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ZDARMA

nové nariadenia
o psoch a taxíkoch

Čas
dušičkový

Plénum mestského zastupiteľstva sa zišlo na svojom osemnástom riadnom
zasadnutí v utorok 22. októbra v malej zasadačke mestského kultúrneho
strediska. Na programe rokovania mali pripravených devätnásť bodov,
medzi ktorými boli návrhy nových všeobecných nariadení, zmeny rozpočtu
aj memorandum k nemocnici.

Chýbajú mi všetci moji...
Len nedávno tu s nami boli,
rozdávali lásku, pri nás stáli,
radili a pomáhali.

Po otvorení a prezentácii poslancov patril už úvod rokovania
voľbe návrhovej komisie, informatívnym správam o prijatých
uzneseniach a riešení interpelácií aj správe hlavnej kontrolórky
o výsledkoch vykonaných kontrol za uplynulé dvojmesačné
obdobie.
Prvým z predkladaných návrhov nových všeobecne záväzných
nariadení (VZN) mestského zastupiteľstva bolo VZN o procese
a podmienkach pri povoľovaní
užívania verejných priestranstiev v meste Michalovce. Dôvodom novelizácie nariadenia je
skutočnosť, že Mesto investuje
nemalé finančné prostriedky do
rekonštrukcie chodníkov, ciest,
parkovísk a do revitalizácie verejných priestranstiev. Prax však
ukázala, že v krátkej dobe po
uskutočnení týchto prác dochádza k poškodzovaniu nových
komunikácií tretími osobami.
Preto poslanci schválili návrh
nového VZN, ktorým sa podrobnejšie upravujú podmienky
a postup pre povoľovanie zásahov do verejného priestranstva,
najmä však nariadení na úpravu
priestranstva do pôvodného stavu po rozkopávkach.
Ďalším návrhom na zmenu
v nariadeniach bolo VZN o podmienkach evidencie a vodenia
psov na území mesta. Občania
mali možnosť v predchádzajúcich týždňoch pripomienkovať

zverejnený návrh VZN a poslanci
tak mali na prerokovanie predložený variant aj so zapracovanými
podnetmi občanov. K zmenám
v uvedenom VZN dochádza predovšetkým v časti, ktorá pojednáva o lokalitách na vyhradené
miesta pre vyvádzanie psov.
Tretím, z balíka nových nariadení, bolo VZN o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI
v meste. K zmene tu dochádza
z dôvodu legislatívnej úpravy
zákona o cestnej doprave. Nové
VZN rieši možnosti prenájmu
stanovíšť, sadzby za užívanie
a spôsob prideľovania.
Mestskí zákonodarcovia prerokovali aj protest prokurátora
proti VZN o miestnych daniach
a po krátkej rozprave a zdôvodnení vedúcej finančného odboru rozhodli poslanci protestu
prokurátora nevyhovieť.
Nasledovalo prerokovanie
zmien organizačného poriadku
a organizačných štruktúr v Zariadení pre seniorov na Hollého
ulici. Zmeny súvisia s ukončením prístavby a rekonštrukcie
zariadenia, presťahovaním Zariadenia opatrovateľskej služby
z Masarykovej ulice a predovšetkým so zmenou štruktúry
odkázanosti klientov zariadenia,
čo má priamy vplyv na potrebný počet zamestnancov. Novo
schválený organizačný poriadok sa dopĺňa aj o nové činnosti
– pedikúra, strihanie, zabezpe-

čovanie verejného obstarávania
a projektov a koordinátorov sociálnych služieb.
Technické
a záhradnícke
služby predkladali tretiu zmenu
rozpočtu v tomto roku, ktorou
sa zvyšuje transfer na bežné
výdavky o 20 tisíc eur. Vedúca
finančného odboru predložila
poslancom návrh zmeny rozpočtu Mesta, v ktorom dochádza
k zmene v bežnom a kapitálovom rozpočte. Schválenou zmenou je celkový rozpočet Mesta,
vrátane finančných operácií, prebytkový vo výške 110 771 eur.
Poslanci prerokovali aj predložené vyhodnotenie koncepcie
rozvoja športu v meste Michalovce na roky 2008 – 2015. V rozprave viacerí z poslaneckého zboru konštatovali pozitívny vývoj
športovej činnosti v meste, predovšetkým v oblasti mládežníckeho
športu a ocenili prístup vedenia
Mesta k tejto problematike.
Memorandum o vzájomnej
spolupráci k riešeniu pavilónu
v areáli NsP Štefana Kukuru
Michalovce, a.s. predkladal primátor mesta. Prerokovanie tohto
bodu vyvolalo v sále širokú rozpravu, do ktorej sa zapojilo viacero poslancov. V závere poslanci
predložený materiál schválili.
Záver rokovania patril majetkovoprávnym záležitostiam,
prenájmu majetku mesta, interpeláciám a diskusii.
Ing. Iveta Palečková

Keby sa dal vrátiť čas,
boli by tu opäť, zas.
Všetci naši blízki, známi
pre nás veľa znamenali.
Prišla jeseň – čas dušičkový.
Sviečka horí,
slzy v očiach, spomienka bolí.
Jeseň – sme opäť spolu,
s úctou sa skláňam k hrobu.
Chryzantémy – čas dušičkový.
Pokoj vám, drahí zosnulí.
Ivana Šaffová,
IV. ZŠ Michalovce, 14 rokov

Zemplín v Číne
Čína – krajina od Slovenska vzdialená viac ako
8 400 km bola počas dvanástich dní prechodným
domovom, ktoré spoznávalo 32 členov FS Zemplín
z Michaloviec.

Gorazd Zvonický
Život a dielo
významnej osobnosti
slovenských dejín
a katolíckej moderny

6. novembra o 8.30 hod.
v priestoroch
Základnej umeleckej školy
na Štefánikovej ulici č. 20

Spoločný pobyt slovenských
a českých učiteľov v CERNe
Na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach sa 2. októbra uskutočnil záverečný
hodnotiaci seminár slovenských učiteľov k ich tohtoročnému pobytu v CERNe.
Prednášali na ňom Doc.
RNDr. Z. Ješková, PhD., hlavná
organizátorka pobytu a čerstvý
jubilant RNDr. Karel Šafařík,
CSc. – tohtoročný nositeľ najvyššieho slovenského vyznamenania
Radu Ľudovíta Štúra II. triedy.
Okrem tohto seminára sa takmer
štyridsať slovenských a českých
učiteľov malo možnosť zúčastniť
v júni tohto roku už piateho študijného pobytu učiteľov fyziky v
Ústave časticovej fyziky CERN
neďaleko Ženevy.
Keďže išlo o prvý spoločný
pobyt slovenských a českých učiteľov, účastníkov pobytu prijal
aj Rolf–Dieter Heuer, generálny
riaditeľ CERNu.
Celý pobyt učiteľov prebiehal
vo výrazne pracovnej atmosfére.
Prednášky z modernej časticovej fyziky sa uskutočňovali každý deň v priestoroch CERNu.
Všetky boli veľmi hodnotné,
lebo sme mali k dispozícii najlepších slovenských a českých
odborníkov pracujúcich v CERNe i v slovenských a českých
fyzikálnych ústavoch. Korením

Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického
vás pozýva
na seminár pod názvom

Zemplínske múzeum
v Michalovciach
vás pozýva
na vernisáž výstavy

celého pobytu boli dve návštevy
projektov ALICE a CMS, ktoré
sa mohli uskutočniť len vďaka
tomu, že prebieha plánovaná
údržba celého urýchľovača. Bolo
pre nás veľmi príjemné zistiť, že
v projekte ALICE bol jeho dlhoročným vedúcim fyzikálnym
koordinátorom náš vedec Karel
Šafařík. Aj v iných projektoch
sme videli veľa slovenských vedcov i študentov. Obzvlášť potešiteľné bolo zistenie pri návšteve
počítačového centra, že veľmi

dobrú prácu tu odviedol aj excelentný absolvent Gymnázia Pavla Horova – Emil Knežo.
CERN zamestnáva veľa slovenských vedcov, naši študenti
a vysoké školy spolupracujú na
spracovaní nameraných údajov.
Slovenské firmy majú možnosť
využívať aplikácie vedeckých
výsledkov napr. v oblasti medicíny, nanotechnológií, z CERNu
máme k dispozícii bezplatne celú
počítačovú knižnicu.
Jozef Smrek

Ponuku zúčastniť sa 15. ročníka West Lake International Expo
v meste Hangzhou súbor s radosťou prijal a prípravy sa začali.
V stredu 9. októbra autobus ráno
vyrazil z Michaloviec do Viedne
a s prestupom cez exotický Dubai si to namierili do Šanghaja.
Hneď na prvých vystúpeniach sa
FS Zemplín stretol s diplomatmi z Generálneho konzulátu SR
v Šanghaji – Ivanou Judiakovou
a Michalom Štrbom, ktorí boli
folklóristov podporiť na vystúpeniach a s ktorými vnikali do
tajov čínskej kultúry.
Počas celého festivalu súbor
absolvoval 10 vystúpení spolu so súbormi z Južnej Afriky
a skupinami z Ameriky, Ruska
a s ostatnými domácimi súbormi. Vystupoval na piatich rôznych pódiách v rámci festivalu
a výstavy Expo a na ďalších

podujatiach – Qianjiang CBD,
Zhejiamg world trade center či
v Hodvábnom meste – Silk town
of China za účasti väčšieho či
menšieho publika.
A čo sme sa ešte naučili a zažívali počas uplynulých dní v Číne? Neopísateľné chvíle radosti
a nezabudnuteľných
zážitkov
z toho, že môžeme stáť v ďalekom svete na javisku s červeným
kobercom a za neprestajného
zvuku fotoaparátov reprezentovať a ukázať aj tomuto kútu sveta
krásy Slovenska prostredníctvom folklóru.
Za možnosť vidieť ďalší kus
sveta pre nás doteraz nepoznaného, ďakujeme Mestu Michalovce, Ministerstvu kultúry SR
a sponzorom, ktorí nás finančne
podporili v tejto zahraničnej
prezentácii.
FS Zemplín

Sakrálne
v súčasnom umení
& Ikony
7. novembra
o 16.30 hod.
v Zemplínskom múzeu

FS Mihaľovski nevesti
i beťare
vás srdečne pozývajú
na III. ročník festivalovej
prehliadky zvykov a tradícií
pod názvom

...na Zempľiňe
tak...

13. novembra
o 17. 00 hod. v MsKS
Vstup voľný


z pera viceprimátora

aktivity primátora
19. 10.
20. 10.
		
		
20. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
24. 10.
24. 10.
25. 10.
25. 10.
28. 10.
30. 10.
31. 10.

účasť na otvorení výstavy včelárov Zemplín
účasť na slávnostnej bohoslužbe v Bazilike minor
pri príležitosti návštevy biskupov katolíckej cirkvi
východného obradu
účasť na otvorení činnosti otužilcov – Šíravských bobrov
rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
rokovanie Mestského zastupiteľstva Michalovce
účasť na otvorení Prezentácie stredných škôl
porada primátora
účasť na začatí výstavby novej prevádzky vo firme Michatek
prijatie jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
účasť na podujatí v Dennom centre seniorov – Juh
obhliadka cintorínov v meste
rokovanie v Bratislave
účasť na seminári pri príležitosti Svetového dňa výživy
reprezentácia mesta na Miss Michalovce

Z poslaneckých interpelácií
Na XVII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Michalovce, ktoré sa uskutočnilo 3. septembra 2013,
boli predložené interpelácie poslancov. Prinášame
vám informáciu o ich riešení:
Ing. Michal Stričík, PhD.

1. V súčasnosti sa zvýšil počet vylepovaných plagátov na mestských
autobusových zastávkach, čím dochádza k znečisťovaniu verejného
priestranstva a porušovaniu platných Všeobecne záväzných nariadení. V tejto súvislosti sa chcem opýtať: a) Zástupcu MsP: koľko nepovolených prípadov vylepovania plagátov bolo zdokumentovaných
v roku 2013 a koľko z nich bolo úspešne objasnených.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP Michalovce
Znečisťovanie verejného priestranstva, verejne prístupných objektov
a zariadení plagátovou výzdobou, komerčnými reklamami a oznámeniami je pretrvajúcim problémom v meste. Priestupca sa v takomto prípade dopúšťa priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý mu hrozí zo strany MsP bloková
pokuta do výšky 33 €, alebo zaslanie oznámenia obvodnému úradu na
prejednanie. MsP v rámci výkonu hliadkovej a obchôdzkovej služby venuje tomuto problému náležitú pozornosť. V roku 2013 doposiaľ bolo
MsP zdokumentovaných 21 prípadov. Z uvedeného počtu bolo 7 prípadov riešených v blokovom konaní, 5 prípadov bolo odložených, 4 prípady riešené napomenutím a 5 prípadov je v štádiu objasňovania.
b) Riaditeľa TaZS mesta Michalovce, v akých intervaloch je zabezpečované umývanie sklenených výplní stien autobusových zastávok,
ako aj dopĺňanie skiel, ktoré boli zničené vandalmi.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Umývanie sklenených výplní stien autobusových zastávok, ako aj dopĺňanie skiel zničených vandalmi realizujeme dvakrát ročne, v prípade
mimoriadnych okolností podľa potreby.
2. Na jarnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Michalovce zaznelo podozrenie, že vyrubovanie stromov v lesoparku Biela hora nie
je v súlade so zákonom o lesoch, pričom tento stav bude zistený, keď
to klimatické podmienky dovolia. Aké sú nové zistenia predstaviteľov
mesta o ťažbe dreva v lesoparku Biela hora?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR
V súlade so stanoviskom, ktoré Mesto Michalovce získalo od Obvodného lesného úradu Michalovce ešte v januári 2013, bolo v jeho závere
konštatované, že až v jarných mesiacoch bude možné lepšie posúdiť
určité nedostatky, najmä čo sa týka zásad postupu pri jednotlivých obnovných ruboch v niektorých porastoch, stav prirodzeného zmladenia aj
prípravu pôdy pred zalesnením. Dňa 28. 6. 2013 sme požiadali Obvodný
lesný úrad v Michalovciach o informáciu, či už bola vykonaná kontrola
v rámci štátneho dozoru v lese Biela hora v Michalovciach, ako aj či už
boli riešené nedostatky, prípadne či boli uložené opatrenia.
Zástupca Lesného úradu v Michalovciach nás informoval, že v obidvoch
subjektoch obhospodarujúcich les Biela hora (Krčmár a Pekara) bol vykonaný štátny dozor s výsledkami ktorého nás nemôžu oboznámiť, nakoľko
v zmysle § 62 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v platnom znení, je
orgán štátnej správy lesného hospodárstva povinný zachovávať mlčanlivosť
o veciach, ktoré sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru o lesoch.
pokračovanie na 6. strane

Neostanú voľby na
okraji záujmu voličov

Ako každý rok, aj tentokrát pozval primátor mesta v rámci Mesiaca
úcty k starším jubilujúcich seniorov, aby im osobne zablahoželal k ich
sviatku. V obradnej sieni mestského úradu sa 24. októbra na tejto udalosti zúčastnilo viac ako 350 michalovských jubilantov, ktorí sa v tomto
kalendárnom roku dožívajú okrúhleho životného jubilea. Každý oslávenec si prevzal z rúk primátora Viliama Zahorčáka kvet a darček.

Slávnostný výkop
Výrobná spoločnosť Michatek, k.s., slávnostne
začala výstavbu svojich výrobných a logistických
priestorov s rozlohou o približne 4 tisíc m2.

Noviny Mistral

a športové správy

Na slávnostnom výkope sa zúčastnili okrem majiteľa koncernu
W. Gronbacha aj R. Steinberger, konateľ spoločnosti, E. Ďurovčík, podpredseda KSK, V. Zahorčák, primátor mesta, M. Červeňák, riaditeľ
ÚPSVaR a P. Čarny za stavebnú firmu Goldbeck, s.r.o.
Firma Michatek k.s., pôsobí
v Michalovciach od roku 2004.
Spoločnosť začala 24. októbra
realizovať investíciu, ktorá zahŕňa prístavbu a rozšírenie jestvujúcej výrobnej a skladovej
haly. Oficiálne ukončenie stavby
je stanovené na máj 2014. Náklady na výstavbu a rozšírenie sú
plánované vo výške 5,7 milióna
eur. Časť nákladov bude pokrytá
vo forme štátnej investičnej pomoci. Firma sa na oplátku zaviaže
vytvoriť dlhodobo až 80 nových
pracovných miest. Väčšia časť
týchto pracovných pozícií bude
nasmerovaná do výroby, zvyšok,
podľa aktuálnej potreby, v ad-

ministratíve. Spoločnosť, ktorá
je členom skupiny Gronbach, je
jedným z najväčších výrobcov
ohrevných zásuviek a komponentov pre domáce spotrebiče,
vyrába aj ventilátorové kolieska,
či rámy spotrebičov pre mnohé
svetové značky. V Michateku
pracuje aktuálne asi 150 kvalifikovaných zamestnancov, z toho
je približne 30 externých.
Okrem hlavného účelu výstavby zohľadňuje firma aj sociálne cítenie a potreby zamestnancov, k čomu má prispieť aj
nová jedáleň a sociálno-hygienické zázemie.
TS

V Michalovciach sa 11. októbra
konal Okresný snem strany SMER
– SD za účasti krajského predsedu
strany Petra Žigu a predsedu KSK
Zdenka Trebuľu. Na rokovaní snemu bol predstavený a uvedený do
funkcie nový predseda okresnej
organizácie Emil Ďurovčík, ktorý vo funkcii nahradil doterajšiu
predsedníčku Ľubicu Roškovú.

Ing. Emil Ďurovčík, povolaním ekonóm, v súčasnosti
pracuje ako podpredseda Košického samosprávneho kraja. V roku 2001 bol ako člen
Strany demokratickej ľavice
zvolený v okrese Michalovce
za poslanca Košického samosprávneho kraja. Po zlúčení
SDĽ so SMERom sa stal členom strany SMER – sociálna
demokracia. Vo voľbách do
krajského zastupiteľstva v roku
2005 získal vyše 2900 hlasov
a bol zvolený za poslanca a zároveň začal pracovať ako podpredseda VÚC Košice. V roku
2009 získal vo voľbách do VÚC
viac ako 8000 hlasov a bol opäť
zvolený do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
ts

Nový predseda

Tvorivé dielne

Mesto začalo v nových priestoroch Zariadenia pre seniorov
na Hollého ulici realizovať projekt vzdelávania seniorov nad
50 rokov. Zúčastniť sa ho môžu
záujemcovia z okresu Michalovce. Projekt je financovaný
Mestom, učebne na jednotlivé
aktivity sú vybavené na vysokej
úrovni. Tvorivé dielne, ktoré
vedie skúsená výtvarníčka, učiteľka základnej umeleckej školy
Alena Niklasová, sú veľmi zau-

jímavé, zvolené techniky a materiál sa páčia všetkým. Čas pri
zaujímavej práci ubieha veľmi
rýchlo. Tieto stretnutia prinášajú aj nové priateľstvá, aktívny
oddych a relax. Zhotovujeme
výrobky pre svoje potešenie
a možno aj na obdarovanie.
O kurzy je veľký záujem a ohlasy sú pozitívne. Ďakujeme za
príležitosť vzdelávať sa a tešiť sa
zo života.
Text a foto: Ingrid Hrubá

Hovorí sa, že v politike a vo futbale sa každý vyzná. Samozrejme len
komentovaním. Horšie to už vyzerá na futbalovom ihrisku v prevedení
„teoretických odborníkov“. No nielen futbalom je človek živý. Aj keď
najradšej si pozrieme v televízii špičkový výkon profesionálov. V tom,
čo je pre nás najlepšie, a čo by sme chceli, sa vieme zorientovať rovnako
dobre. Viem, je to oveľa zložitejšie. V riadne fungujúcich demokraciách
je formulácia: „Každý môže voliť a byť volený“.
Je pravdou, že nie je úplne samozrejmé zodpovedne na seba zobrať
ťarchu udržať si objektívnosť rozhodovania. Byť dennodenne pod ťarchou služby verejnosti. Na druhej strane existujú jedinci, ktorých ambície presahujú rozmer ich schopností. V tom je kúzlo volieb už od čias
Kalinčiakovej Reštavrácie. Je to moment, keď si môžete vybrať spôsob
vonkajšieho výkonu politiky. Len malá skupina stíha sledovať aj obsah
politických postupov.
Najčastejšie sa hovorí o voľbe srdcom a rozumom. Preto sa stáva,
že voľby sa prirovnávajú k lotérii. Málokto odhadne výsledky volieb
pred ich konaním. Aj profesionálne prevedené prieskumy nedávajú
pravdivý obraz. Sú len náznakom výsledku a bohužiaľ často zneužívané na ovplyvnenie voličov. Nakoniec každé voľby končia nejakým
výsledkom. Výsledkom je pomer hlasov jednotlivých kandidátov. Teda
každý hlas rozhoduje a aj ten kto k voľbám nešiel a nehlasoval nechal
svoj hlas pripočítať k hlasom ostatných ktorí boli voliť. Teda v prospech
víťazov pri väčšinovom spôsobe volieb.
Je neskoro po voľbách komentovať a rozčuľovať sa nad ich výsledkami. Pritom neplatí, že ja si nemám z čoho vybrať. Ak sa zúčastním
volieb, zvyšujem kvórum a môj hlas neprepadol. Preto ísť k voľbám je
nielen prejavom zodpovednosti ale aj vyjadrením vlastných predstáv
o spôsobe svojho žitia.
Tak ako v obchode každý cent z eura je dôležitý , tak vo voľbách každý hlas ma svoju dôležitosť. Preto sa obraciam ako jeden z voličov na
všetkých občanov mesta, aby si našli čas a deviateho novembra išli voliť.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Babie leto seniorov
Výbor základnej organizácie
Združenia vojnových poškodencov, invalidov a sympatizantov zorganizoval vo štvrtok 24. októbra pre
svojich členov rozlúčkové posedenie s jeseňou. Pozvánka s názvom
Babie leto so zaujímavým programom prilákala na Šíravu 24 členov,
prevažne žien. Jesenné slniečko
bolo spoločníkom posedenia pri

ohníčku. Ženy s razantnosťou súťažili v hádzaní kuchynským valčekom na cieľ – figúru, ktorou podľa
ich predstáv mal byť muž. Všetci
mohli triafať šípkami do kruhového terča. Nôtenie pesničiek ako
aj harmonika folklórneho súboru
Klubovanka stávajú sa pri týchto
stretnutiach už samozrejmosťou.
Ján Kundrát

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.

V nedeľu 13. októbra duchovní otcovia so svojimi dekanmi rímsko
a gréckokatolíckeho obradu požehnali náboženskú miestnosť v novej budove prístavby Zariadenia pre seniorov na Hollého ulici. Tá má slúžiť
klientom zariadenia na bohoslužobné účely. V jubilejnom roku príchodu
svätých vierozvestov Cyrila a Metoda boli okrem nových bohoslužobných
vecí požehnané obrazy týchto svätcov od výtvarníka Jána Kováča. Poďakovanie patrí Bohu a všetkým, ktorí svojím prispením pomohli zrealizovať dielo v takejto podobe. Za ústretovosť i spoluprácu patrí osobitná
vďaka riaditeľke Agnese Repovskej. Veríme, že toto krásne miesto bude
využívané pre napĺňanie duší a rozvíjanie duchovného života.
duchovný otec Stanislav

z pirka Andriša zo Straňan
Otvoreňe še priznam, že zakaždim me poceši – zahreje na duši
kedz začujem, že našo rodaci daco dokazaľi či už doma, abo u švece. U pošľedňich dňoch (11. – 13. oktobra) nas tak, jak už ňeraz,
pocešil 54-ročni Laci Lechan. Skromni športovec, chtoromu po havariji na motorkoj už dochtore ňedavaľi naďej, že budze hodzen
dakedi chodzic. U americkim Las Vegas u svojej zpiračskej discipľiňe, na lavočkoj nadrucil 140 kila a už po treci raz še stal u svojej vekovej kategoriji majstrom šveta. Interesňi bulo pomenovaňe
suťaži:
AAU World Bench, Beadlift and Puch/Pull, Curl Championships & International Powerlifting and AAU World Feats of
Strength, Las Vegas, USA.
U nas dzviha za ťeľesňe poscihnutich, aľe Američaňe rozdzeľe
ňerobja. Patri mu našo podzekovaňe za šumnu reprezentaciju Slovenska i našich Mihaľovec, veľo zdravička do daľšoho športovaňa
i pri vichove našich mladňakov – zpiračov.
Lacijoj Lechanoj i nam ostatňim varoščanom pridu 5. novembra večar zahrac i zašpivac vranovski „Drišľaci“.
„Mižu“, pitam še sušeda Rašpeľa „ti bi keľi kila tak vzoprel?“
„Andriš, aňi še ňepitaj, pijem už ľem mali pivo, bo veľki mi
už robi balamutu vzopric“...
Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.


Voľby do VÚC 2013

Kandidáti na predsedu a poslancov Košického samosprávneho kraja
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania
na sobotu 9. novembra 2013. Prinášame vám zoznam kandidátov na predsedu Košického samosprávneho kraja a zoznam kandidátov na poslancov
Košického samosprávneho kraja za volebný obvod Michalovce.

Kandidáti na predsedu KSK
Číslo
kand.

Meno a priezvisko, titul

Vek

Povolanie

Trvalý pobyt (obec)

Politická strana (koalícia)

1

Rudolf Bauer, RNDr., PhD.

56

starosta

Kremnická 10, Košice - Západ

Konzervatívni demokrati Slovenska

2

Marek Ďurán, Ing.

27

obchodný manažér

Ľudová 14, Košice - Západ

Ľudová strana Naše Slovensko

3

Jaroslav Džunko, RNDr., Ing.

62

vynálezca

Turgenevova 27, Košice - Juh

nezávislý kandidát

4

Vladimír Gürtler, JUDr.

40

manažér

Havlíčkova 1752/13, Košice Sever

7 STATOČNÝCH
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA

5

Jozef Holečko, Ing., MBA

59

krízový manažér

Kostolianska cesta 163, Košice Sever

nezávislý kandidát

6

Ivan Kuhn, Bc., MA

47

analytik

Šafárikova 86, Rožňava

Občianska konzervatívna strana

7

Rastislav Masnyk, JUDr., MBA

39

advokát

Ždiarska 1443/2, Košice - Nad jazerom

Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana, Sloboda a Solidarita

8

Dominika Palaščáková, Ing., PhD.

31

asistentka projektového manažéra
pre Európske štrukturálne fondy

Ploské 26, Ploské

Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)

9

Lukáš Sisák

27

živnostník

Zborovská 4, Košice - Juh

Komunistická strana Slovenska

10

Zdenko Trebuľa, JUDr.

58

predseda KSK

Kukučínova 20, Košice - Juh

SMER - sociálna demokracia,
Strana maďarskej komunity – Magyar
Közösség Pártja, MOST - HÍD

Kandidáti na poslancov KSK – volebný obvod michalovce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Imrich Balog, 51 rokov, invalidný dôchodca, Kyjevská 3878/9, Michalovce Kresťanská
ľudová strana
Dagmara Balogová, 34 rokov, operátor výroby, J. Murgaša 41, Michalovce, Komunistická
strana Slovenska
Attila Barkó, Ing., 51 rokov, inžinier, P. O. Hviezdoslava 46/70, VeľkéKapušany, Strana
maďarskejkomunity - MagyarKözösség Pártja
Ján Bednár, 65 rokov, podnikateľ v CR, Kaluža 25, Kaluža Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic)
Jozef Bobík, Ing., 61 rokov, technik, Moyzesova 14, Michalovce, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Juraj Brecko, Ing., 69 rokov, podnikateľ, Záhradná 3, Michalovce, Komunistická strana
Slovenska
Tomáš Bubelíny, Bc., 25 rokov, študent,VŠ, Severná 16, Michalovce, Nová väčšina - Dohoda
(D. Lipšic)
Jana Cibereová, PhDr., 51rokov, prednostka okresného úradu, Tichá 6023/1A, Michalovce,
SMER - sociálna demokracia
Arpád Csuri, 54 rokov, starosta obce, Oborín 45, Oborín, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Ján Čuchran, Ing., 57 rokov, starosta obce, Kaluža 15, Kaluža Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Ivo Dubík, 51 rokov, robotník, Petra Jilemnického 705/40, Michalovce, 7 STATOČNÝCH
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
Vladimír Dunajčák, Ing., 55 rokov, primátor, Mierova 628, Strážske, Ľudová strana - Hnutie
za demokratické Slovensko
Emil Ďurovčík, Ing., 56 rokov, podpredseda KSK, Sliepkovce 136, Sliepkovce, SMER sociálna demokracia
Valéria Eľková, Mgr., 53 rokov, starostka obce Markovce 37, Markovce, nezávislý kandidát
František Farkaš, MUDr., 57 rokov, lekár, L. N. Tolstého 8, Michalovce, SMER - sociálna
demokracia
Jaroslav Ferenc, 55 rokov, nezamestnaný, Ľ. Štúra 18/4, Michalovce, Kresťanská ľudová strana
Vladimíra Fortunová, Mgr., 29 rokov, administratívna pracovníčka, Senné 218, Senné,
Komunistická strana Slovenska
Stanislav Gaľa, Ing., 49 rokov, ekonóm, Gorazda Zvonického 18, Michalovce, Slovenská
národná strana
Bohuš Jakuboc, Ing., 45 rokov, riaditeľ základnej školy, Tušice 109, Tušice,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia
-Demokratická strana
Juraj Jevin, Ing., 27 rokov, manažér prípravya realizácie, Pusté Čemerné 69, Pusté Čemerné,
Sloboda a Solidarita
Jozef Jusko, 55 rokov, technik, Topolianska 106, Michalovce, ÚSVIT
Ali Kamberovič, 45 rokov, SZČO, Okružná 110, Michalovce, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko
Milan Kaplan, Mgr., 26 rokov, politológ, J. Murgaša 1320/3, Michalovce, Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic)
Slavomír Kešeľ, Ing., 44 rokov, TSP, Užhorodská 15, Michalovce, Strana Rómskej únie na
Slovensku
Martin Magura, 33 rokov, podnikateľ, Leningradská 3504/10, Michalovce, Strana
moderného Slovenska
Jozef Makohus, MUDr., 55 rokov, lekár, Tehliarska 33, Michalovce, SMER - sociálna
demokracia

27 Eduard Maskaľ, 49 rokov, SZČO, Jána A. Komenského 24, Michalovce, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
28 Ján Mičuda, Bc., 48 rokov, technik, Moskovská 10, Michalovce nezávislý kandidát
29 Ján Mihalečko, MUDr., 53 rokov, lekár, J. M. Hurbana 408/15, Michalovce, SMER - sociálna
demokracia
30 Gábor Mihók, Mgr., 37 rokov, ekonóm, Sándora Petőfiho 27, Veľké Kapušany, Strana
maďarskejkomunity - MagyarKözösség Pártja
31 Matúš Nameš, 29 rokov, živnostník, Staré 179, Staré, Slovenská národná strana
32 Rastislav Olexa, 50 rokov, vodič, Hnojné 30, Hnojné, nezávislý kandidát
33 Martin Pado, Ing., 54 rokov, podnikateľ manažér, Farská 14, Michalovce,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia
-Demokratická strana
34 Ján Paľovčík, MUDr., 41 rokov, lekár, Margarétová 1, Michalovce, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
35 Oliver Petrík, Ing., 51 rokov, technik, Kapušianska 486/71, Michalovce, nezávislý kandidát
36 Ján Potocký, Bc., 25 rokov, obchodný manažér, Rakovec nad Ondavou 301, Rakovec nad
Ondavou, Strana moderného Slovenska
37 Milan Potocký, 37 rokov, redaktor, Višňová 1835/19, Michalovce, nezávislý kandidát
38 Ľubica Rošková, PhDr., 58 rokov, poslankyňa NR SR, Brezová 31, Michalovce, SMER sociálna demokracia
39 Branislav Sijka, JUDr., 33 rokov, právnik, Čierne Pole 2, Čierne Pole, nezávislý kandidát
40 Andrea Sisák, 33 rokov, manažér, Rakovec nad Ondavou 395, Rakovec nad Ondavou,
nezávislý kandidát
41 Martin Stripai, Mgr., 37 rokov, učiteľ, Timravy 35, Michalovce, Strana moderného Slovenska
42 Miroslav Surmánek, Mgr., 33 rokov, právnik, Bieloruská 3, Michalovce, Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic)
43 Matej Šarocký, Mgr., 29 rokov, starosta obce, Stretavka 34, Stretavka,
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana
44 Jaroslava Špaková, Ing., 41 rokov, živnostník, Jovsa 292, Jovsa, Demokratická strana
45 Gabriel Timko, 46 rokov, živnostník, Hollého 10, Michalovce, Strana moderného Slovenska
46 Jaroslav Tokár, 37 rokov, živnostník, Vrbnica 113, Vrbnica, Strana Rómskej úniena
Slovensku
47 Rastislav Tomaš, 35 rokov, vodič, J. Murgaša 41, Michalovce, Komunistická strana Slovenska
48 Štefan Tomáš, Ing., 43 rokov, environmentalista, Mikoláša Aleša 2899/4, Michalovce,
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
49 Mária Uchnárová, 45 rokov, podnikateľka, Volgogradská177/1, Michalovce, Strana
moderného Slovenska
50 Pavol Valko, Bc., 47 rokov, predajca, Zemplínska Široká 22, Zemplínska Široká, Strana
moderného Slovenska
51 Jaroslav Vaľo, Ing., 51 rokov, ekonóm, Nová 91, Malčice, Slovenská národná strana
52 Tibor Varga, 27 rokov, okresný tajomník, Kapušianske Kľačany 10, Kapušianske Kľačany,
Strana maďarskejkomunity - MagyarKözösség Pártja
53 Mária Vargová, MUDr., 46 rokov, lekár, Vojany 12, Vojany, Kresťanskodemokratické hnutie,
MOST HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
54 Viliam Zahorčák, 54 rokov, primátor, J. Hollého 61, Michalovce, SMER - sociálna
demokracia
55 Slavomír Žužo, JUDr.,40 rokov, výsluhový dôchodca, Staré 13, Staré, Magnificat Slovakia



Kandidáti koalície KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS
na poslancov Košického samosprávneho kraja

5
Jozef Bobík, Ing.

10
Ján Čuchran, Ing.

53
Mária Vargová, MUDr.

34
Ján Paľovčík, MUDr.

19
Bohuš Jakuboc, Ing.

Stretnutie generácií

pozdraviť svojich bývalých kolegov či zoznámiť sa s novými
pedagógmi. Nechýbala ani prehliadka chodieb, tried, kabinetov.
Dôchodkyne nešetrili chválami
na triedy, výzdobu školy či na zrekonštruované átrium školy, v ktorom nechýba zeleň, kvetinové
záhony a žblnkot fontány. Nasledoval spoločný obed a rozlúčka.
Stretnutie bolo obohacujúce
pre všetky generácie. Potvrdilo
sa, že učitelia si majú stále čo povedať. Čo dodať? Už len takýto
odkaz: „Milí naši exkolegovia,
tešíme sa, že k nám prídete aj
budúci rok. Opäť niečo zaujímavé vymyslíme, aby ste sa s nami
nenudili.“
Mgr. M. Pradová

Martin Pado, Ing.

kúpalisko a sauna zatvorené

43
Matej Šarocký, Mgr.

Sakrálne v súčasnom

Zemplínske múzeum v Michalovciach vás pozýva na výstavu Sacral Elementum II.: Sakrálne v súčasnom umení & Ikony.
Výstava v autorskej koncepcii
Lucie Benickej prezentuje diela
od desiatich súčasných výtvarných umelcov prevažne z východoslovenského regiónu, interpretujúce sakrálne v intenciách
súčasných výtvarných trendov,
v dialógu s historickými ikonami
zo zbierok Zemplínskeho múzea.
Kresťanské symboly a mýty sú zobrazené v rôznych žánroch a témach, od maľby, fotografie až po
nové médiá. Projekt je venovaný
1150. výročiu príchodu solún-

Nadácia profesora Čolláka si Vás dovoľuje pozvať na školenia
z cyklu školení k manažérskym systémom kvality:

Manažér kvality

21. – 22. november 2013

Auditor pre zákaznícky audit
28. – 29. november 2013

Manažér environmentu
5. – 6. december 2013

Integrovaný manažérsky systém
12. – 13. december 2013

Auditor pre integrovaný systém manažérstva
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
oznamujú, že
1. novembra 2013 (piatok) bude

Arpád Csuri

33

Základná škola na Okružnej ulici otvorila 23. októbra
brány, aby slávnostne privítala svojich bývalých
učiteľov, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku.

Len čo sa stihli vzácni hostia
zapísať do kroniky školy a usadiť
sa, ujala sa slova riaditeľka školy
Mgr. E. Kanócová, ktorá ich privítala úsmevom a milým slovom.
Následne prítomných pozvala na
vyučovacie hodiny s využitím interaktívnej tabule. Ponuka bola
bohatá. Do tajov moderného
vyučovania ich zasvätili Mgr. M.
Tomovčíková, PaedDr. D. Hamariková a Mgr. M. Padová.
Po ukážkových hodinách nasledoval kultúrny program, ktorý
so žiakmi pripravili PaedDr. R.
Záborská a Mgr. S. Bajcura. Po
ňom nasledovali družné rozhovory. Dôchodkyne si mali možnosť zaspomínať na staré časy,
porozprávať sa s rovesníčkami,

9

január 2014

Školenia sa uskutočnia v priestoroch pedagogického pracoviska
Podnikovohospodárskej fakulty na Masarykovej ulici č. 9 v Michalovciach.
Cena kurzu je 200 €/osoba. Každá ďalšia osoba v rámci tej istej organizácie
150 €. Info: 056/643 13 33 u B. Dobrančínovej, e-mailom: brigita.
dobrancinova@euke.sk, alebo osobne na pedagogickom pracovisku.

skych vierozvestcov Cyrila a Metoda na Slovensko a je realizovaný
kurátorským tímom pracovníkov
zúčastnených organizácií: Sakrálne v súčasnom výtvarnom umení pripravili Mgr. Lucia Benická
a Mgr. Kamila Paceková z Galérie
umelcov Spiša, výber a interpretáciu Ikon zo zbierok Zemplínskeho múzea Mgr. Dana Barnová.
Prezentované diela sú zapožičané
od autorov, súkromných zberateľov a z Nitrianskej galérie.
Vernisáž výstavy bude vo štvrtok 7. novembra v Zemplínskom
múzeu. Výstava potrvá do 20. decembra 2013.
ts





Z poslaneckých interpelácií

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

dokončenie z druhej strany

VYHLASUJE

Ing. Vladimír Braník

Na základe požiadaviek občanov obytného bloku F1 na Murgašovej
ulici, ktorí poukazujú na katastrofálny stav vozovky a priľahlého parkoviska, hlavne pred vchodom A, úctivo žiadam prevádzkovateľa TaZS
mesta Michalovce o vysprávky terénnych nerovností (dier, preliačin)
vhodnou technológiou tak, aby tieto vydržali aj v nepriaznivých klimatických podmienkach. Aj napriek skutočnosti, že v súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce na sídlisku Juh, týkajúce sa hlavne chodníkov,
ciest a spevnených plôch, žiadam kompetentných o zváženie všetkých
skutočností, zohľadnenie mnou spomínaných vecí a zjednanie nápravy
podľa finančných a technických možností v uvedenej lokalite.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby,
ŽP a MR
V rámci stavebných úprav miestnych komunikácií sa v súčasnom období
realizujú stavebné úpravy na Sídlisku JUH pri blokoch A3, B3, C3, D3
a T2 na Okružnej ulici a bude sa pokračovať v stavebných úpravách pri
blokoch E3, F3, G3, H3, I3 a J3.
S úpravou pri bloku F1 na Ulici J. Murgaša sa v rámci projektu „Revitalizácia Sídliska Juh“ neuvažuje. Realizovať to budú TaZS mesta Michalovce
v rámci opráv a údržby.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Výspravky na Murgašovej ulici a opravy parkovísk pred bytovými domami v danej lokalite zrealizujeme v najnutnejšej miere do konca mesiaca
september s tým, že celková rekonštrukcia bude vykonaná v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie Sídliska JUH.

MUDr. Ján Mihalečko

1. Prosím o opravu výtlkov na Užhorodskej ulici v blízkosti budovy
polície.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu výtlkov na Užhorodskej ulici zrealizujeme do konca mesiaca september.
2. Na Ul. grófa Antala Sztárayho bola umiestnená značka: Zákaz vjazdu motorových vozidiel, okrem dopravnej obsluhy. Prosím o uvedenie dôvodov umiestnenia tejto značky.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby,
ŽP a MR
Mesto Michalovce ako cestný správny orgán vydalo určenie k osadeniu
trvalého dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe požiadavky Okresného riaditeľstva policajného zboru, Okresného
dopravného inšpektorátu Michalovce vydaného v zmysle § 3 a § 76 zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore z hľadiska bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky na priľahlých pozemných komunikáciách
so zameraním na plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s aplikáciou
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vyhlášky 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke z dôvodu pripomienok občanov a následne vykonanej kontroly.

Ing. Jozef Bobík

Tohoročná zima sa zvlášť negatívne podpísala na stave mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk. Rozsah poškodení a výtlkov bol
taký veľký, že nebolo možné očakávať nápravu za dva - tri mesiace.
Preto občania aj poslanci, ktorí bývajú v lokalite Pod hrádkom chápu,
že niektoré opravy a rekonštrukcie prebiehajú až v septembri. V tomto
čase končia práce na Ulici sv. Cyrila a Metoda. V blízkosti sa nachádza
Gogoľova ulica. Po tejto ulici prechádza značná časť motorizovaných občanov, bývajúcich na Tehelnom poli. Na Gogoľovej ulici v úseku pri Ul.
Jána Bottu je väčšie množstvo výtlkov, ktoré ohrozujú bezpečnosť dopravy a môžu spôsobiť poškodenie motorových vozidiel. Preto navrhujem
vykonať v tomto čase aspoň lokálne opravy poškodeného úseku cesty.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Vysprávky na Gogoľovej ulici, ako aj priľahlých ulíc, zrealizujeme do konca mesiaca september 2013.

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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

MESTO MICHALOVCE
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, č. 309, zo dňa 3.9.2013 a 324 ,zo 22.10.2013,

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
A) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), na parcele p.č. 3267/24, pozemku
p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/24, o výmere
835 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 2 378 m2, ktoré sú evidované na
LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
B) stavby č. súp. 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 súpisného čísla (sklad), na parcele p.č. 4731 a pozemku pod touto stavbou p.C-KN
č. 4731, o výmere 527 m2, ktoré sú evidované na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce,
nachádzajúce sa na Ul. lastomírskej a nová parcela C-KN č. 4730/19, o výmere
7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN
č. 4730/1, ktorý sa nachádza na Ul. lastomírskej,
D) objektu Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti 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 Geometrického 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) hospodárskeho objektu 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,
G) novovytvoreného pozemku p. C-KN č. 3066/373 o výmere 263 m2, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-33/2013, zo dňa 23. 9. 2013,
H) novovytvoreného pozemku p. C-KN č. 3066/372 o výmere 679 m2, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-33/2013, zo dňa 23. 9. 2013,
I) novovytvoreného pozemku p. C-KN č. 1192/60 o výmere 340 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-58/2013,
zo dňa 8. 8. 2013, a pozemkov p. C-KN č. 1035/1, Zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 386 m2, č. 1192/48, Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 m2 a č. 1192/47, Zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
4 m2, v k.ú. Michalovce.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 15. novembra 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.

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. C-KN č. 2969/1, k. ú. Michalovce, o výmere 120 m2, za účelom
úpravy pozemku pri bytovom dome na Ulici Prof. Hlaváča v Michalovciach.
2. Stĺpy verejného osvetlenia na území mesta Michalovce za účelom umiestnenia informačno-navigačných tabúľ v počte 10 ks v nasledovných lokalitách:
Ulica močarianska, Humenská cesta, Ulice kapušianska, okružná, moskovská,
J. Hollého, partizánska, Vinianska cesta – 2x, duklianska.

V uplynulých dňoch prijal primátor mesta Viliam Zahorčák na pôde
Mestského úradu v Michalovciach majstra sveta v tlaku na lavičke Ladislava Lechana. Úspešný športovec získal zlato na súťaži AAU World
Bench, Deadlift and Push/Pull, Curl Championships & International
Powerlifting and AAU World Feats of Strength, ktorá sa konala v októbri v Las Vegas. Víťazstvo získal v silnej konkurencii. V americkej
súťaži sa rozdiely nerobia, a tak súťažia zdravotne postihnutí športovci
spolu so zdravými konkurentmi. K úspechu srdečne blahoželáme!

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 18. novembra 2013, do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Slovenská únia sluchovo postihnutých v Michalovciach
oznamuje členom a širokej verejnosti,
že baterky do načúvacích aparátov si môžu výhodne
zakúpiť denne v kancelárii sluchovo postihnutých na
Okružnej ulici 3657 (bývala školská správa)
tel.č.: 0908 665 472.
Vodiči motorových vozidiel so sluchovým postihom
získajú aj informačnú značku do osobného automobilu.
Valéria Mitrová

ZVEREJŇUJE ZÁMER

podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach č. 287, zo dňa
18. 6. 2013, č. 309, zo dňa 3. 9. 2013 a č. 324, zo dňa 22.10.2013

ODPREDAŤ PriamyM preDAjom

nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
A) novovytvorené pozemky p. C-KN č. 1192/56 o výmere 108 m2 a 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,
B) novovytvorený pozemok p. C-KN č. 3066/371 o výmere 240 m2, ktorý vznikol
určením Geometrického plánu č. 36582972-71/2013, zo dňa 8. 7. 2013
Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotnoprávna lehote, 15. novembra 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.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 18. novembra 2013, do 12.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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MESTO MICHALOVCE

Majster sveta Ladislav Lechan

Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis)
Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole)

msks michalovce uvádza swingovú formáciu

Fats jazz band
originálna štýlová swingová hudba,
ktorá vás unesie do iného sveta

19. novembra o 18.00 hod.
veľká sála msks
vstupné: 5 €

Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

samostatný odborný zamestnanec školského úradu
pre prácu s mládežou – mimoškolská činnosť ZŠ a MŠ
Názov zamestnávateľa:
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce, odbor školstva, kultúry
a športu
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pedagogického zamerania podľa
vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z.
b) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b) bezúhonnosť ( podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení)
c) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh
písomného testu – zákony o obecnom zriadení, o výchove a vzdelávaní, o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, nariadenia Vlády SR a vyhlášky
MŠVVaŠ SR upravujúce vzdelávanie na školách a školských zaradeniach, všeobecná a miestna znalosť v oblasti mimoškolskej činností, športu a kultúry)
d) znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 15. 11. 2013, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
s označením “Výberové konanie zamestnanec školského úradu”. Pri osobnom
doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.
Poznámka:
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primátorom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky.
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania.
Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach.

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 hmotnoprávnej lehote, 15. novembra 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.



dva týždne v kultúre...

Michalovčan informuje...

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:

Horovov Zemplín 2013
37. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie
osobitná kategória je venovaná tvorbe Gorazda Zvonického
14. 11. o 9.00 hod., MsKS

Kamil Krutka
Samuel Hönsch

Michalovská hudobná jeseň – Arie Antiche
38. ročník
14. 11. o 16.00 hod., veľká sála MsKS
účinkujú: Igor Kucer – tenor a Cassovia Baroque Trio

Marko Stojila
Ema Čonková

Výstavy
Ladislav Hrinda – Moja tvorba
4. 11. – 30. 11., malá galéria MsKS

Program kina Centrum
2. – 3. 11. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
VTÁČÍ ÚLET
animovaná komédia
Vstupné: 4 €
Mládeži prístupný

Premiéra
2013
USA
Slovenský dabing

2. – 3. 11. sobota, nedeľa o 17.45 hod.
4. – 5. 11. pondelok, utorok o 17.45 hod.

3D
2D

BATTLE OF THE YEAR
dráma, muzikál, tanečný
Vstupné 3D: 5 €
Vstupné 2D: 3,50 € v pondelok vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2013
USA
České titulky

2. – 3. 11. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
ENDEROVA HRA
akčný, sci-fi
Vstupné: 4 €, študent: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2013
USA
České titulky

4. – 5. 11. pondelok, utorok o 19.30 hod.
NAJVYŠŠIA PONUKA
romantická dráma
Vstupné: 4 €, študent: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
6. 11. streda o 19.30 hod.

Premiéra
2013
TALIANSKO
České titulky
PROJEKT 100 – 2013

Premiéra
LORE
vojnová dráma
2012
Vstupné: 3 €
NEMECKO/AUSTRÁLIA/VEĽKÁ BRITÁNIA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
České titulky
7. – 10. 11. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
THOR: TEMNÝ SVET
akčné sci-fi
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2013
USA
Slovenské titulky

9. – 10. 11. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
ŠMOLKOVIA 2
animovaná rodinná komédia
Vstupné: 3 €
Mládeži prístupný

2013
USA
Slovenský dabing

9. – 10. 11. sobota, nedeľa o 17.45 hod.
11. 11. pondelok o 19.30 hod.
BABIE LETO
dráma, krimi, thriller
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Premiéra
2013
SR
Originál verzia

Dobrovoľníctvo
v meste syrov
Na jednej strane stavebný
materiál, telocvičné náradie
či okrasné rastliny za financie
z grantu od medzinárodnej skupiny Bel. Na druhej strane všetka
práca pri realizácii odvedená bez
nároku na odmenu. To je stručná charakteristika projektu obnovy areálu Základnej školy na
Krymskej ulici v Michalovciach,
ktorý 16. októbra vyvrcholil
slávnostným odovzdaním.
Škola, ktorú aktuálne navštevuje 422 žiakov, pri realizácii
vyťažila maximum zo svojich
živých kontaktov s okolím. Začiatkom roka sa projekt dostal
medzi jedenástku najlepších,
ktoré nadácia Bel Foundation odmenila sumou 5 000 eur.
Škola s typickou architektúrou
z obdobia socializmu tak mohla

získať prepotrebné financie na
skrášlenie časti svojho exteriéru.
Práce zahŕňali úpravu spevnených plôch, pokládku dlažby,
osádzanie obrubníkov a lavičiek,
terénne úpravy, výsadbu okrasných rastlín a nákup športového,
predovšetkým
gymnastického
náradia. V akcii sa vystriedali približne tri desiatky dobrovoľníkov.
„Architektonické riešenie projektovej štúdie, doprava materiálu,
betónovanie, inštalácia náradia,
všetko prebehlo v réžii zamestnancov, sponzorov či partnerov školy.
Z nášho rozpočtu sme nemuseli
vynaložiť jediné euro,“ komentuje
riaditeľ školy Mgr. Jozef Porvaz.
Ruku k dielu priložili aj zamestnanci Syrárne Bel Slovensko, ktorých deti školu navštevujú.
ts

Realita očami Hrindu
Mestské kultúrne stredisko
v Michalovciach v novembri pripravilo pre milovníkov výtvarného umenia samostatnú výstavnú
expozíciu rodáka zo Zemplína.
Jej autorom je Ladislav Hrinda,
ktorý je rodákom z Malčíc, ale
žije a tvorí v Michalovciach. V jeho tvorbe prevažuje realita prírody a krajiny z prostredia, v ktorom vyrastal a v ktorom žije. Má
za sebou niekoľko samostatných
i spoločných výstav, organizovaných u nás doma i za hranicami.
Je tak preniknutý realitou života,
že túžba zhmotniť ju do podoby
krajiny, ktorá je detailne prepracovaná a rozmiestnená v priesto-

re, sa v každom jeho diele stáva
reálnou a živou. Veľmi dobre
pozná tradíciu a zvyky rodného
kraja, ktoré v osobitom výtvarnom prejave nemožno opomenúť. Expozíciu bude dotvárať
niekoľko portrétov a možno aj
sakrálnych motívov, ku ktorým
má výtvarník veľmi blízko. Treba
povedať, že L. Hrinda sa vo svojom výtvarnom prejave vyprofiloval a ustálil. Podstatný vplyv
v jeho smerovaní mal Ľudovít
Dobozy.
Výstavná expozícia bude verejnosti prístupná do konca novembra.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Škôlkari na ľade

12. 11. utorok o 19.30 hod.
KANDIDÁT
cynický thriller
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
13. 11. streda o 19.30 hod.

Dušan Čižmár
a Eva Siváková
Ing. Ivan Koreň
a Bc. Lenka Hospodárová

Blahoželania
Našim drahým detičkám

JANKE PUŠKÁRovej
k desiatym narodeninám

a IVKE PUŠKÁRovej
k piatym narodeninám
prajeme veľa zdravíčka, šťastia a radosti.
s láskou blahoželajú
babky Sijartová, Puškárová,
mamka a ocko
V týchto dňoch slávi svoju šesťdesiatku

Michal KAMINČÁK

Všetko najlepšie ku krásnemu životnému
jubileu želajú oslávencovi
spolupracovníci SOŠT Michalovce,
pracovisko Močarianska.
Hoci čas rýchlo letí a vrásky pribúdajú, aj dnes
v deň Vašich okrúhlych narodenín si na Vás

MAGDA VANŠOVSKÁ

s láskou a úctou spomínajú
dcéry Marika, Eva a Magda s rodinami
a pravnúčatá Alex, Matúško, Lucka, Riško
a Antónia Vám veľkú pusu posielajú.
Dňa 31. októbra 2013 oslávi 50 rokov

KOSTADIN KOSTADINOV

Prajeme veľa zdravia, lebo je vzácne, šťastia,
lebo je krásne, lásky, lebo je jej málo a všetko
naj, aby žiť za to stálo.
Všetko najlepšie praje manželka,
synovia Kostík, Jordan a svokra.

KOSTÍK KOSTADINOV

2013
SR/ČR
Originál verzia

Prajeme veľa zdravia, šťastia
a úspechov v osobnom živote.
Všetko najlepšie mu prajú
rodičia, brat a babka.

PROJEKT 100 – 2013

Babka na rebríku
a iné dedkoviny...

14. 11. štvrtok o 18.00 hod.
16. – 17. 11. sobota, nedeľa o 18.00 hod.
2013
ČR
Originál verzia

14. 11. štvrtok o 19.30 hod.
16. – 17. 11. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
LÁSKY ČAS
komédia, romantický, dráma, sci-fi
Vstupné: 4 €, študent: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Ing. Ján Vasiľ
a Ing. Ivana Pálešová PhD.

Dňa 31. októbra 2013 oslávi krásnych 21 rokov

Premiéra
POST TENEBRAS LUX
dráma
2012
Vstupné: 3 €
MEXIKO/HOLANDSKO/FR/VB
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
České titulky

KAMEŇÁK 4
komédia
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Premiéra
2013
USA
České titulky

Slovenská únia sluchovo postihnutých na základe povolenia
OÚ v Michalovciach vykonávala verejné zbierky v mestách
Michalovce, Sobrance a V. Kapušany v období od 1. 10. 2012
do 1. 10. 2013. Čistý výnos zbierky činil 451,24 eur. Získané
financie boli použité podľa účelu zbierky na sociálnorehabilitačný kurz spojený s prezentáciou a údržbou
kompenzačných pomôcok pre sluchovo postihnutých
a na internet v kancelárii pre komunikačné potreby sluchovo
postihnutých. Všetkým darcom srdečne ďakujeme.

Základná škola na Školskej
ulici už nejedno desaťročie
vychováva hokejové talenty.
Chlapci i dievčatá sú sústredení
v hokejových triedach počnúc
5. ročníkom. V ročníkoch 1. až
4. však prebieha pravidelná výučba korčuľovania počas celej
sezóny. Skúsenosti ukázali, že
najvhodnejšie by bolo začať ešte
skôr. Preto vznikol projekt Korčuliarska gramotnosť. Po konzultácii s riaditeľkami materských škôl v meste sme oslovili
vedúcu OŠKaŠp Ing. Polákovú,
ktorá zabezpečila deťom dopravu autobusom. Slovo dalo slovo
a projekt začal fungovať. V utorok 15. októbra sa ľadová plocha zimného štadióna naplnila
džavotom predškolákov z MŠ

na Školskej ulici. Po príhovore
primátora Viliama Zahorčáka,
už pod dohľadom vyučujúcich
zo ZŠ na Školskej ulici, trénerov HK Dukla, HK Mládež,
učiteliek MŠ a mladých hokejistov, urobili prvé kroky na
ľade. V stredu ich vystriedali
deti z MŠ na Ulici J. Švermu.
Takmer všetky materské školy
na území mesta sa na ľade vystriedajú a na konci sezóny ich
čaká prekvapenie. Veľkú pomoc
projektu poskytol HK Mládež,
keď mnohým deťom zapožičal
korčule a prilby. Už prvá hodina výučby predišla naše očakávania. Obavy a strach pominuli. Radosť a nadšenie malých
korčuliarov bolo neopísateľné.
PaedDr. Radmila Hajdúková

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
v spolupráci s XXII. materskou
školou na Švermovej ulici pripravila netradičné podujatie v rámci
Mesiaca úcty k starším Babka na
rebríku a iné dedkoviny, alebo
spoločné hľadanie lásky ku knihám starých rodičov a ich vnúčat.
V dnešnej pretechnizovanej dobe
sa stráca záujem detí o knihu. Základom tejto motivácie a vedenia
detí k čítaniu je rodina. V piatok
18. októbra sa v knižnici stretli
starí rodičia a ich vnúčatka, aby
obnovili čaro a potešenie z kníh.
Deti si pripravili pre starkých kultúrny program a malé vlastnoručne vyrobené darčeky. Ako som
prežil detstvo s knihou v ruke
– to boli spomienky na rozprávky a knihy z čias starých rodičov.

Babky a dedkovia si zaspomínali
na rozprávkové knihy, ale aj na
návštevu knižnice v okresnom
meste. Zo strany knihovníčok
nechýbala prezentácia noviniek,
ktoré môžu nájsť starkí v knižnici
pre svoje vnúčatká. Spoločné čítanie obľúbenej a známej rozprávky
Janko Hraško nenechala nikoho
na pochybách. V rámci aktivity
Hráme sa s rozprávkou sa deti
pokúsili o ilustráciu Janka Hraška a starí rodičia si zopakovali
výrobu najobľúbenejších skladačiek z papiera. V závere podujatia
si všetci v knižničnej cukrárničke
pochutnali na sladkých dobrotách. Čo bolo dôležité, je presvedčenie všetkých, že do knižnice sa
chcú vracať pravidelne a kniha
ako darček nesmie chýbať.
Mgr. Iveta Majvitorová



dva týždne v športe...

spoločenská rubrika

Florbal

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

FBK – ŠK Harvard Partizánske
10. 11. 2013, 9.00 hod.

Miroslav Vojtovič, 66-ročný
Krista Kuliková, 68-ročná

FBK – ŠK 1. FBC Trenčín
10. 11. 2013, 15.00 hod.
I. liga žien – 3. kolo
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Lukáš Šimon, 18-ročný
Anna Hoľková, 89-ročná
Patrik Šoka, 41-ročný

Futbal
MFK Zemplín „B“ – MŠK Spišské Podhradie
3. 11. 2013, 10.30 hod., Región Východ IV. liga – 15. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415
AFK Topoľany – TJ Čičarovce „B“
3. 11. 2013, 13.30 hod., II. B trieda mužov ObFZ – 13. kolo
Info: Peter Majvitor, tel.: 0904 553 524
TJ Sokol Močarianska – TJ Vojany
3. 11. 2013, 13.30 hod., II. B trieda mužov ObFZ – 13. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114
MFK Zemplín – FC Spartak Trnava
9. 11. 2013, 11.00 hod., Dôvera I. LMD U 19 – 14. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
MFK Zemplín – ŽP Šport Podbrezová
9. 11. 2013, 17.30 hod., II. liga – 17. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415

Hádzaná
HK Iuventa – RK GEN-I Zagorje (Slovinsko)
3. kolo Pohár EHF 1. zápas, 9. 11. 2013, 17.30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219
HK Iuventa jun. – HK Inter Bratislava
3. 11. 2013, 14.30 hod., I. liga žien – 7. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Ľadový hokej
HK Dukla – HC 46 Bardejov
3. 11. 10. 2013, 17.00 hod., I. hokejová liga mužov – 17. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HKM Snina – HC Vlci Slanec
2. 11. 3013, 17.45 hod.
HC Parchovany – HK 87 Stropkov
2. 11. 2013, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 9. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
HC Eagles Sečovce – HC Polar Bears Michalovce
9. 11. 3013, 17.45 hod.
HC Sobrance – HC Gama Michalovce
9. 11. 2013, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 10. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484

Turistika
Domaša – Beskydy
9. 11. 2013, 6.00 hod.
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

Volejbal
VK Štart Odeta – VK Slávia Sobrance
3. 11. 2013, 14.00 hod. a 16.00 hod.
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu – 2. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185
VK – KV MŠK Kežmarok
Majstrovstvá Slovenska kadetiek oblasť Východ – 3. kolo
10. 11. 2013, 10.00 hod. a 12.00 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

Úspešný
ŠK Comenium
Koncom septembra sa v areáli TU v Košiciach konali Majstrovstvá SR žiakov a žiačok
v atletike. Súťaže sa zúčastnilo 60
atletických oddielov s viac ako
400 pretekármi. Medzi najlepšími atletickými klubmi Slovenska
nechýbal ani ŠK Comenium pri
IV. ZŠ v Michalovciach. Pretekári športových tried dokázali zúročiť svoju náročnú letnú
prípravu. Spolu získali 6 medailí
– jednu zlatú, tri strieborné a dve
bronzové. Zlatú medailu získala
dievčenská štafeta na 4 x 60 m
(A. Meľnyčuková, V. Hreňková,
F. M. Vargová, P. Dermeková),
ktorá v tejto disciplíne už takmer
dva roky nepozná na Slovensku
premožiteľa. V behu na 4 x 300 m
získala táto štafeta bronzovú medailu. Členka štafety Patrícia
Dermeková získala dve striebor-

né medaily v behu na 100 a 200
m cez prekážky. Aj vďaka týmto
výsledkom bude reprezentovať
Slovensko na medzištátnom
stretnutí siedmich krajín Európy
v Budapešti. Striebornú a bronzovú medailu získala štafeta
chlapcov (S. Rigasz, R. Jacko, S.
Lukáč, P. Paľo) na 4 x 60 m a 4
x 300 m. V náročnej konkurencii dokázali, že patria medzi elitu
slovenskej atletiky. Pretekári sa
pripravujú pod vedením trojice
trénerov – Severína Činčára, Jaroslava Semka a Miloša Tkáča,
ktorí vyjadrili spokojnosť s týmito výsledkami. Chceli by sme
poďakovať Mestu Michalovce
za finančnú podporu klubu, bez
ktorej by sme sa nemohli zúčastňovať rôznych pretekov na celoštátnej, ale i zahraničnej úrovni.
Mgr. Miloš Tkáč

Poďakovanie
Jaro Čech víťazom IMRC aj majstrom Slovenska
Aj napriek tomu, že na Slovakia Ring prichádzal s bodovou stratou,
spôsobenou kontroverznými diskvalifikáciami z predchádzajúceho podujatia, dokázal Jaro Čech zabrať na maximum. Zaslúžene zvíťazil nielen v seriáli IMRC, ale aj na Majstrovstvách Slovenska. Po dosiahnutí
vynikajúcich výkonov počas celej sezóny môžeme konštatovať, že oba
tituly sú v správnych rukách.

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 pozemky na Tehelnom poli. Tel.: 0907 675 851
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 Predám, prípadne dám do prenájmu 4-izbový byt s garážou
na Ulici Martina Rázusa. Cena dohodou. Tel.: 0948 032 666
n Predám garáž na Ulici Štefánikovej. Tel.: 0948 032 666
n Predám rodinný dom na Ulici Cyrila a Metoda.
Cena dohodou. Tel.: 0907 997 006
n Predám 3-izbový byt na Ulici užhorodskej č. 3
v Michalovciach. Tel.: 0907 934 436
n Predám garáž na Ulici leningradskej č. 2, oproti kasárňam.
Cena dohodou. Tel.: 0910 581 273
n Dám do prenájmu zariadený 4-izbový byt pri Lidli.
Cena dohodou. Tel.: 0915 201 837
n Dám do prenájmu obchodné, kancelárske priestory
v Michalovciach. Tel.: 0949 236 950

Odišiel, ale navždy zostane v srdciach tých,
čo ho milovali.
Dňa 13. októbra nás navždy opustil

JOZEF SALAJ

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomína smútiaca rodina

Spomienky
Dňa 25. októbra 2011 vo veku 80 rokov
nás opustil a tíško odovzdal svoju dušu
Stvoriteľovi milovaný manžel, otec a starý otec

JÁN ONUŠKA

Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu v modlitbe tichú spomienku.
smútiaca rodina
Dotĺklo srdce a utíchol Tvoj hlas,
navždy si odišiel, zanechal všetkých nás.
Dňa 13. novembra uplynie 8 rokov od smrti
drahého manžela, otca, dedka a pradedka

ANDREJA BOŽENKU

s láskou spomínajú manželka, deti s rodinami,
vnúčatá a pravnuk

Dňa 29. októbra 2013 uplynul rok,
čo nás navždy opustil vo veku 85 rokov
otec, dedko a pradedko

IMRICH HREŠKO

s láskou spomína syn s rodinou

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 zachovalé piano zn. PETROF. Tel.: 0917 356 724
n Predám kočík Danny Sport Prestige Secret Garden,
tmavofialový, 3-kombinácia, používaný 10 mesiacov, cena
200 €, hojdacie lehátko prenosné Vintage Garden, ružové,
používané 2 mesiace, pôvodná cena 85 €, teraz 45 €, nosič
detí You & Me Chicco 2011, čierno-ružový, 50 €, prenosná
postieľka 25 €, baby monitor s kamerou Topcom, 75 €, detská
kožená stolička na jedenie Peg Perego, 30 €. Tel.: 0907 997 006
n Predám gaučovú rohovú rozkladaciu súpravu s úložným
priestorom, zasúvaciu 2-krídlovú skriňu s nadstavcom,
manželskú posteľ (3-ročnú), mrazničku 3-šuflíkovú.
Tel.: 0918 252 751
n Predám rýchlootáčkový elektromotor na 380 V–2.2 Kw,
1435 ot/min. s káblom a zásuvkou. Cena dohodou (50 €).
Tel.: 0907 979 166.

Služby
n Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod.
Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992
n Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie, úpravy terénu,
alternatívne zdroje energie, zdravotechnika.
Tel.: 0903 273 574
n Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu
paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz perín v rámci mesta
Michalovce zabezpečíme. Tel.: 0915 325 381, 056 6497 735
n Ponúkam kompletné vedenie účtovníctva, mzdy, DPH,
vrátane poradenstva a daňového priznania za výhodné ceny.
Tel.: 0948 204 787

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

„Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.“
V týchto dňoch uplynulo 20 rokov od chvíle,
kedy navždy odišiel drahý manžel, otec a starý otec

ANDREJ ŠUBÁK

s láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami
Zhasli oči plné lásky mojej drahej mamičky,
nezhasnú však nikdy na ňu v srdci moje spomienky.
Dňa 9. novembra uplynú 3 roky,
kedy nás navždy opustila

DARINA KUNČIKOVÁ
spomína dcéra Eva s rodinou
Sú bolesti, na ktoré nie je liek...
Sú spomienky, ktoré nikdy nevymažeš...
Sú ľudia, na ktorých nikdy nezabudneš.
Čas beží, slzy schnú, no smútok ostáva.
Dňa 8. novembra uplynie 5 rokov,
keď nás bolestivo opustil

VLADIMÍR MONDOK

s láskou spomína smútiaca rodina
Snívaj večný sen a ver, že my nezabudneme na ten
smutný deň. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali,
navždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 3. októbra 2013 nás navždy opustil

ONDREJ MARGA

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina
Dňa 3. novembra 2013 uplynie 7 rokov,
keď nás navždy opustil milovaný manžel,
otec a dedko

JÁN KONTRA

s láskou spomínajú manželka,
deti a vnúčatká

Dňa 17. novembra uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

JÁN KAROLA

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina
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