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Tento rozhovor prebieha už 
v nových priestoroch mestskej 
polície. Ako si na ne zvykáte?

Hovorí sa, že na lepšie sa rých-
lo zvyká, platí to aj v našom prípa-
de. Aj keď sme tu už od 1. júla, je 
to prvý týždeň, keď je už všetko na 
mieste, všetko funguje tak, ako má 
a môžeme sa už naplno venovať 
svojej práci a zároveň si vychutná-
vať nové pracovné prostredie.

Finančná situácia mesta je 
dosť zložitá, ako sa podarilo vy-
riešiť presťahovanie MsP?

Staré priestory na Ulici duk-
lianskej nespĺňali podmienky 
takmer po žiadnej stránke, pre-
to bolo nutné tento problém 
riešiť. Keďže finančná situácia 
mesta je naozaj zložitá, rekon-
štrukcia, prístavba či nadstavba 
starých priestorov neprichádza-
la do úvahy. Jediným riešením 
bolo odpredať budovu na Ulici 
duklianskej a za tieto peniaze 
zrekonštruovať iné vhodné prie-
story, ktoré sú v majetku mesta. 
Zhodli sme sa na priestoroch na 
Námestí osloboditeľov v budove 
,,C“, kde boli dlhodobo nevyuži-
té priestory kuchyne a jedálne. 

Čo všetko bolo potrebné vy-
konať v nových priestoroch?

Teraz, keď je už všetko hotové, 
sa to možno nezdá, ale bolo po-

trebné urobiť dosť vážne stavebné 
zásahy - vybúrať a nanovo posta-
viť všetky priečky, premostenie 
budov a ďalšie stavebné úpravy. 
Zložitá bola aj technická časť – 
prekládka kamerového systému, 
pultu centralizovanej ochrany, 
rádiostaníc, telefónnych liniek 
a počítačovej siete. Celá rekon-
štrukcia trvala päť mesiacov.

Spĺňajú tieto nové priestory 
podmienky pre prácu MsP?

Nie je to žiaden luxus, sú to 
však veľmi solídne priestory, 
ktoré nám vyhovujú po stránke 
priestorovej, technickej a hy-
gienickej. Treba povedať, že 
budú slúžiť nielen nám, ktorí 
tu pracujeme, ale aj občanom 
a návštevníkom nášho mesta, 
ktorí sem denne prichádzajú. 
Policajti najviac oceňujú prie-
story šatní, ktorých súčasťou 
sú hygienické zariadenia, spr-
chy, kuchynské kútiky. Veľmi 
si cenia aj dennú miestnosť pre 
policajtov, kde vykonávajú ad-
ministratívnu činnosť. Ja osob-
ne najviac oceňujem pracovisko 
stálej služby, ktoré je prepojené 
s pracoviskom kamerového sys-
tému a umožňuje nám, že stálu 
službu bude vykonávať policajt 
nepretržite 24 hodín, čo sa, 
predpokladám, odzrkadlí aj na 
kvalite výkonu služby.

Budú tieto priestory vyhovo-
vať aj v prípade, že MsP navýši 
svoje stavy?

Mestská polícia vykonáva 
svoju činnosť predovšetkým 
v teréne. Na oddelení sú pre nás 
dôležité šatne a denná miestnosť 
pre policajtov. Tieto priestory 
budú kapacitne vyhovovať aj 
v prípade navýšenia stavov na 
40 či 50 ľudí. Čo je však v naj-
bližšom období asi nereálne.

Čo ďalšie technické vybave-
nie, je postačujúce?

Technické vybavenie MsP 
je v súčasnosti na požadovanej 
úrovni. V minulom roku sme 
zakúpili štyri bicykle, ktoré 
sme upravili do policajnej vý-
bavy. Vzhľadom na zastaraný 
vozový park, tohto roku sme 
obmenili aj jedno motorové 
vozidlo. Ide o terénne vozidlo 
Dacia Duster, s ktorým sa vie-
me dostať aj do ťažšieho teré-
nu prímestských častí. Taktiež 
bola zakúpená fotopasca, kto-
rá nám slúži na monitorovanie 
odľahlých častí, kde dochádza-
lo k tvorbe nepovolených sklá-
dok odpadu. 

Pokiaľ viem, MsP má aj slu-
žobného psa, ako riešite jeho 
umiestnenie?

Áno, mestská polícia začiat-
kom roka zakúpila služobného 
psa, nemeckého ovčiaka. Táto 
otázka je vyriešená v rámci dob-
rej spolupráce so štátnou políci-
ou. Pes je ustajnený v priestoroch 
oddelenia služobnej kynológie, 
kde má rovnaké podmienky ako 
služobné psy štátnej polície.

Keďže vaše sídlo je v pešej 
zóne, ako je vyriešené parko-
vanie služobných motorových 
vozidiel?

Medzi pavilónmi v zadnej 
časti budovy z parkoviska od 
daňového úradu je služobný 
vchod, kde je vytvorené par-
kovisko pre služobné motorové 
vozidlá.

Text: Iveta Palečková
Foto: Michal Oros

Mestská polícia už 
v nových priestoroch
od 1. júla je novým sídlom Mestskej polície v Michalovciach budova 
Mestského úradu na námestí osloboditeľov č. 83. Michalovčania ju 
poznajú aj ako sídlo sociálnej poisťovne pobočky Michalovce, či obvodný 
úrad. o tom ako si mestskí policajti v nových priestoroch zvykajú a čo 
všetko predchádzalo sťahovaniu, sme sa porozprávali s náčelníkom Msp 
Michalovce JuDr. Dušanom Šantom.

Pozývame vás na
ZeMplínsky 

jarMok
a ZeMplínske 

slávnosti

16.,17. a 18. augusta

Program uverejníme
 v nasledujúcom vydaní 

novín

real Madrid v Michalovciach
Futbalistov tohto španielskeho veľkoklubu budú mať možnosť vidieť 
michalovskí futbaloví priaznivci na futbalovom štadióne MFk Zemplín 
Michalovce v dňoch 13. až 16. augusta 2013 v rámci medzinárodného 
dorasteneckého turnaja Michalovce cup 2013.

Zahraničnými účastníkmi 
tohto turnaja sú aj ďalšie reno-
mované kluby Európy – Villare-
al CF, Chievo Verona a Shakhtar 
Donetsk. Zo slovenských klubov 
sa turnaja zúčastní okrem domá-
ceho MFK Zemplín Michalovce 
aj futbalový klub Dukla Banská 
Bystrica. Ide už o štvrtý ročník 
tohto medzinárodného mládež-
níckeho turnaja, ktorý je v rám-

ci Slovenska jedinečný kvalitou 
zúčastnených družstiev. Podľa 
slov riaditeľa turnaja Mgr. Mar-
tina Nebesníka, si tento turnaj 
získal vysoký kredit nielen na 
Slovensku, ale aj v rámci Európy. 
Výsledkom toho je aj účasť také-
ho slávneho futbalového klubu, 
akým je Real Madrid. Futbalo-
ví priaznivci nášho regiónu by 
mali využiť možnosť vidieť na 

vlastné oči budúcich slávnych 
futbalových reprezentantov 
Španielska, Talianska, Ukraji-
ny alebo Slovenska. Prvý zápas 
turnaja sa odohrá 13. augusta 
o 18.00 hod. a celý turnaj vyvr-
cholí 16. augusta o 20.00 hod. 
finálovým zápasom.

Program futbalového turnaja 
prinášame na 4. strane. 

mn

Centrum mesta ožilo v piatok 12. júla sprievodom mladých mamičiek s ko-
čiarmi. Kočíkové stretnutie je pre Michalovce novinkou, organizátorky veria, 
že sa stane tradíciou. Do podujatia sa zapojilo viac ako 70 rodičov so svoji-
mi ratolesťami. Zraz bol pred výškovou budovou, odkiaľ prešli k mestskému 
úradu, kde ich privítal primátor mesta Viliam Zahorčák. Rodičom i deťom 
odovzdal darčeky – deti sa tešili z farebných veterníkov, rodičia odchádzali 
domov s novým filmom o Michalovciach. Na záver stretnutia mamičky spo-
lu so svojimi deťmi vytvorili tvar srdca, ako symbol rodičovskej lásky.  

V rámci ďalšieho cyklu netradičného spoznávania histórie mesta Micha-
lovce pod názvom Špacirki po varošu sa niekoľko desiatok účastníkov 
dozvedelo zaujímavé informácie zo stredovekých Michaloviec. Podujatie, 
ktoré každoročne organizujú Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach 
a Zemplínske múzeum v Michalovciach si získava čoraz viac priazniv-
cov. V piatok 12. júla pod vedením historika dr. Martina Molnára Mi-
chalovčania špacírovali v historickom centre meste. 
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Listy kalendára sa pomaličky obracajú do jeho druhej polovi-
ce. V behu každodenných starostí zabúdame často na uvedomenie 
si procesov vo svojom okolí. Žijeme doslova zo dňa na deň. Zau-
jíma nás všetko v našom okolí. Stretávame sa s priateľmi. Večné 
sledovanie televízie. Prejavovanie častej nespokojnosti so všetkým. 
Nadchýname sa športovými výsledkami vrcholových športovcov. 
Plánujeme čo najexkluzívnejšiu dovolenku. Ovládame teóriu všet-
kých športov a remesiel. Dokážeme vyriešiť všetky politické problé-
my večer pri pive. 

Všetky životné diania akoby bežali popri nás. Akoby sme ani ne-
boli ich súčasťou. Málokto sa však pozrie na dianie a procesy nielen 
z pohľadu diváka. Ale z pohľadu ich účastníka a spolutvorcu. Predsa 
i my sme tvorcami svojím dielom. Tvorcami životnej reality. Naše sprá-
vanie sa k susedom sa podieľa na vytváraní atmosféry v spoločnosti. 
I naša ochota a vľúdnosť vytvára reakcie okolia. Náš pracovný poten-
ciál vytvára hodnoty. Naše správanie sa dáva za vzor generácii našich 
potomkov. I naše kopance životnému prostrediu sa nám vracajú ako 
bumerang v podobe ochorení. 

Nie sme pozorovateľmi, ale priamo tvorcami a účastníkmi všet-
kých procesov v dobrom i v zlom. Málokedy si to pripúšťame a ešte 
menej si to uvedomujeme. Viem, zo dňa na deň sa to nezmení. Treba 
preto pripomínať, že nie sme pánmi na tejto zemi. Sme len jej sú-
časťou. Len na každom z nás záleží, akú vytvárame prítomnosť a 
budúcnosť pre našich potomkov. Práve v tomto období dovoleniek je 
čas a priestor na zamyslenie sa nad svojím správaním. Nad hodno-
tami života. Nad vlastným  podielom ku všetkému, na čom by nám 
malo veľmi záležať. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Letné zamyslenie

Noviny Mistral
a športové správy

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

žihadlo
premiéra v piatok,

reprízy v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

Záznam
premiéra v piatok, reprízy denne o 14.00 hod.

aktivity primátora
 14. 7.  účasť na slávnostnej sv. liturgii pri príležitosti 20. výročia
  vysvätenia chrámu v Nacinej Vsi
 15. 7.  rokovanie so zástupcom okresnej odborovej organizácie
  školstva
 17. 7.  rokovanie s občanmi z časti Žabany
 17. 7.  prijatie zástupcu organizátorov zrazu motocyklistov 2013
 18. 7.  vykonanie sobášneho aktu
 19. 7.  rokovanie s krajským vedením HaZZ SR
 19. 7.  rokovanie s vedením MFK Zemplín Michalovce
 19. 7.  rokovanie s vedením Syrárne Bel

Pobačeňa Miža z varoša
Znal mi, že mojo meno i meno varoša Mihaľovce z rovnakoho 

koreňa. I o tim, že Mihaľovska varošska chiža reglementuje kaž-
dim rokom bars šumni dzeň zapasovani gu našomu menu. Šicki 
Mižove še maju i u tim roku štretnuc u Mihaľovci. Neľem žebi 
pohutoreľi, kuščok še pobečeľovaľi, fajnich holubkov še najedľi. 
No i žebi oprobovaľi zmajstrovac slovenski rekord zojs stretnuca 
co najvecej Mižov u jeden dzeň na jednim mesce. Už i vrabľe 
u šickich koncoch šveta o tim čvirikaju, že to budze dzeviato-
ho augusta. Kebi dachto ňeznal o tej fajnovej paradze a znace, 
že še Mižo vola, dajce mu znac. Naj dobizovna pridze na hosci-
nu. Bizovňe ňeobanuje bo ňeľem mi Mižove, aľe i druhe chlopi 
a dzivki, co na dakoho biju, do Mihaľovec zavitaju. Chto budze 
bars na dakoho bic, ta i peňeži zgazduje. Ozda tak jak každi rok 
i Mižo Hudak zo svojima srandami nas pridze roztataric. Žebi 
toho ňebulo malo, ta i Milka Zimkova i druhi, čo u nareču re-
čovac znaju, ta i komediju zabavia u nas. I Štepka zos Radošin-
sku komedijantsku družinu nas neobidze. Už ľem žebi nam Pan 
Boh šumnu chviľu prihotovil a dožičil pocešeňa šickim dobrim 
ľudzom. Chto pridze, ta bizovňe ňeobanuje. A chto ňepridze, ta 
naj še mu krava zduje. 

Vaš Mižo z varoša

Z poslaneckých interpelácií
riešenie interpelácií poslancov predložených 
na Xvi. zasadnutí MsZ 18. 6. 2013.

ing. Jaroslav kapitan
1. S koncom školského roka sa už dlho spája začiatok turistickej 
sezóny. Máme v našom regióne veľa toho, čím sa môžeme pýšiť, ale 
určite tomu nepridáva kruhová križovatka spájajúca Sobranskú 
a Lastomírsku cestu. Jej vnútorný priestor je posiaty mnohými 
rastlinami, ktoré uberajú z atraktívnosti nášho krásneho Zemplí-
na. Aj keď táto križovatka nepatrí do správy Mesta, pýtam sa, či by 
nebolo možné požiadať správcu o zjednanie nápravy.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Na základe vykonaného miestneho šetrenia odborom VŽPaMR bolo 
zistené, že vnútorný priestor kruhovej križovatky na Lastomírskej ulici je 
čiastočne zaburinený a opticky nepriaznivo pôsobí tento priestor z dôvo-
du, že v jeho strede sú vysadené dreviny rodu vŕba, ktoré pri príjazde do 
priestoru kruhovej križovatky vyzerajú ako burina. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti  bola vyzvaná Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratisla-
va, aby urýchlene zabezpečila údržbu predmetnej kruhovej križovatky 
a zároveň, aby aj v budúcnosti zabezpečovala pravidelnú údržbu zelene.
2. TaZS mesta Michalovce sa pri údržbe a skrášľovaní mesta majú 
čo obracať (komunálny odpad, kosenie, stromy, kvetinové záhony, 
atď.). Postupne už miznú aj výtlky na našich komunikáciách  a za-
registroval som včera opravu aj na Sídlisku SNP, ale ešte stále je 
toho dosť. Pýtam sa, či v tom budú aj naďalej pokračovať, dokedy 
to majú v pláne a či nám postačia finančné prostriedky vyčlenené 
z rezervy vlády SR na tento účel.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
TaZS mesta Michalovce budú pokračovať vo vysprávkach výtlkov,  
pokiaľ nevyspravia všetky výtlky v meste. Je to však závislé hlavne od 
počasia a plnenia iných operatívnych úloh, ktoré sme povinní splniť. 
Finančné prostriedky vyčlenené z rezervy vlády SR na tento účel sú 
nedostatočné, avšak tak, ako každý rok,  majú TaZS k dispozícií pros-
triedky z rozpočtu Mesta vyčlenené na tento účel. 

pokračovanie v ďalšom čísle

Sociálna pomoc občanom mesta
Ďalšou sociálnou službou, ktorú Mesto ponúka svojim ob-

čanom, je podporná sociálna služba poskytovaná ambulantnou 
formou – Denné centrum (DC) pre seniorov.

V dennom centre (klube dôchodcov) sa utvárajú podmienky 
a poskytujú možnosti pre záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť 
a udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je pobe-
rateľom starobného dôchodku alebo občana s nepriaznivým zdra-
votným stavom, ktorý má trvalý pobyt na území mesta. Sociálna 
služba je poskytovaná počas dňa. Činnosť v DC je rôznorodá a je 
prispôsobená veku, zdravotnému stavu a záujmom členov.

Činnosť denných centier je riadená štatútom, ktorý vydal pri-
mátor mesta a je financovaná z členských príspevkov a príspevku 
Mesta, ktoré prispieva na prevádzku centier mesačne cca 970 € . 

Záujmová činnosť seniorov v meste Michalovce je zabezpe-
čovaná prostredníctvom siedmich denných centier, v ktorých 
seniori môžu rozvíjať svoje záujmy a aktivity, či už športové, re-
kreačné alebo spoločenské. V meste i mimo mesta je známa folk-
lórna skupina Klubovanka, Straňanka a Vánok, ktoré účinkujú na 
rôznych akciách organizovaných samosprávou mesta. Členovia 
jednotlivých klubov organizujú za účelom oddychu výlety a po-
znávacie zájazdy. V centrách sa konajú rôzne prednášky z oblas-
ti zdravotníctva týkajúce sa životosprávy a úrazovosti seniorov 
a z oblasti bezpečnosti v cestnej doprave. 

V Meste Michalovce sú zriadené tieto denné centrá (kluby 
dôchodcov): 
– Denné centrum č. 1 a 3 - Ul. obrancov mieru č. 4;
– Denné centrum č. 2 – Stráňany, Nad Laborcom;
– Denné centrum č. 4 - Sídlisko Východ, Ul. zakarpatská B7;
– Denné centrum č. 5 - Sídlisko JUH, Ul. Komenského č. 34;
– Denné centrum č. 6 – Ul. Hollého č. 9; 
– Denné centrum č. 7 - Ul. pri sýpke č. 4. 

Záujemcovia o členstvo v DC môžu kontaktovať vedúcu, resp. 
vedúceho DC. Členský príspevok na rok činí 2 €.

V budúcom vydaní prinesieme informácie o podpornej so-
ciálnej službe - Jedáleň.

cesta svetla
Únia nevidiacich a slabozra-

kých Slovenska vyhlasuje 10. 
ročník fotografickej súťaže Ces-
ta svetla. Zmyslom podujatia je 
prostredníctvom fotografií pri-
blížiť verejnosti problematiku 
ľudí so zrakovým postihnutím.

Súťažiť môže každý, kto vypl-
ní, podpíše a do 30. septembra na 
adresu organizátora doručí pri-
hlášku s minimálne jednou fotog-
rafiou. Súťaž je otvorená v dvoch 
kategóriách: 1. čiernobiela fotog-
rafia, 2. farebná fotografia.

Organizátor na webovej strán-
ke www.unss.sk do 30. novembra 

zverejní počet súťažiacich, zlože-
nie poroty, výsledky súťaže a mená 
víťazov, ktorí získajú poukážky na 
nákup fotografického materiálu 
a vybavenie – za 1. miesto v hod-
note 100 €, za 2. miesto v hodnote 
50 € a za 3. miesto v hodnote 30 €.

Súťaž je bez vstupných po-
platkov!

Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska, Sekulská 1, 842 
50 Bratislava, tel: 02/69 20 34 20, 
www.unss.sk, kontaktná osoba: 
Marián Horanič, horanic@unss.sk.

Akciu finančne podporilo 
Ministerstvo kultúry SR.

pozdrav rodákom

pri mori vďaka 
podpore od mesta

Slovenský zväz telesne posti-
hnutých (SZTP) uskutočnil za-
čiatkom leta pre svojich členov 
rehabilitačno-relaxačný pobyt pri 
mori v chorvátskom Biograde.  

Akcia bola úspešná, účast-
níci si oddýchli, zrelaxovali a sú 
vďační za podporu a možnosť, 
ktorú im poskytlo Mesto Micha-
lovce. Veríme, že pomoci zo stra-

ny Mesta sa dočkáme aj v bu-
dúcnosti, čo prispeje k oživeniu 
a integrácii telesne postihnutých 
členov v ich nie ľahkom živote.

Za všetkých členov vyjadru-
jeme veľké poďakovanie Mestu 
za humánny prístup v rámci 
spolupráce s naším občianskym 
združením.

Bc. Eva Lechmanová

Materské centrum Drobec 
vás pozýva na akciu s názvom 

M E D O B R A N I E 
v rámci projektu Ekodrobec – spoznávaj a chráň 

podporeného Karpatskou nadáciou 
a U. S. Steel Košice s. r. o., 

ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. júla 2013 
o 16.00 hod. v Sennom.

Viac info na mcdrobec@centrum.sk 
alebo 0948 439 988. Ďakujem Mestskej polícii v Michalovciach za pomoc pri 

strate mojej peňaženky. Pricestovala som na dovolenku 
z Anglicka a v meste som stratila peňaženku so všetkými 
dokladmi, kartami z bankomatu a peniazmi. Veľmi 
milá a šikovná mestská policajtka ju našla a ihneď ma 
kontaktovala. 
Som nesmierne rada a vďačná, že máme v meste takú 
dobrú a ochotnú mestskú políciu, ktorá mi ušetrila 
veľa problémov a starostí. Ešte raz veľká vďaka a najmä 
šikovnej mestskej policajtke.

Marcela Sotáková

Na základe informácie Dopravného inšpektorátu  
PZSR v Michalovciach oznamujeme, že v dňoch 

15. 7. – 15. 9. 2013 dôjde ku čiastočnému 
obmedzeniu premávky cesty  III/050218 v smere 

Michalovce – Krásnovce z dôvodu zapojenia 
plynovej sondy Krásnovce.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného 
podnikania spustila nový mikropôžičkový program. RPIC 
Trebišov 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

výzva pre rekreantov
Zemplínska šírava a Vinianske 

jazero patria počas letnej turistic-
kej sezóny k vyhľadávaným a čas-
to navštevovaným rekreačným 
oblastiam, o ktoré majú záujem 
ako slovenskí, tak i zahraniční re-
kreanti. Väčšina sem prichádza za 
oddychom a rekreáciou, ale niekto 
takéto miesta vyhľadáva za účelom 
páchania rôznej trestnej činnosti.

Z uvedeného dôvodu Okres-
né riaditeľstvo Policajného zboru 
v Michalovciach vyzýva všetkých 
návštevníkov a rekreantov Zem-
plínskej šíravy a Vinianskeho 
jazera k maximálnej opatrnosti 
a ostražitosti pri ochrane svojho 
majetku, osobných dokladov, vecí 
a cenností, ktoré by nemali byť 

ponechávané bez dozoru v au-
tách, stanoch či na pláži. Zároveň 
je dôležité pri odchode z chatiek, 
hotelov či ubytovní skontrolovať 
uzatvorenie okien a uzamknutie 
dverí. Okresné riaditeľstvo Poli-
cajného zboru v Michalovciach 
v neposlednom rade upozorňuje 
rekreantov, aby na parkovanie vo-
zidiel využívali osvetlené a podľa 
možnosti platené parkoviská, nik-
dy nie tmavé a odľahlé miesta. 

Dodržaním týchto zásad 
a upozornení je možné predísť 
rôznym situáciám, ktoré by moh-
li pobyt a rekreáciu na Zemplín-
skej šírave a Vinianskom jazere 
znepríjemniť.

Okresné riaditeľstvo PZ

Milí naši spolurodáci 
– naši bývalí spolužiaci, 
kamaráti, priateľky 
a priatelia, naše prvé 
lásky!

Začiatkom mája 2013 sme my 
dve rodné sestry, Viera a Lýdia, po 
dlhých rokoch navštívili naše rod-
né mesto Michalovce, odkiaľ sme 
sa ešte v roku 1964 ako štyri do-
spievajúce deti (ešte s ďalšou našou 
sestrou a bratom) spolu s našimi 
rodičmi presťahovali do Piešťan.

V dospelosti však osud každé-
ho z nás zavial do rôznych miest 
Slovenska aj zahraničia a pridelil 
nám mnoho povinností – či už 
pracovné alebo rodinné, čo nám 
znemožňovalo zastaviť sa vo svo-
jom drahom rodisku aspoň nieke-
dy na dlhší čas. Naše krátke zasta-
venia boli viazané vždy len na vy-
bavenie neodkladných záležitostí, 
akými boli napr. pohreby blízkych.

S pribúdajúcimi rokmi sa však 
oveľa silnejšie ozýva túžba po do-
movine a tak sme si cielene na-
plánovali niekoľkodňový pobyt 
na miestach nám tak drahých, na 
miestach, ktoré mali a majú úzku 
spojitosť s naším krásnym det-
stvom, s našimi prvými láskami, 

našou školou, s uličkami, po kto-
rých sme chodievali...

Veľmi sme tiež túžili ponav-
števovať nám známe pamäti-
hodnosti mesta.

Úžasne nás potešilo, že sa 
z Michaloviec stalo ešte krajšie 
a väčšie mesto, s mimoriadne 
atraktívnou pešou zónou a rov-
nako nám urobil radosť fakt, 
že sa zachovali tiež nám známe 
hodnotné budovy v pôvodnom 
štýle – či už v centre mesta, alebo 
aj mimo neho. Prekrásne chvíle 
z detstva nám navyše sprítomnil 
aj jarný jarmok, ktorého tá správ-
na atmosféra potešila naše duše.

A tak po trojdňovom neza-
budnuteľnom pobyte vo svojom 
rodisku sme odchádzali šťastné, 
plné silných zážitkov a dojmov, 
s piesňou na perách: “Rodný môj 
kraj, zo všetkých najdrahší...“

V duchu ostávame v krás-
nych spomienkach, taktiež aj 
v silnom predsavzatí čím skôr 
sa na viac dní do týchto nám 
drahých miest vrátiť a nadýchať 
sa plnými dúškami špecifickej 
vône domoviny.

„Bars šumňe vas pozdravujeme 
a vinšujeme dobroho zdravička.“

Viera Michalovčíková z Piešťan
so sestrou Lýdiou
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dva týždne v kultúre... Michalovčan informuje...

Fotokufor v múzeu

Vystavené budú fotografie, 
ktoré vznikli v rámci cezhranič-
ného projektu. Otvorenie výsta-
vy sa uskutoční v piatok o 15:00 
hod. a výstava potrvá do 16. au-
gusta 2013. 

Projekt KUFOR (Kultúrna 
fotografia v regióne) je cezhra-
ničným projektom realizovaným 
Kultúrnym centrom Košického sa-
mosprávneho kraja, Občianskym 
združením Legend foto a Rozvojo-
vou agentúrou župy Szabolcs-szat-
már-Bereg. Projekt je spolufinan-
covaný z Programu cezhraničnej 
spolupráce Maďarská republika 
– Slovenská republika 2007 – 2013. 

Jeho hlavnou myšlienkou je 
podpora nadaných fotografov 
na oboch stranách hranice.

Prostredníctvom prezentač-
ných a vzdelávacích aktivít dáva 
priestor amatérskym i profesio-
nálnym fotografom na kvalitnú 
umeleckú tvorbu. Taktiež im pri-
náša konštruktívnu kritiku ich 
diel renomovanými fotografmi.

Vystavené fotografie sú za-
merané na umelecké zachytenie 
pozoruhodných lokalít v  župe 
Szabolcs-Szatmár-Bereg a cieľo-
vých miest programu Terra In-
cognita – programu Košického 
samosprávneho kraja.

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

PhDr. Vladislav Hrivnák 
a Ing. Martina Lehotská

JUDr. Peter Szárszoi 
a Katarína Krajňáková

Andrej Hostýnek 
a Simona Surmiaková

Bc. Tomáš Boroš 
a Bc. Paula Pirkovská

Pavol Fedorčák 
a Zdenka Lukáčová

Mgr. Patrik Dzurjovčín 
a Ing. Ivana Rochová

Blahoželanie

Mestské kultúrne stredisko
Michalovský organ 
7. ročník organových koncertov, Hanna Dys – organ (Poľsko)
8. 8. o 19.00 hod., Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie
Fest Dupľa – Double Fest
unikátny festival zábavy
9. – 11. 8., centrálna mestská zóna
kultúrne leto 2013 – koncert huDobneJ skupiny aya
15. 8. o 19.00 hod., tribúna pri MsÚ

výstavy
peter horvát – korene (maľba)
do 31. 7., malá galéria MsKS
erik MaŠčák – vol. 2 (technika airbrush)
1. – 30. 8., malá galéria MsKS

program kina centrum
26. – 27. 7. 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

26. 7. piatok o 21.20 hod. 
scary Movie 5 Premiéra
komédia 2013
Vstupné: 2,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

28. 7. nedeľa o 17.30 hod.
kráľovstvo lesných strážcov    
animovaný, dobrodružný, fantasy, komédia 2013
Vstupné: 3 € USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing  

30. – 31. 7. utorok, streda o 19.30 hod.
preD polnocou  Premiéra
romantická komédia 2013
Vstupné: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České  titulky

31. 7. streda o 18.00 hod. 
paríž – Manhattan
romantická komédia 2012
Vstupné: 3 €  FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

1. – 4. 8. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 17.45 hod. 3D
3. – 4. 8. sobota, nedeľa o 15.45 hod. 2D
5. – 6. 8. pondelok, utorok 17.45 hod.  2D
ŠMolkovia 2 3D
animovaná rodinná komédia
Vstupné 3D: 6 € deti: 5 €  2013
Vstupné 2D: 3,50 € USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

1. – 3. 8. štvrtok, piatok, sobota o 19.40 hod.
DrsŇáčky
akčná komédia 2013
Vstupné: 4 €, študenti 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

4. – 5. 8. nedeľa, pondelok o 19.40 hod.
vo Štvorici po opici 3 
komédia 2013
Vstupné: 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

6. 8. utorok o 19.30 hod.
poDFukári 
thriller 2013
Vstupné: 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

7. 8. streda o 19.30 hod.
taliansky kľúč Premiéra
romantická komédia, dráma 2011
Vstupné: 3 € FÍNSKO, USA, TALIANSKO, VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

8. 8. štvrtok o 19.30 hod. 
pot a krv
akčná krimikomédia 2013
Vstupné: 4 €, študenti 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

airbrush v galérii
Letný mesiac patrí v galérii 

opäť amatérskemu výtvarní-
kovi Erikovi Maščákovi, ktorý 
tvorí technikou airbrush, ktorú 
aplikuje na plátno. Je evident-
né, že autor je inšpirovaný sa-
motným životom a jeho dyna-
mikou. Rád sa nechá osloviť 

a nadchnúť samotným člove-
kom, resp. detailmi ľudského 
tela, či tváre. Kvetiny a príroda 
sú preňho tiež prostriedok pre 
inšpiráciu. Všetky tieto podne-
ty sú tak nosnou ideou diela, 
ktoré poteší.

PaedDr. Ivana Mochorovská    

Ako ten čas rýchlo beží, nedá sa zastaviť, 
či máš rokov menej, či viac, neberie na nás 
ohľad. Dňa 20. júla sa dožila 80. narodenín 

ANNA GROFIKOVÁ
Všetko najlepšie, veľa šťastia a zdravia prajú 
syn Tibor a dcéra Janka s rodinami, 
susedia a známi.

letná oslava v Michateku
Výrobná spoločnosť Michatek, 

k.s., pôsobiaca v michalovskom 
priemyselnom parku už osem ro-
kov, ani v tomto roku neupustila 
od svojho sociálneho myslenia. 
Okrem zaujímavých firemných 
sociálnych benefitov organizuje 
každoročne tzv. Sommerfest, teda 
letnú oslavu pre zamestnancov 
a ich rodinných príslušníkov. Aj 
tento rok si v piatok 19. júla prišli 
všetci na svoje. Letnú slávnosť ot-
voril a prítomných privítal kona-
teľ spoločnosti Rainer Steinberger. 
Pre záujemcov bola zabezpečená 
obhliadka výrobných priestorov 
so sprievodom i odborným vý-
kladom. Dospelí sa pri bohatých 
bufetových stoloch a hudbe na-
vzájom lepšie spoznali s kolega-
mi, deti zaujali predovšetkým at-
rakcie. Vybláznili sa na skákacom 

hrade, trampolíne, elektrických 
autíčkach, nadšené boli predvá-
dzacou akciou požiarnikov a od-
menené lákavými sladkosťami. 
Až do zotmenia stáli vzorne v ra-
de na maľovanie  na tvár a balóny 
rôznorodých tvarov.  

Firma Michatek, k.s., je jed-
ným z najväčších výrobcov ohrev-
ných zásuviek a komponentov 
pre domáce spotrebiče mnohých 
svetových značiek. V súčasnosti 
zamestnáva takmer 150 kvalifi-
kovaných zamestnancov, pričom 
i do budúcna si kladie za cieľ vyt-
várať a udržiavať stabilné pracov-
né miesta. V roku 2014 plánuje 
spoločnosť Michatek rozšírenie 
terajšieho rozsahu výroby, pri 
ktorom by malo byť vytvorených 
až 80 nových pracovných miest. 
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kniholand 2013
Zemplínska knižnica Gorazda 

Zvonického v Michalovciach už 
tradične v letných mesiacoch orga-
nizuje denný letný tábor Kniholand 
pre deti z Michaloviec a okolia.

Aj v tomto roku sa knižnica od 
8. do 12. júla zaplnila džavotom 
detských táborníkov, aby splnila 
ich očakávania. Prvý deň Kniho-
landu bol venovaný tvorivej diel-
ni a výrobe knižných záložiek, 
neskôr sa oboznámili aj s prácou 
vodiaceho psíka. Viniansky hrad 
bol pre deti nielen atrakciou, 
ale aj veľkým dobrodružstvom. 
V spolupráci s OZ Zemplínsko-
užská hradná cesta sa deti mohli 
veľa dozvedieť o rôznych tradič-
né starovekých remeslách, ktoré 

si mohli aj vyskúšať. Celodenný 
výlet do ZOO Košice bol pre deti 
obohatený o zážitky z novoot-
voreného Dinoparku. Účastníci 
Kniholandu 2013 mali k dispo-
zícii aj 3D kino, DinoShop, pa-
vilón Cesta do minulosti Zeme 
a v spolupráci s Hvezdárňou 
Michalovce pozorovanie Slnka 
ďalekohľadom. Deti sa počas pre-
chádzky na Morskom oku dozve-
deli mnoho zaujímavých infor-
mácií zo života a práce lesníkov, 
spoznali lesné zvieratká a naučili 
sa nové hry v prírode. Posledný 
deň letného tábora všetci strávi-
li v príjemnom prostredí ranča 
Nová Zem v Blatnej Polianke.

Mgr. Iveta Majvitorová

vzácnych päťdesiat
Po päťdesiatich rokoch sa 28. 

júna stretli bývalí žiaci IX.A a IX. 
B triedy vtedajšej II. základnej 
deväťročnej školy v Michalov-
ciach, aby zaspomínali na roky 
1958 – 63, roky, počas ktorých 
ich škola pripravovala na cestu 
smerujúcu do života.

V roku 1963 sa rozchádza-
jú, no túžba stretnúť sa, ostala. 
Stretnutie sa uskutočnilo, bolo 
pekné a dojímavé. Veď po päť-
desiatich rokoch prekročiť prah 
školy, zasadnúť aspoň na pár 
vzácnych chvíľ do školských la-

víc a v spomienkach si vychutnať 
bezstarostný život žiaka, je čosi, 
na čo sa nedá zabudnúť. No nedá 
sa zabudnúť ani na spolužiakov 
a učiteľov, ktorí žiaľ nastúpili už 
na cestu, z ktorej niet návratu. Za 
úprimné pozvanie, za príjemné 
chvíle na tomto krásnom jubilej-
nom stretnutí aj v mene učiteľov, 
pána Lenharda a pani Zidorovej 
z úprimného srdca ďakuje a pra-
je ešte veľa krásnych slnečných 
dní života bývalá triedna učiteľ-
ka IX. A triedy.

Edita Škultétyová

opustil nás básnik 
Mikuláš kasarda

Rodák zo Sačurova vyštudo-
val slovenčinu a filozofiu na UK 
v Bratislave (1950) a nemčinu na 
UPJŠ v Prešove (1964). Pôsobil 
ako stredoškolský profesor na 
gymnáziu v Sečovciach a v rokoch 
1969 – 1988 na Gymnáziu Pavla 
Horova v Michalovciach. Zomrel 
v Sečovciach vo veku 88 rokov.

Vynikal nielen svojimi ľud-
skými kvalitami, ktoré sa pre-
javovali v citlivom prístupe 
k študentom, ale aj odbornými 
vedomosťami, ktoré rozdával 
zanietene, s veľkým zápalom 
a presvedčením. Bol zrelým 
príkladom pre mladých hľada-
júcich cestu k večným hodno-
tám. Jeho vyjadrenia boli vždy 
v súlade s etickými zásadami 
obetavého, rozdávajúceho peda-
góga a čestného muža. Takým sa 

prejavil aj v umeleckej tvorbe.
Je básnikom nehy, pokory 

a nostalgických nepokojov, ži-
votnej prostoty, čistého a vrúc-
neho slova. Jeho básne sú priam 
symfóniami nežnosti, krehkosti 
a prenikavej dojímavej ľudskos-
ti. Zostal verný obrane hodnôt 
a istôt, bez ktorých by náš život 
bol prázdny, pustý a bezcieľny.

Tento bard nížinného spevu 
zaslúži si úctu i preto, že odváž-
ne zapaľoval v tme sviecu a nie-
sol zodpovednosť za naše du-
chovné zdravie, tak rafinovane 
podlamované lákavými jedmi.

Za príkladný život a obeta-
vú prácu bol ocenený medai-
lou mesta Michalovce, MŠ SR 
a FRA ANGELICA za slovesné 
umenie. 

ervín ochman

program letného kina
30. júl   TRAiNSPoTTiNg (komédia, krimi) 1996
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

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 https://www.facebook.
com/pages/OZ-Medias-Res/216061488434472.

v piatok 2. augusta 2013 sa v Zemplínskom 
múzeu v Michalovciach uskutoční otvorenie 
putovnej výstavy fotografií s názvom FotokuFor.
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spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Dušan Šaro, 65-ročný
Michal Onder, 69-ročný
Jolana Baďurová, 80-ročná
Eva Holanová, 64-ročná
Alžbeta Kozáková, 90-ročná
Emma Babinčáková, 88-ročná

Michal Meščeník, 84-ročný
Mária Kravcová, 79-ročná

Ladislav Koky, 60-ročný
Antónia Bredová, 97-ročná

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Navždy dotĺklo srdce 

DUŠANA ŠARA 
vo veku 65 rokov. Ďakujeme za príkladnú, dlhodobú 
starostlivosť personálu oddelenia a primárovi ARO 
MUDr. Beckerovi. Zároveň ďakujeme všetkým 
príbuzným, známym a priateľom za účasť 
na poslednej rozlúčke, kvetinové dary, prejavy sústrasti. 
smútiaca manželka a syn

Dňa 17. júla uplynuli 3 roky, kedy nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a starý otec 

JÁN SEMEŠ
Kto ste ho poznali, 

venujte mu prosím tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka, 

dcéry Anička a Jolka s rodinami

Poďakovanie

Dňa 26. júla 2013 uplynie 7 rokov, 
kedy nám navždy odišla drahá mamička, 
babička a prababička 

IRENA DZURJOVÁ
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
dcéry Marta a Blažena, synovia Edo, Michal, 
Dušan a nevesta Želmíra s rodinami

Spomienky

Dňa 31. júla uplynie 41 rokov, 
kedy nás navždy opustil drahý manžel, otec a brat 

MICHAL GEMBAROVIČ
Kto ste ho poznali, 

venujte mu prosím s nami tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka, 

syn, bratia a sestra

Ako rieka tečie, tak aj roky utekajú. 
Ty si nás navždy opustil...
V týchto dňoch si pripomíname 30 rokov od úmrtia 

LADISLAVA URBANA
Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku.
synovia Laďo, Peter a Ďoďo s rodinami

Slza smútku tíško stečie po tvári, 
bolesť v srdci zabolí. 

No pekná spomienka na Teba, 
ako večný plameň v našich srdciach nezhorí.

Dňa 28. júla si pripomenieme 5. výročie, 
čo nás opustil náš milovaný otec, 

manžel, brat a dedko 

JOZEF DOBIÁŠ

malý oznamovateľ...

Skupina turistov z Prvého mi-
chalovského klubu slovenských 
turistov sa začiatkom júla zúčast-
nila na jubilejnom 60. ročníku 
celoslovenského zrazu Klubu slo-
venských turistov, ktorý sa tento 
rok konal v Bratislave na Zlatých 
pieskoch. Organizátori pripravi-
li celkovo deväť peších trás a tri 
fakultatívne výlety, aby si bolo 
z čoho vybrať. Aj naša skupina sa 
zúčastnila na siedmich z nich, na 
ktorých vystúpili na Vápennú, Veľ-
kú Homoľu s rozhľadňou a na Zá-
ruby 768 m, najvyšší vrch Malých 
Karpát. Prezreli si aj Plavecký 
hrad i hrady Červený Kameň, 
Devín, Ostrý Kameň a Smolenice 
a kochali sa krásami jaskyne Dri-
ny. So záujmom sa stretla aj pre-

hliadka vodného diela Gabčíkovo 
a areálu vodných športov v Čuno-
ve. Naši piati najzdatnejší turisti si 
odbehli do susedného Rakúska, 
kde vystúpili v pohorí Schneeberg 
na Klosterwappen 2076 m vysokú 
najbližšiu dvojtisícovku z Brati-
slavy vzdialenú iba 106 km. 

Skupina cyklistov absolvovala 
trasu, počas ktorej si prezreli Mo-
hylu M. R. Štefánika a po novom 
cyklomoste cez rieku Moravu 
prešli do Schlosshofu. V samot-
nej Bratislave navštívili pamätník 
na Slavíne, Bratislavský hrad, 
Dóm sv. Martina. Prezreli si aj 
Staré mesto, prezidentský palác 
a nábrežie Dunaja a vykúpali sa 
v stredisku Zlaté piesky.

E. Mayerová

program futbalového turnaja: 
13. 8. utorok
DukLA B. BySTRicA – chiEVo VERoNA  18.00 hod.
Slávnostné otvorenie turnaja  19.45 hod.
ZEMPLÍN MichALoVcE – ShAkhTAR DoNETSk  20.00 hod.

14. 8. streda 
DukLA B. BySTRicA – ViLLARREAL cf  18.00 hod.
REAL MADRiD cf – ShAkhTAR DoNETSk  20.00 hod.

15. 8. štvrtok
chiEVo VERoNA – ViLLARREAL cf  18.00 hod.
ZEMPLÍN MichALoVcE – REAL MADRiD cf  20.00 hod.

16. 8. piatok
o 5. miesto  16.00 hod.
o 3. miesto  18.00 hod.
Finále  20.00 hod.
Slávnostné vyhodnotenie turnaja  21.45 hod.

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Dám do podnájmu v centre mesta zrekonštruovanú 

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

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 35 000 €. Tel.: 0940 794 494

n	Predám garsónku na Ulici. prof. Hlaváča č. 16. Je v dobrom 
stave (plastové okno, plávajúca podlaha, súčasťou je veľká 
stavaná posteľ, WC, sprcha). Garsónka sa nachádza pri 
potravinách Ilas. Rozloha 22m2. Cena 14 300 €.  
Tel.: 0915 325 381, 056 6497 735

n	Dám do prenájmu 3-izbový byt na Ulici okružnej 
v Michalovciach. Cena dohodou. Tel.: 0905 915 133

n	Predám garáž na Ulici Sama Chalúpku v Michalovciach, 
garsónku v Strážskom. Tel.: 0948 601 778

n	Predám veľký rodinný dom v pokojnej lokalite pri Laborci. 
Tel.: 0905 837 436

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 nízke ceny. Tel.: 0948 033 197

n	Tvorím europrojekty pre podnikateľov. Konzultácie zdarma. 
Tel.: 0948 059 051

n	Byliny odstránili psoriázu a vypadávanie vlasov.  
Tel.: 0905 801 108

n	Kúpim vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Do dobrých rúk darujeme pekných dvojmesačných 

kocúrikov. Zn: Nie ako hračku (p. Palkociová).  
Tel.: 056 6443 332, 0915 111 486)

n	Predám windsurfing pre váhu do 75 kg, písací stolík, 
priestor aj pre PC a klávesnicu. Tel.: 0905 837 436

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	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

n	Prijmeme: vodoinštaláterov, kúrenárov. Práca v SR, ČR, 
Nemecko. Nástup ihneď. Tel.: 0905 633 416

Michalovce cup 2013
na futbalovom štadióne MFk Zemplín Michalovce 
sa v dňoch 13. až 16. augusta 2013 uskutoční 
medzinárodný dorastenecký turnaj Michalovce 
cup 2013 vo futbale.

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v zne-
ní neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach č. 266, 
zo dňa 23. 4. 2013

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 výme-
re 21 m2, č. 682/77 o výmere 23 m2, č. 682/78 o výmere 23 m2, č. 682/79 o vý-
mere 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, 12. august 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.
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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
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:

A)  stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), na parcele p.č. 3267/24, po-
zemku 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. Mi-
chalovce 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 súpisné-
ho 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, 12. augusta 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.
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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. 287, zo dňa 18. 6. 2013

ODPREDAŤ PRiAMYM PREDAJOM
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):

A)  novovytvorené pozemky p. C-KN č. 893/2 o výmere 46 m2, p. C-KN č. 893/3 
o výmere 45 m2 a p. C-KN č. 893/4 o výmere 43 m2, v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli 
určením Geometrického plánu č. 14328810-39/2012, zo dňa 3. 10. 2012,

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 12. augusta 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dosta-
nete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.
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ZVEREJŇUJE
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 1�8/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť :

1.  Časť pozemku p. E-KN č. 4826/2, k. ú. Stráňany, za účelom umiestnenia reklam-
ného panelu o výmere 5,1 m x 2,4 m pre Hotel Glamour. 

2.  Stĺp verejného osvetlenia na Ulici Štefánikovej v Michalovciach, za účelom 
umiestnenia 1 ks informačno – navádzacej tabule s označením Hotel Družba. 

3.  Časť pozemku p. č. 2976, k. ú. Michalovce o výmere 1 m2 na Ulici prof. Hlaváča 
v Michalovciach, za účelom umiestnenia oporných stĺpov k výstavbe pavlače.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmot-
noprávnej lehote, do 12. augusta 2013 do 12.oo hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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turisti v bratislave


