
Colný úrad Michalovce
vás pozýva na 

prezentáciu činnosti 
colníkov

ColníCtvo 
– história 

a súčasnosť
27. septembra 

od 9.30 hod 
na Námestí slobody 

Michalovčan
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Dvojtýždenník občanov Michaloviec
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Riaditelia ôsmich základných 
škôl, ôsmich materských škôl 
a základnej umeleckej školy, kto-
ré sú v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Mesta Michalovce sa zišli pred 
začiatkom nového školského 
roka na úvodnej pracovnej pora-
de. Prítomný bol aj zástupca pri-
mátora MUDr. Benjamín Bančej, 
ktorý vo svojom príhovore ocenil 
prácu riaditeľov, učiteľov i ostat-
ných zamestnancov v školách 
a zaželal im a najmä žiakom, 
úspešný nový školský rok. Vedúca 
odboru školstva, kultúry a špor-
tu Ing. Poláková informovala 
o výchovno-vzdelávacej činnosti 
základných a materských škôl, 
základnej umeleckej školy a čin-
nosti strediska služieb škole za 
školský rok 2012/2013. Riaditelia 
škôl dostali Pokyny a usmernenia 
OŠKaŠp pre nový školský rok. 

V novom školskom roku na-
stúpilo do materských škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Michalovce 931 detí, z toho 301 
predškolákov, ktorí sa budú učiť 
v 43 triedach. Z nich je v jednej 
špeciálnej triede, a to v Materskej 

škole na Vajanského ulici, 10 detí. 
Osem základných škôl, ktoré spa-
dajú pod Mesto, navštevuje v tom-
to školskom roku 4 175 žiakov, 
z nich je 494 prvákov. Základná 
umelecká škola má 1 203 žiakov 
v troch odboroch – hudobnom, 
tanečnom a výtvarnom a v eloko-
vaných pracoviskách v Jovsi, Vin-
nom a Pavlovciach nad Uhom. 
Tie boli zriadené v spolupráci 
s príslušnými obcami a škola 
tak vychádza v ústrety rodičom 
v neľahkej finančnej situácii tým, 
že pre tieto deti nie je potrebné 
vyčleniť finančné prostriedky na 
cestovné z obce do Michaloviec.

Vo všetkých základných ško-
lách je zabezpečená mimoškolská 
činnosť v rôznych krúžkoch cez 
vzdelávacie poukazy. Sú zriadené 
školské kluby detí a tiež centrá 
voľného času pri siedmich zák-
ladných školách, ktoré navštevuje 
2 100 žiakov. 

Základné školy, materské školy 
i školské kluby detí postupujú vo 
vzdelávacom procese podľa škol-
ských vzdelávacích a výchovných 
vzdelávacích programov, u kto-

rých je zo strany ministerstva 
školstva v roku 2014 avizovaná 
zmena. Materské i základné školy 
sa každoročne zapájajú do mno-
hých projektov, ktoré podporujú 
prístup ku vzdelaniu, pomáhajú 
rozvíjať osobnosť žiaka, rozvíjajú 
kľúčové kompetencie  dôležité pre 
uplatnenie v živote. Z tých väčších 
ktoré sa realizujú na školách, spo-
menieme aspoň projekty – Pre-
mena tradičnej školy na modernú, 
Zelená škola, APOGEN pre I. a II. 
stupeň vzdelávania intelektovo 
nadaných detí, Dalton – alterna-
tívne vyučovanie na I. stupni, Di-
gitalizácia regionálneho školstva 
v SR s výhľadom do roku 2020, 
Digitalizácia školských knižníc, 
Poznaj chráň a zveľaďuj, Putovné 
divadlo, Prevencia drogovej závis-
losti či Rozvoj čitateľskej gramot-
nosti. Nové projekty s podporou 
Ministerstva školstva SR, do kto-
rých sa zapojili školy sú Poznaj 
svoje peniaze pre I. a II. stupeň ZŠ 
– rozvoj finančnej gramotnosti a 
Integrované vyučovanie – životné 
zručnosti, zodpovednosť.  

OŠKaŠ

Začal sa nový školský 
rok 2013/2014 
v našom meste je desať materských škôl, z toho osem v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta a dve cirkevné. Pre žiakov základných škôl je v meste 
osem základných škôl štátnych, jedna cirkevná Zš a jedna spojená 
základná škola internátna. v Michalovciach je aj jedenásť stredných škôl, 
z nich sú tri súkromné a jedna cirkevná. Máme aj tri pobočky vysokých 
škôl a pre záujmovú činnosť detí majú rodičia na výber štyri základné 
umelecké školy, z nich tri sú súkromné. všetkým školám sa v septembri 
začal nový školský rok.

vynovené priestory 
v nemocnici
vo štvrtok 12. septembra odovzdali v michalovskej 
nemocnici do užívania hneď tri nové priestory. 
Detičky a ich rodičov poteší vynovená návštevná 
miestnosť na pediatrickom oddelení, budúce 
mamičky sa môžu tešiť na ďalšiu nadštandardnú 
izbu na pôrodnici a pacienti na traumatológii 
nájdu hotelový komfort v nadštandardnej izbe.

„Ak noc chladná je pred Michalom, tuhá zima príde cvalom.“
V nedeľu 22. septembra nastane jesenná rovnodennosť. Deň sa svojou dĺžkou vyrovná noci. Prichádza 
jeseň, obdobie dlhších a chladnejších nocí. Plody a semená dozrievajú. Je čas zberu, doba v ktorej archanjel 
Michal a jeho nebeské zbory tiahnu do boja s nastupujúcou temnotou. Je to čas príprav na dlhé zimné obdo-
bie. Astrológovia odporúčajú každému hľadať v tomto ročnom období svoju vlastnú rovnováhu a vnútornú 
harmóniu. A jesenná nostagia nie je na to, aby nás zničila, ale aby sme si v dušičke trochu poupratovali, 
vyhádzali staré a nepotrebné a doplnili nové zážitky a silu.

HVEZDÁREŇ
pozýva na tradičné 

zábavno-náučné 
podujatie

CEsta slnEčnoU 
sústavoU 

a súhvEZDiaMi

29. septembra (nedeľa)
v lesoparku Hrádok 
10.00 – 14.00 hod.

tel.: 644 32 59, 644 32 60 

Materské centrum Drobec 
organizuje 

ExkUrZiU 
Do BotaniCkEj 

ZáhraDy 
v Košiciach 

spojenú s návštevou 
Dinoparku v ZOO

v nedeľu 29. septembra 

Prihlasovanie e-mailom 
mcdrobec@centrum.sk 

alebo sms (0948 439 988)

Diabetici na školách

Odber sa niesol v zábavnej at-
mosfére a detičky sa naozaj držali 
statočne. Bolo urobených 437 
kontrolných odberov s vynikajú-
cim výsledkom. Popri kontrole 
prebehla na všetkých školách 
aj edukácia a vysvetľovalo sa, 
čo to vlastne cukrovka je, a ako 
jej predchádzať. Nešlo však len 
o edukáciu a kontrolu žiakov, ale 
išlo predovšetkým o edukáciu 
ich rodičov. Títo museli každému 
svojmu dieťaťu podpísať letáčik, 
že súhlasia s odberom na zmera-
nie hladiny cukru v krvi. Letáčik 
obsahoval informácie o cukrovke 
– aké sú príznaky tohto ochore-
nia, ako jej predchádzať a pod. 
Môžeme konštatovať, že za de-
sať rokov tejto činnosti sme už 
z edukovali takýmto spôsobom 
vyše 9 000 rodičov v meste Mi-
chalovce. Aj toto je jedna z fo-
riem edukácie širokej verejnosti. 
Vďaka patrí za túto akciu nie len 

dobrovoľníkom zo základnej or-
ganizácie DIAMI  Michalovce, 
ale aj študentom Strednej zdra-
votníckej školy v Michalovciach, 
ktorí v praxi videli a sami si skú-
sili, ako sa vykonáva odber a ako 
pri ňom správne postupovať.

Zároveň by sme vás chceli po-
zvať na 9. michalovský Dia deň, 
ktorý sa uskutoční 28. septem-
bra 2013 v Mestskom kultúrnom 
stredisku Michalovce od 8.00 
hod. Budú pre vás pripravené 
prednášky z oblasti diabetológie, 
merania hladiny cukru v krvi, 
cholesterolu, tlaku krvi, citlivosti 
nervového zakončenia a kapacity 
pľúc. Bude aj prezentácia farma-
ceutických firiem a výrobcov Dia 
potravín. Pre členov Zväzu diabe-
tikov Slovenska je pripravený aj 
obed. Na záver je hodnotná tom-
bola. Pozývame diabetikov ako aj 
širokú verejnosť. Vstup zadarmo. 

Ing. Jozef Borovka 

Už desiaty rok diabetici zo základnej organizácie 
Zväzu diabetikov slovenska DIaMI v Michalovciach 
merali na základných školách hodnotu hladiny 
cukru v krvi u malých školákov. Jednalo sa tak ako 
po minulé roky o žiakov tretích ročníkov.

Projekt renovácie návštevných 
miestností na detskom oddele-
ní sa podarilo zrealizovať vďaka 
dlhoročnej spolupráci združenia 
Osmijanko a zdravotnej poisťov-
ne Dôvera. Vďaka spoločnému 
cieľu, uľahčiť deťom pobyt v ne-
mocnici, sa návštevná miestnosť 
pre deti v michalovskej nemoc-
nici zmenila na nepoznanie. Pod 
rukou skúsených maliarov a ar-
chitektov pretvorili túto miest-
nosť na svetlejšiu, priestrannejšiu, 
modernejšiu a vybavenú veselým 

farebným nábytkom. Spríjemnili 
tým stretnutia malých pacientov 
s ich rodinami a blízkymi. Reno-
váciou a modernizáciou prešli aj 
dve nadštandardné izby, a to na 
oddelení gynekológie a pôrod-
níctva a traumatológii. Nové izby 
poskytujú tak pacientom okrem 
súkromia množstvo výhod. Sú vy-
bavené vlastným komfortným so-
ciálnym zariadením, moderným 
nábytkom, televízorom, chladnič-
kou, ale aj pripojením na internet. 

nč

Košice sa 21. a 22. septem-
bra stanú Európskym hlavným 
mestom kultúry života. Organi-
zátori Národného pochodu za 
život preto pre 50 000 účastní-
kov pripravili bohatý program. 

V piatok o 18.00 začne 
program Národného pocho-
du za život ekumenickou 
bohoslužbou v evanjelickom 
chráme na Mlynskej ulici 
v Košiciach. Program bude 
pokračovať v sobotu poobede 
od 13.00 workshopmi na rôz-
ne pro-life témy. Večer budú 
v Infinity aréne svedectvá 
a svätá omša za prítomnosti 

viacerých biskupov. Nasleduje 
koncert kapiel Kerygma, Mi-
lenky band a eSPé, venovaný 
nenarodeným deťom. V ne-
deľu doobeda od 9.00 budú 
v 16 kostoloch celebrovať šty-
ria grekokatolícki a dvanásti 
rímskokatolícki biskupi omše 
s pro-life úmyslami. Počas 
celého dňa bude na Hlav-
nej ulici pri Urbanovej veži 
Skautské mestečko s atrak-
ciami pre deti. Popoludní sa 
začne zhromažďovanie pred 
pódiom na Hlavnej ulici, na 
ktorom vystúpia rečníci z ob-
lasti verejného života, kultúry, 
cirkvi, politiky na Slovensku 
i v zahraničí. Hudobný prog-
ram zabezpečí skupina Ko-
majota a ďalšie skupiny. Ná-
rodný pochod za život začne 
o 14.30 hod. na Hlavnej. 

Pochod 
za život



�

Náš denný pohľad smeruje na mnohé veci a skutočnosti. Zvykli sme 
si, že existujú okolo nás. Nezamýšľame sa nad ich významom. Nepoza-
stavíme sa nad skutkami, pre ktoré vznikli. Realita života často odpú-
tava myšlienkový proces od vecí medzi nebom a zemou. Každodenné 
starosti blokujú možnosť vystúpiť zo stereotypu. 

Napriek všetkému aspoň orientačné poznanie niektorých skutočností 
dráždi proces sebauvedomenia. Poznanie koreňov vlastnej prítomnosti 
je toho najlepším príkladom. Mesto v spolupráci s mestským kultúrnym 
strediskom a Zemplínskym múzeom pred časom organizovalo tzv. “špa-
cirky po varošu“. I keď sme netušili, či bude o ne záujem. No zdalo sa, 
že i v meste je čo pripomenúť Michalovčanom. Všetko to, okolo čoho 
chodia každý deň. Záujem o uvedené podujatie nás milo prekvapil. 

Ešte o niečo skôr Mesto v mesiaci september pripravovalo v rámci 
„Dňa na poctu mesta“ kultúrno - divadelné sekvencie z histórie mesta. 

Nebolo to presne spojené s menom Michal. Preto pribudlo tretie 
podujatie „Michalovce s Michalmi, Michalom a Michaelám“. Poduja-
tie prijala verejnosť veľmi priaznivo. Dokonca v tomto roku v rámci 
projektu „Terra incognita“ bol jedným z nosných podujatí programu 
„Dupľa Fest“. No zároveň bol i jednou zo vstupných brán Košice – Eu-
rópske hlavné mesto kultúry. 

Je evidentné, že názov mesta Michalovce je v nejakom spojení s me-
nom Michal. Ľudová verzia spomína pastiera. Ale vieme si predstaviť 
pastiera zatúlaného niekoľko stoviek kilometrov, že zrazu objavil mies-
to, kde sa usadí? Pravdepodobnejšia je ranokresťanská teória o pome-
novaní po svätom Michalovi – patrónovi chorých. 

Objekt rotundy v Zemplínskom múzeu možno niečo naznačuje. 
Je možné, že budúcnosť prinesie viac svetla i do tejto historickej doby 
a historicky zaujímavého prostredia. 

V tejto lokalite môžu byť dnes odpovede na mnohé nezodpoveda-
né otázky. Nech to už bolo akokoľvek, pre nás Michalovčanov dátum 
dvadsiaty deviaty september ostane sviatkom. Sviatkom nielen všet-
kých Michalov, ale všetkých Michalovčanov a všetkých, ktorých zobral 
pod svoje krídla svätý Michal. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

Sviatok Michalovčanov

Noviny Mistral
a športové správy

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

žihadlo
v piatok, pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

Záznam
denne od soboty o 14.00 hod.

aktivity primátora
 8. 9.  účasť na odpustovej slávnosti rímskokatolíckej cirkvi
 9. 9.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 10. 9.  otvorenie branno-športového dňa zamestnancov úradu
 11. 9.  otvorenie športovej olympiády zdravotne postihnutých
 12. 9.  rokovanie na inštitúciách v Bratislave
 14. 9.  účasť na otvorení medzinárodnej súťaže 
  Zemplínsky kapor 2013
 16. 9.  rokovanie Predstavenstva VVS, a.s. v Košiciach
 17. 9.  rokovanie mestskej rady
 18. 9.  rokovanie so spoločnosťou Medipark, s.r.o.
 18. 9.  účasť na oslavách FS Stráňanka
 19. 9.  zasadanie predsedov komisií VÚC Košice
 20. 9.  porada primátora
 20. 9.  účasť na otvorení Sobranského jarmoku 2013

z pirka Andriša zo Straňan
Každi zos mešacov u roku je z dačim prešumni. Jedni ľubja žimu 

– šňih, ližovački, druhi zaš jar, kec še zobudza priroda, treci slunkom 
zaľati ľeto i ješeň co ľisce pada, štvarti zaš žimu, co pridze po ješeňi.

Ješeň, co pred nami, bi mala buc tiž prešumna. Zahradkare zbira-
ju pošledňu urodu, zavarjaju, varja ľekvar, ceša še zos peršoho hroz-
novoho burčaku... Jesc nas dojsc takich, co preživame ješeň – ješeň 
života. U tej dnešnej dobe každi po svojim, podľa svojich možnosci 
– našo varošski dochodkare.

Co sebe budzeme nahutorovac, vižic zos tich dochodkov... U tim 
našim veku každoho z nas poceši skutočnojsc, jak še o nas staraju 
na varošskej chiži. Malo varošov na okoľici i na našim Slovensku 
daco podobni najdzece. Ňeda še šicko vimenovac, žebi čľevek na 
daco ňezabul, aľe každi, chto dajaku pomoc potrebuje, furt ju naj-
dze na varošskej chiži.

Vinčujem dochodkarom i ostatňim varoščanom prešumnu je-
šeň, merkujce na sebe. Cešce še na perši dochodkarski mihaľovski 
ples u žime, co še richtuje.

Šedza dvojo starši chlopi u parku na betonkoj na lavočkoj:
„Predstav sebe, co me na stari koľena štretlo?!
- Ošemdzešatka -!“
Co še ňestalo, može še stac.
Šicko dobre, mojo rodaci.

zvieratká na adopciu
Jack 

 

je veľmi hravý, energický, 
pohodový a priateľský psík. Má asi 
1,5 roka, je vhodný do bytu alebo 
do domu na dvor so zateplenou 
búdou. K iným psíkom je však 
veľmi dominantný. 

Kontakt: 0908 330 792, utulokmi@gmail.com

Na návštevu nášho mesta prišiel prvý viceprezident Generálnej rady 
francúzskeho departmentu Oise André Vantomme spolu s poslanky-
ňou tamojšieho zastupiteľstva. V sprievode podpredsedu Košického sa-
mosprávneho kraja Ing. Emila Ďurovčíka navštívil bývalý francúzsky 
senátor mestský úrad, kde ho prijal primátor mesta Viliam Zahorčák. 
Na stretnutí zástupcov regionálnej samosprávy Francúzska a Slovenska 
sa hovorilo o troch hlavných témach vzájomnej spolupráce, a to v ob-
lasti školstva, životného prostredia a turistického ruchu pre občanov 
so zníženou pracovnou schopnosťou. V ďalšom programe hostia navští-
vili Gymnázium Pavla Horova a stretli sa aj s miestnymi ornitológmi.

Úspešný zájazd 
seniorov

Výbor základnej organizácie 
Združenia vojnových poškoden-
cov, invalidov a sympatizantov 
v Michalovciach zorganizoval pre 
svojich členov jednodňový zájazd 
na termálne kúpalisko, nachádza-
júce sa v rozľahlom parku v mes-
tečku Sárospatak v Maďarsku.

Deň zájazdu – 3. september 
nás privítal chmúrnym ranným 
počasím. Nakoniec, čo sa potvr-
dilo po príchode na kúpalisko, 
pravdu mali optimisti, tvrdiaci, že 
deň bude krásny, slnečný. V pries-
toroch kúpaliska sme strávili deň 
plný pohody, relaxu, priateľských 
rozhovorov a spoznávania sa.

Na spiatočnej ceste pri pláno-
vanej zastávke v Autocampingu 
Mária pri obci Veľaty si naši se-
niori pochutili na vlastnoručne 
opečenej slaninke a klobáske. 
K príjemnému záveru prispela 
harmonika člena folklórneho 
súboru Klubovanka, ku ktorej sa 
spevom pridali účastníci zájazdu.

Poplatok za zájazd pre nás, 
starodôchodcov nebol vysoký. 
Výlet sme mohli prežiť aj vďaka 
sponzorskému príspevku po-
slankyne NR SR Dr. Roškovej, 
ktorej touto cestou srdečne ďa-
kujeme. 

Ján Kundrát

čas na rozhovor 
Každý z nás má nejaký prob-

lém, možno niekedy je to celý rad 
problémov – choroba, problémy 
v rodine, v práci alebo iné. Čas-
to sa v živote stáva, že ak jeden 
problém vyriešime, hneď sa ob-
javí nový – menší či väčší alebo 
i staronový. 

Niekedy nevieme na koho sa 
obrátiť a ako riešiť svoje prob-
lémy. V takom prípade dokážu 
vypočuť, usmerniť a pomôcť špe-
cializovaní sociálni poradcovia. 
Poslaním poradcov je pomáhať 
ľuďom, ktorých trápia najrozlič-
nejšie sociálne problémy: dlho-
dobá nezamestnanosť, ekonomic-
ké problémy, zdravotné problémy, 
všetky druhy závislostí, prepuste-

nie z výkonu trestu. Takisto ich 
konkrétnosť spočíva vo zvyšovaní 
sociálneho povedomia občanov, 
v poskytnutí krízovej interven-
cie, hľadaní alternatív pri riešení 
problému, usmernení a sprostred-
kovaní ďalšej odbornej pomoci, v 
poskytnutí informácií o dostup-
ných sociálnych službách. 

V súčasnosti majú takúto 
službu k dispozícii aj ľudia v Mi-
chalovciach a blízkom okolí. Ar-
cidiecézna charita v Košiciach 
zriadila s finančnou podporou 
Košického samosprávneho kraja 
bezplatnú poradňu. Nájdete ju 
Pri sýpke 4, v Michalovciach. Tel.: 
0911 174 094, email: michalovce.
poradna@gmail.com.

rokovanie mestskej 
rady

V utorok 17. septembra sa 
stretli členovia mestskej rady na 
svojom pravidelnom rokovaní. Na 
programe mali tieto body: Správa 
o kontrole využívania verejného 
priestranstva na území mesta Mi-
chalovce za I. polrok 2013 predkla-
dal JUDr. Dušan Šanta, náčelník 
MsP, Vyhodnotenie koncepcie roz-
voja športu v meste Michalovce na 
roky 2008 – 2015 predkladala Ing. 
Katarína Poláková, vedúca odboru 
školstva, kultúry a športu, Plán re-
konštrukcie miestnych komuniká-
cií a chodníkov na Ulici okružnej 
v roku 2013 – 2014 predkladala 
Ing. Anna Mrázová, vedúca odbo-

ru výstavby, ŽP a MR, Určenie ceny 
nájmu nájomných bytov bytového 
domu na Ulici okružnej v Poly-
funkčnom dome Okružná v Mi-
chalovciach predkladal Ing. Jozef 
Doležal, vedúci odboru hospodáre-
nia s majetkom, Prenájom majetku 
vo vlastníctve Mesta Michalovce 
predkladal MUDr. Benjamín Ban-
čej, predseda komisie, Vyhodnote-
nie rozpočtu 44. zemplínskeho jar-
moku 2013 a Návrh rozpočtu XXII. 
vianočných trhov 2013 predkladal 
MUDr. Benjamín Bančej, predseda 
organizačného výboru trhov. Záver 
patril bodu rôzne.
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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, č. 204, zo dňa 23.10.2012, č. 247, 
zo dňa 26. 2. 2013 a č. 309, zo dňa 3. 9. 2013, 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAž
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:

A)  stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), na parcele p.č. 3267/24,  pozem-
ku p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/24, o výme-
re 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. 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,

C)  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,

D)  objektu Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Masarykovej súpisné číslo 
1942 na parcele C-KN č. 2532 a pozemkov p.C-KN č. 2532, o výmere 1 981 m2, 
č. 2533, o výmere 543 m2, č. 2534, o 785 m2, ktoré sú vedené na LV č. 5157 v k.
ú. Michalovce,

E)  novovytvorených parciel C-KN č. 1121/25 o výmere 1 447 m2, č. 1121/26 
o výmere 374 m2, č. 1121/27 o výmere 17 m2, č. 1121/28 o výmere 163 m2, 
č. 1121/29 o výmere 138 m2 v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením Geomet-
rického plánu č. 14328810-34/2013, zo dňa 9. 8. 2013, a stavieb súpisné číslo 
3576 a č. 3577, postavených na novovytvorených parcelách C-KN č. 1121/28, 
č. 1121/29, č. 1121/30 a 1121/31 v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením 
Geometrického plánu č. 14328810-34/2013, zo dňa 9. 8. 2013,

F)  hospodársky objekt súpisné číslo 6325 na parcele C-KN č. 1093 a pozemku 
p.C-KN č. 1093, o výmere 130 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením 
Geometrického plánu č. 14328810-24/2012, zo dňa 25. 4. 2012,

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 7. októbra 2013, do 12.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk
Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/686 42 81 – Ing. Kukolos.

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. 2013

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAž
na odpredaj pozemkov v lokalite Ulíc moskovská – volgogradská, určených 
na individuálnu výstavbu garáží, 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 hmot-
noprávnej lehote, do 7. októbra 2013, do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej ta-
buli 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

ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskor-
ších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach č. 287, zo dňa 
18. 6. 2013 a č. 309, zo dňa 3. 9. 2013, 

ODPREDAŤ PRiAMYM PREDAJOM
nehnuteľnosti 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,

B)  novovytvorené pozemky p. C-KN č. 1192/56 o výmere 108 m2, č. 1192/57 
o výmere 46 m2, č. 1192/58 o výmere 60 m2, č. 1192/59 o výmere 83 m2, v k.ú. 
Michalovce, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2013, 
zo dňa 8. 8. 2013,

C)  novovytvorený pozemok p. C-KN č. 1192/60 o výmere 340 m2, v k.ú. Michalov-
ce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2013, zo dňa 
8. 8. 2013, a pozemky p. C-KN č. č. 1035/1, o výmere 386 m2, č. 1192/48, o vý-
mere 2 m2 a č. 1192/47, o výmere 4 m2, v k.ú. Michalovce,

D)  novovytvorený pozemok p. C-KN č. 1568/301 o výmere 515 m2, ktorý vznikol 
určením Geometrického plánu č. 14328810-31/2013, zo dňa 30. 7. 2013

Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna le-
hota, do 7. októbra 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

Testovanie žiakov
Takmer 200 škôl  
z košického kraja bude 
v novom školskom 
roku žiakov skúšať aj 
elektronicky.

V Košickom kraji sa zatiaľ 
zapojilo do národného projektu 
„Zvyšovanie kvality vzdelávania 
na základných a stredných školách 
s využitím elektronického testova-
nia“ 198 základných a stredných 
škôl. K začiatku nového školského 
roka 2013/2014 je v rámci celého 
Slovenska prihlásených do projektu 
1421 základných a stredných škôl. 

Aktívna účasť základných 
a stredných škôl je dôležitou sú-
časťou národného projektu, ktorý 
sa zameriava na elektronické testo-
vanie ako moderného prostriedku 
hodnotenia a merania vedomostí 
žiakov. „Najviac škôl v rámci kraja 
je priamo z Košíc (17), na druhom 
mieste je Spišská Nová Ves (14) 

a na treťom Michalovce (13). Sú to 
školy, ktorých počítače v učebniach 
spĺňajú technické požiadavky na 
elektronické testovanie a následne 
s nami podpísali rámcovú zmluvu 
o spolupráci,“ priblížila riaditeľka 
NÚCEM R. Kanovská, hlavná ma-
nažérka národného projektu. Počet 
škôl nie je konečný, ďalšie sa môžu 
rozhodnúť začiatkom nového škol-
ského roka 2013/2014 a zapojiť sa 
ešte do jesenného IKT prieskumu. 
Školy, ktoré sa zapojili do národné-
ho projektu, budú mať bezplatný 
prístup k rozsiahlej elektronickej 
databáze úloh, ktorej vznik je dô-
ležitou súčasťou projektu. Vďaka 
elektronickému testovaniu získajú 
moderný, rýchly a bezpečný spô-
sob overovania vedomostí žiakov. 

V prípade záujmu o jesenný 
prieskum IKT riaditelia škôl získajú 
viac informácií na e-mailovej ad-
rese: e-testovanie@nucem.sk alebo 
telefonicky na číslach 02/32782610.

Mária Grebeňová-Laczová
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Veronika Mackovičová
Kristína Porvazová

Jakub Kovaľ
Laura  Kunková
Michal Pyšniak

Zuzana Tomášová

Michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Jozef Butka 

a Mária Bucáková
Juraj Rynik 

a Mgr. Marketa Timková
Mgr. Michal Knap

a Mgr. Jana Vargová
Ján Marchevský 
a Jana Oláhová

Ing. Pavol Libovič
a Ing. Katarína Gergeľová

David Seidenglanz 
a Milada Hudáková

Ján Tkáč 
a Veronika Ruskovská

Peter Guľáš  
a Anna Gombošová

Matúš Kudráč 
a Dagmar Balogová

Štefan Ďurčák 
a Ing. Lenka Zúbeková

Peter Schmidt 
a Jela Herczeghová

Ing. Peter Kertés 
a Ing. Lucia Krajňaková

Blahoželania
Do roka je veľa dní, do týždňa len sedem, 
ale takých ako dnes, taký je len jeden.

FRANTIŠKE SABOLOVEJ 
k osemdesiatinám prajeme veľa prežitých dní 
v zdraví a šťastí.
prajú manžel Michal, syn Peter 
a Janka s rodinami

Prajeme Ti zdravie, lebo kúpiť sa nedá, 
šťastie, lebo je ho treba, 

a lásku nech Ti Pán Boh dá z neba.
To Ti k 60-ke, 

VIERKA FEDORČÁKOVÁ 
prajú manžel Palko, dcéry Vierka, Dagmarka, 

syn Ďoďo a sestry Anna, Jolana

nová detská 
športová zostava

Materská škola v pohybe – je 
názov Školského vzdelávacieho 
programu Materskej školy na 
Ulici Jána Švermu 8. Namonto-
vaním detskej lezeckej a hracej 
zostavy s názvom Mostík s dvo-
ma malými brvnami a plošina-
mi, deťom vytvorili priestor na 
rozvíjanie a koordináciu pohy-
bu, zvyšovanie fyzickej kondí-
cie,  ako aj zmysluplného tráve-
nia voľného času detí aj rodičov. 
Hracia zostava rešpektuje fyzi-
ologické potreby detí predškol-
ského veku a vytvára dobré pod-
mienky na rozvoj psychomoto-
rických vlastností potrebných 

pre vstup detí do primárneho 
vzdelávania v základnej škole.

Novú detskú športovú lezeckú  
zostavu zakúpila materská škola 
cez spracovaný projekt v rámci 
dotácie  Mesta Michalovce a s fi-
nančným prispením Rodičov-
ského združenia. V týchto dňoch 
sa zrealizovalo osadenie hracej 
zostavy na školský dvor. 

Školský dvor obohatila  aj hra-
cia zostava Šmýkačka s hojdačka-
mi, ktorú financovalo Rodičovské 
združenie pre najmenšie deti. Tie 
si s výskotom a jasotom skúšajú 
svoju odvahu a obratnosť.

mšjš

Mestské kultúrne stredisko
návšTeva sTareJ DáMy
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a MsKS Michalovce uvá-
dzajú divadelnú hru Friedricha Dürrenmatta
2. 10. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

Hvezdáreň
asTronoMICkÉ PoZorovanIa Pre vereJnosŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia 
v stredu a v piatok so začiatkom o 19.30 hod.

výstavy
čáry – Máry – kUk
Miroslava Bugriová, Alexandra Gubíková, Slávka Timková
do 30. 9., malá galéria MsKS
Myron šPenIk – výber Z Tvorby
7. – 31.10., malá galéria MsKS
sTreTnUTIe s PríroDoU – výsTava foTografIí
INGRID ŠARLOTA HRUBÁ
do 30. 9., galéria ZOS

Program kina Centrum
20. 9. piatok o 17.15 hod.
22. 9. nedeľa o 16.00 hod.
oggy a šváby  
animovaný, detský 2013
Vstupné: 4 €, deti: 3,50 € FR
Mládeži prístupný Bez slov

20. 9. piatok o 18.45 hod.
DIana
životopisný, romantický, dráma  2013
Vstupné: 4 €, študent: 3,50 € VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

20. 9. piatok o 20.45 hod.
21. – 22. 9. sobota, nedeľa o 20.00 hod.
InsIDIoUs: kaPITola 2 
horor, thriller  2013
Vstupné: 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

21. – 22. 9. sobota, nedeľa o 18.15 hod. 3D
one DIreCTIon: THIs Is Us 3D  Premiéra
hudobný dokument   2013
Vstupné: 5 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

 PROJEKT 100 – 2013
25. 9 streda o 19.30 hod.
sneHUlIenka: Iný PríbeH 
nemá melodráma  2013
+ krátky film SNEH (SR, anim.)  Premiéra
Vstupné: 3 €  ŠPANIELSKO/FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

26. 9. štvrtok o 19.30 hod.
27. 9. piatok o 18.00 hod.
USA/2013
lásky Dona Jona 
komédia
Vstupné: 3,50 € 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

27. 9. piatok o 20.00 hod.  
28. – 29. 9. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
Hra na Hrane 
krimi, thriller  2013
Vstupné: 4 €, študent: 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

28. – 29. 9. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
oggy a šváby
animovaný, detský  2013
Vstupné: 4 €, deti: 3,50 €  FR
Mládeži prístupný Bez slov

28. – 29. 9. sobota, nedeľa o 18.00 hod.
DonšaJnI  Premiéra
komédia  2013
Vstupné: 4 €, študent: 3 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

 PROJEKT 100 – 2013
1. 10. utorok o 19.30 hod.  
PIeTa  Premiéra
dráma  2012
Vstupné: 3 €  JUŽNÁ KÓREA
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov České titulky

3. – 4. 10. štvrtok, piatok o 17.30 hod. 2D
5. – 6. 10. sobota, nedeľa o 15.30 hod. 2D
5. – 6. 10. sobota, nedeľa o 17.30 hod. 3D
oblačno, MIesTaMI fašírky 2
animovaná rodinná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €  2013
Vstupné 2D: 3,50 €  USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

3. – 4. 10. štvrtok, piatok o 19.30 hod.  3D 
5. – 6. 10. sobota, nedeľa o 19.30 hod.  2D
gravITáCIa 3D
dráma, sci.fi  2013
Vstupné 3D: 6 €, 2D: 4 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

V galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach je v týchto 
dňoch inštalovaná autorská výstava  fotografií Ingrid Šarloty Hrubej.  
Lyrický, nežný až krehký je  pohľad autorky na naše okolie cez objektív 
fotoaparátu. Výstava pod názvom Stretnutie s prírodou sa začala sláv-
nostnou vernisážou 6. septembra a zúčastnil sa na nej aj primátor mes-
ta Viliam Zahorčák. Sprístupnená pre verejnosť je do 30. septembra.

Drobci po lete
Materské centrum Drobec 
počas letných mesiacov 
zrekonštruovalo herňu 
pre deti v priestoroch 
Zš na Ulici krymskej. 
Pribudli nové hračky 
aj aktivity. rekonštrukcia 
prebehla v spolupráci 
so študentkami 
obchodnej akadémie 
v Michalovciach, ktoré 
sa zapojili do projektu 
s názvom komprax 
(kompetencie pre prax) 
v rámci programov 
slovenského inštitútu 
mládeže – IUvenTa. 

Vynovenú herňu si mohli 
deti a ich rodičia prvýkrát ob-
zrieť počas akcie s názvom Ju-
niáles MC Drobec, počas ktorej 
sa podarilo vytvoriť veľmi prí-
jemnú a veselú atmosféru. 

Koncom leta sa uskutočnila 
plánovaná exkurzia na Morské 
oko v rámci projektu Ekodrobec 
– spoznávaj a chráň, podporené-
ho v rámci programu Spoločne 
pre región Karpatskou nadáciou 
a U. S. Steel Košice, s. r. o. Na ak-
cii sa zúčastnilo vyše päťdesiat 

detí a rodičov, okrem nich aj 
päť členov KST Turista, na čele 
s predsedom klubu Antonom 
Hasákom.

V lete bola herňa MC otvo-
rená len počas nepriaznivého 
počasia, no otváracie hodiny sa 
začiatkom školského roka vrátili 
k pôvodnému harmonogramu, 
t. j. pondelok – štvrtok dopo-
ludnia od desiatej do dvanástej, 
v utorky a vo štvrtky aj popolud-
ní od šestnástej do osemnástej. 

Najbližšia akcia materského 
centra je naplánovaná na nede-
ľu 22. septembra, kedy sa usku-
toční rodinná prechádzka okolo 
jazera Vinné s názvom Kolies-
kotúra v rámci projektu Drobci 
a rodina podporeného z grantu 
Mesta Michalovce. Doprava na 
túto akciu je individuálna a ok-
rem kolieskovej túry okolo jaze-
ra na čomkoľvek, čo má kolesá 
(kočík, kolobežka, kolieskové 
korčule a podobne) sa účastníci 
budú môcť zapojiť do tzv. Šmol-
burzy, počas ktorej si budú môcť 
navzájom vymieňať domino 
kocky s obrázkami Šmolkov. 

Viac informácií nájdete na 
stránke www.mcdrobec.sk, prí-
padne kontaktujte naše MC na 
t. č. 0948439988.

Mgr. Adriana Jacečková, Zamestnanci Materskej školy Fraňa Kráľa 78 v Michalovciach a Ro-
dičovský klub pri Materskej škole Fraňa Kráľa 78 vyjadrujú srdečnú 
vďaku za finančný dar v hodnote 300 € Komunitnej nadácii Brati-
slava, ktorý bol poskytnutý na základe rozhodnutia Citibank Europe 
plc, pobočky zahraničnej banky, na podporu projektu „Prevenciou 
proti obezite (ihrisko pre deti v Michalovciach)“. Tento dar sme použili 
na nákup lezeckej steny a preliezačiek na naše detské ihrisko. Týmto 
sa skrášlil areál našej MŠ, ale čo je dôležitejšie, deti s obľubou denne 
využívajú tieto pomôcky na hru a zábavu. Ešte raz ďakujeme.

festival duchov 
a strašidiel

Zemplínske múzeum v Micha-
lovciach v spolupráci s OZ Priate-
lia múzy pripravilo pre svojich 
návštevníkov 13. septembra už 
ôsmy Zemplínsky festival duchov 
a strašidiel. Na ich strašidelné vý-
kony sa prišiel v tomto roku pozrieť 
rekordný počet Michalovčanov. 
Vystrašiť sa nechalo okolo tisíc 
návštevníkov, z toho viac ako tris-
to detí. Každoročnú jesennú akciu 
obohatili o zábavu  pre rodičov 
s deťmi v Sztárayovskej záhrade. 
Po prehliadke strašidiel v kaštieli 
si mohli zakúpiť občerstvenie, po-
sedieť pri hudbe alebo si aj zatan-

covať. Deti čakali rôzne atrakcie, 
ako napr. maľovanie strašidielok 
na tvár, výroba strašidelných ma-
siek alebo aj trampolíny, hojdačky 
atď. Deti, ktoré prišli v maskách, 
získali sladkú odmenu. Bezplatne 
sa tohto podujatia zúčastnili deti 
materských škôl a žiaci 1. stupňa 
základných škôl. Projekt bol re-
alizovaný s finančnou podporou 
Košického samosprávneho kraja 
z programu TERRA INCOGNI-
TA, ktorý je súčasťou projektu 
EHMK Košice 2013. Podujatie 
podporilo aj Mesto Michalovce. 
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spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Ján Ochraň, 51-ročný
Berta Hičová, 94-ročná
Juraj Halapy, 82-ročný

Katarína Hajduová, 78-ročná
Peter Ludvig, 51-ročný

Mária Peterčíková, 63-ročná
Marián Rapčo, 44-ročný

Spomienky

dva týždne v športe...

Dňa 21. septembra uplynie 10 rokov, 
kedy nás navždy opustila milovaná mamička 

VIERA MIHALKOVÁ
s láskou spomína dcéra Iveta s rodinou

Život Ti nedoprial dlhšie s nami byť, 
no v našich srdciach zostávaš stále žiť.
Dňa 26. septembra uplynie 10 rokov 
od smrti nášho milovaného 

MILANKA ADAMČÍKA
s láskou spomínajú rodičia, súrodenci, babka 
a celá smútiaca rodina

malý oznamovateľ...
kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám bezbariérový 1-izbový byt na 1. poschodí na sídlisku 

SNP. Tel.: 0910 493 189, 0907 546 365
n	Predám starší rodinný dom v tichej lokalite pod lesom 

v Klokočove. Tel.: 0905 370 051
n	SZCH Oblastný výbor Michalovce ponúka do prenájmu 

priestory cca 50 m2 na 1. poschodí v budove OV 
nachádzajúcej sa na Námestí osloboditeľov 66 
v Michalovciach. Na začiatku je potrebná investícia na 
rekonštrukciu ponúkaného priestoru, ktorá sa neskôr odráta 
z nájmu. Tel.: 0907 972 649

n	Prenajmem 3-izbový byt na Okružnej ulici (VI. ZŠ) 
za rozumnú cenu. Tel.: 0902 621 089

n	Predám pozemky na Tehelnom poli. Tel.: 0907 675 851
n	Predám záhradu blízko mesta Michalovce. Dohoda 

samozrejmá. Tel.: 0948 447 622
n	Predám 3-poschodovú murovanú chatu so 4-árovou 

záhradou v Klokočove. Chata je po kompletnej rekonštrukcii. 
Cena 24 900 €. Dohoda možná. Tel.: 0948 032 666

n	Dám do prenájmu 2-izbový byt na Ulici nad Laborcom. 
Cena dohodou. Tel.: 0948 032 666

n	Dám do prenájmu 4-izbový byt s garážou na Ulici Martina 
Rázusa. Cena dohodou. Tel.: 0948 032 666

n	Predám 3-izbový byt s garážou na Ulici Hviezdoslavovej pod 
Hrádkom. Cena dohodou. Tel.: 0907 214 083

n	Predám veľký RD v lukratívnej časti Michalovce s veľkou 
záhradou, ktorá ústi do lesa na Bielej hore. Možnosť prerobiť 
na dvojgeneračný, prípadne ako sídlo firmy. Cena dohodou. 
RK nevolať. Tel.: 0907 481 514

n	Dám do podnájmu zrekonštruovanú a luxusne zariadenú 
garsónku v centre mesta iba pre jednu osobu. Nájomné 
2 mesiace vopred. Tel.: 0910 963 548

n	Dám do prenájmu garáž pri Zekone. Tel.: 0949 716 152
n	Predám 8-izbový RD v obci Vojčice pri Trebišove 

s pozemkom 22,5 á – možnosť ďalšej stavebnej parcely. Šírka 
pozemku 27 m. Cena: 45 000 €. Tel.: 0917 418 489

n	Dám do prenájmu 50 m2 v centre mesta. Tel.: 0918 360 300
n	Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový čiastočne zariadený 

byt na Ulici prof. Hlaváča v Michalovciach. Nájomné je 
300 €, vrátane energií + depozit 1 mesiac. Realitné kancelárie 
nevolať. Tel. : 056 6423 437, tel.: 0915 642 381

rôzne
n	Byliny odstránili hemoroidy a psoriázu. Tel.: 0905 801 108
n	Kúpim vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám za symbolickú cenu pekné svadobné šaty. Veľkosť 40. 

Tel.: 0903 048 386
n	Predám lacno chladničku. Tel.: 0903 048 386
n	Predám Zetor 40-11 Z s náradím.  

Tel.: 0918 072 417, 0915 585 748
n	Predám mal. traktor VARI s príslušenstvom. Dohoda možná. 

Tel.: 0915 061 757
n	Predám auto Mitsubishi Carisma, rok výroby 1997. STK 

a emisná kontrola platná. Cena 1 000 €. Tel.: 0905 245 947
n	Predám “Expresso Dusta” Zemplínska šírava – Klokočov 

v blízkosti bazéna na stredisku Klokočov. Tel.: 0905 245 947
n	Spílim strom za odvoz dreva – Michalovce.  

Tel.: 0904 822 860
n	Vyveziem staré veci, ktoré nepotrebujete - práčky, radiátory, 

kuchynské linky, stoly a pod., za istých okolností aj zdarma 
– Michalovce. Tel.: 0904 822 860

n	Seminár s Jozefom Mihálom „Daňové a odvodové tipy“. Ako 
legálne platiť čo najnižšie dane a odvody? Dozviete sa aj to, 
čo nie je napísané v knihe. Po dlhšom čase môžete navštíviť 
prednášku Jozefa Mihála aj v Michalovciach, 7. októbra 2013, 
Michalovce, Hotel Družba. Prihlášky si vyžiadajte e-mailom 
reliaba@gmail.com alebo na tel.: 0907 135 442

služby
n	Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod. 

Iba víkendy. Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992
n	Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie, úpravy terénu, 

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

Práca
n	Realitná kancelária prijme obchodnú zástupkyňu pre mesto 

Michalovce. Živnosť nie je podmienkou. Tel.: 0917 988 921. 
Životopisy zasielajte na info@probonoreality.sk

n	Hľadám prácu ako opatrovateľka v Michalovciach. Mám 
dlhoročnú skúsenosť. Prosím volať na tel.: 0917 066 074

olyMPIJský oDZnak všesTrannosTI 
obvodové kolo, 20. 9. 2013, 9.00 hod.
Info: PaedDr. Jozef Uchaľ, tel.: 0903 603 359

futbal
Mfk ZeMPlín – fC šTk 1914 šaMorín
21. 9. 2013, 19.30 hod. 
II. liga – 10. kolo
Mfk ZeMPlín „b“ – fk vysokÉ TaTry
22. 9. 2013, 10.30 hod., Región Východ IV. liga – 9. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415
afk ToPoľany – TJ MočarIanska
22. 9. 9. 2013, 15.00 hod., II. B trieda mužov ObFZ – 7. kolo
Info: Peter Majvitor, tel.: 0904 553 524
Mfk ZeMPlín – Mfk košICe
28. 9. 2013, 11.00 hod. a 13.00 hod. 
Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 8. kolo
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
Mfk ZeMPlín – fk sPIšská nová ves
29. 9. 2013, 10.00 hod. a 12.00 hod. 
Dôvera I. LSŽ U 15, U 14 – 8. kolo
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
TJ sokol MočarIanska – TJ MalčICe „b“
29. 9. 2013, 15.00 hod., II. B trieda mužov ObFZ-8. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
Hk IUvenTa JUn. – Hk ZlaTná na osTrove
22. 9. 2013, 12.00 hod., I. liga žien – 2. kolo
Hk IUvenTa – Hk DUsľo šaľa
22. 9. 2013, 14.00 hod. a 16.00 hod., I. LM/SD – 2. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

ľadový hokej
HkM snIna – HC eagles sečovCe
21. 9. 3013, 17.45 hod.
HC sobranCe – HC ParCHovany
21. 9. 2013, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 3. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
Hk DUkla – Hk sPIšská nová ves
25. 9. 2013, 17.00 hod.
I. hokejová liga mužov – 5. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
Hk MláDež – Hk škP PoPraD
28. 9. 2013, 9.00 a 11.30 hod.
Poštová banka I. LMŽ ŠHT 9. – 8. ročník – 5. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HC gaMa MICHalovCe – HC vlCI slaneC
28. 9. 3013, 17.45 hod.
HC Polar bears MICHalovCe – Hk 87 sTroPkov
28. 9. 2013, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 3. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
Hk DUkla – HC ToPoľčany
2. 10. 2013, 17.00 hod., I. hokejová liga mužov – 5. kolo
Info: Peter Tirpák, tel. : 0907 158 893

Tenis
R+R – R+R LF 20. 9. 2013, 17.00 hod.
Sobrance – Enel 24. 9. 2013, 17.00 hod.
SOŠT – R+R 24. 9. 2013, 17.00 hod.
SZŠ – Minimax 25. 9. 2013, 18.00 hod. 
R+R LF – Trebišov 27. 9. 2013, 17.00 hod.
Michalovská mestská tenisová liga 2013 17. – 18. kolo 
Info: PaedDr. Milan Kušej, tel.: 0902 108 971 

Turistika
vInobranIe, PešIa
28. 9. 2013 
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

Odišla, ale navždy zostane v srdciach tých, 
čo ju milovali.
Dňa 6. septembra uplynuli 3 roky, 
keď dotĺklo srdiečko milovanej mamky 
a babky 

MÁRIE PAŇKOVEJ
s nehou a láskou spomínajú dcéry s rodinami

anatoliy Malyy 
obhájil prvenstvo
atletický klub 
Michalovce pod 
patronátom Mestského 
úradu v Michalovciach 
a v spolupráci 
so Základnou školou 
na komenského 
ulici a gymnáziom 
Pavla Horova boli 
organizátormi už XXI. 
ročníka podujatia 
Michalovská hodinovka.

15. septembra sa na tartano-
vej dráhe IV. ZŠ na štart preteku 
postavilo 64 vytrvalcov z celého 
nášho regiónu, ale i zo zahra-
ničia. Bolo medzi nimi aj deväť 
žien.

Pretekalo sa v siedmich 
vekových kategóriách. Počas 
jednej hodiny si na atletickej 
dráhe najlepšie počínali ukra-
jinskí bežci, ktorí s prehľadom 
kontrovali priebeh celého pre-
teku a v celkovom poradí obsa-
dili prvé dve  miesta. Na prvom 
mieste v celkovom poradí skon-
čil pretekár z Ukrajiny Anatoliy 
Malyy, ktorý zabehol 16 861 m, 
pred svojím krajanom Andri-

yom Ivanovom, ktorý zabehol 
vzdialenosť 16 860 m. Obi-
dvaja pretekári týmto výko-
nom zopakovali minuloročné 
umiestnenie počas Michalov-
skej hodinovky. Tretia prieč-
ka patrila Filipovi Džubarovi 
z Prima SH Vranov nad Topľou 
(16 685 m).

Medzi ženami patrilo pr-
venstvo Mahuliene Krištanovej 
z Vranova n/T., ktorá zabehla 
vzdialenosť 14 050 m, na dru-
hom mieste sa umiestnila do-
máca pretekárka Jana Révesová 

výkonom 12 690 m a bronzová 
priečka patrila Alžbete Tiszovej 
z Tube City IMS Košice, ktorá 
zabehla vzdialenosť 12 600 m. 
Z Michalovčanov sa v celko-
vom poradí najlepšie umiest-
nil, a to na celkovom 12.mies-
te, Michal Volovár výkonom 
15 139 m, na druhom mieste 
skončil Jaroslav Pavlov, ktorý 
zabehol 13 900 m a na treťom 
mieste skončil Ján Kuľha vý-
konom 13 745 m. Ocenenia 
prvým trom pretekárom v kaž-
dej vekovej kategórii odovzdal 
MUDr. Benjamín Bančej, zá-
stupca primátora mesta a záro-
veň i riaditeľ preteku.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Morské oko
Niekoľko členov najstaršieho 

michalovského Klubu slovenských 
turistov Turista sa zúčastnilo ex-
kurzie v chránenej krajinnej oblasti 
Vihorlat organizovanej materským 
centrom Drobec. Nenáročný výstup 
z parkoviska pod Krivcom s deť-
mi prevažne predškolského veku, 
poniektorí ešte v kočíkoch poctivo 
tlačených rodičmi, a sú pri chate 
Lesov SR Morské oko. Škoda len, 
že značkovanie turistických chod-
níkov v štátnej prírodnej rezervácii 
Morské oko je veľmi mizerné, na 

čo sa sťažoval aj personál lesníckej 
chaty, ktorý musí väčšinu turistov 
navigovať správnym smerom. Vy-
nikajúca bola opekačka, pre deti 
veľmi zaujímavá. Druhá zastávka 
sa uskutočnila v multifunkčnom 
ihrisku pri penzióne Valéria vo Vy-
šnej Rybnici a ide sa ďalej na tretie 
zaujímavé výletové miesto. Na kon-
ci obce Blatná Polianka, s nádher-
ne upraveným rančom Nová zem, 
na deťúrence čakali rôzne zábavné 
atrakcie ale aj jazda na koníkoch.

Anton Hasák

Jednota dôchodcov slovenska Mestská organizácia 
Michalovce vás pozýva na 

výstavu jesenných plodov 

1. októbra od 9.00 hod. 
v Dennom centre seniorov na Ulici obrancov mieru


