný turnaj krajín V 4 SBA
9. ročník, 31. 5. – 2. 6. 2013
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655843, Ing. Peter Biganič,
tel.: 0905 234 485

Futbal
MFK Zemplín – FC ŠTK 1914 Šamorín
II. liga mužov – 33. kolo, 1. 6. 2013, 17.00 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
MFK Zemplín – KAC Košice
III. LS/MD – 28. kolo, 2. 6. 2013, 10.00 hod. a 12.15 hod.
Info: Ján Gajdoščík, tel.: 0908 593 827
TJ Sokol Močarianska – TJ Ptrukša
II. B trieda mužov ObFZ – 24. kolo, 2. 6. 2013, 17.00 hod.
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114
MFK Zemplín – 1. FC Spartak Trnava
I. LS/MD U 19, U 17 – 29. kolo, 8. 6. 2013, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
AFK Topoľany – FK Strážske
IV. liga dorastu – 25. kolo, 8. 6. 2013, 14.00 hod.
Info: Peter Majvitor, tel.: 0904 553 524
MFK Zemplín – KAC Košice
I. LSŽ U 12, U 13 – 25. kolo, 9. 6. 2013, 9.00 hod. a 10.45 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
MFK Zemplín „B“ – MŠK Tesla Stropkov
IV. liga Východ – 29. kolo, 9. 6. 2013, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
MFK Zemplín – FK Spišská Nová Ves
I. LSŽ U 15, U 14 –26. kolo, 11. 6. 2013, 12.00 hod. a 14.00 hod.
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452

Plávanie
O pohár primátora mesta
Súťaž v plávaní žiakov 3. – 9. ročníkov michalovských základných škôl
V. ročník, 6. 6. 2013, 8.30 hod.
Info: PaedDr. Jozef Uchaľ, tel.: 0903 603 359

Tenis
Michalovská tenisová liga veteránov
Trebišov – Enel, 4. 6. 2013, 17.00 hod.
SZŠ – R+RLF 5. 6. 2013, 18.00 hod.
Family/Malex – SOŠT, 6. 6. 2013, 17.00 hod.
R+R – Sobrance, 7. 6. 2013, 17.00 hod.
Sobrance – SOŠT, 11. 6. 2013, 17.00 hod.
SZŠ – Enel, 12. 6. 2013, 18.00 hod.
Family/Malex – R+R LF, 13. 6. 2013, 17.00 hod.
Info: PaedDr. Milan Kušej, tel.: 0902 108 971

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
VYHLASUJE

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach č. 266, zo dňa 23. 4. 201

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj pozemkov v lokalite Ulíc moskovská – volgogradská, určených
na individuálnu výstavbu garáži, ako predmet odpredaja:
novovytvorené pozemky p. C-KN č. 682/72 o výmere 144 m2, č. 682/73 o výmere 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,
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 17. jún 2013, do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
ponúka

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.70/2003 o nájme bytov.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 11. 6. 2013.
Počet bytov: 2
Číslo bytu Adresa
Poschodie Bytový dom
Počet izieb Podl. plocha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Ul. obrancov mieru 4 prízemie (malometrážny)
garsónka
28,19m2
7
Mlynská 3912/15
prízemie
C/22
1
–
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu.
Žiadosť, prílohy a bližšie informácie žiadatelia dostanú na MsÚ – odbore hospodárenia s majetkom, nová budova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach
– kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Jaroslav Čech zvíťazil na Hungaroringu

Po dvoch odjazdených pretekoch IMRC v triede 125 SP je zrejmé,
že o titul bude bojovať dvojica jazdcov Peter Rauch a Jaroslav Čech,
obaja z tímu Motovia Moto Club. Po Rauchovom víťazstve na Slovakia
Ringu sa tentoraz z víťazstva radoval Čech a na čele tabuľky tak majú
obaja zhodný počet bodov.
www.moto-cup.sk

Spomienky
Mal nás všetkých rád a chcel ešte žiť,
ale prišla chvíľa, keď musel do večnosti ísť.
S hlbokým zármutkom si pripomíname
3. výročie, keď nás opustil otec, manžel, syn

malý oznamovateľ...

Vladislav Fedor
smútiaca rodina

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám rodinný dom na Zemplínskej šírave - Klokočov.
Tel.: 0905 370 051
n Predám garsónku na Ulici J. Švermu v pôvodnom stave.
Cena dohodou. RK prosím nevolať! Tel.: 0902 108 157
n Predám -1-izbový byt v Michalovciach na Ulici Masarykovej.
Tel.: 0905 473 191
n Predám lacno garsónku na Stráňanoch
(25 m2, plyn, kuchynská linka). Tel.: 0949 844 701
n Predám 5-izbový rodinný dom v Strážskom, 2 garáže,
skleník, hospodárska budova. Tel.: 0911 360 972

Už len kyticu kvetov Ti na hrob môžeme dať,
sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 3. júna uplynie 10 rokov od chvíle,
keď nás navždy opustil

Ján Gaľa

s láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami
Dňa 29. mája 2013 uplynuli 4 roky,
kedy nás navždy opustil drahý otec
a dlhoročný priateľ

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 Kúpim ornú pôdu. Tel.: 0902 555 510
n Byliny odstránili hemoroidy a psoriázu. Tel. 0905 801 108
n Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov.
Tel.: 0907 534 726
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 Predám kŕmnu ošípanú – 130 kg. Cena dohodou.
Tel.: 0908 266 649
n Predám kaviareň v najväčšom obchodnom centre
v Košiciach. Tel.: 0903 600 987
n Predám solárium v najväčšom obchodnom centre
v Košiciach. Tel.: 0903 600 987
n Predám kanadský šindeľ hnedý (18 m2). Lacno.
Tel.: 0908 488 452
n Predám červený eternit 100 ks. Tel.: 0915 311 758
n Predám cirkulárku, plynový sporák, elektrickú rúru
so stojanom, strunovú kosačku, fúriky, uhlovú brúsku,
vŕtačku, plynovú bombu PB, skylink s ovládačom.
Tel.: 0944 412 594

Služby
n Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod.
Iba víkendy. Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992
n Účtovníctvo, www.ekonomickesluzby.eu Tel.: 0915 644 489
n Strechy, www.cackostav.szm.com Tel.: 0907 922 100
n Spracujem jednoduché a podvojné účtovníctvo, vrátane
miezd a daňového priznania fyzických aj právnických osôb.
Cena dohodou. Ing. Siváková Marta, tel.: 0910 896 999

Zuzana Miková, 80-ročná
Anna Čorňáková, 59-ročná
Viliam Solich, 79-ročný
Pavlina Frendáková, 90-ročná

Fabián Orgován
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
dcéra Laura a Edita
Dňa 28. mája 2013 uplynulo 23 rokov
od smrti drahého manžela, otca, starého otca

Tomáša Jakubča

Všetci, čo ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
s úctou, láskou a vďakou na neho spomínajú
manželka a deti s rodinami
Ako ticho žil, tak ticho odišiel.
Skromný vo svojom živote, láske a dobrote.
Dňa 6. júna 2013 uplynú 2 roky,
čo dotĺklo šľachetné srdce milovaného
manžela, otca a dedka

Vladimíra Čverčka

s úctou a láskou spomínajú manželka,
dcéra Valéria a vnuk Vladimír
Dňa 31. mája si pripomíname prvé smutné
výročie smrti mamky a babky

Márie Tkáčovej

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej
s nami tichú spomienku.
s láskou a úctou spomínajú dcéra a syn
s rodinami, sestry a bratia

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
ponúka

nové byty do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov
mieru 4 v Michalovciach v zmysle VZN č.116/2009 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 11. 06. 2013.
Počet bytov: 1
Číslo bytu Adresa
Poschodie Bytový dom
Počet izieb Podl. plocha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
Obrancov mieru 4
3. NP
„A-1“
1,5
46,23 m2
Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 2,19 €/m2.
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie
dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu Nám.
slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia
budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
VYHLASUJE

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:
A) Ul. Š. Kukuru č. 8 v Michalovciach
B) Ul. partizánska č. 23 v Michalovciach
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 17. jún 2013, do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ
a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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