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Rozmiestnenie  
kontajnerov

VOK a kontajnery na bioodpad (oran-
žovej farby) budú rozmiestnené na týchto 
stanovištiach: Úzka ulica, Konečná ulica, 
Gagarinova ulica, Ulica pri mlyne, To-
polianska ulica, Vrbovská ulica (otočka), 
Močarianska ulica (oproti PD), Ulica J. 
Kollára, Ulica P. Jilemnického, Ulica A. 
Kmeťa, Kamenárska ulica (zo zadu), Hur-
banovo nábrežie, cintorín Topolianska 
ulica, cintorín Močarianska ulica, cinto-
rín Kapušianska ulica.

V rámci jesenného upratovania  budú 
VOK a kontajnery na bioodpad vyvážané 
pravidelne 2x týždenne, a to v pondelok 
a piatok.

Nakoľko v meste Michalovce prebieha 
separovaný zber, žiadame občanov mesta, 
aby biologicky rozložiteľný odpad (konáre 
stromov, kríky) ukladali do kontajnerov 
na bioodpad oranžovej farby. Upozorňu-
jeme, že VOK sú rozmiestnené výlučne pre 
uloženie objemného odpadu a bioodpadu 
občanov mesta a nie pre odpad pochádza-
júci z prevádzok a objektov podnikateľov. 

V meste Michalovce budú 
v dňoch 9. 10. – 20. 11. 2015 

rozmiestnené veľkoobjemové 
kontajnery pre občanov 

mesta na uloženie 
objemného a biologicky 
rozložiteľného odpadu.

aktua l i ty

MsKS Michalovce 
vás pozýva na

 
Peter LiPa & Band

a ŠariŠanci

2. októbra o 18.00 hod.
veľká sála MsKSMesto Michalovce začína realizovať projekt prevencie obchodovania s ľuď-

mi. Obsahom projektového zámeru je zriadenie centra pomoci – miesta 
prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia. Vzhľadom na najohro-

zenejší región v problematike obchodovania s ľuďmi je potrebné zabezpečiť in-
formovanosť mládeže a širokej verejnosti o nástrahách obchodovania s ľuďmi, 
o formamách obchodovania s ľuďmi, zabezpečiť konkrétne preventívne aktivity 
a propagačné materiály k problémovým témam. Projekt je finančne podporený 
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality vo výške 6 000 €, 
Mesto spolufinancuje projekt finančnou čiastkou 1 000 €. 

Miesto prvého kontaktu pred odchodom do zahraničia

CentruM 

poMoCi

Slovenská republika je považova-
ná prevažne za krajinu pôvodu resp. 
za zdrojovú krajinu obetí, aj keď ob-
chodovanie s ľuďmi na území SR ne-
možno vylúčiť a štatistické údaje doka-
zujú existenciu obchodovania s ľuďmi 
v rámci SR. Najviac obetí obchodova-
nia s ľuďmi pochádza z Košického kra-
ja. Z uvedeného vyplýva potreba rea-
lizácie preventívnych aktivít k proble-
matike obchodovania s ľuďmi priamo 
v centre problematického regiónu. 

Vytvorením miesta prvého kontaktu 
pre širokú verejnosť bude zabezpečená 
preventívna činnosť v najproblematic-
kejšej oblasti s potenciálnymi obeťami 
obchodovania s ľuďmi. Poradenské 
aktivity miesta prvého kontaktu budú 
nápomocné aj prostredníctvom par-
tnerov projektu – ÚPSVaR Michalov-
ce, Občianske združenie Pomoc rodine 
a Medzinárodná organizácia pre mig-
ráciu (IOM). Úlohou úradu práce bude 
identifikovať potenciálne obete obcho-
dovania s ľuďmi – klientov úradu, ktorí 
majú záujem o vycestovanie do zahra-
ničia najmä za prácou, a odporučiť im 

pomoc Miesta prvého kontaktu pred 
vycestovaním do zahraničia. Tu budú 
poučení a informovaní o nástrahách 
a rizikách spojených s vycestovaním 
do zahraničia, resp. so sprostredkova-
teľmi práce. Úlohou OZ Pomoc rodine 
je poradenstvo a psychologická po-

moc pre skutočné obete obchodovania 
s ľuďmi. Úlohou partnera IOM bude 
poradenská činnosť a spolupráca na zá-
klade jeho predchádzajúcich skúsenos-
tí pri rozbiehajúcej sa činnosti Miesta 
prvého kontaktu v Michalovciach.

Mesto vytvorilo a upravilo školiacu 
miestnosť na Námestí osloboditeľov 

č. 84 v susedstve sídla mestskej polí-
cie pre potreby projektu, zabezpečilo 
vybavenie miestnosti nábytkom a mo-
dernou výpočtovou technikou z exter-
ných zdrojov. V súčasnosti pripravuje-
me informačné materiály – bannery, 
plagáty, brožúrky a letáky pre šírenie 
preventívnych informácií. V mesia-
coch október až december 2015 budú 
prebiehať v školiacej miestnosti škole-
nia pre 40 skupín študentov stredných 
škôl a gymnázií k uvedenej problema-
tike. Realizácia poradenskej činnosti 
pre jednotlivcov, ktorí budú odporúča-
ní z ÚPSVaR, bude prebiehať prostred-
níctvom individuálnych pohovorov 
najmä s tými ľuďmi, ktorí budú úra-
dom práce nasmerovaní a odporúčaní 
na Miesto prvého kontaktu, ale aj pre 
ľubovoľných záujemcov, ktorí o toto 
poradenstvo prejavia záujem. 

Miesto prvého kontaktu sa stane 
miestom permanentnej poradenskej 
pomoci pre širokú verejnosť nielen 
počas realizácie projektu ale aj po je-
ho ukončení. 

RNDr. Jana Machová

KareL Gott
DASHA A BOOM ! BAND 

JIŘÍHO DVOŘÁKA

4. októbra o 19.00 hod
Chemkostav aréna

Pod záštitou primátora 
Viliama Zahorčáka

OZ Návraty 
vás pozýva na 

MichaLovsKú 
ŠarKaniádu

4. októbra o 13.00 hod.
Zemplínska šírava  
prímestská časť

MsÚ a MsKS Michalovce
vás pozývajú na program 

pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším

vďaKa váM
v programe sa predstaví 

DH Vychodňare

14. októbra o 16.00 hod. 
veľká sála MsKS

ZOS Michalovce
vás pozýva na výstavu

Ľudovít Štúr

do 16. októbra 
galéria ZOS

deň zdravia 

Prvé podujatie, Deň strednej zdra-
votníckej školy, odštartovalo o 9.00 
hod. na Námestí osloboditeľov. Učitelia 
si spolu so svojimi žiakmi pre návštev-
níkov pripravili bohatú ponuku služieb. 
V prípade, že ste mali záujem, vám 
zmerali tlak, glykemický index či hla-
dinu cholesterolu. Už po jednom vpic-
hnutí a jednoduchom teste ste mohli 
zistiť, akú máte krvnú skupinu a tí, 
ktorí nechceli absolvovať pichnutie ih-
lou, si mohli oddýchnuť pri masáži rúk 
a ochutnať bylinkový čaj. Na piatom 
ročníku Dňa strednej zdravotníckej 

školy nechýbali ani názorné ukážky pr-
vej pomoci na figurínach. V ten istý deň 
prebiehal na Námestí slobody Festival 
zdravia, ktorý zorganizovala zdravotná 
poisťovňa Dôvera. Pre návštevníkov bol 
pripravený atraktívny program, ktorý 
pozostával z ukážky a príprav zdravého 
jedla či z kruhového tréningu s profe-
sionálnymi trénermi. Okrem toho si 
záujemcovia priamo na mieste mohli 
preveriť svoj zdravotný stav a kondíciu, 
poradiť sa s lekármi, zistiť krvnú skupi-
nu a dozvedieť sa viac o darovaní krvi. 

Mária Ciganocová

MsKS Michalovce
vás pozýva na výstavu

Myron ŠPeníK  
VýBer Z tVOrBy

od 1. do 30. októbra
galéria MsKS

Kráčaj 
s rodinou 
dolným 
Zemplínom

V piatok 25. septembra sa pred bu-
dovou mestského úradu uskutočni-
lo žrebovanie letnej turistickej súťaže 
Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom. 
Do súťaže sa zapojilo 448 súťažiacich. 
Výhercom prvej ceny, krásneho bicykla, 
sa stal Maroš Bružeňák. Kolobežku vy-
hrala Veronika Kaťuchová a nový skate-

board poteší Tonka Muchu. Spolu sme 
vyžrebovali 27 šťastlivcov, ktorých pote-
šili okrem spomínaných troch hlavných 
cien cyklistické prilby, fľaše či rukavice, 
cyklopočítače, zámky na bicykle, basket-
balové a futbalové lopty, rakety, plávacie 
plutvy, cyklistický hydrovak, dres a led 
svietidlo. Prvé tri ceny výhercom odo-
vzdá primátor mesta Viliam Zahorčák.

nč

Občianske združenie Entrée
a Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického

vás pozývajú na besedu 

so slovenskou spisovateľkou 
Zuzanou Kuglerovou 

a
básnikom, aforistom 

Ondrejom Kalamárom
6. októbra o 16.00 hod.

v knižnici

Téma zdravého životného štýlu je čoraz viac populárna. 
Vo štvrtok 24. septembra sa v Michalovciach konali dve 
zaujímavé podujatia, ktorých témou bolo zdravie.



�

Mesiac október, uprostred mesiacov jesene. Počasie v našich konči-
nách býva premenlivé. Pekné a slnečné obdobie tohto mesiaca je rôzne 
dlhé. Mnohým je známe aj ako „babie leto”. Nestáva sa často, aby sa 
každý deň mesiaca v medzinárodnom kalendári priraďoval k význam-
nému sviatku. Práve tento jesenný mesiac spájame s jeseňou ľudského 
života. Označovaný býva aj ako Mesiac úcty k starším. 

Začalo to rozhodnutím Valného zhromaždenia OSN. Vyhlásilo prvý 
október za Medzinárodný deň starších osôb. Išlo o krok v súlade s ta-
kými iniciatívami OSN, akou bol Medzinárodný akčný plán o starnutí 
a starostlivosti o starých ľudí. Delegáti Svetového zhromaždenia o star-
nutí ho prijali v roku 1982. V tom istom roku ho schválilo aj Valné 
zhromaždenie. Je venovaný celej širokej problematike starnutia, úcte 
k starým ľuďom, vytváraniu podmienok pre ich ochranu. 

Ešte v roku 1974 bol organizáciou UNESCO vyhlásený prvý október 
za Medzinárodný deň hudby. Cieľom je propagovať a lepšie spoznávať 
hudobné umenie, podporovať mier a priateľstvo medzi národmi pros-
tredníctvom poznania ich hudobných tradícií. 2. októbra 1869 sa naro-
dil Mahatma Gándhi. Vodca nenásilného povstania Indov proti britskej 
koloniálnej nadvláde. Priekopník filozofie a stratégie nenásilia a nená-
silného odporu. Na jeho počesť OSN vyhlásila druhý október za Medzi-
národný deň nenásilia. 

Každý užívateľ internetovej a mobilnej komunikácie sa stretol a nie 
je mu neznámy symbol “smajlík”. Je symbolom šťastia a dobrej vôle. 
Prvýkrát ho začal používať Harvey Richard Ball, ktorý ho vytvoril 
3. októbra 1963. Stal sa tak známym a často používaným v komuni-
kácii, že medzinárodná organizácia vyhlásila tretí október za Svetový 
deň úsmevu. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na 
pochopenie sily úsmevu. Úsmev robí naše dni krajším. 

4. október bol v roku 1931 ustanovený na Európskej konferencii eko-
lógov vo Florencii za Svetový deň ochrany zvierat. Cieľom bolo zdôraz-
nenie práva zvieraťa na citlivé zaobchádzanie a primerané podmienky 
vo vzťahu medzi ľuďmi a ríšou zvierat. 

10. október, Svetový deň duševného zdravia, bol vyhlásený Svetovou 
federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991. Cieľom je zvý-
šiť informovanosti verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými 
ochoreniami. Kampaň je zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne 
postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života. Paleta ľudskej 
činnosti je bohatá. Prajme si, aby tie dobré prevažovali nad zlyhaniami 
ducha človečenstva a vniesli čo najviac pokoja do nepokojného života 
ľudí na tomto svete. Len mierový život vie uspokojiť tvorbu hodnôt a to 
nielen tých materiálnych, no najmä tvorivých a umeleckých. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

Pamätné dni na 
začiatku októbra

 22. 9.  rokovanie s vedením firmy Sladovňa, a.s.
 22. 9.  rokovanie s predsedom Okresného súdu 
 22. 9.  rokovanie s vedením firmy ConvaTec
 22. 9.  stretnutie s konateľom firmy Ecofil, s.r.o.
 23. 9.  rokovanie k riešeniu zberu a spracovania  
  bioodpadov
 23. 9.  rokovanie s konateľom firmy Yazaki WTS s.r.o.
 24. 9.  prijatie zástupcov NKÚ z Poľska
 24. 9.  účasť na slávnostnej akadémii ZŠ T. J. Moussona
 25. 9.  porada primátora
 26. 9.  otvorenie turnaja bojových umení
 26. 9.  účasť na podujatí mesta Michalovce s Michalmi,  
  Michalom a Michaelám
 28. 9.  rokovanie s partnermi v projektoch EÚ 
  v Bratislave

aktivity primátora

NoviNy Mistral
a športové správy

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

ŽiHaDlo
téma: Harčare v Číne

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.
repríza Žihadla z júna 2015

ZáZNaM 
Zo slávnostnej akadémie ZŠ t. J. Moussona 

denne o 14.00 hod. 

pobačeňe Miža z varoša

Ješiň už tu a s ňu aj šmece na našich pešňikoch i drahoch. Kolo bi-
tovkoch vidzime, že ľisca i konarov, co vitor polamal, požehnaňe. Tak mi 
še zadumal, že i ja pomohňem pri prataňu. I moja sušeda to ňedavno 
zrobila. Zrucila šicko do kontajnera na šmece. Bulo tam ňe ľem polno pa-
pirov, ladičkov, sačkov i lisca, no šicko dokopi. Ta tak ja ňebudzem robic. 

Jak dobre vychovani chlop už ľem čekam, kedi doňešu toti veľki kontej-
neri na ješinske prataňe. Bo to ňe na prataňe butorov, šifonerov, vakovki 
a bordeľu z bitoch a pivnicov. Do toho kontajnera šumňe pomaľučki po-
davame šicko ľisce, konare a ostatňi ješinske šmece. Už še bars cešim, jak 
šumňe budze kolo mojej bitovki. Bizovne nas budze vecej, co vežmeme 
hrabki, motiki, metli i lopati. Bo ňeľem doma treba pratac. Šak tu žijeme 
a šumňe chce mac každi. A ňeľem za dzverami bitu, aľe i vonkaľ. 

Bečeľujem vas, mojo drahi rodaci. 
 Vaš Mižo z varoša

Septembrová schôdza
Priemerný počet bodov, kto-

ré Národná rada SR počas jednej 
schôdze prerokuje, je asi 80 až 90. 
Na septembrovej schôdzi na po-
slancov čaká balík 177 bodov. Aby 
tento náročný program zvládli, 
dohodli sa, že budú každý roko-
vací deň pracovať o jeden a pol 
hodiny dlhšie. Po diskusii k ak-
tuálnej situácii riešenia migračnej 
krízy v Európskej únii poslanci 
opätovne schválili zákon o verej-
nom obstarávaní, ktorý prezident 
republiky vrátil späť do parlamen-
tu. Takže od 1. novembra bude 
možné vo verejnej správe zabez-
pečovať ponuky a nákup tovarov, 
stavebných prác alebo služieb 
bežne dostupných na trhu aukč-
ným spôsobom cez elektronické 
trhovisko. Výnimku budú mať 
obce a mestá, ktoré budú môcť 
tovary, práce a služby do 5 000 € 
zaobstarávať zjednodušene.

Asi 761 590 dôchodcov na Slo-
vensku bude zaujímať informácia, 
že tento rok k vianočnému dô-
chodku dostanú vianočný príspe-

vok 12,74 €. Príspevok dostanú dô-
chodcovia, ktorí majú dôchodkový 
príjem menší ako 407,92 €. Záme-
rom novely zákona č. 592/2006 
o poskytovaní vianočného prís-
pevku je jednorázovo zvýšiť príjem 
pre poberateľov nízkych starob-
ných dôchodkov za rok 2015.

Na prebiehajúcej schôdzi par-
lamentu bol novelizovaný aj zákon 
č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkla-
dov. Novela zákona bude mať za 
následok zvýšenie stability banko-
vého systému, ako aj ochrany vkla-
dateľov. Bude jednotná v rámci 
celej Európskej únie, a to do výšky 
100 tisíc eur na jedného vklada-
teľa v rámci jednej banky. Z toho 
vyplýva, že kto má väčší objem 
finančných prostriedkov a nechce 
o ne prísť, uloží ich vo viacerých 
bankách. Banky musia do 3. júla 
2024 navýšiť fond ochrany vkla-
dov tak, aby fond dosiahol úroveň 
0,8 % všetkých krytých vkladov. 
Väčšina ustanovení zákona nado-
budne účinnosť 15. októbra 2015.

Ing. Jozef Bobík

Už po jedenástykrát sa zišli 
diabetici nie len z regiónu Micha-
loviec, ale aj z východu Slovenska 
na Michalovskom Dia dni. Poduja-
tie zorganizovala miestna Základ-
ná organizácia diabetikov DIAMI 
spolu so Strednou zdravotníckou 
školou v Michalovciach. 

Musíme si uvedomiť, že cuk-
rovka je zákerné ochorenie. Nik-
dy nebolí a postupne nahlodáva 
organizmus. Sprevádzajú ju rôzne 
komplikácie a len na samotnom 
diabetikovi je, akou rýchlosťou sa 
budú šíriť. Práve na komplikácie 
a na stravovanie diabetika bol za-
meraný deň diabetikov. Prednášky 
na vysokej odbornej úrovni  pou-
kázali na nutnosť diabetika sta-
rať sa o svoje zdravie a to najmä 
formou skĺbenia životosprávy, 
pohybu a samotnej liečby. Sám 
diabetik môže priebeh svojej cho-
roby ovplyvniť. Najzaujímavejšia 
bola prednáška MUDr. Izabely 

Lopúchovej z Očného centra Mi-
chalovce. Na tento ročník sa nám 
podarilo zabezpečiť aj Mgr. Má-
riu Škachovú z Liptovského Mi-
kuláša, ktorá sa stará o diabetické 
nohy už vyše 20 rokov. Neupútala 
len zaujímavou prednáškou, ako 
sa starať o nohy, ale zabezpečova-
la aj poradňu, v ktorej si účastníci 
mohli dať skontrolovať svoje dol-
né končatiny. Študenti Strednej 
zdravotníckej školy Michalovce 
merali záujemcov hladinu cukru 
v krvi a tlak krvi. Na záver bola 
hodnotná tombola a bolo odme-
nených 61 účastníkov. 

Diabetikom nášho mesta chce-
me pomáhať, byť pre nich oporou. 
Chceme pomáhať aj v sociálnej 
oblasti v Centre sociálneho pora-
denstva a edukácie diabetikov na 
Partizánskej 23. Príďte, pomôžeme 
vám nabudúce, už 26. novembra 
o 15.30 hod v MsKs Michalovce

Ing. Jozef Borovka

Stretnutie diabetikov

Vo Vysokých Tatrách sa usku-
točnil celoslovenský seminár Vy-
kročte za zdravím, ktorý usporia-
dal Slovenský olympijský výbor. 
Olympijský klub Michalovce vyslal 
na sústredenie štyri členky OK MI, 
ktoré sú aj členkami MsO JDS MI.

Úlohou seminára neboli len 
teoretické znalosti zo športu, 
ale aj cvičenia v telocvični a prak-
tické lekcie nordic walkingu.

Medzi účastníkmi boli známe 
športovkyne a olympioničky Má-
ria Mračnová a Mária Jasenčáková, 
ktorá bola zároveň inštruktorkou se-
verskej chôdze. Prvý večer prebehlo 
stretnutie s Jánom Lipianskym.

V prvý deň sme prešli zo Štr-
bského plesa na Popradské. Ďalší 
deň sa išlo na Kalváriu na Peknú 
vyhliadku. V popoludňajších ho-
dinách účastníci navštívili Ther-
mal park Vrbov. Spoločná večera 
a zhodnotenie seminára sa usku-
točnilo na Kolibe v Novej Lesnej. 
V záverečný deň dopoludnia sa 
účastníci prešli do Tatranskej 
Lomnice.

Seminár ukázal, že nordic wal-
king je najzdravšia športová akti-
vita, ktorú môžu robiť všetci bez 
ohľadu na vek, pohlavie a telesnú 
zdatnosť.

Anna Peterčíková 

Vykročte za zdravím

Interpelácie poslancov

Phdr. Marta horňaKová
1. obyvatelia Lipovej ulice upozorňujú, že približne 6 m úsek cesty 
na konci Lipovej ulice je bez asfaltového koberca a betón sa rozpadá-
va. zároveň pri poslednom kanalizačnom vpuste tohto úseku cesty 
vznikla prehĺbenina cca 25 cm hlboká. Príčinou môže byť poškodené 
kanalizačné potrubie, čo môže spôsobiť prepadnutie sa časti cesty. 
obyvatelia Lipovej ulice žiadajú zabezpečiť opravu tejto cesty.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Na Lipovej ulici je časť komunikácie zaradená do plánu rekonštrukcie 
miestnych komunikácií a chodníkov na roky 2015 až 2018, ktorý bol 
schválený Mestskou radou na zasadnutí dňa 18. 8. 2015.

2. obyvatelia ibV Stráňany žiadajú zabezpečiť likvidáciu odpadu, 
ktorý sa nachádza na okraji cesty Partizánskej ulice, oproti nové-
mu cintorínu. Ďalej žiadajú vyčistiť chodník, ktorý vedie z novo-
mestského ulice, cez Lipovú na Jedľovú ulicu a opraviť schody, kto-
ré vedú z tohto chodníka na Jedľovú ulicu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Priestor oproti novému cintorínu na Ulici partizánskej nie je v sprá-
ve TaZS, vlastníkom sú súkromní majitelia, ktorí si neprajú, aby sme 
na ich pozemky vstupovali. Vyčistenie Vami spomínaného chodníka 
zrealizujeme do 20. 9. 2015, čo sa týka opravy chodníka, nie je zahr-
nutý v pláne opráv na rok 2015. 

3. obyvatelia bytového domu V3 sídliska nad Laborcom navrhujú 
spevniť ľavú stranu Školskej ulice pri plote betónového ihriska zá-
kladnej školy, Školská 2, za účelom vytvorenia ďalšieho priestoru 
na parkovanie áut.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Pozdĺž oplotenia betónového ihriska sa nachádzajú podzemné vede-
nia, preto nie je možné vybudovať parkovacie plochy iba spevnením. 
Je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu, ktorú odsúhlasia 
správcovia resp. vlastníci podzemných vedení. Pretože tento návrh si 
vyžaduje komplexné riešenie, bude sa ním Mesto zaoberať pri spraco-
vaní celkového projektu revitalizácie sídliska. 

4. obyvatelia bytového domu nad Laborcom č. 30 žiadajú zabez-
pečiť nevyhnutnú opravu parkoviska a kanalizačného vpustu pred 
ich vchodom. Pri väčších dažďoch stojatá voda na parkovisku brá-
ni vodičom nastupovať do áut. nerovnomerné navýšenie asfaltu 
už skôr opravovaného parkoviska bráni odtoku vody do zničeného 
a zapchaného kanalizačného vpustu. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu parkoviska zrealizujeme v priebehu mesiaca september 2015. 

5. obyvatelia bytového domu nad Laborcom č. 1775 žiadajú osa-
diť medzi ich bytovým domom a kotolňou č.4 mechanickú zábranu 
v dĺžke cca 2 m v počte 2 ks, ktoré by fyzicky bránili rôznym osobám 
v nežiaducom prechode medzi obidvoma objektmi, pričom sa jedná o 
minimálne náklady. zamedzením prechodu sa predíde poškodzova-
niu daných objektov (písanie na steny, znečisťovanie odpadkami a i.). 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Inštalovať zábrany nie je možné, nakoľko je potrebný prístup do da-
ného priestoru z dôvodu údržby a prípadných opráv, ako je aj nutný 
prístup v prípade možnej likvidácie kotolne. 

6. obyvatelia bytového domu nad Laborcom č. 1775 žiadajú, aby 
mestský úrad v michalovciach svojím rozhodnutím ustanovil, 
že parkovisko pred ich bytovým domom bude slúžiť výhradne 
vlastníkom bytového domu. Je pravidlom, že toto parkovisko slúži 
ako prechod k niektorým iným objektom nachádzajúcim sa v jeho 
blízkosti. V súčasnej dobe cez toto parkovisko prechádzajú osob-
né aj nákladné motorové vozidla, nezabezpečujúce služby mestu 
michalovce. Hrozia kolízie áut, pri výstavbe parkoviska mali autá 
rozmery 145x380 cm, teraz 160x420 cm, aj viac. zároveň sa od tej 
doby u obyvateľov bytového domu mnohonásobne zvýšil počet 
áut. obyvatelia žiadajú na konci tohto parkoviska osadiť tabuľu 
zákaz prejazdu cez existujúci chodník a tiež uložiť dva betónové 
kvetináče, ktoré znemožnia prejazd autám z parkoviska na chod-
ník, čím sa zároveň zabráni ďalšiemu poškodzovaniu parkoviska 
a chodníka. Prejazd áut k ostatným objektom navrhujú zabezpečiť 
cez existujúce veľké parkovisko, ktoré sa nachádza medzi bytovým 
domom č. 1775 a zdravotným strediskom, respektíve od predajne 
Fresh, alebo z konečnej ulice, či od bytového domu V4.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru 
V,ŽPaMR
Riešenie, ktoré požadujete, je možné až po prijatí VZN o parkovaní, 
ktoré Mesto v zmysle platnej legislatívy pripravuje. O stanovisko na 
zmenu dopravného určenia sme požiadali dopravný inšpektorát. 

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na V. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
25. augusta 2015.                                          (pokračovanie)

Dlhoročným 
partnerským mestom 
Michaloviec je 
juhomoravské mesto 
Vyškov. Počas štyroch 
septembrových dní 
sa v tomto meste 
uskutočnili slávnosti pod 
názvom Dni európskeho 
dedičstva. 

Mesto Michalovce na nich za-
stupovala štvorčlenná delegácia 
v zložení PhDr. Marta Horňako-
vá, RNDr. Lýdia Sidivárová – po-
slankyne Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach, Ing. Marta Moj-
sejová – riaditeľka spoločnosti 
Služby mesta Michalovce a Stani-
slav Hanuščík – zamestnanec Mest-
ského úradu v Michalovciach. 

Členovia delegácie odovzdali 
predstaviteľom a občanom mesta 
Vyškov srdečné pozdravy od pri-

mátora mesta Viliama Zahorčáka 
a od všetkých Michalovčanov. 
Cieľom návštevy boli pracovné 
stretnutia s predstaviteľmi samo-
správy, výmena skúseností a po-
znatkov v oblasti školstva, so-
ciálnej oblasti a v oblasti riadenia 
spoločnosti na úrovni rovnocen-
ných partnerských vzťahov. Tieto 
stretnutia boli pre nás obohate-
ním a inšpiráciou. Návštevou his-
torických stavieb, múzeí a záhrad 
sme spoznávali život v dávnych 
dobách miest Vyškov a Kroměříž. 
Pre všetkých členov delegácie 
bola táto cesta bohatým kultúr-
nym a spoločenským zážitkom. 
Predstavitelia oboch miest majú 
záujem aj naďalej pokračovať, 
upevňovať a rozvíjať vzájomné 
partnerské vzťahy, čoho dôkazom 
sú aj vzájomné výmenné návštevy 
a spoločné podujatia. Ďalšie par-
tnerské stretnutie je naplánované 
v roku 2016 v meste Michalovce.

RNDr. Lýdia Sidivárová

Návšteva Vyškova



�
dva týždne v kultúre Michalovčan informuje

VíTaME MEDZI NaMI NašIch NajMENších...

Jakub Makeľ
Ema Makeľová
Marek Kováč
Kristián Šipoš

Kristína Krišová
Vladimír Sabovčík

Viktor Demko
Karin Kušev

Michaela Petrová

dva týždne v kultúre Michalovčan informuje

Do STaVu MaNžElSkého VSTúPIlI...

Výstavy v MsKS striedajú 
stále zaujímavejšie a provoku-
júcejšie ponuky. Tak som sa išla 
pozrieť. Ako správna zvedavá 
žena. Vystavuje tam totiž naraz 
šesť žien. Nie je tak často vidieť, 
aby sa ženy unisono zladili. Skôr 
si myslím, že keď ich je viac ako 
jedna už sú rivalky. No tejto šes-
tici „hrá v duši“ svet ženskej jem-
nosti a krásy zobrazený v každom 
ročnom období. Ich nadšenie pre 
krásno a harmóniu je premiet-
nuté v nádhere farieb a trpezli-
vosti, ktorá vystihuje krásu mo-

mentu. Ani jednu z vás, dámy, 
nepoznám, ale verím, že ste také 
krásne ako vaše obrazy. Nech vás 
váš entuziazmus pre krásu, ktorá 
bola stvorená pre človeka, nikdy 
neopustí. Tento svet to naozaj 
potrebuje. Iste mi odpustite, keď 
ako správny lokálpatriot nášho 
mesta, vzdám osobitný hold do-
mácej umelkyni Anke Ďurkovej. 
Jej červené maky, umiestnené 
hneď pri vstupe do galérie, na-
vodia radosť každému návštev-
níkovi.

Ľudmila Poláková 

Spoločná výstava

Martin Krasnay  
a Zuzana Peťová

Adriána Stloukalová  
a František Béla

MA. David Wulfstan Hunter 
a MSc. Katarína Vojtovičová

Ladislav Mucha  
a Ivana Schmidtová

Ing.Viliam Paľo  
a Ing. Lenka Tomášová

Tibor Miker  
a Ľubomíra Ridajová

Matúš Bača  
a Martina Tarinová

Ing. Boris Berta  
a Ing. Anna Beneová PhD.

Ján Macan  
a Gabriela Sninčáková

Ing. Peter Hajduk  
a Mgr. Jana Dančíková

Primátor mesta Michalovce  
– štatutárny zástupca zriaďovateľa
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície 

učITEľka MaTERSkEj školy V MESTE MIchaloVcE
Názov zamestnávateľa: Mesto Michalovce
Požadované kvalifikačné predpoklady: 
minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zá-
kona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ 
SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnan-
cov a odborných zamestnancov.
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
• bezúhonnosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa zákona č. 317/2009 Z.z., 
• absolvovanie výberového konania písomnou formou a pohovorom. 
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá 
do výberového konania:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• doklady o vzdelaní, 
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, 
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej 

činnosti v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. (nie staršie ako 3 mesiace).
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 
8. októbra 2015 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota, žiadosť musí byť doru-
čená) na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor školstva a športu, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce v zalepenej obálke, s uvedením adresy 
odosielateľa a označenej: „Výberové konanie učiteľka MŠ – neotvárať“. 
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným 
primátorom mesta. Interný poriadok je zverejnený na webovej stránke 
Mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci pod-
mienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu 
Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov 
na účely výberového konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov výbero-
vého konania a zároveň súhlasí, aby po skončení výberového konania boli 
poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mest-
ského úradu v Michalovciach. Úspešný kandidát predloží úradne overené 
doklady pri prijatí do zamestnania.

Žiaci Základnej školy, Škol-
ská 2, Michalovce sa pripojili 
k množstvu európskych krajín, 
ktoré 26. septembra oslávili Eu-
rópsky deň jazykov. Žiaci 1. až 
9. ročníka sa zapojili do rôznych 
jazykových hier a súťaží, pri 
ktorých sa nielen zabavili ale aj 
mnohému naučili. Takto nap-
ríklad zistili, ktorý z európskych 
jazykov má najdlhšie slovo, že 
nielen ľudia, ale aj zvieratá roz-
právajú v každej krajine ináč a že 
naopak príslovia a porekadlá sú 
si v mnohých krajinách podob-
né. Naučili sa rátať v siedmich 
jazykoch, spievali cudzojazyčné 
piesne, vyrábali poštové známky 
krajín a plagáty, naučili sa pove-

dať „Ďakujem“ a „Dobrý deň“ 
v deviatich jazykoch, vytvorili 
„eTwinningové slnko“ z cudzoja-
zyčných slov týkajúcich sa školy 
a priateľstva. Prínosom bola aj 
videokonferencia žiakov 4. roč-
níka s priateľmi eTwinningu. 
Týmito aktivitami sa žiaci záro-
veň oboznámili aj s kultúrnymi 
tradíciami rôznych krajín. 

Cieľom tohto dňa bolo pri-
pomenúť si jazykovú a kultúrnu 
rozmanitosť Európy a upozor-
niť na zmysel učenia sa cudzích 
jazykov pre budúcnosť. Žiaci si 
odniesli veľa príjemných zážit-
kov, nových vedomostí a zaují-
mavostí.

ZŠ, Školská 2, Michalovce

oslávili sme 
Európsky deň jazykov

Peter LiPa & Band a ŠariŠanci
2. 10. 2015 o 18.00 hod., sála Zlatého býka

KareL Gott
Dasha a Boom! Band Jiřího Dvořáka
4. 10. 2015 o 19.00 hod., Chemkostav aréna

vďaKa váM 
program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
14. 10. 2015 o 16.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy:
Ľudovít Štúr – Putovná výstava
do 16. 10. 2015, galéria ZOS 

Myron ŠPeníK – výBer Z tvorBy
do 30. 10. 2015, galéria MsKS

Program kina
2. 10. piatok (2D) o 17.00 a 21.20 hod.

3. 10. sobota o 14.30 hod. (2D) o 16.30 hod. (3D)
4. 10. nedeľa o 14.30 hod. (2D) o 16.30 hod. (3D)

hoteL transyLvánia 2
animovaná rozprávka  2015
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 €, 3D: 6 € deti: 5 € USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

2. 10. štvrtok (3D), piatok (2D) o 19.00 hod.
3. – 4. 10. sobota (3D), nedeľa (2D) o 20.30 hod.

MarŤan
dobrodružné sci-fi  2015
Vstupné 2D: 4 €, 3D: 6 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

3. – 4. 10. sobota, nedeľa o 18.20 hod.
6. 10. utorok o 19.30 hod.

WiLsonov
komédia  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  ČR/SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

7. 10. streda o 19.30 hod.

FÉniX  PROJEKT 100
dráma  2014
Vstupné: 3 € NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

8. 10. štvrtok o 19.30 hod.
9. 10. piatok o 20.45 hod.

neMiLosrdní
akčná komédia  2015 
Vstupné: 4 €, študenti 3,50 € FR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

9. 10. piatok (3D) o 18.30 hod.
10. – 11. 10. sobota (3D) nedeľa (2D) o 17.30 hod.

na Lane
akčná dráma  2015
Vstupné 2D: 4 €, študenti: 3,50 €, 3D: 6 €, študenti: 5 € USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

10. – 11. 10. sobota, nedeľa o 15.45 hod.

v hLave  Repríza
animovaná rodinná komédia  2015
Vstupné: 3,50 €, deti: 3 € USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

10. – 11. 10. sobota, nedeľa o 19.45 hod.

sicario
akčný thriller  2015
Vstupné: 4 €, študenti 3,50 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

13. 10. utorok o 19.30 hod.

sinister 2  Repríza
horor 2015
Vstupné: 3 € USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

14. 10. streda o 19.00 hod.

anton srhoLec 
dokumentárny  2015
Vstupné: 3 € SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

15. 10. štvrtok o 19.30 hod. 

ČistiČ
urban dráma  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 € SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

16. 10. piatok o 19.45 hod.

PurPurový vrch
gotický horor  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

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. 53, zo dňa 28.4.2015    

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. 682/75 
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 a č. 682/81 o výmere 21 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 návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 19. októbra 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Infor-
mácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos. 

ubehlo už 40 rokov 
od chvíle, keď sa 
po prvýkrát otvorili 
dvere I. základnej 
deväťročnej školy 
v nových priestoroch 
pod hrádkom na ulici 
Teodora jozefa 
Moussona. 

1. septembera 1975 sa pred 
školou zhromaždili učitelia so 
svojimi triedami, vedenie školy, 
rodičia i hostia. Po slávnostnom 
prestrihnutí pásky a krátkom 
kultúrnom programe zasadi-
li prváci so svojimi triednymi 
učiteľkami v areáli školy „svoju 
lipku“. Týmto krásnym činom sa 
zaviedla nová tradícia – vysádza-
nie stromčekov novými prvák-
mi. Takto sa začal školský rok 
v novej 22 triednej ZDŠ na Ul. T. 
J. Moussona, kde sa presťahovalo 
820 žiakov a 56 členný učiteľský 
kolektív z budovy ZDŠ na Ul. 
kpt. J. Nálepku.

Škola sa po celú dobu svojej 
existencie usilovala ovplyvňo-
vať úroveň vzdelávania v meste, 
uplatňovať moderné pedago-
gicko-psychologické postupy. 
Okrem ruského jazyka sa začalo 
s vyučovaním anglického a ne-
meckého jazyka. Počas nasledu-
júcich rokov sa zaviedlo aj roz-

šírené vyučovanie informatiky 
a vznikli triedy s rozšíreným 
vyučovaním športovej príp-
ravy. 35 rokov pracuje v škole 
tanečný súbor Slniečko a viac 
ako jedno desaťročie je škola 
zapojená do medzinárodného 
projektu Zelená škola. Zlepšilo 
sa materiálno-technické vyba-
venie školy, zrekonštruoval sa 
exteriér i interiér školy.

Pri príležitosti osláv 40. vý-
ročia pôsobenia školy v pries-
toroch pod Hrádkom sa konala 
slávnostná akadémia v MsKS. 
Rodičia, priatelia školy a pozvaní 
hostia mali možnosť v prezen-
táciách vidieť ako sa postupne 
stavenisko premenilo na súčas-
nú budovu vybavenú moderný-
mi technológiami a odbornými 
učebňami. Program pod náz-
vom „Škola je strom, ktorý dáva“ 
ukázal divákom reálny život 
žiakov v školských laviciach, ale 
aj mimo nich. Okrem tanečných 
výkonov mali možnosť vidieť 
aj spevácke, recitačné a špor-
tové čísla. Najviac nás tešili po-
zdravy našich bývalých žiakov, 
toho času známych športových 
a kultúrnych osobností. Mode-
rátorom večera bol Milan Junior 
Zimnýkoval. Naše poďakovanie 
za podporu patrí rodičom žiakov 
školy a Mestu Michalovce na čele 
s primátorom mesta Viliamom 
Zahorčákom.

Vedenie školy

40 rokov školy 
pod hrádkom
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wdva týždne v športe

NaVžDy SME Sa RoZlúčIlI...

spoločenská rubrika

poďakovania

Mária Chocholová (69)
Anna Ferková (85)
Anna Čižmárová (78)
Juraj Jurko (80)
Alžbeta Tutková (83)
Jaroslav Kútny (57)
Jordan Ivanov Karailiev (65)
Mária Danková (82)
Michal Vanšovský (87)
Ján Bega (67)

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našou drahou 

EVOU WOLKEROVOU
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary.
syn Erik s rodinou

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
na poslednej ceste s našim drahým 

JORDANOM IVANOVOM 
KARAILIEVOM
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti.
smútiaca rodina

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Ulici Timravy. Tel.: 0907 997 743
n	Priestory na prenájom. Tel.: 0949 236 950
	 Area-reality ponúka na predaj:
n	Predám pozemok v Suchom, 38 árov, 18 500 €.  

Tel.: 0915 359 292
n	Predám pôvodný štvorec vo Vojanoch, 5 izieb, 19 900 €.  

Tel.: 0915 359 292
n	Predám rovný dom v Sennom. Potreba meniť strechu, 2 izby, 

32 árov, 13 900 €. Tel.: 0915 359 292
n	Predám poschodový RD pri Laborci, 10 árov, cena dohodou. 

Tel.: 0915 359 292
n	Predám murovanú poschodovú chatu nad Viniankou, 4 izby, 

chýba kúpeľňa, 509 m2, 24 900 €. Tel.: 0915 359 292
n	Predám RD Hlivištia, pôvodný stav, 1 700 m2, 14 900 €.  

Tel.: 0915 311 636
n	Predám 2-izbový byt, Ulica Jilemnického, čiastočná 

rekonštrukcia, 52 m2, 34 900 €. Tel.: 0915 311 636
n	Predám RD v Lesnom, 3 888 m2, 57 500 €. Tel.: 0915 311 636
n	Predám RD v Jasenove, čiastočná rekonštrukcia, 2 661 m2, 

26 300 €. Tel.: 0915 311 636
n	Predám pozemok v Lastomíri, 28 árov, všetky IS, 17 900 €. 

Tel.: 868 636

Rôzne
n	Predám kimono na judo, zn. Adidas – 500 g, veľkosť 130 cm. 

Cena 15 €. Tel.: 0915 268 202
n	Predám súťažné kimono na judo zn. Katsudo – 900 g, 100 %, 

veľkosť 140 cm. Cena 23 €. Tel.: 0915 268 202
n	Piesky, štrky, kamenivo – dovoz zdarma. Realizujeme strojové 

potery a omietky. Tel.: 0948 300 988
n	Predám rám na značkové slnečné okuliare Helen Rocha. 

Súčasťou je červené puzdro. Cena – 45 €. Tel.: 0907 769 185
n	Predám továrenský elektrický vrátok vhodný pre stavbárov. 

Tel.: 0907 534 726
n	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám raz oblečené, nádherné, kvalitné svadobné šaty, značky 

Pronovias, kúpené v Nemecku. Šaty sú korzetové, vhodné pre 
ženu s veľkosťou 38 – 40, majú dlhú vlečku, ktorá má vzadu 
patent na pripnutie. Sú v 100 % stave, som ochotná podarovať 
k nim aj krásny dlhý závoj. Cena 500 €. Tel.: 0917 621 782

n	Predám Mitsubishi Lanzer 1,3 b, rok výroby2007, 150 tis. km. 
Tel.: 0918 449 123

n	Thajské masáže, Michalovce. Tel.: 056 6281000
n	Predám kanadský červenohnedý šindeľ, 18 m2. Lacno, len 

za 80 €. Tel.: 0908 488 452
n	Predám nový červený eternit 100 ks. Tel.: 0915 311 758
n	Predám prívesný vozík za osobné motorové vozidlo značky 

Šport jacht, rok výroby 1985, zachovalý, po STK. Cena 150 €, 
možná dohoda. Tel.: 0905 209 215

n	Predám nepoškodenú obývaciu stenu 424 x 192 x 45 cm.  
Cena 220 €. Tel.: 0918 707 342

n	Predám spálňovú skriňu so zrkadlom 225 x 208 x 58 cm.  
Cena 200 €. Tel. . 0918 707 342

n	Predám veľmi zachovalú manželskú posteľ s matracmi.  
Cena 250 €. Tel.: 0918 707 342

n	Predám množstvo nepoužívanej počítačovej literatúry.  
Tel.: 0902 101 978

Práca
n	Zamestnám zváračov CO2 a zámočníkov. Tel.: 0905 464 136, 

00420 736 703 343

Služby
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, Tel.: 056 6497735

malý oznamovateľ

n	12. októbra 2015 v čase od 07:00 – 16:30 hod. úsek: Ulica 
okružná č. 4.

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

prerušenie distribúcie elektriny

spomienky
Už len kytičku kvetov Ti na Tvoj hrob dáme 
a pri horiacej sviečke s láskou spomíname.

Dňa 17. septembra uplynul rok, čo nás navždy 
opustila drahá mamka, babka a prababka

 ANNA GROFIKOVÁ
s láskou spomínajú syn Tibor, dcéra Janka 

s rodinami a kamarátky

Dňa 23. septembra uplynulo 5 rokov, keď nás 
navždy opustil drahý manžel, otec a dedko 

TIBOR BAŠISTA
Za tichú spomienku všetkým, 
čo ste ho poznali a mali radi, ďakujeme.
s láskou a úctou spomína smútiaca rodina

OlyMPIáDa ZDraVOtNe POstIhNutých
Výbor základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
v Michalovciach už tradične pripravil na 11. septembra pre svojich členov 
a pozvaných hostí štvrtú olympiádu. Konala sa na ZŠ, Školská 2, pod záš-
titou primátora mesta Michalovce. Súťažilo sedem družstiev po 5 členov 
a každý súťažiaci absolvoval 5 disciplín. Streľba zo vzduchovky, hod medi-
cimbalom, hod na znížený kôš, beh a beh s prekážkami. Spestrením poduja-
tia bolo vystúpenie folklórnej skupiny Klubovanka.                Jaroslav Kočšo 

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, 383, 
zo dňa 17. 6. 2014, č. 53, zo dňa 28. 4. 2015 a č. 89, zo dňa 25. 8. 2015,

oBchoDNú VEREjNú SúŤaž
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce:
a) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova, Ul. okružná) 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 vý-
mere 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 pozem-
ku pod touto stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, stavby bez sú-
pisného 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,
C) objektu súpisné číslo 609 na pozemku C-KN parcelné číslo 52, pozem-
kov C-KN parcelné číslo 51, záhrady o celkovej výmere 997 m2, a parcelné 
číslo 52, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 766 m2, ktoré sú 
vedené na LV č. 5157 v k.ú. Vrbovec.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 19. októbra 2015 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk. Infor-
mácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 - Ing. Kukolos.

aj napriek veľmi úzkej 
členskej základni 
slovenský windsurfing 
dlhodobo potvrdzuje, 
že patrí k svetovej špičke. 

Od 13. do 19. septembra sa 
v španielskom Cádize uskutoč-
nili majstrovstvá Európy v triede 
Raceboard. Slovensko zastupova-
li dvaja pretekári. Skúsený Patrik 
Pollák a jeho zverenec, naša mla-
dá nádej Bohdan Molčanyi. Oba-
ja sa predviedli v tom najlepšom 
svetle. 

Patrik Pollák získal striebro 
v kategórii Master a Bohdan Mol-
čanyi v juniorskej kategórii bronz. 
Patrik Pollák, trojnásobný majster 

sveta a trojnásobný olympionik, 
už tri roky vedie Bohdana Molča-
nyiho. Výsledkom tejto podpory 
sú Bohdanove nádejné výsledky. 
Po štvrtom mieste na Majstrov-
stvách sveta v roku 2013 sa Boh-
dan stal v roku 2014 juniorským 
majstrom Európy a teraz, pri 
účasti kompletnej juniorskej sve-
tovej špičky, získal tretie miesto. 

Bohdan žije v Klokočove a v sú-
časnosti študuje v štvrtom ročníku 
Gymnázia Ľudovíta Štúra. Vďaka 
veľkej ústretovosti vedenia školy 
a pomoci pedagógov môže Bohdan 
trénovať a zúčastňovať sa význam-
ných svetových pretekov. V tomto 
roku začal trénovať aj v olympijskej 
triede RS:X. 

Marcel Molčanyi

Slovenský windsurfing

Florbal
o Pohár PriMátora Mesta
VII. ročník florbalového turnaja žiakov 5. – 7. ročníka ZŠ 
12. 10., 9.00 hod. – Mestská športová hala
VII. ročník florbalového turnaja žiačok 5. – 7. ročníka ZŠ 
15. 10., 9.00 hod. – Mestská športová hala
VII. ročník florbalového turnaja žiakov a žiačok 3. – 4.ročníka ZŠ 
16. 10., 9.00 hod. – Mestská športová hala
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

atletika
Jesenný Beh MichaLovČanov  
11. 10., 10.00 hod., jazierko Baňa
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Basketbal
i. BK d – BardeJov 
4. 10., 18.00 hod., Karpatská liga; ZŠ, Okružná 17

i. BK d – PreŠov 
10. 10., 18.00 hod., Karpatská liga; ZŠ, Okružná 17

i. BK d – younG anGeLs 1999 KoŠice 
4. 10., 10.00 hod., DL kadetky –Východ; GPH 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Futbal
MFK ZeMPLín – BansKá Bystrica   
3. 10., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 – 9. kolo

MFK ZeMPLín – MŠK ŽiLina 
10. 10., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 – 10. kolo

MFK ZeMPLín – FK LaFc LuČenec
10. 10., 15.00 hod., II. liga Východ ženy – 8. kolo

MFK ZeMPLín – ŠK Štich huMennÉ 
11. 10., 10. 30 hod., I. liga Východ žiačky – 7. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401

Ľadový hokej
hK duKLa – hc 07 detva s.r.o. 
7. 10., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 9. kolo

hK duKLa – MhK huMennÉ 
14. 10., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 11. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

hK MLádeŽ – MhK MLádeŽ PrievidZa 
10. 10., 14. 00 hod., 1. liga dorastu – 11. kolo

hK MLádeŽ – hK isKra PartiZánsKe   
11. 10., 9.30 hod., 1. liga dorastu – 12. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

strelectvo
streLecKý viacBoJ o Pohár veLiteĽa 22. MPr.
4. 10., 8.00 hod., Klub vojakov v zálohe
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

turistika
19. GaŠtanová túra 
3. 10., 6.00 hod., Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

uKonČenie cyKLoturisticKeJ seZóny
11. 10., 8.00 hod.

Z noveJ sedLice do WetLiny a sPäŤ
9. – 11. 10., 7.00 hod.
Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan


