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Počas celého roka sa usku-
točňujú v Michalovciach rôzne 
sprievodné kultúrne podujatia, 
pri ktorých si na tohto význam-
ného rodáka spomíname a bliž-
šie sa oboznamujeme s jeho ži-
votom a dielom. Vyvrcholením 
osláv nedožitých stých narode-
nín bola slávnosť, ktorú pripra-
vilo Mesto Michalovce v spolu-
práci s Občianskym združením 
Močarany, Saleziánmi don Bos-
ca, DMS a Maticou slovenskou, 
Zemplínskou knižnicou Goraz-
da Zvonického a Zemplínskym 
múzeom. Podujatie sa uskutoč-
nilo v sobotu 6. júla pri Kostole 
svätého Gorazda a spoločníkov 
na Močarianskej ulici v Micha-
lovciach.

Začiatok slávnostnej udalos-
ti sa niesol v znamení odhale-
nia ulice, ktorá od soboty nesie 
názov po Andrejovi Šándorovi. 

Pri príležitosti spomienky na 
Gorazda Zvonického sa potom 
v Močaranoch uskutočnila sláv-
nostná svätá omša, celebrovaná 
košickým arcibiskupom Mons. 
Bernardom Boberom. Po jej 
skončení bola predstavená kniha 
Gorazd Zvonický – básnik prav-
dy a krásy autora Ernesta Siroch-
mana, ktorú pri tejto príležitosti 
vydalo Mesto Michalovce. Ako 
v jej úvode hovorí primátor mes-
ta Viliam Zahorčák: „O takýchto 
ľuďoch treba hovoriť, ich životné 
dielo treba približovať čo najväč-
šiemu okruhu záujemcov, učiť sa 
z neho i inšpirovať sa ním. 

Robíme to pri príležitosti jeho 
nedožitých stých narodenín, robí-
me to ako prejav nášho obdivu, 
našej úcty k nemu i ako prejav na-
šej vďačnosti za umelecké i mrav-
né posolstvo, ktoré nám svojím 
životom i dielom zanechal.“

Súčasťou osláv bolo aj pred-
stavenie príležitostnej poštovej 
známky, ktorú si záujemcovia 
mohli zakúpiť priamo na mieste 
aj s originálnou pečiatkou.

V budove bývalej materskej 
školy bola otvorená pamätná izba 
s fragmentmi z jeho života. Jej ot-
voreniu predchádzali každoročné 
podujatia farského spoločenstva, 
ktoré pripravovalo vo sviatok 
sv. Gorazda akadémie a stretnu-
tia v duchu odkazu Gorazda Zvo-
nického. Dospelí i mládež pred-
nášali Gorazdove básne, hovorili 
s rodinnými príslušníkmi o jeho 
živote, odborníci prednášali o je-
ho tvorbe.

Tieto stretnutia rodákov boli 
malou slávnosťou pre všetkých. 
V srdci si odnášali krásne spo-
mienky a duchovné zážitky a ich 
snahy sa zavŕšili zriadením Pa-
mätnej izby Gorazda Zvonického.

Oslavy stOrOčnice 
GOrazda zvOnickéhO
Mesto Michalovce vyhlásilo rok 2013 za rok Gorazda zvonického. v tomto 
roku si pripomíname sto rokov od narodenia významného básnika, 
prekladateľa, pedagóga, kňaza, misionára a nášho rodáka andreja 
Šándora, známeho pod umeleckým menom Gorazd zvonický. 

MsKS 
vás pozýva na 

Kultúrne leto 
2013

Koncert pre nádej 
M. Banga a hostia 

13. júla 
o 18.00 hod.

Tribúna pri MsÚ

MsKS a ZM 
vás pozývajú 

na netradičné poznávanie 
Michaloviec

ŠpacirKi 
po varoŠu 

– Historické centrum 
Michaloviec

12. júla o 18.00 hod.

Zraz účastníkov 
pred Zemplínskym 

múzeom 

Michalovská nemocnica má 
nový lineárny urýchľovač 

Akcionár michalovskej ne-
mocnice plní svoje sľuby o mo-
dernizácii a skvalitňovaní posky-
tovanej zdravotnej starostlivosti. 
Ani nie po roku od zrekonštru-
ovania priestorov ambulantnej 
chemoterapie pribudol na od-
delenie onkologickej rádiotera-
pie nový lineárny urýchľovač. 
Michalovská nemocnica sa tak 
zaradila medzi tri najkvalitnejšie 
pracoviská radiačnej onkológie 
a tak pacienti zo zemplínske-
ho regiónu nemusia cestovať za 
liečbou do vzdialených zdravot-
níckych zariadení.

„Tento prístroj umožňuje oža-
rovať zhubné nádory s vysokou 
presnosťou a tým zabraňuje neže-
laným účinkom na zdravé tkani-
vá,“ hovorí primárka oddelenia 
onkológie a rádioterapie MUDr. 
Gabriela Hermanová.

Radiačná onkológia je po 
chirurgickej liečbe najefektívnej-
šou a preto lineárny urýchľovač 
skvalitní liečbu onkologických 
ochorení a vzhľadom na krat-
ší terapeutický proces jedného 
ožarovacieho cyklu umožní po-
môcť väčšiemu počtu pacientov.

Táto investícia v hodnote viac 
ako 1,25 mil. eur spolu s oddele-
ním onkológie, rádioterapie a am-
bulantnej chemoterapie budú tvo-
riť základ pripravovaného kompe-

tenčného onkologického centra, 
ktoré má ambíciu poskytovať do-
stupnú nadštandardnú zdravotnú 
starostlivosť.

Zuzana Gajdošíková

v utorok 2. júla bol v michalovskej nemocnici slávnostne odovzdaný 
do prevádzky nový lineárny urýchľovač.

vzdelávací projekt 
pre seniorov

V projekte je naplánovaných 
sedem rôznych druhov učebných 
programov, ktoré sa líšia zame-
raním, obsahom, formou ale aj 
hodinovou dotáciou. Do vzdelá-
vania budú zaradení len tí účast-
níci, ktorí úplne vyplnia prihláš-
ku sprístupnenú na portáli www.
michalovce.sk, alebo v tlačenej 
podobe v Turistickej informač-
nej kancelárii v A budove MsÚ 

na Námestí osloboditeľov 30 a na 
odbore Informatizácie a grantov 
v B budove MsÚ na Námestí 
slobody 1. Vyplnenú prihlášku 
je potrebné doručiť na MsÚ. 
Záujemca sa svojím podpisom 
záväzne prihlasuje na vybrané 
programy vzdelávania a bude sa 
zúčastňovať vybraného druhu 
vzdelávania.

Pokračovanie na str. 2

Projekt vzdelávania s názvom zvýšenie kvality 
života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími 
aktivitami organizuje mesto Michalovce v termíne 
od 1. septembra 2013 do 31. decembra 2014.

Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom

www.michalovce.sk  
www.dolnyzemplin.sk

Súťažné podmienky:
1.  Dieťa minimálne s dvoma dospelými
2.  Návšteva známych, ale aj neznámych turistických miest 

v priebehu letných prázdnin
3.  Zdokumentovanie návštevy na turistickom mieste 

(fotografi a, návštevné lístky, čestné prehlásenie účastníkov)

4.  Odovzdanie formulára na TIK Michalovce
(Nám. osloboditeľov 30, do 20. 9. 2013)

5.  Žrebovanie sa uskutoční pri príležitosti 
Svetového dňa turizmu dňa 27. 9. 2013

Súťažný formulár musí obsahovať:
• meno dieťaťa (deti) • mená dospelých • adresa • telefónne číslo
• zdokumentovanie návštevy (prehlásenie, fotografi a, iná forma)

Ceny v súťaži:
1. cena: bicykel (venuje ZOOCR)

2. cena: kolobežka (venuje ZOOCR)

3. cena: skateboard (venuje ZOOCR)           
4. – 15. cena: ceny sponzorov

Osobitne organizátori ocenia: 
• účastníka mimo regiónu dolný Zemplín
• novoobjavenú, doteraz neznámu turistickú atraktivitu

Letná turistická súťaž

Oznamujeme všetkým, 
ktorí majú záujem o knihu

 
Gorazd zvonický 

– básnik pravdy a krásy, 

ktorá bola vydaná pri príležitosti 
nedožitých stých narodenín, 

že si ju môžu kúpiť na mestskom 
úrade v Informačnej kancelárii 

mesta Michalovce

Oznamujeme 
občanom mesta, že 

Mestská polícia Michalovce 
sídli už v nových 

priestoroch na Námestí 
osloboditeľov č. 83 

v Michalovciach

Súčasťou osláv pri príležitosti nedožitých stých narodenín Gorazda Zvonického bolo odhalenie ulice, kto-
rá od soboty nesie názov po Andrejovi Šándorovi. 



�

Na leto sa teší každý z nás, nech je už hocijaké. Poľnohospodári na žat-
vu. Majitelia rekreačných zariadení na dovolenkárov. Deti na prázdniny. 
Predajcovia zmrzliny na rady pred svojimi stánkami. Učitelia na zaslúže-
né dovolenky. Určite je dôležité i počasie počas leta. Lenže neboli by sme to 
my, keby sme prejavili spokojnosť. Chvíľu nám prší, chvíľu je prisilný vie-
tor. Chvíľu je príliš horúco. Nie je možné uspokojiť každého z nás a stále. 

Podobne je to i so životom v meste počas letného obdobia. Pre niekoho 
sa v meste nič nedeje. Inému zatiaľ prekáža priveľký ruch v meste. Ďalšie-
mu zase je kultúry veľa, inému málo. 

Uspokojiť každého je sizyfovskou námahou. Napriek všetkým nespo-
kojným i na tohtoročné letné obdobie pripravilo mesto prostredníctvom 
mestského kultúrneho strediska množstvo podujatí s miestom realizácie 
na tribúne. Nezaháľajú ani alternatívni organizátori kultúrnych poduja-
tí. Môžeme spomenúť občianske združenie „Medias Res, Návraty či Sub-
teren.“ Množstvo podujatí je organizovaných Zemplínskym osvetovým 
strediskom, Knižnicou Gorazda Zvonického a Zemplínskym múzeom. 

Netreba zabudnúť ani na podujatia v jednotlivých strediskách 
na Zemplínskej šírave. Nie je však dôležitý ich výpočet. Podstatná je pes-
trosť jednotlivých podujatí. Nedávno som započul prirovnanie letného 
obdobia na Zemplínskej šírave k zábave v Las Vegas. Tam síce dominu-
je hazardná zábava, no často i na Zemplínskej šírave je obraz hazardu 
s vlastnými schopnosťami, zdravím i životom. 

Tešme sa preto z letných dní. Užívajme si ich na vlastný úžitok a od-
počinok. Nezabúdajme i na hranice vlastných síl a schopností k prospechu 
vlastného zdravia. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Letné obdobie

noviny Mistral
a športové správy

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo
hosť: František Feňák 

bývalý basketbalový funkcionár
repríza Žihadla z februára 2013

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

záznam
z osláv storočnice Gorazda zvonického

zo 6. júla 2013,
premiéra v piatok a reprízy denne od 14.00 hod.

aktivity primátora
 1. 7.  rokovanie celoslovenskej Rady ZMOS na Štrbskom plese
 2. 7.  účasť na uvedení lineárneho urýchľovača do prevádzky
  v Nemocnici Š. Kukuru
 3. 7.  účasť na spomienkovej slávnosti pri hrobe G. Zvonického  
  v Martine
 4. 7.  porada k príprave osláv storočnice G. Zvonického
 5. 7.  účasť na Ekumenickej slávnosti pri príležitosti osláv 
  sv. Cyrila a Metoda
 6. 7.  oslavy 100. výročia narodenia Gorazda Zvonického
 8. 7.  pracovné stretnutie s podnikateľmi k organizovaniu 
  Plesu mesta 2014
 8. 7.  pracovné stretnutie s organizačným výborom podujatia
  Fest dupľa 2013
 10. 7.  rokovanie s vedením spoločnosti Michatek
 11. 7.  pracovné stretnutie predstaviteľov regionálnych združení
  miest a obcí Zemplína 
 12. 7.  otvorenie nových priestorov Mestskej polície v Michalovciach
 12. 7.  stretnutie s účastníkmi Kočíkového stretnutia

Pobačeňa Miža z varoša
Ňe každi dzeň može buc šveto. No ňezabudnuc na rodaka s kore-

ňami na Zempliňe, narodzenoho u Močaranoch, švetom buc može. 
Narodzil še pred stovku rokov. Pri kirsceňu mu dali meno An-

draš. Jak dzecko chodzil po močaranskich poľoch i lukoch. U škoľe 
še znal bars dobre obracac. Ňeľem toto, co hutoril učiteľ, takoj znal. 
U kosceľe miništroval a na drahu svatoho chlopa še dal. Obracaňe 
reči na veršovački dostal od Najviššoho. Našol sebe i kamaratov, 
co jich muza poznačila. Švetske hnuca ho do šveta vihnalo. Holi 
život mušel sebe zbizovac. No u švece še ňestracil. Medzi rodakov 
u Argentine bars fajňe mu chasnovalo. Na rodnu hrudu nikda ňe-
zabul a furt na ňu dumal. U svojim živoce nastupcov prihotovil. Gu 
veršovaňu še furt vracal. Ostalo po ňim prekrasne ďeďictvo kňižok 
veršovanich. I kec už ňe je medzi nami, ňezabudzeme na ňoho. Jeho 
umeľecke meno ostalo na meskej knižňici i na meskej uľici. Žebi 
Močarančanom furt ostal, dostala nova uľica meno Andreja Šando-
ra. Žebi ho sebe Mihaľovčane pripominali, ta pamätna izba u biva-
lej materskej školke ostava. I pamätnu znamku pošta vidala. 

Naj šickim dobrim ľudzom ňebudze tot rodak na pameci. Zna ho 
cali švet a bula bi haňba, kebi mi na ňoho nedumaľi. Šak každi dzeň 
ňemuši buc šveto. No švetovomu rodakoj šveto zrichtovac treba. 

Naj še u Mihaľovci ľem veľo dobrich ľudzi zrodzi a naj nas radojsc 
i spokojnosc dava do hromadi. 

Vaš Mižo z Varoša 

Zaujímavý kultúrno-kreatívny happening pripravilo mestské kultúrne 
stredisko pre všetkých na Námestí osloboditeľov v posledný deň školské-
ho roka. Každý, kto išiel okolo sa mohol pristaviť a zapojiť sa do maľby 
obrazu nášho mesta tak, aby svojím prídavkom vyjadril vzťah k Mi-
chalovciam. Mladí umelci poradili, ak bolo treba, pomohli. Večerný 
koncert hudobnej skupiny IN VIVO z Bratislavy bol už len príjemnou 
záverečnou bodkou.

Sociálna pomoc občanom mesta
OpatrOvateľská služba v dOmácnOsti je najvy-

hľadávanejšou formou pomoci v živote seniorov. Vďaka nej môžu 
zotrvať v domácom prostredí, teda vo svojom domove, ktorý im 
dáva pocit bezpečia a istoty.

O opatrovateľskú službu môže požiadať občan, ktorý predpo-
kladá, že potrebuje celodennú starostlivosť druhej osoby, alebo 
mu takúto opateru odporučí lekár. Konanie o odkázanosti na 
opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Doložiť treba le-
kársky nález od obvodného lekára alebo prepúšťaciu správu zo 
zariadenia zdravotnej starostlivosti (nie staršiu ako 6 mesiacov). 
Posudkový lekár posúdi zdravotný stav a určí stupeň odkáza-
nosti, sociálny pracovník prešetrí sociálnu a rodinnú situáciu 
a spracuje posudok a Mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti na 
sociálnu službu. Na základe právoplatného rozhodnutia si potom 
klient musí požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociál-
nej služby – opatrovateľskej služby, na základe ktorej sa následne 
uzatvorí zmluva medzi poskytovateľom (Mestom)a prijímateľom 
sociálnej služby (občanom - žiadateľom).

Zákon stanovuje akú maximálnu cenu môže občan za túto 
službu platiť a to takým spôsobom, že po zaplatení úhrady za 
opatrovateľskú službu musí klientovi zostať 1,3 násobok životné-
ho minima, čo je v súčasnosti suma 257,52 €.

V meste Michalovce sa úhrada za 1 hodinu opatrovateľskej 
služby pohybuje od 0,50 € do 1,00 € – podľa stupňa odkázanosti. 
Mesto ročne prispieva na opatrovateľskú službu sumou 280 000 €.
Úkony, ktoré môže pre klienta zabezpečiť opatrovateľská služba:
samoobsluha
a) hygiena, b) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, c) vy-
prázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, d) oblieka-
nie, vyzliekanie, e) mobilita, motorika
starostlivosť o domácnosť
a) nákup potravín a iného drobného tovaru, b) príprava jedla, 
varenie, c) donáška jedla do domu, d) umytie riadu, e) bežné 
upratovanie, f) obsluha bežných domácich spotrebičov, g) pranie, 
žehlenie, h) starostlivosť o lôžko, i) vynášanie smetí, j) ďalšie jed-
noduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
Základné sociálne aktivity
a) sprievod – na lekárske vyšetrenie, na kultúrne podujatie, vyba-
venie úradných záležitostí, b) zabezpečenie predpisu užívaných 
liekov, c) dohľad 

Upozorniť treba ešte na jednu skutočnosť. Mnoho ľudí si mýli 
opatrovanie s ošetrovaním. Zdravotná sestra, ktorá chodí domov 
pacienta ošetrovať, je platená zo zdravotného poistenia, nemôže 
však navariť či upratať byt. Opatrovanie je činnosť, ktorá nevyža-
duje zdravotnícke vzdelanie a môžu ju vykonávať ľudia, ktorí si 
doplnia vzdelanie absolvovaním opatrovateľského kurzu. Opat-
rovanie však zdravotné poisťovne nepreplácajú.

vzdelávací projekt 
pre seniorov
učebné prOgramy:
i.  Základy práce s počítačom, s informačno-komunikačnými 

technológiami (36 hodín)
Obsah výučby: Práca s OS Windows • Práca v textovom editore • Prá-
ca s internetom, vyhľadávanie, možnosti internetovej siete • Základy 
tabuľkového kalkulátora • Komunikácia v sieti, komunikačné prog-
ramy • Grafické programy – prehliadač obrázkov, práca s obrázkami

ii. ekonomické minimum (4 hodiny)
Obsah výučby: Vysvetlenie základných ekonomických pojmov, úvod 
do predmetu ekonomika a hospodárstvo, výber tém na základe pot-
rieb cieľovej skupiny: • Banková sústava na Slovensku • Platobný styk 
• Elektronické bankovníctvo • Medzinárodný platobný styk • Daňo-
vá sústava, dane fyzických osôb

iii. právne minimum (4 hodiny)
Obsah výučby: Vysvetlenie základných pojmov, úvod do práva, výber 
tém na základe potrieb cieľovej skupiny: • Základy občianskeho prá-
va • Právne úkony, dedenie • Právna ochrana spotrebiteľa • Právo a 
bytová problematika • Základná úprava ochrany ľudských práv • Po-
skytovanie právnej pomoci

iv. tvorivé dielne (20 hodín)
Obsah výučby: Výučba inovatívnych techník pre rozvoj zručností 
a umeleckého vyjadrovania: • servítková technika (zdobenie kve-
tináčov, tvorba šperkovnice a ozdobných krabičiek) • maľovanie 
na hodváb (maľovanie na hodvábny kruh a maľovanie šatky) • práca 
s modelovacou hmotou fimo (tvorba rôznych tvarov a figúr, ich apli-
kácia) • kombinované techniky (tvorba fotografického rámu s využi-
tím všetkých techník).

v. Zdravoveda a základy prvej pomoci (10 hodín)
Obsah výučby: • Cesty k zdraviu • Správna výživa – prevencia pred-
časného starnutia • Stravovanie a jeho vplyv na zdravotný stav • Imu-
nita a zmeny podmienené vekom • Mozog v dobrej kondícii – rozví-
janie mozgových funkcií • Náročné životné situácie, stres, jeho vplyv 
a zvládanie • Civilizačné choroby • Základy prvej pomoci s praktic-
kými nácvikmi

vi. psychológia životnej cesty (6 hodín)
Obsah výučby: • Každá etapa životnej cesty má svoje čaro • Pozitívny 
prístup k životu, pozitívna psychológia • Zdravá komunikácia, aserti-
vita a medziľudské vzťahy • Rola obete - rola tvorcu • To, ako sa cítim, 
je moja voľba • Byť a žiť TU a TERAZ

vii. pohybové aktivity – pilates (20 hodín)
Obsah výučby: Telovýchovné aktivity a cvičebné programy  vhodné 
pre seniorov. Pilates slúži k uvoľneniu svalstva, kĺbov, správnemu dý-
chaniu, koncentrácii, koordinácii pohybov a aj správnemu držaniu 
tela. Cvičenie odstraňuje bolesť krku, krčného svalstva, bolesť chrb-
ta. Cvičenie bude prebiehať s využitím pomôcok na cvičenie Pilates: 
• Fit lopta – koordináciu pohybov, držanie tela • Overball (malá lop-
ta) – správne dýchanie, koordinácia pohybov • Expander (gumený 
pás) – posilňovanie svalstva, kĺbov • Podložka na cvičenie

Ďalšie informácie: RNDr. Jana Machová, mobil: 0918 876 601, tel.: 056/6864 
176, e-mail: jana.machova@msumi.sk; Ing. Katarína Ballová, mobil: 0918 
490 296, tel.: 056/6864 232; e-mail: katarina.ballova@msumi.sk.

hľadáme dvojníkov
Mesto Michalovce 
pripravuje zaujímavé 
podujatie, kde môže 
každý, kto sa podobá 
na akúkoľvek známu 
osobnosť, získať 
finančnú odmenu.

Pozývame všetkých na unikát-
ny festival zábavy, nazvaný Fest 
dupľa alebo double fest v dňoch 
9. až 11. augusta. Festival sa bude 
konať v rámci programu  Košice 
– Európske hlavné mesto kultúry 
2013, do ktorého sa zapojil aj Ko-
šický samosprávny kraj projek-
tom Terra Incognita. V tieto dni 
si užijete dvojitú porciu zábavy, 
dve tváre osobností a dupľovanú 
dávku občerstvenia. 

Program otvorí hlavné podu-
jatie mihaľovski deski, počas kto-
rých sa vám predstavia divadelné 
súbory účinkujúce v nárečí z re-
giónov celého Slovenska. Ale tešiť 
sa môžete aj na michalovce s mi-
chalmi, michalom a michaelám, 
ktoré tiež sľubujú poriadnu dávku 
zábavy so známymi osobnosťami 

a nositeľmi mena Michal. Pozor! 
Pokúsime sa aj o zápis do Sloven-
skej knihy rekordov s najväčším 
počtom Michalov a Michael na 
jednom mieste! 

Vidieť priateľov, známych a ro-
dinu pohromade prináša pocit šťas-
tia, ale keď sa toto stretnutie oboha-
tí aj o dobré jedlo... je to pocit blaže-
nosti. Práve preto sme dali v našom 
sprievodnom programe priestor 
kuchárom. Tí dostanú možnosť 
všetkým návštevníkom aj obyvate-
ľom mesta ukázať svoju zručnosť a 
šikovnosť pri príprave tradičného 
zemplínskeho jedla “holubkov”. 

Aby sme mali zdupľovaný fes-
tival ako sa patrí, vyhlasujeme 
sÚŤaž dvOJnÍkOv! Podobáte 
sa na nejakú celebritu alebo zná-
mu osobnosť? Tak neváhajte a pri-
hláste sa v registračnom formulári 
na www.michalovce.sk. Dvaja naj-
podobnejší si odnesú 1000 € a budú 
predstavení v hlavnom kultúrnom 
programe. Prihlásiť sa môžete do 
31. júla. Zapojte sa a vyhrajte! Viac 
informácií o festivale a o súťaži náj-
dete na: www.michalovce.sk.

Ing. Iveta Palečková

spájame európu 2013
Folklórna skupina pôsobia-

ca pri Slovenskej únii slucho-
vo postihnutých prezentovala 
v júni mesto Michalovce a celé 
Slovensko na festivale Spájame 
Európu 2013 v Chorvátsku. Vy-
stúpili sme v mestách Novi Vi-
nodolski a Crikvenica a zožali 
vrúcne poďakovania a potlesk 
od všetkých, zvlášť od sloven-
ských turistov. Boli to pre nás 
neskutočné skúsenosti, zážit-
ky a inšpirácie do ďalšej práce. 
Nadviazali sme nové priateľstvá 
a trocha aj zrelaxovali pri chor-
vátskom mori. Spomedzi ďal-
ších účastníkov sa nám páčili 

vystúpenia a tradície ukrajin-
ských, slovinských, tureckých, 
poľských, chorvátskych, talian-
skych a ďalších zahraničných 
skupín. V prvom rade ďakujeme 
kultúrnemu centru v Crikveni-
ci za pozvanie na tento festival, 
bohatý program a starostlivosť. 
Bolo nám veľkou cťou reprezen-
tovať región Zemplína, mesto 
Michalovce i celé Slovensko. 
Ďalšie poďakovanie patrí Mestu 
Michalovce a zvlášť primátorovi 
V. Zahorčákovi, poslankyni NR 
SR Ľ. Roškovej a prednostke 
ObÚ J. Cibereovej.

Valéria Mitrová

Po stopách krás mesta

Krásy mesta Michalovce pros-
tredníctvom odborného výkladu 
študentov 2. a 3. ročníka (P. Va-
ľovská, R. Mičudová, T. Ihnát, M. 
Kučera) Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb, odboru ma-
nažment regionálneho cestovné-
ho ruchu a pod vedením učiteliek 
Ing. K. Halovskej a Ing. M. Go-
žovej, spoznávali členky základ-
nej organizácie Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska. 

Študenti si vyskúšali svoje bu-
dúce povolanie a odbornou inter-
pretáciou priblížili osobám so zra-

kovým postihnutím históriu kaš-
tieľa, rímskokatolíckeho farského 
kostola, gréckokatolíckeho chrá-
mu, starého mestského cintorína 
v parku, budovy tzv. Groszovho 
paláca (bývalé bistro) či rotundy 
pri Zemplínskom múzeu.

Svoje rozprávanie spestrovali 
rôznymi príbehmi z histórie a le-
gendami. Zaujala tá o zjavovaní 
sa Bielej pani, ktorá vyskočila 
z okna pre neopätovanú lásku.

Za príjemne strávené dopolud-
nie ďakujú zrakovo postihnutí.

výbor ÚNSS
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Sofia Oroszová

Diana Oroszová

Damián Feceňko

Karolína Scholzová

Michalovčan informuje...

Medzi najlepšími 
z celého sveta

Stihli to práve včas. Učitelia, 
žiaci, ich rodičia i dobrovoľníci zo 
Syrárne Bel Slovensko, a. s. majú 
za sebou podstatnú časť prác na 
projekte obnovy areálu Základnej 
školy na Krymskej 5 v Michalov-
ciach. Kým ešte začiatkom júna 
sa betónovalo a robili terénne 

úpravy, v utorok 25. júna mohli 
deti a ich pedagógovia zažiť tra-
dičnú Šarkaniádu.

Projekt revitalizácie areálu 
školy zaujal natoľko, že ho nadácia 
materskej spoločnosti michalov-
skej syrárne – Bel Foundation – 
začiatkom roka zaradila medzi 11 
najlepších pre tento rok a udelila 
mu finančnú podporu 5 000 eur.

„Pripravujeme mnoho projek-
tov, ale to, že získame podporu 

práve za tento, sme naozaj ne-
čakali,“ poznamenáva riaditeľ 
ZŠ Krymská Mgr. Jozef Porvaz. 
Dôvod úspechu Michalovčanov 
poodhaľuje gestorka projektu za 
Syráreň Bel Slovensko, a. s. Mgr. 
Iveta Bánociová: „Škola sa sústre-
dila na podporu pohybu, zdravia, 

čo je súčasťou našej politiky zod-
povedného podnikania.“

Srdcom projektu je úprava spev-
nených plôch, terénne úpravy a ná-
kup športového náradia. Celkovo 
brigádovalo 25 dobrovoľníkov. 
V septembri sa pustia do zvyšku 
prác tak, aby o niekoľko týždňov 
po začiatku nového školského 
roka všetko dokončili a pripravili 
na slávnostné ukončenie projektu.

ts

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Erik Stričko 

a Mária Stariaková
Šimon Soročina 

a Andrea Dzurjová
Rudolf Popovič 

a Miroslava Diničová
Ondrej Paľo  

a Bc. Eva Koribaničová
Ing. Peter Macijevič 

a Ing. Zuzana Dundová

inovatívne formy 
vzdelávania

Viac ako 30 žiakov z Gymná-
zia na Ulici Ľ. Štúra sa zapojilo 
do projektu Vyučovanie biológie 
inovačne na brehu rybníka. Ten-
to projekt sa uskutočnil vďaka 
programu Školy pre budúcnosť 
Nadácie Orange.

Učitelia biológie Tkáčová 
a Bertičová zorganizovali pre 
žiakov 2. ročníka a septimy ino-
vačné vzdelávacie aktivity pred-
metu biológia. Aktivity projektu 
sa realizovali v spolupráci s od-
borníkmi z Chráneného vtáčie-
ho územia Senianske rybníky.

Žiaci formou odborných pred-
nášok a názorných prezentácií 
získali cenné informácie o ochra-
ne jednotlivých i najvýznamnej-
ších druhov vtákov v oblasti ryb-
níkov, o ich charakteristike, spoz-
návaní, spôsobe života a ich vý-
zname v príslušnom ekosystéme. 

Pri prvom pobyte v teréne (apríl) 
žiaci pozorovali a evidovali prílet 
žeriavov popolavých. Neskôr, keď 
sa oteplilo a počet druhov vtákov 
sa podstatne rozšíril, naživo v te-
réne sledovali hniezda vtákov, ich 
zoskupovanie na rozličných sta-
novištiach, spôsob pohybu, letu 
a základné rozlišovacie znaky. 

Žiaci sa angažovali aj v ob-
lasti ochrany prírody a na záver 
pobytu vyčistili okolie rybníkov 
od odpadu. 

Na základe pozitívnych ohla-
sov od žiakov, učiteľov i ornitoló-
gov  a doterajšej  dobrej spoluprá-
ce s odborníkmi z Chráneného 
vtáčieho územia Senianske ryb-
níky budeme podobné aktivity 
realizovať pravidelne a rozšírime 
to aj na obdobie jesene, keď pre-
bieha jesenný monitoring vtákov. 

Zuzana Tkáčová, Emil Jakab

Mestské kultúrne stredisko
ŠPacirki PO varOŠu – historické centrum Michaloviec
12. 7. o 18.00 hod., zraz účastníkov pred Zemplínskym múzeom 
kultúrne letO 2013 
koncert pre nádej M. Banga a hostia
13. 7. o 18.00 hod. tribúna pri MsÚ
MichalOvský OrGan 
7. ročník organových koncertov 
Stanislav Šurin – organ, Júlia Burašová - flauta (Slovensko)
25. 7. o 19.00 hod., Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

výstavy
Peter hOrvát – kOrene (maľba)
do 31. 7., malá galéria MsKS

Program kina centrum
12. – 13. 7. piatok, sobota o 19.30 hod. 3D
14. – 15. 7. nedeľa, pondelok o 19.30 hod. 2D
Ohnivý kruh
akčný, sci-fi 2013
Vstupné: 6 € (3D), 4 € (2D), 3,50 € (v pondelok)  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

13. – 14. 7. sobota, nedeľa o 17.30 hod.
hurá na FrancúzskO  Premiéra
/komédia/ 2013
Vstupné: 3,50 € FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

16. – 17. 7. utorok, streda o 19.30 hod.
stáŽisti Premiéra
komédia 2013
Vstupné: 4 €, študenti 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

18. – 19. 7. štvrtok, piatok o 18.00 hod. 3D
20. 7. sobota o 20.00 hod. 3D
21. – 22. 7. nedeľa, pondelok o 20.00hod. 2D
r.i.P.d. urna – útvar rOzhOdne neŽivých aGentOv
akčná komédia
Vstupné 3D: 6 €, študenti 5 € 2013
Vstupné 2D: 4 €, študenti 3 € USA
V pondelok vstupné 3 € 3D – Český dabing 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  2D – Slovenské titulky

18. – 19. 7. štvrtok, piatok o 20.00 hod.
20. – 21. 7. sobota, nedeľa o 18.00 hod.
revival
komédia 2013
Vstupné: 3,50 € ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

23. 7. utorok o 19.30 hod.
Miznúce vlny
Erotická sci-fi romanca 2012
Vstupné: 3 € LITVA/FR/BELGICKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

24. 7. streda o 19.30 hod.   
ŠMeJdi
dokumentárny 2013
Vstupné: 2,50 € ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia

25. – 27. 7. štvrtok, piatok, sobota o 19.30 hod. 3D
28. – 29. 7. nedeľa, pondelok o 19.30 hod.  2D
the WOlverine
akčný, fantasy
Vstupné 3D: 6 €, študenti 5 €
Vstupné 2D: 4 €, študenti 3 € 2013
V pondelok vstupné 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

Blahoželanie
Nášmu milovanému 

OndrejkOvi HOStOvičákOvi
ktorý oslávil dňa 6. júla 2013 
6. narodeniny, želáme veľa zdravíčka, šťastia, 
lásky a spokojnosti v živote. Ľúbime Ťa! 
zo srdca prajú mamka, ocko, babka, 
krstná, krstný Ľudko a braček Adrianko 
za všetkých posiela pusu

Kúpanie v bazénoch v materskej škole 
Materská škola na Ulici J. Švermu v letných dňoch pripravuje také ak-
tivity, ktoré znižujú prehrievanie detského organizmu počas vysokých 
teplôt vzduchu. Deti čľapkaním sa vo vode a kúpaním v dvoch pre-
nosných bazénoch otužujeme vodou a vytvárame u nich kladný vzťah 
k vode. Spontánne prejavujú radosť z kúpania, čo vyjadrujú radostným 
krikom a smiechom. Pozitívny vzťah k pohybu a upevňovaniu zdravia 
sa snažíme zabezpečiť aj inými činnosťami, a to hrou detí na nových   
hracích zostavách – loď Laborec, či hojdačka a šmýkačka pre mladšie 
deti, ktoré boli v tomto období doplnené na školský dvor. 

zemplínčatá
Pod týmto názvom sa pri-

pravuje pre tlač a vydanie ďalšia 
kniha Jána Lomagu, amatérskeho 
fotografa zo Zemplína. Obsahom 
tejto publikácie sú ako inak – fo-
tografie. Objektom fotoaparátu 
sa tentoraz stali deti do veku šies-
tich rokov. Autor zachytáva výraz 
detskej tváre, ktorá je paradoxne 
odrazom bezstarostnosti na jed-
nej strane, na strane druhej hod-

noverne odrazí aj každú inú emó-
ciu v negatívnom zmysle. Každá 
z nich je hodnoverná a neokla-
me. Tomu, kto urobí podrobnú 
analýzu fotografie, neunikne pes-
trosť a farebnosť oblečenia, ktorá 
je pre dieťa typická. Iste nebudú 
chýbať deti pri hre a v prítom-
ností rodičov, ktoré sú ich živými 
anjelmi na ceste životom.

PaedDr. Ivana Mochorovská 

Opäť úspešní
V kongresovej sále SPP 

v Bratislave sa v závere júna us-
kutočnilo vyhodnotenie 5. roč-
níka súťaže Ekofond pre školy 
pod názvom Energia v našom 
meste. Výsledky súťaže za prí-
tomnosti 10 ocenených škôl 
slávnostne vyhlásila správkyňa 
EkoFondu Eva Guliková.

Naša ZŠ Teodora Jozefa Mous-
sona Michalovce s nadšením 
očakávala vyhlásenie výsledkov, 
nakoľko aj v predchádzajúcich 
rokoch sme boli úspešní. 

... A dočkali sme sa. V tomto 
roku projekt pod názvom Kde 
bolo, tam bolo, ktorý zrealizova-
li Mgr. Lenka Paľová a Mgr. Va-
léria Kocúrová, získal 1. miesto. 

Škola tak od Ekofondu získa-
la 1600 eur na realizáciu energe-
tického opatrenia v škole, 1000 
eur na nákup učebných pomô-
cok pre žiakov a vecné ceny 
pre žiakov – mladých ekológov, 
realizátorov projektu v hodnote 
300 eur. Do projektu bolo zapo-
jených 74 škôl z celého Sloven-
ska, o to nás úspech teší viac. 

Žiaci školy pod vedením 
svojich pedagógov zrealizovali 
množstvo energetických akti-
vít. Jednotlivé aktivity kampa-
ne spájala téma štyroch živlov 
– zeme, vody, ohňa a vzduchu, 
ktoré zároveň upozorňovali na 
dôležitosť energie v našom ži-
vote. Mladí ekológovia pripomí-
nali svojej komunite zásady šet-
renia energie mnohonásobnými 
spôsobmi, napríklad prostred-
níctvom Dňa nenakupovania, 
vypnutím každej druhej lampy 
v meste, hustením pneumatík 
na autách rodičov, či zorganizo-
vaním ZRPŠ pri svetle sviečok. 
Všetky aktivity boli podložené 
presným výpočtom úspory. Svo-
ju predstavu o šetrení energie 
prezentovali žiaci rôznymi spô-
sobmi pred rodičmi, obyvateľmi 
mesta, ale aj predstaviteľmi mes-
ta Michalovce. Výnimočné pri-
tom je, že sa pri tom zameriavali 
na prevenciu vytvárania odpadu 
a plytvania energiou, nielen na 
odškodnenie ich výsledkov.

Mgr. Lenka Paľová

Žiaci na cestách...
Študenti strednej odbornej 

školy obchodu a služieb už absol-
vovali zopár zahraničných exkur-
zií. Tentokrát si vybrali možnosť 
navštíviť Francúzsku riviéru. My, 
pedagógovia, sme im vyšli v ús-
trety, pretože žiaci majú príleži-
tosť konfrontovať svoje jazykové 
a odborné vedomosti. Študenti 
hotelovej akadémie a cestovného 
ruchu môžu využiť poznatky zo 
zájazdu pri svojej praxi.

Po dlhej ceste autobusom sme 
sa zastavili v Cannes – v stredisku 
filmového festivalu. Zaujímavou 
zastávkou bola návšteva parfu-
mérie v Grass. Malebnú atmosfé-
ru Azúrového pobrežia dotvára 
St. Tropez s luxusnými jachtami 

a neodmysliteľnou žandárskou 
stanicou. Navštívili sme aj “fran-
cúzske Benátky” – Port Grim-
maud a mestečko Antibes známe 
Picassovým múzeom a typickým 
provensálskym trhom.

Poslednou, pre mnohých mož-
no aj najočakávanejšou zastávkou, 
bolo Monaco, kde sme navštívili 
jedinečné Oceánografické múze-
um, videli sme výmenu stráží pred 
Kniežacím palácom, prešli sme sa 
po prístave až k najstaršiemu ka-
sínu a užívali sme si krásu exotic-
kých rastlín a posledné pohľady 
na nádhernú scenériu tohto ma-
ličkého štátu pred cestou domov. 

M. Mihalková, M. Baťalíková, 
A. Rejmanová

letné kino
Občianske združenie Medias res v spolupráci 
s Mestom Michalovce a asociáciou slovenských 
filmových klubov pripravili tretí ročník letného kina. 
na toto leto sme vybrali filmy, ktoré v minulých rokoch 
získali ocenenia na svetových filmových festivaloch 
ako cannes, Berlinale, sundance, karlove vary apod.

Zoznam premietaných filmov:
JÚL 2013
16. júl   HOn (dráma) 2012
23. júl   Hasta la vista (komédia) 2011
30. júl   trainspOtting (komédia, krimi) 1996

AUGUST 2013
6. august  banksy – exit tHrOugH tHe giFt sHOp 
 (dokumentárny, komédia) 2010
13. august  JuHa (komédia) 1999
20. august  Happy, Happy (dráma, komédia) 2010
27. august  superclásicO (komédia) 2011

Kedy:  každý utorok v júli a auguste po zotmení
Kde:  dvor za Vinárňou Starý sud, Námestie osloboditeľov 77,  
 Michalovce (oproti hotelu Jalta) 
O ktorej:  21.00 hod.
Vstupné:  1€
V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie presunie na iný termín, 
o ktorom budete oboznámení prostredníctvom nášho facebookového profi-
lu: https://www.facebook.com/pages/OZ-Medias-Res/216061488434472.
Tešia sa na vás dobrovoľníci z OZ Medias Res.
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malý oznamovateľ...

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Ing. Michal Geroč, 75-ročný
Vojtech Šeminský, 87-ročný
Radislav Lipka, 77-ročný
Magdaléna Gojdová, 85-ročná
Mária Majcherová, 73-ročná

Mária Čuchranová, 64-ročná
Ján Paulovčák, 73-ročný

Alžbeta Koliová, 92-ročná

Dňa 28. júna nás vo veku 70 rokov navždy 
opustil drahý manžel, otec a dedko

MicHaL GavuLa
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom 
a známym za účasť na poslednej rozlúčke, 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
Česť jeho pamiatke!

Poďakovanie

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

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

oBchodnÚ vereJnÚ sÚŤaŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:

A)  Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B)  Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C)  Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
D)  Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
E)  Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
F)  Ul. okružná č. 2 v Michalovciach (Autoservis)
G)  Ul. močarianska č. 5 v Michalovciach (Autoservis)
H)  Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 29. júl 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

ii. ročník memoriálu 
Miroslava topoľančina 

a Marcela demka
sobota 20. júla o 12.00 hod. 

v areáli VI. základnej školy na Okružnej ulici 
Bližsie informácie v Kaemku, na Ul. M. Gorkého 11

ponÚka
byt do nájmu v zmysle vzn Msz v Michalovciach č.79/�00� o podmienkach pride-
ľovania nájomných bytov na Ulici konečnej v bytovom dome “h” v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne do 18. 7. 2013. Žiadosti podané 
po termíne nebudú brané do úvahy. 

Číslo bytu  Adresa                    Poschodie    Počet izieb   Podl. plocha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A-3              Ul. konečná 16  2. poschodie  2-izbový  51,14 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 1,32 €/m2

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie in-
formácie dostanete 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. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informovaní po pre-
rokovaní žiadostí v komisii bývania.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

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. 3057, k.ú.Michalovce , o výmere 18 m2, za účelom vybudovania 
prístupovej komunikácie pre peších k prevádzke kaderníctvo v bloku A-5 na Ulici 
M. R. Štefánika v Michalovciach. 

2.  Stĺpy verejného osvetlenia v lokalitách Ulíc A. Markuša a duklianskej za účelom 
umiestnenia 2 ks informačno – navádzacích tabúľ.

3.  Časť pozemku p. č. 5278/1, k. ú. Michalovce na Ulici močarianskej za účelom umiest-
nenia 2 ks informačných tabúľ o rozmeroch 80 x 120 cm.

4.  Časť pozemku p. č. 1335/1, k. ú. Stráňany, o výmere do 50 m2, nachádzajúceho sa 
v priestore medzi Ulicami nad Laborcom a školskou, za účelom vytvorenia parkova-
cích miest pre širokú verejnosť občanov, bez vyberania parkovného.  

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotno-
právnej lehote, do 29. júla 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

ponÚka
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 prideľo-
vania nájomných bytov

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 7. 2013. 
Počet bytov: 1 

Číslo bytu  Adresa                     Poschodie  Bytový dom  Počet izieb  Podlahová 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 informá-
cie 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. Žiadate-
lia budú o pridelení bytu písomne informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Piateho ročníka športovej 
olympiády seniorov mesta Mi-
chalovce pod záštitou primátora 
mesta Viliama Zahorčáka v spo-
lupráci s MsO JDS sa zúčastnilo  
sedem denných centier seniorov. 
Oficiálne otvorenie sa uskutoč-
nilo 26. júna, na ňom si všetci 
prítomní minútou ticha uctili 
pamiatku pána Olajca.

Podujatie bolo rozložené do 
troch dní v deviatich disciplí-
nach. V priestoroch SZŠ Micha-
lovce sa odohral stolnotenisový 
turnaj mužov v celkovom počte 
10 súťažiacich. Celý turnaj vie-
dol a rozhodoval učiteľ telesnej 
výchovy Milan Kušej. Víťazom 
sa stal Dušan Slávik.

Na IV. základnej škole sa 
druhý deň uskutočnila streľba 
zo vzduchovky, víťazmi sa stali 

Andrej Zummer a Terézia So-
pociová.

Víťazi jednotlivých kategórií: 
beh žien na 60 m – Rozália Ole-
šová, beh mužov nad 60 rokov 
– Miroslav Kučka, beh mužov 
nad 70 rokov – Jozef Pritula, hod 
„rozvaľkou“ – Milena Bubanco-
vá, prekážkový beh s kraslicou 
– Mária Olexová.

MsO JDS Michalovce chce 
vyjadriť poďakovanie riadite-
ľom IV. ZŠ na Ulici Komenského 
a SZŠ na Masarykovej ulici za 
poskytnutie priestorov a vytvo-
renie príjemného prostredia. 
Poďakovanie patrí aj rozhodcov-
skému zboru po vedením Petra 
Piskaja. Diplomom bol odmene-
ný najstarší člen ŠOD 90-ročný 
pán Cibík.

Anna Peterčíková

Športová olympiáda 
dôchodcov

ponÚka
byty do nájmu v zmysle vzn Msz v Michalovciach č. 70/�00� o nájme bytov v by-
tovom dome na Ulici mlynskej (lokalita angi mlyn) v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 7. 2013. 
Počet bytov: 2 

Číslo bytu  Adresa                    Poschodie    Bytový dom   Počet izieb
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10                Mlynská 426/1  1. poschodie  A/M  2 
14                Mlynská 3912/15  1. poschodie   C/22  1

 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 Mi-
chalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária 
č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

ponÚka
byt do nájmu v zmysle vzn Msz v Michalovciach č.10�/�008 o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov  na Ulici obrancov mieru v bytových domoch „a” 
a „c“v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 7. 2013.
Počet bytov: 1 
Číslo bytu        Adresa                 Poschodie  Bytový dom  Počet izieb  Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20         Ul. obrancov mieru 8            5. NP                  „A“                 2-izbový                 59,05 m2

Cena nájmu (bez poplatku za služby spojené s užívaním bytu) 1,93 €/m2. Podanie žia-
dosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dosta-
nete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hos-
podárenia 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 30

ponÚka
byt do nájmu v zmysle vzn Msz v Michalovciach č. 70/�00� o nájme bytov na ob-
rancov mieru �  (malometrážne byty) v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 18. 7. 2013. 
Počet bytov: 1 
Číslo bytu        Adresa                 Poschodie  Bytový dom  Počet izieb  Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    28     Ul. obrancov mieru 4    1. poschodie    (malometrážny)     1,5                     43,91m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 1,70 €/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, budo-
va Mestského úradu, Nám. slobody 1 v Michalovciach - kancelária č. 72 na prízemí 
- JUDr. Vasil Danko.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám rodinný dom na Zemplínskej šírave - Klokočov.  

Tel.: 0905 370 051
n	Dám do podnájmu v centre mesta zrekonštruovanú 

a luxusne zariadenú garsónku iba jednej osobe. Platba 
2 mesiace vopred. Tel.: 0910 963 548

n	Predám dom, výhodný aj na podnikanie v Michalovciach. 
Tel.: 421 902 944 784

n	Dám do prenájmu 3-izbový pekný byt na sídl. SNP na 3. p/7. 
Tel.: 0902 430 987, tel.: 0902 077 622

n	Dám do prenájmu garáž pri Zekone. Tel.: 0949 716 152
n	Predám priestranný rodinný dom, vhodný pre 

mnohočlennú rodinu, chovateľstvo a záhradkárčenie v obci 
Trhovište. Cena 31 000 €. Tel.: 0940 794 494

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

stolíky so svetlami, toaletný stolík), plyšovú gaučovú súpravu 
(medová farba), obývaciu stenu 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	Predám Škodu 120L so ŠPZ, TK a EK. Lacno. Tel.: 0907 534 726
n	Byliny odstránili neplodnosť a hemoroidy. Tel.: 0905 801 108
n	Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov. 

Tel.: 0907 534 726
n	Kúpim vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám kŕmnu ošípanú – 140 kg. Cena dohodou. 
 Tel.: 0908 266 649
n	Predám veľmi lacno veľký horský bicykel, známky, 

gramofónové platne, mrazničku. Tel.: 056 6422 667

služby
n	Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku, preprava 

tovaru 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	Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie, úpravy terénu, 

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

Práca
n	Strojárska firma Silometal, spol. s.r.o., Kollárova 4, 078 01 

Sečovce hľadá pre svoju výrobu: 1) Zváračov MAG – platné 
zváračské skúšky, 2) Zámočníkov – ovládanie čítania 
technickej dokumentácie, 3) Medzinárodný zvárací inžinier 
IWE, 4) Inžiniera pre produkciu – zameranie strojárstvo, 
aj absolvent. Znalosť nemeckého jazyka vítaná. 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

Dňa 3. júla sme si pripomenuli 20 rokov 
od smrti milovaného manžela, otca, 
dedka a pradedka 

pplk. v zál. Ondreja MeLiša
Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť, musel si 
zomrieť, aj keď si tak chcel žiť.
manželka a deti s rodinami

Dňa 21. júla uplynie 10 rokov, 
kedy nás navždy opustila 

drahá mamička a babička 

Mária šaMudOvSká 
rod. Rudľovská

s láskou spomínajú synovia 
s rodinami

Spomienky

Dňa 4. júla uplynul rok od smrti milovanej 
manželky, dcéry, sestry a švagrinej

Marty POdStavSkej
rod. Kasardovej
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím s nami 
tichú spomienku.
manžel Miško a rodina

Život nám pomaly uteká... Viera, že raz budeme 
znova spolu je naša jediná útecha...

Dňa 16. júla uplynú 2 roky, čo dotĺklo láskyplné 
srdce milovaného manžela, ocka, dedka 

prot. Mgr. Petra SeManca
s láskou a úctou spomínajú manželka, 

dcéry a syn s rodinami

Už len kytice kvetov im na hrob môžeme dať, 
sviečky zapáliť a v tichu spomínať...

Dňa 2. júla uplynuli 4 roky, kedy nás opustil 
milovaný otec, dedko 

antOn jakuBík 

a dňa 16. júla si pripomenieme 
12. výročie úmrtia drahej mamičky, babičky 

anGeLy jakuBíkOvej
s láskou spomínajú deti s rodinami


