
M esto Michalovce v roku 2013 začalo s výstavbou nového autobusového ná-
stupišťa na Staničnej ulici, vedľa železničnej stanice, s cieľom poskytnúť 
cestujúcim kultúrnejšie priestory pre čakanie spojov.

Od 1. júla bude v prevádzke nové autobusové nástupište pri železničnej stanici

NOvé autObusOvé 

Nástupište

So samotnou realizáciou sa zača-
lo 28. októbra 2013. Podľa zmluvy 
mali byť práce ukončené do dvanás-
tich mesiacov od podpísania zmluvy. 
Keďže prebiehali bez problémov, do-
dávateľ stavby avizoval skorší termín 
ukončenia. V súčasnosti už vieme, že 
stavba bude ukončená a odovzdaná 
do prevádzky 1. júla 2014.

Nové autobusové nástupište bude 
mať kapacitu štyroch príchodových 
stojísk prímestskej dopravy, osem 
odchodových stojísk prímestskej do-
pravy a tri príchodovo-odchodové 
stojiská mestskej hromadnej dopravy.

Mesto Michalovce v ostaných me-
siacoch intenzívne rokovalo s jednot-
livými prepravcami (SAD a MHD) 
o grafikone prepravy a umiestnení 
zastávok tak, aby bola doprava k au-
tobusovému nástupišťu z celého mesta 
čo najlepšia. 

1. júla bude autobusové nástupište 
na Staničnej ulici dané do užívania do-
pravcovi – firme ARRIVA Michalovce. 
Týmto dňom dôjde k zmene cestov-
ného poriadku, zmene niektorých 
spojov, ako aj trasy niektorých liniek. 
O konkrétnych linkách a spojoch prí-
mestskej dopravy sa môžu cestujúci 
informovať na web stránke prepravcu 

ARRIVA Michalovce, a.s. http://www.
arrivami.sk/, na dispečerskej linke ako 
aj u vodiča daného spoja. O zmenách 
v mestskej hromadnej doprave bu-
deme obyvateľov mesta informovať 
prostredníctvom web stránky, novín 
Michalovčan aj TV Mistral, ale rovna-
ko aj prostredníctvom prepravcu MK 
Trans s.r.o., ktorá zabezpečuje MHD. 

Veríme, že umiestnenie autobuso-
vého nástupišťa na novom mieste prij-
mú naši obyvatelia aj návštevníci mes-
ta s pochopením. Po uvedení do pre-
vádzky bude Mesto naďalej intenzívne 
sledovať potreby cestujúcich a spolu 
s prepravcami reagovať na prípadné 
podnety, ktoré prinesie táto zmena.

Radi by sme ešte pripomenuli, 
že miesto, kde je v súčasnosti auto-
busové nástupište umiestnené, naozaj 
nie je na tento účel najvhodnejšie. 
Michalovce sú jedným z mála miest 
na Slovensku, ktoré ešte nemá au-
tobusovú stanicu v blízkosti želez-
ničnej, nakoľko štandard cestovania 
v dnešnej dobe by mal umožniť ces-
tujúcim pohodlné cestovanie tzv. su-
chou nohou pri prestupe z vlakovej 
na autobusovú, príp. cestnú prepravu. 
A práve miesto, kde sa v súčasnosti 
nachádza železničná stanica, je plá-

nované v našom meste ako centrum 
integrovanej osobnej dopravy, ktoré 
bude všetky tieto požiadavky spĺňať.

Navyše miesto dnešnej autobusovej 
zastávky bolo v minulosti historickým 
centrom – srdcom Michaloviec a jeho 
využitie bolo určené skôr na kultúrne, 
duchovné a spoločenské aktivity a nie 
ako dopravný uzol. Sme toho názoru, 
že rozhodnutie o umiestnení autobu-
sovej zastávky na Kostolnom námestí 
nebolo celkom šťastným riešením. Už 
samotný fakt, že celú túto plochu le-
mujú cirkevné a historické budovy, je 
dôvodom, aby sa Kostolné námestie 
zmenilo z dopravného uzla na oddy-
chovú relaxačnú zónu.

V súčasnosti Mesto Michalovce 
vyhlásilo verejnú súťaž na vypraco-
vanie ideovej štúdie – Kostolné ná-
mestie v Michalovciach.

Rozhodnutie o ďalšom využití Kos-
tolného námestia bude však prináležať 
plénu mestského zastupiteľstva a vede-
niu mesta, ktoré vzíde z nadchádzajú-
cich komunálnych volieb konaných 
v novembri. 

Súčasné vedenie mesta uprednost-
ňuje využiť daný priestor na kultúrne, 
spoločenské a duchovné aktivity.

Ing. Iveta Palečková
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aktua l i ty

Pozývame vás na 

ZEMPLÍN FEST
2014 

festival skvelej hudby, 
jedla a piva 

13. – 15. júna 
Zlatý býk

Medzinárodný 
úspech VII. ZŠ

Práce Martinky Čižmárikovej (14 r.) 
a jej o rok staršej spolužiačky Anky 
Benčovej upútali odbornú porotu v Me-
dzinárodnej detskej výtvarnej tvorbe 
13. november v Macedónsku a obe vý-
tvarné práce ocenila 1. miestom. Porota 
vyberala z 15 000 prác. Talent Martinky 
Čižmárikovej očaril aj členov poroty 21. 
ročníka svetovej výtvarnej súťaže detí 
v Japonskom Tokiu a jej práci, z celko-
vého počtu 25 000 zo 61 krajín, udelili 
2. miesto. Dievčatá s využitím kombi-
novaných techník výtvarne zobrazili 
krásy prírody a život detí na Zemplíne. 
Mladé talenty rozkvitli pod vedením ich 
učiteľky výtvarnej výchovy PaedDr. Evy 
Remákovej. Všetkým trom patrí naše 
uznanie a vďaka.

Vedenie ZŠ, Krymská 5, Michalovce

Nádejné žiacke výtvarné 
talenty zo Základnej 

školy na Krymskej ulici 
v Michalovciach výrazne 
zviditeľnili naše mesto, 

školu i krajinu a zažiarili 
na dvoch významných 
svetových súťažiach.

Zemplínčanky nedávno oslávili svoj 
siedmy majstrovský titul a do roku sedmi-
čiek (keďže mesto tohto roku slávi niekoľ-
ko dôležitých výročí – 770. výročie prvej 
písomnej zmienky o meste, 700. výročie 
prvej písomnej zmienky o michalovskom 
Rímskokatolíckom kostole Narodenia 
Panny Márie, 70 rokov od času, keď sa 
Michalovce mohli opäť pýšiť štatútom 
mesta aj 70. výročie oslobodenia mesta) 
teda prispeli svojou sedmičkou takisto. 
Po úvodnom privítaní majsteriek a reali-

začného tímu primátor mesta zhodnotil, 
že práve michalovská Iuventa je najúspeš-
nejším klubom mesta a robí metropole 
Zemplína výbornú reklamu.

Iuventa získala ako prvé slovenské 
družstvo tripple – teda radovala sa z troch 
trofejí v priebehu jedinej sezóny. Tá v roč-
níku 2013/14 najprv triumfovala v Slo-
venskom pohári, potom vyhrala aj zá-
kladnú časť spoločnej Slovensko - českej 
súťaže hádzanárok WHIL a napokon zís-
kala aj národný titul.

Ďalšie členky tímu: hráčky – Lucia 
Gubiková, Anastasiia Zykovová, Viktória 
Petrócziová, Claudia Čičáková, Terézia 
Szöllösiová (kapitánka družstva), Sofia 
Nagyová, Tatiana Trehubovová, Dominika 
Horňáková, Mária Olšovská, Laura Geri-
čová, Zuzana Piskayová, Jelena Markovič, 
Radka Vargová, Alica Kostelná, Tatiana 
Gajdošíková, Julija Kucherová a realizač-
ný tím – Ján Džavan (lekár), Pavol Werfer 
(masér), Jaroslav Čúrny (športový riaditeľ), 
Gabriel Dorič (prezident klubu).            LK

Iuventa prispela k výročiu „sedmičiek“
V priebehu necelých dvoch mesiacov už druhýkrát na mestskú radnicu zavítali hádzanárky 
Iuventy Michalovce, kde ich prijal prvý muž mesta Viliam Zahorčák. Dôvod ich návštevy bol 
každému jasný. 

Obec Kaluža a ZOOCR
vás pozývajú na
SLávNoSTNé 

oTvorENiE LETNEj 
TuriSTickEj 

SEZóNy 2014
na Zemplínskej šírave,
spojenú s otvorením 
Thermal parku Šírava
15. júna o 16.00 hod.

Výstava

rENáTa FiaLová 
výber z tvorby 

(maľba)

2. – 30. júna
malá galéria MsKS

Prijatia sa zúčastnili (na fotografii zľava): Martin Bumbera (asistent trénera), Adriana Medveďová, Lucia 
Tobiašová, Patrícia Wollingerová, Tanja Kiridžičová, Veronika Habánková, Mária Holešová, Marianna Rebičová, 
Ján Packa (tréner), Michaela Kovaličková a Peter Hreha (fyzioterapeut).
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V kalendári pamätných a významných dní u nás by sme len  márne 
hľadali takýto deň. Aj v povedomí verejnosti pri ankete pred niekoľkými 
rokmi pri tejto otázke každý len mykal plecami. Otázka vyvolala poču-
dovanie a reakciu, akoby to bol pokus o vtip. Možno ani vo svete tento 
sviatok alebo pamätný deň nie je až tak hlboko zapísaný ako iné, ktoré 
viac rezonujú vo verejnosti.

Napriek tomu aj tento sviatok sa prvýkrát pripomenul a oslavoval 
už v roku 1908. Samozrejme jeho popularita nedosiahla úroveň sviat-
ku matiek, ani sviatku žien. Napriek tomu vyjadruje a pripomína, že aj 
úloha otcov v rodinách je dôležitá a nezastupiteľná. Každá kultúra má 
svoje hodnoty. V kultúrach a spoločenstvách, v ktorých téma rodiny stojí 
v rebríčku hodnôt na poprednom mieste, by tieto piliere rodiny mali mať 
nezastupiteľné miesto a teda aj patričný obsah. Nie je dôležitá bombas-
tickosť osláv, ale minimálne pripomenutie si je dôležité. I tento sviatok, 
ako viaceré nemá pevný dátum. Už pri jeho prvých počiatkoch to bola 
tretia nedeľa v mesiaci jún. V tomto roku to bude 15. júna. Je preto po-
trebné pripomenúť si aj tento sviatok. Je len na spoločenstvách občanov 
a jednotlivcoch, ako budú v uvedenú nedeľu tráviť voľný čas a aký obsah 
jej pripravia. No najdôležitejšie je, aby otcovia boli pri rodinných aktivi-
tách aspoň v uvedený deň stredobodom diania.

Každý dobrý otec si v tento deň zaslúži trochu viac pozornosti.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Deň otcov

pobačeňe Miža z varoša

 2. 6.  stretnutie so zástupcami médií
 2. 6.  prijatie hráčok hádzanárskeho klubu  
  IUVENTA Michalovce
 3. 6.  rokovanie mestskej rady
 4. 6.  rokovanie Zemplínskej oblastnej organizácie 
  cestovného ruchu
 5. 6.  otvorenie speváckej súťaže Havrana   
 6. 6.  účasť na otvorení Plaveckých pretekov žiakov ZŠ 
  o pohár primátora mesta
 6. 6.  zastúpenie na podujatí Deň Južanov
 7. 6.  účasť na programe súboru Zemplínik  
 8. 6.  reprezentácia mesta na koncerte zboru Pro Musica
 9. 6. otvorenie športového viacboja žiakov  
  1. – 3. ročníka michalovských ZŠ
 9. 6.  pracovné stretnutie s ministrom školstva, vedy  
  a športu SR D. Čaplovičom
 10. 6.  stretnutie k pripravovanému Plesu mesta 2015
 10. 6.  prijatie úspešných reprezentantov mesta 
  v republikových súťažiach
 11. 6.  účasť na tlačovej konferencii k otvoreniu letnej  
  turistickej sezóny na Zemplínskej šírave
 12. 6.  otvorenie športovej olympiády detí materských škôl
 12. 6.  pracovné stretnutie starostov a primátorov 
  regionálneho ZMOS
 13. 6.  porada primátora
 13. 6.  účasť na podujatí Deň záchranárov
 13. 6.  porada riaditeľov ZŠ a MŠ
 13. – 15. 6.  účasť na podujatí Zemplín fest
 14. 6. otvorenie súťaže v silovom trojboji
 15. 6.  účasť na otvorení letnej turistickej sezóny na Zemplíne

V piatok 6. júna sa v areáli VI. základnej školy uskutočnil už tradičný 
Deň Južanov. Športového popoludnia sa zúčastnili rôzne vekové kate-
górie počnúc tými najmenšími, ktorí za pomoci svojich rodičov zvládali 
rôzne zábavné disciplíny. 

aktivity primátora

n V stredu 4. júna ohlásil Viliam Zahorčák svoju kandidatúru na pri-
mátora mesta Michalovce na volebné obdobie 2014/2018. Nominovala 
ho Okresná rada strany SMER-SD. V prípade opätovného zvolenie 
chce súčasný primátor Zahorčák pokračovať v začatej práci. „Kandida-
túru, ktorou ma strana poverila, samozrejme prijímam. Som priprave-
ný urobiť všetko, čo bude v mojich silách pre ďalší rozvoj Michaloviec, 
ak mi pravda dajú dôveru aj občania v blížiacich sa voľbách,“ povedal 
Viliam Zahorčák na tlačovej besede strany SMER-SD.

n V utorok 3. júna sa uskutočnilo rokovanie mestskej rady, na ktorej 
boli jej členovia oboznámení so správou o činnosti mestskej autobuso-
vej dopravy a prerokovali jej cenový výmer. V ďalších bodoch rokovali 
o marketingovej stratégii mesta, bol im predložený návrh VZN o posky-
tovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, návrh dodatku organizačnej 
štruktúry škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Prerokovali majetkovoprávne záležitosti, prenájom majetku mesta, sprá-
vu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky, návrh na určenie rozsahu 
výkonu funkcie primátora Mesta Michalovce, počtu poslancov Mestské-
ho zastupiteľstva Michalovce a volebných obvodov pre komunálne voľby 
2014, vyhodnotenie rozpočtu XIV. jarných trhov a návrh rozpočtu 45. 
zemplínskeho jarmoku, návrh plánu rokovaní MsR, MsZ, komisií MsZ, 
RR novín Michalovčan a harmonogramu zasadnutí MsR a MsZ na II. 
polrok 2014. Zároveň schválili program XXII. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční 17. júna v MsKS.

krátke správy samosprávy

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Bohatá futbalová minulosť

Hosť: RSDr. Ján Mikula, bývalý michalovský futbalista
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam – premiéra
Z tanečno-hudobného predstavenia SZUŠ TALENTUM

SNÍVAM SVOJ SEN
denne o 14.00 hod.

Interpelácie poslancov

ing. jáN ĎurovčÍk,cSc.
Pri výstavbe kruhovej križovatky ulíc okružná – Špitálska je žiaduce 
riešiť dopravnú dostupnosť predovšetkým výspravkou spojníc medzi 
Špitálskou ulicou a Murgašovou ulicou. 
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Správca mestských komunikácií TaZS zabezpečí výspravky spojníc medzi 
Špitálskou ulicou a Murgašovou upraví. Po výstavbe nového kruhového ob-
jazdu ulíc Okružná - Špitálska Mesto zrealizuje finálnu úpravu týchto komu-
nikácií v rámci stavby Revitalizácie ciest, chodníkov a spevnených plôch. 

MuDr. ŠTEFaN LiPčák
občania prímestskej časti vrbovec sa pýtajú, či bude v roku 2014 zrea-
lizovaná výstavba chodníka na pravej strane Ul. kapušianskej vedúce-
ho od Ul. tichej po cintorín.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Stavba chodníka na pravej strane Ul. kapušianskej vedúceho od Ul. tichej 
po cintorín, bude realizovaná v tomto roku v zmysle uznesenia MsR.

ing. MichaL STričÍk,PhD.
1. Prosím predstaviteľov mesta, aby upozornili vlastníka, ale hlavne súčas-
ného správcu majetku Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru, a.s., na ha-
varijný stav zdravotníckeho zariadenia na Duklianskej ulici, kde pri každom 
daždi dochádza k zatečeniu do objektu z dôvodu poškodenej strechy. Daž-
ďová voda tečie po stenách, elektro- zariadení, chodbách, čím poškodzuje 
tento majetok a ohrozuje zdravie pacientov aj zdravotníckych pracovníkov.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Vlastník danej nehnuteľnosti bol upozornený na nedostatky v zdravot-
níckom zariadení na Duklianskej ulici listom zo dňa 7. 5. 2014. 
2. Mesto Michalovce prostredníctvom technických a záhradníckych slu-
žieb začína s opravami výtlkov ciest po zimnom období. Jednou z ulíc s ha-
varijným stavom na sídlisku Stráňany je aj Ulica školská s hlbokými výtlk-
mi, ako aj príjazdová cesta k Spojenej škole internátnej. Prosím o urýchlené 
riešenie tohto stavu z dôvodu jeho vážnosti a hrozby poškodenia zdravia 
detí a žiakov, ako aj majetku občanov využívajúcich tieto komunikácie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Ing. Július Oleár
Na Vašu otázku týkajúcu sa opravy výtlkov po zimnom období na Ul. 
školskej Vám odpovedáme: Opravu výtlkov po zimnom období na Ul. 
školskej zrealizujeme v 22. týždni. 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli predložené 
na XXI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach 
29. apríla 2014 (pokračovanie z predošlého čísla)

pokračovanie v ďalšom čísle

Ľudze mojo. Ja dumal, že šicke havarije še stavjajú ľem na drahoch, 
dze chodza motore. Bars mi še zľeknul u štvartok na našej pešej zoňe. 
Patrel mi i sluchal tote našo zlate dzeci, co špivali u suťaži “Havrana”.
I mi zatľapkal, bo bars še mi ľubili. I kec bulo barz horuco, pod Dodom 
mi vitrimal cali čas. No jak skončila špivac viťazka suťaže išče raz naj-
lepšu špivanku, ta mi prešol gu fontaňe lasky. Išče raz mi zatľapkal a už 
dumal, že še poberem domu. Vidzel mi is cetku na bicigľu po ciklistic-
kim chodňiku, ta mi zastal. Kuščok daľej od lavočkoj ku varošskej chiži 
še puščili prik tim chodňikom dzeci aj z učiteľku. Cetka išla pomaľučky, 
ta bizovňe sebe obidvojo dumaľi, že še miňu. No naraz mi zažimňel. 
Za peršima išli daľše dzeci. Cetka začala hamovac, no dzeci jak kebi ju 
ňevidzeli. Kec vidzela, že še naraz ňevymeriaju a ňemala dze šarpnuc 
bicigeľ, ta chcela zoskočic. No jak starši čľevek zabalancovala, predňe 
koľesko še jej skrucilo a jaka bula dluha, ta už aj bula na draže. Ňebul 
mi bars bľizko, no krem mňe a dvoch učiteľok, co me tej bidnicoj po-
mahali na nohy, ňichto zos dzeci aňi z obervu ňehnul. Naščesce zostala 
cala, ňič sebe ňepolamala. No chto by sebe podumal, že aj na takých 
mestoch še može stac ňeščesce. Zato merkujce i kec idzece pešo, abo na 
bicigľu, žeby ša vam ňestalo take ňeščesce.

Vaš Mižo z varoša  

ňeŠčeSce
Na JarDzePrvý letný deň máme 

predo dvermi, slnečné 
lúče už naplno ukazujú 
svoju silu a nám 
sa pomaličky hlavou 
prelínajú myšlienky, ako 
najlepšie stráviť letnú 
dovolenku. More? Hory? 
Alebo nejaké zaujímavé 
dobrodružstvu? Možno 
na poslednú chvíľu nejaký 
super ultra lacný zájazd. 

Hlava plná predstáv, no pomys-
lel niekto z vás na to, čo bude s va-
ším obydlím, keď nebudete doma?

Aby návrat po čase strávenom 
pri mori nebol pre vás šokom, je 
potrebné svoje obydlie dostatočne 
chrániť. Čas dovoleniek je ideál-
nym obdobím pre bytových vla-
mačov. Ľudia by mali práve v tom-

to období dbať vo zvýšenej miere 
na zabezpečenie svojich príbytkov 
pred neželanými návštevníkmi.

Ak sa nechcete vrátiť do prázd-
neho domu po dovolenke, ponú-
kame vám zopár dobrých rád, ako 
uchrániť svoj majetok:
n	kvalitné bezpečnostné dvere 

a zámky
n	mreže alebo nainštalovanie 

bezpečnostných fólií na okná
n	elektronický zabezpečovací 

systém, alebo napojenie 
domu či bytu na pult centra-
lizovanej ochrany (informá-
cie poskytneme na tel. č. 159)

n	o odchode informujte 
len najbližší okruh ľudí

n	nezaťahujte rolety a žalúzie
n	dobré vzťahy so susedom
n	nenechajte na dvore ležať 

rebrík či náradie
n	dobrá viditeľnosť vstupu 

do domu                            MsP

Dovolenkári bez rizika

Prvá fáza tvorivej činnosti 
Pavla Horova je spätá so študent-
skými časopismi. Ústavné časopi-
sy, akým bol Gaudeamus /Kláš-
tor pod Znievom/, Lúč /časopis 
michalovských stredoškolákov/ 
a iné boli odrazovým mostíkom 
mnohých na vstup do centrálnych 
časopisov. Nový rod, Svojeť, Šíp, 
Plameň, Rozvoj, český Studentský 
časopis, Slovenské smery.

Lúč bol venovaný „širokej 
mládeži slovenskej“ a mal byť kul-
túrnym a duchovným strediskom 
mladých na východnom Sloven-
sku. Bol prepojený na aktívny 
samovzdelávací krúžok Jonáša 
Záborského, kde sa prvé literárne 
pokusy čítali a posudzovali. Získal 
čitateľov a prispievateľov z radov 
stredoškolskej mládeže z Banskej 
Bystrice, Brna, Trenčína, Košíc.

Michalovský študentský me-
sačník zohral dôležitú úlohu pri 
umeleckom tvarovaní mladé-

ho gymnazistu Pavla Horova. 
Lúč mu uverejnil 10 básní. Prvá 
Zmätok/ vyšla v májovom čísle, 
podpísaná pseudonymom Urban 
Horov /narodil sa na Urbana/. 
Mladý človek má zmätok v duši 
v čase hospodárskej krízy. I po 
nej ho trápia sociálne protireče-
nia /Zima, Kvetinárka, Rozhovo-
ry, V zátiší/. Básnik sa cíti „ v do-
move vlastnom bez domova“.

V literárnych začiatkoch štu-
denta Horovčáka je prítomná ši-
roká paleta básnických postupov 
ľudovej piesne a štúrovskej poézie, 
poézie I. Krasku i L. Novomeské-
ho“ „smútky sa plazia tieňami a ži-
tie bolí, žitie páli...“

Horov sa k vplyvom iných 
otvorene priznáva: „mám svojho 
otca, možno je ich aj niekoľko, 
ale nehanbím sa za nich. Naopak, 
ďakujem im a som im povďačný 
za prvé kroky.“

e.ochman

Od Urbana do Michala

Mládežníckeho 
zastupiteľstvo mesta 
Michalovce na druhý polrok 
2014 schválilo programové 
zameranie s názvom: 
Spájame mladých ľudí 
v našom meste. Hlavnou 
prioritou projektu je práca 
s mládežou, podpora aktivít 
a záujmov mladých ľudí 
v našom meste. Projekt je 
rozdelený na štyri etapy.

Prvá etapa projektu sa volá: Mla-
dých spája história. Cieľom akcie je 
turistický výstup na hrad Vinné. Na 
druhý deň je naplánovaná túra na 
Morské oko a Sninský kameň.

Druhá etapa sa zameria na 
kultúrne podujatie s názvom Batt-
le Súboj kapiel 2014. Cieľom akcie 
je dať priestor mladým lokálnym 
kapelám a spevákom na ich se-
barealizáciu. Program bude pre-

biehať v poobedňajších hodinách 
na tribúne MsKS. Víťaz prestížnej 
súťaže získa možnosť nahrať si 
CD v nahrávacom štúdiu Video 
Rohal, Vranov nad Topľou.

Tretia etapa projektu sa volá 
Spája nás životné prostredie. Cieľom 
akcie je upratovanie parku Kerta. 

Poslednú etapu projektu sa 
mládežníci rozhodli venovať se-
niorom. Pripravili akciu Spája nás 
úcta k seniorom. Mladí ľudia plá-
nujú navštíviť seniorov v zariade-
niach s kultúrnym programom.

Celý projekt je financovaný 
s podporou mesta Michalovce na 
základe poskytnutej dotácie v sú-
lade s platným VZN č. 145/2012 
o poskytnutí dotácie.

Ak máte záujem podieľať sa na 
činnosti Mládežníckeho zastupi-
teľstva mesta Michalovce, môžete 
teraz využiť šancu a podať si pri-
hlášku za člena. Viac informácií 
získate na webovej stránke www.
mzmmichalovce.estranky.sk 

Spájame mladých ľudí

Detský folklórny súbor Zemplínik vznikol koncom roka 1972. Jeho 
cieľom je zbierať a uchovávať detský, hudobný a tanečný folklór z vý-
chodného Slovenska, vychovávať mladú generáciu na vstup do súboru 
Zemplín. V sobotu 7. júna sa súbor prezentoval svojim záverečným vys-
túpením v MsKS.
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DO StAVU MANželSKéHO VStúPIlI...

Ing. Ján Gajdošoci  
a Adriana Hisemová

Róbert Kakara  
a Marcela Gavurová

Oto Melcer  
a Miroslava Malecká

JUDr. Milan Majerník  
a MUDr. Miroslava Hurňáková

Stanislav Materna  
a Mgr Lucia Galková

Ing. Ján Porvaz  
a Ing. Lucia Koziotová

Peter Cvejkuš  
a Valéria Križová

Stanislav Sabo  
a Iveta Habaľová
Slavomír Čižmár  

a Mgr. Zuzana Feňovčíková

blahoželania
Dňa 6. júna 2014 oslávili 
MichaL a MarGiTa 
ciBÍkovci 
65. výročie sobáša.
K vzácnemu jubileu im zo srdca blahoželajú 
deti, vnúčatá a pravnučka Dianka.

V tomto školskom roku končí svoju pedagogickú činnosť riaditeľka ZŠ 
na Moskovskej ulici, Mgr. Anna Hvizdová, ktorá v učiteľských službách 
pracovala od roku 1971. Pôsobila ako učiteľka, inšpektorka a v školskom 
roku 1996/1997 nastúpila ako riaditeľka. Vytvárala priaznivé pracovné 
podmienky pre zamestnancov i žiakov školy. Pedagógov nabádala k ce-
loživotnému vzdelávaniu a podieľala sa na projektoch pre žiakov zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia. Aj jej pričinením získala škola v roku 
2012 Cenu primátora mesta. V tomto roku získala za svoje celoživotné 
pôsobenie v službách školy prestížne ocenenie – Veľkú medailu sv. Goraz-
da. Za jej obetavú a záslužnú prácu v školstve jej úprimne ďakujeme.

Výstavné priestory 
Zemplínskeho múzea 
v Michalovciach budú 
v čase od 6. júna 
do 31. júla patriť dielam 
– výberu z tvorby 
renomovaného umelca, 
Zemplínčana žijúceho 
a tvoriaceho v trebišove. 
Umelca, ktorý „z malého 
mesta dobyl svet“.

Diela spomínanej výstavy 
organizovanej pri príležitos-
ti životného jubilea autora boli 
v predchádzajúcom období pre-
zentované vo Východoslovenskej 
galérii v Košiciach /august – sep-
tember 2012/, v Múzeu a Kultúr-
nom centre južného Zemplína 
v Trebišove /október – november 

2012/, Primacionálnom paláci 
v Bratislave /máj 2013/, Galérii 
Slovenského inštitútu vo Varša-
ve /júl 2013/ a v Galérii Atrium 
v Prešove /máj – august 2014/.

Štefan Bubán sa narodil 29. 7. 
1932 v Pavlovciach nad Uhom. 
Študoval na výtvarnom odbore 
Vyššej pedagogickej školy v Pre-
šove (1953 – 1955) a na Peda-
gogickej fakulte Univerzity J. A. 
Komenského v Bratislave (1959 
– 1964). Do roku 1990 bol členom 
Zväzu slovenských výtvarných 
umelcov a od r. 1995 je členom 
Umeleckej besedy slovenskej. 
V roku 2002 bol prijatý za člena 
výtvarnej skupiny Giuseppe de 
Nittis v Taliansku, od roku 2004 
je členom Societe d´Artes v Parí-
ži. Pôsobí v Trebišove a venuje sa 
komornej maľbe. 

ZM 

Štefan Bubán – Maľba

Mesiac jún bude pre tých, 
ktorí prijmú naše pozvanie, nie-
len  príjemným ochladením pred 
teplom, ale aj osviežením v po-
dobe zaujímavých podujatí pre 
deti a dospelých. Na detskom 
oddelení je umiestnená zaujíma-
vá a rozsiahla výstava pre deti 
Osmijankovo veľké literárne sto-
povanie, ktorá predstavuje výber 
súťažných prác vyše 6000 žiakov 
I. stupňa ZŠ z celého Slovenska. 
Deň otvorených dverí 18. júna 
začína o 10.00 hod. slávnostným 
otvorením výstavy Michalovce – 
história v obrazoch. Výstava je sú-
časťou osláv 770. výročia prvej pí-
somnej zmienky o meste Micha-

lovce. V rámci podujatia historik 
Zemplínskeho múzea Dr. Martin 
Molnár predstaví novú webovú 
stránku o histórii Michaloviec 
a okolia a o 13.00 hod. sa poroz-
právame o knihe Basta fidli s jej 
autorom, spisovateľom detskej 
literatúry Valentínom Šefčíkom. 
Deti a mládež do 15 rokov môžu 
využiť tento deň a zapísať sa do 
knižnice bezplatne. Vo štvrtok 
19. júna o 16.00 hod. privítame 
v našich priestoroch zaujímavé-
ho hosťa, charizmatického herca 
Braňa Deáka a jeho knihu Chute 
a vône života, vydanú vo vydava-
teľstve Ikar. Tešíme sa na Vás.

J. Váradyová 

Deň otvorených dverí 
v knižnici

Cieľom šiesteho ročníka celo-
slovenskej súťaže tvorivosti detí 
a mládeže pri príležitosti 70. vý-
ročia SNP a 69. výročia ukonče-
nia 2. svetovej vojny pod záštitou 
kancelárie prezidenta SR, Múzea 
SNP a SZ protifašistických bojov-
níkov, je nielen prezentácia kreati-
vity v oblasti literárnej a výtvarnej 
tvorby, ale aj prehlbovanie pozi-
tívneho vzťahu mladej generácie 
k národným dejinám. 

Žiačka IV. ZŠ, J. A. Komenské-
ho 1 v Michalovciach, Ivana Šaffo-
vá (14-r.), vo svojej kategórii v li-
terárnej tvorbe obsadila 1. miesto 
s básňou Nedá sa zabudnúť... (pod 
článkom). Slávnostné odovzdáva-
nie cien sa uskutoční 13. júna 2014 
v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. 
Poďakovanie patrí aj Mgr. Š. Bren-
dzovej, ktorá literárny talent žiač-
ky neustále rozvíja a podporuje.

PK SJL

Za poznaním minulosti 

Vlhké oko, bolesť v duši.
Spomienka sťa kameň ťaží, spánok ruší.

Ostré strely, kruté boje,
bránili naše, ale i tvoje...
Do trávy padol ako list,

stratí sa správa, čo má prísť.  
A prešli mnohé máje a mnoho kvetov opadalo,

aby svitlo nové krajšie ráno.
Lepšie časy by sme žili 
bez násilia, krutej sily.

Miesta hrôzy stráži splín
a smútok je v diali.

Pre náš pokoj a mier 
už nie sú s nami.

Zájdi, priateľ, zájdi ku pomníku 
a tichučko svoju hlavu skloň.

Za teba tu spia v mĺkvom tichu,
za boľavý tvojich predkov ston.

Za slobodu, radosť, nový život, ktorý mám,
vďaka a úcta patrí práve vám.

Ivana Šaffová, ZŠ Komenského 1

Nedá sa zabudnúť...

Občianske združenie MC 
Drobec v mesiacoch máj – sep-
tember organizuje projekt pre 
deti zameraný na poznávanie 
dopravných prostriedkov a cesto-
vanie. Materské centrum získalo 
podporu z grantu mesta a v máji 
uskutočnilo prvý cestovateľský 
zážitok. Výlet na Alpinku pri 
Košiciach sa uskutočnil v nedeľu 
25. mája. Drobci cestovali auto-
busom, električkou aj detským 
vláčikom. Najväčšou zaujíma-
vosťou bol pre nich práve vláčik, 
v ktorom sa všetci dozvedeli veľa 
o histórii detskej železnice Čer-
meľ – Alpinka. V júni plánuje 

MC zorganizovať výlet vlakom na 
letisko Košice. Deti so svojimi ro-
dičmi navštívia Múzeum letectva 
(Slovenské technické múzeum). 
V júli sa na Zemplínskej šírave 
prevezieme loďou. V auguste sa 
budeme hrať na cestovanie v her-
ni MC, kde sa uskutočnia tvorivé 
dielne aj zaujímavé besedy súvi-
siace s projektom. V septembri 
plánuje MC ukončiť projekt špor-
tovým dňom pre rodiny spojený 
s vedomostným dopravným kví-
zom a zábavnými súťažami na 
kolesách. Viac informácií nájdete 
na www.mcdrobec.sk.

Mgr. Adriana Jacečková,

Drobci cestujú

Mozaiku letných 
kultúrnych podujatí 
v Michalovciach spestrí 
v dňoch 20. – 21. 
júna už IV. ročník 
jedinečnej prehliadky 
divadelných predstavení 
v slovenských nárečiach 
MIHAĽOVSKI DeSKI.

S podporou Ministerstva kul-
túry SR oslovili organizátori po-
dujatia Východoslovenské zdru-
ženie VALAL, Zemplínske mú-
zeum, Mestské kultúrne centrum 
a miestny dom Matice slovenskej, 
divadelné telesá z blízkeho i ďale-
kého Slovenska a, ako káže pra-
vidlo festivalu, i jeden súbor na-
šich zahraničných krajanov. 

DESKI otvorí v piatok popo-
ludní o 16.00 v Portrétnej sále 
Zemplínskeho múzea Divadlo 
Kontra zo Spišskej Novej Vsi 
trpkou komédiou Kamene vo 
vreckách. Po Spišiakoch sa pre-
sunieme na tribúnu Námestia 

osloboditeľov, kde nás čakajú 
štyri súbory z bližšieho okolia: 
O 18.15 Školské divadlo Sunny 
z Budkoviec so scénkou Budkov-
ski pripovidki, 18.30 Vinianski 
divadelníci s ľudovou veseloh-
rou Tri mechi bandurok, 19.00 
michalovské Divadlo pri fontáne 
s trojicou nových scénok zo série 
Śmišni obrazki a o 20.00 Kla-
dzanské ľudové divadlo KĽUD 
so satirickou adaptáciou klasic-
kej Záborského novely Chujava 
nau.

V sobotu 16.00 hod. nás vo 
veľkej sále MsKS dojmú i rozve-
selia veľkovýpravné Osudy jed-
ného vinára Záhoráckeho divad-
la zo Senice so živou cimbalovou 
hudbou, tancom a ochutnávkou 
výborných vín. Bodkou za festi-
valom na mieste jeho otvorenia, 
v Portrétnej sále Zemplínskeho 
múzea o 20.00, bude avantgardná 
tanečná choreografia Play Kafka! 
mladej Divadelnej skupiny „Štú-
dio“ z Nového Sadu v Srbsku.

ts

Mihaľovski deski

Mestské kultúrne stredisko
čiErNo-BiELy SvET
najnovší premiérový program FS Vranovčan
13. 6. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

DNi MESTa MichaLovcE
770. výročie prvej písomnej zmienky o Meste Michalovce
16. – 22. 6., tribúna pri MsÚ 

DETi MESTu
16. – 20. 6. o 16.00 hod. – vystúpenia žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ 
19. 6. o 18.30 hod. – Povesť o Rajmondovi a Michalovi – SOŠOS 

MihaĽovSki DESki 2014
4. ročník prehliadky divadiel v nárečí
20. – 21. 6., tribúna pri MsÚ, portrétna sála ZM, veľká sála MsKS

DiES Pro hoNorE civiTaTiS ...Na PocTu MESTa
21. – 22. 6., tribúna pri MsÚ 

výSTavy
Poznám ich ... – makety budov – SOŠOS, (parčík pri fontáne)
Dobové fotografie – SoŠ cirkevná
výstava víťazných prác výtvarnej súťaže Michalovce – Srdce 
zemplína, Michalovce v mojom srdci (vestibul MsKS)
16. – 22. 6.

PoLooBLačNo
Radošinské naivné divadlo
24. 6. o 19.30 hod., veľká sála MsKS

SLávNoSTNý koNcErT ZBoru Sv. EFréMa Z BuDaPEŠTi
pri príležitostí 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce
29. 6. o 16.00 hod., Bazilika Minor

výstavy
rENáTa FiaLová – výBEr Z TvorBy (MaĽBa)
2. 6. – 30. 6., malá galéria MsKS

EMÍLia ruDiNcová – harMóNiE – oDEv a ŠPErk
16. 6. – 31. 7., západné krídlo hlavného kaštieľa

hvezdáreň
LETNý aSTroNoMický TáBor – LaT 2014 
28. 6. – 4. 7., v hoteli CHEMES na Zemplínskej šírave
Informácie: 056/644 32 59, e-mail: info@hvezdaren-mi.sk

Program kina centrum
12. 6. štvrtok o 19.30 hod.

13. 6. piatok o 21.55 hod. (nočné premietanie)
14. – 15. 6. sobota, nedeľa o 19.30 hod.

vŠETky cESTy vEDÚ Do hroBu 
komédia  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

14. – 15. 6. sobota, nedeľa o 15.45 hod. /2D/
14. – 15. 6. sobota, nedeľa o 17.30 hod. /3D/

vLáDkyŇa ZLa
akčný / dobrodružný / dráma / fantasy  2014
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 €  USA
Vhodný pre maloletých od 7 rokov Slovenský dabing

17. – 18. 6. utorok, streda o 19.30 hod.

PoSLEDNý vrchoL  Premiéra
dokumentárny 2010
Vstupné: 3,50 €   ŠPANIELSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

19. – 20. 6. štvrtok /3D/, piatok /2D/ o 17.30 hod.
21. 6. sobota /3D/ o 19.00 hod.

ako Si vycvičiŤ Draka 2 
animovaná dobrodružná rodinná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 € 2014
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

19. – 20. 6. štvrtok, piatok o 19.30 hod.

GracE – kŇaŽNá Z MoNaka  Premiéra
životopisný, romantický  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €  FRANCÚZSKO/USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

21. 6. sobota o 20.45 hod.

DivErGENcia
sci-fi, akčný, dobrodružný, romantický  2014
Vstupné: 2,80 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

22. 6. nedeľa o 20.00 hod. 

jEDNa Za vŠETky
romantická komédia  2014
Vstupné: 3 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

25. 6. streda o 19.30 hod.

vLhké MiESTa  Premiéra
dráma  2013
Vstupné: 3 €  NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky
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dva týždne v športe

NAVžDy SMe SA ROZlúčIlI...

spoločenská rubrika

Ján Stanko (90)
Alžbeta Lisá (89)
Anna Paňková (84)
Ladislav Bálint (62)
Júlia Ivanková (81)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Ulici leningradskej 2, oproti kasárňam. Cena 

dohodou. Tel.: 0910 581 273
n	Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou. 

Tel.: 0907 969 459
n	Predám poschodový RD s veľkou záhradou na Bielej hore. RK 

nevolať. Cena dohodou. Tel.: 0907 481 514
n	Predám garáž s pozemkom na Ulici Kuzmányho pri centre 

mesta. Tel.: 0915 966 265
n	Dám do prenájmu 2-izbový zariadený byt na Ulici 

Masarykovej pri centre. Tel.: 0915 966 265
n	Predám poschodový priestranný dom v Michalovciach 

s veľkou záhradou, aj na podnikateľské účely. Cena dohodou. 
Tel.: 0907 935 042

n	Predám poschodovú murovanú chatu s plnou výbavou (plyn, 
elektrina, voda) v peknej lokalite na Medvedej hore, v blízkosti 
Thermal parku Zemplínska šírava. Cena dohodou. Tel.: 0905 645 880

n	Ponúkam do prenájmu garáž oproti čerpacej stanici Shell 
v Michalovciach. Tel.: 0915 641 010, 0904 189 566

n	Predám chatu na Zemplínskej šírave pri novopostavenom 
Thermal parku Šírava. Vhodná aj na bývanie alebo 
podnikanie. Tel.: 0907 959 441

Rôzne
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám ošípané (váha cca 150 kg). Možnosť rozobratia na 

mieste. Cena dohodou. Tel.: 0908 266 649
n	Originálna thajská masáž. Tel.: 056 6281000
n	Predám pávy. Tel.: 0904 495 925

Služby
n	Strechy, www.stavebneprace.info Tel. : 0907 922 100

malý oznamovateľ

spomienky

Čas nedokáže zahnať smútok, 
chýbate nám stále a všade.
V apríli uplynulo 5 rokov, čo nás opustila 
ivETa FEkESZhaZyová, 
rod. Peštová 

a dňa 20. júna bude 5 rokov, 
čo nás nechal 

TiBor PEŠTa
spomína manželka, dcéra, 

syn a vnúčatá

Čas nedokáže zahnať smútok, 
chýbaš nám stále a všade.
Dňa 7. júna uplynul rok, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedo 
EMiL orEŠčák
Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku.

Silový trojboj – tlak na lavičke
o Pohár PriMáTora MESTa
14. 6., 10.00 hod., Info: Ladislav Lechan, tel.: 0904 220 309

judo
MEDZiNároDNá vEĽká cENa MichaLoviEc 
44. ročník, 21. 6., 10.00 hod.

Turistika
LETNý ZraZ kST TuriSTa 
34. ročník, 14. 6., 8.00 hod.

k PraMEŇu LaBorca
21. 6., 8.00 hod., Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

Za PoZNaNÍM okrESu – BuDkovcE
15. 6., 8.00 hod.

Tri hraDy ZEMPLÍNa
29. 6., 8.00 hod., Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

Futbal
o Pohár PriMáTora MESTa
IX. ročník v malom futbale žiakov, 7. – 8. ročníkov ZŠ, 13. 6., 8.30 hod.
Info.: Mgr. Kalaninová Lívia, tel.: 68 64 142, 0917 650 912 

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Dňa 5. júna uplynulo 10 rokov 
od smrti manžela, otca, dedka, pradedka

 MichaLa PLEcENÍka
S láskou a úctou na neho spomína 

manželka Margita, dcéra Emília a syn Miroslav 
s rodinami.

n	Ďalší úspech mladých florbalistov! Počas minulého víkendu sa v To-
poľčanoch uskutočnil 6. ročník slovenského pohára vo florbale starších 
žiakov, na ktorý sa kvalifikovali aj starší žiaci Eastern Wings Michalovce. 
Tí dosiahli obrovský úspech, keď na západe Slovenska dokázali triumfo-
vať a môžu sa tak tešiť zo zlatých medailí. O ich úspechu svedčia aj indi-
viduálne ocenenia. Najlepším brankárom turnaja sa stal Peter Pempek 
a najlepším strelcom Branislav Sikorka. Mladí florbalisti tak ukázali, 
že v tomto športe má michalovská základňa veľkú perspektívu, keď nad-
viazali na úspechy svojich predchodcov, a primát v Slovenskom pohári 
verme, že nebol ich posledným úspechom.

n	Mestský úrad Michalovce – odbor školstva, kultúry a športu, Zá-
kladná škola na Ul. Komenského 1 v Michalovciach a Olympijský klub 
v Michalovciach boli organizátormi už XXXII. ročníka mestskej športo-
vej olympiády žiakov michalovských základných škôl v atletike a v kolek-
tívnych športoch a to v basketbale, hádzanej a vo volejbale. Dvojdňovej 
olympiády sa zúčastnili všetky michalovské základné školy, Cirkevná 
základná škola sv. Michala a Osemročné gymnázium na Ul. Ľ. Štúra 26 
v Michalovciach. Mestskú športovú olympiádu za prítomnosti vedúcej 
odboru školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Michalovciach 
Ing. Kataríny Polákovej, predsedu Olympijského klubu v Michalovciach 
PaedDr. Jozefa Uchaľa ako i riaditeľov uvedených škôl slávnostne otvoril  
primátor mesta Viliam Zahorčák. Všetci účastníci olympiády boli sved-
kami zapálenia olympijského ohňa, ktorý niesli úspešní mladí atléti uspo-
riadateľskej školy - Alexandra Melnyčuková a Peter Paľo, ako i olympij-
ského sľubu všetkých pretekárov a rozhodcov. Po kultúrnom programe, 
ktorý pripravili žiaci usporiadajúcej školy, nasledovali súťaže v jednotli-
vých atletických disciplínach. Odmenou pre najlepších jednotlivcov ako 
i kolektívy boli medaily, diplomy a športové poháre, ale predovšetkým 
pocit víťazstva na stupni víťazov v duchu olympijského hesla „Rýchlejšie, 
vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“.

n	VI. ročník súťaže „Hľadáme najzdatnejšieho študenta, študentku SŠ“ 
O pohár primátora mesta v silovom trojboji v Michalovciach sa uskutoč-
nil dňa 29. mája v spolupráci s Fitness centrom Jána Berdyho. Celkove sa 
súťaže zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev a 30 jednotlivcov. V kategórii 
dievčat v celkovom hodnotení jednotlivých disciplín zvíťazila Kristína 
Šalachová z SOŠ sv. Cyrila a Metoda. V kategórii chlapcov bol najús-
pešnejší Michal Kažimír z Obchodnej akadémie Michalovce. V súťaži 
družstiev v kategórii dievčat zvíťazila SOŠ sv. Cyrila a Metoda. V súťaži 
družstiev v kategórii chlapcov zvíťazila obchodná akadémia.

n	Mestská súťaž v plávaní žiakov a žiačok základných škôl O pohár 
primátora mesta sa uskutočnila 6. júna v mestskej plavárni. Súťažilo sa 
v troch kategóriách A (3. – 4. ročník), B (5. – 6. ročník) a C (7. – 9. roč-
ník) chlapcov a dievčat v jednotlivých plaveckých disciplínach a v štafe-
tách. Víťazi získali titul školský majster mesta Michalovce.

n	V Michalovciach bol 4. júna hádzanársky sviatok. V Chemkostav 
aréne sa odohral kvalifikačný zápas o postup na ME 2014 medzi Ukraji-
nou a Dánskom, jedným z najlepších ženských tímov sveta, ktoré vedie 
jeden z najznámejších hádzanárskych odborníkov Jan Pytlick. Ukrajinky 
si Michalovce zvolili za domáce prostredie preto, že kvôli politickému 
napätiu nemohli odohrať kvalifikačné zápasy vo svojej vlasti. Zverenky 
trénera Leonida Ratnera podľahli Dánsku 24:28 (16:16). 

krátko zo športu

Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci 
zabolí, no pekná spomienka na Teba v srdci 
nezhorí. Dňa 3. júna uplynul rok, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, dedko 
jáN MaGuŠka
s láskou spomínajú manželka, 
dcéra a syn s rodinou

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

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. 357, zo dňa 25.2.2014 a č. 372, zo dňa 29.4.2014  

ODPReDAŤ PRIAMyM PReDAJOM
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):

A)  novovytvorené pozemky, C-KN parcelné čísla 1783/3 o výmere 
13 m2, 1783/4 o výmere 9 m2, 1783/5 o výmere 9 m2, 1783/6 o výmere 
11 m2, 1783/7 o výmere 12 m2, 1783/9 o výmere 16 m2, 1783/10 o vý-
mere 17 m2, 1783/11 o výmere 7 m2, 1783/12 o výmere 23 m2, v k.ú. 
Stráňany, ktoré vznikli určením Geometrického plánu č. 14328810-
58/2012, zo dňa 28. 12. 2012,

B) novovytvorený pozemok C-KN, parcelné číslo 2969/31 o výmere 
45 m2, ktorý vznikol určením Geometrického plánu č. 14328810-
10/2014, zo dňa 12. 3. 2014.

Znenie podmienok a lehoty na doručenie cenových ponúk – hmotno-
právna lehota, 30. júna 2014 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, Michalovce

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 výme-
re 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 
28.9.2012.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 30. júna 2014 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, 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. 309, zo dňa 3.9.2013   

OBCHODNú VeReJNú SúŤAž
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:

A)  stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) na par-
cele 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. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a po-
zemku 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 evi-
dované 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,

C)  objektu Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti na Ul. Masaryko-
vej, 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.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných ná-
vrhov v hmotnoprávnej lehote, 30. júna 2014 do 12.00 hod., sú zverej-
nené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalov-
ce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.

Máj bol pre michalovských žiakov ŠK Zemplín, oddiel judo mimoriad-
ne úspešný. V Pezinku sa konali MS mladších a starších žiakov a žiačok 
a spomínaný oddiel naše mesto reprezentoval už tradične veľmi dobre. Sú-
ťažilo spolu vyše 200 pretekárov sústredených v 30 oddieloch. Michalovský 
oddiel vďaka zisku 10 medailí obsadil druhé miesto v rámci Slovenska. 
Spomedzi Michalovčanov sa medailovo darilo najmä starším žiakom, 
ktorí domov z majstrovstiev Slovenska doniesli dve zlaté medaily vďaka 
Martinovi Roškovi a Bartolomejovi Witkowskému a bronz si vybojoval 
Matej Pakán. Tri medaily si z Pezinka doniesli aj staršie žiačky – zlatá 
Lýdia Bojačková, strieborná Miroslava Morongová a bronzová Jana No-
votná. Mladšie žiačky Alexandra Čižmárová a Laura Kačurová boli vo 
svojich kategóriách tretie. Zlato si spomedzi mladších žiakov vybojoval 
Martin Varady a bronz Martin Polák. Sezóna súťaží judistov ŠK Zemplín 
vyvrcholí domácou Veľkou cenou Michaloviec 21. júna.


