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rokovanie poslancov
mestského zastupiteľstva
Na prvom tohtoročnom zasadnutí sa stretli poslanci Mestského zastupiteľstva
v Michalovciach v utorok 21. februára. Na programe rokovania mali viac ako
dvadsať bodov. Schválili zmeny na užívanie verejného priestranstva, výstavbu
parkovacieho domu aj návrhy na udelenie titulu Čin roka.
Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor
mesta Viliam Zahorčák. Po úvodných oficiálnych záležitostiach
pokračovali poslanci prerokovaním správ o prijatých uzneseniach
a riešení interpelácií poslancov
z ostatného rokovania pléna.
Nasledovala správa o výsledkoch
kontroly podmienok a realizácie
záujmov seniorov a hospodárenia
jednej z materských škôl, ktorú
predkladala hlavná kontrolórka
Ing. Marta Bobovníková. Poslanci prerokovali a vzali na vedomie
správu kontrolórky o jej činnosti
za druhý polrok 2011.
Mestskí
zákonodarcovia
schválili aj návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného
nariadenia o procese, podmienkach a poplatkoch pri povoľovaní užívania verejných priestranstiev v meste. Zmeny sa dotknú
hlavne podmienok na parkovanie pre zdravotne postihnutých,
voľný predaj na verejnom priestranstve v centrálnej mestskej
zóne a podmienok parkovania
na vyhradených miestach pred
obytnými domami.
Zasadnutie pokračovalo vyhodnotením činnosti mestského
kultúrneho strediska za uplynulý
rok a plánom hlavných úloh na rok

2012. Náčelník mestskej polície vo
svojej správe informoval poslancov
o stave verejného poriadku, činnosti MsP a stave kriminality na
území nášho mesta za rok 2011.
Podrobný prehľad o stave realizácie a prípravy projektov zo zdrojov Európskej únie a dotačných
politík predkladala poslancom
vedúca odboru informatizácie
a grantov RNDr. Jana Machová.
Hneď v úvode správy sa hovorí,
že Mesto v programovom období
2007 – 2013 vypracovalo a podalo celkom 84 projektov, z ktorých
je dnes v schvaľovacom konaní
osem. Celkom 46 projektov bolo
schválených a 30 je v zásobníku,
resp. boli zamietnuté.
Nasledovali majetkoprávne
záležitosti, z ktorých vyberáme
informáciu o schválení víťaza verejnej obchodnej súťaže (VOS),
prostredníctvom ktorej hľadalo
mesto v uplynulých týždňoch investora pre plánovanú výstavbu
a následnú správu parkovacieho
domu na Markušovej ulici. Poslanci mesta schválili Realizáciu
projektu podľa podmienok víťazného návrhu spoločnosti MEDIPARK Košice, s.r.o.. Investor
je ochotný vybudovať a prevádzkovať parkovací dom na pozemkoch mesta aj s podmienkou, že

predmetné územie pripraví na
investičnú výstavbu na vlastné
náklady. Mestské pozemky, na
ktorých bude realizovaná spomínaná výstavba, plánuje prenajať samospráva realizátorovi stavebného projektu na obdobie 25
rokov za ročné nájomné vo výške 15000 eur. Centrálna mestská
zóna získa v prípade realizácie
projektu 260 nových parkovacích miest situovaných v dvoch
podzemných a dvoch nadzemných podlažiach novopostaveného parkovacieho domu. Tretie a
štvrté podlažie je navrhnuté pre
administratívu a služby. Spoločnosť MEDIPARK Košice plánuje
získať stavebné povolenie na realizáciu projektu do 30 mesiacov
a odštartovať stavebné práce
do 40 mesiacov od uzatvorenia
zmluvného vzťahu s Mestom.
Poslanecký zbor odsúhlasil na
svojom rokovaní aj návrh na udelenie titulu Čin roka 2011 vybraným jednotlivcom a kolektívom,
ktorí v predchádzajúcom roku
dosiahli mimoriadne výsledky
vo svojej oblasti pôsobenia.
V závere ešte poslanci schválili zástupcov do školských rád
a predniesli svoje interpelácie aj
diskusné príspevky.
Ing. Iveta Palečková

Cítiť, milovať,
trpieť, obetovať sa
bude vždy obsahom
života ženy.
Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien
želá redakcia Michalovčana

Úspešní výtvarníci
Medzinárodný olympijský výbor vyhlásil výtvarnú
súťaž organizovanú k Hrám 30. olympiády 2012
v Londýne. Za tému celosvetovej výtvarnej súťaže
určil pojmy: dokonalosť, priateľstvo, rešpekt.
Na základe tejto témy vyhlásil Slovenský olympijský
výbor v spolupráci s kultúrnou komisiou
Slovenskej olympijskej akadémie celoslovenské
kolo výtvarnej súťaže „Šport a olympijské hodnoty
– dokonalosť, priateľstvo, rešpekt.“

Najlepšia školská stránka
Najlepšiu školskú internetovú stránku v rámci celého Slovenska má ZŠ
Pavla Horova Michalovce na Ulici kpt. Nálepku. V prvom ročníku súťaže
získala škola najvyššie umiestnenie v kategórii základných škôl.
Riaditeľ školy Mgr. Slávko Pavolko a zástupca riaditeľa školy
a zároveň tvorca stránky Mgr.
Ján Palkoci sa 13. februára
zúčastnili na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže v kancelárii ministra školstva Ing.
Eugena Jurzycu. Vyhlasovateľ
súťaže ocenil kvalitu a vysokú
informačnú hodnotu stránky.
Počas slávnostného vyhlásenia Mgr. Ján Palkoci priblížil
obsah stránky, jej hlavné časti
a najzaujímavejšie služby. Stránka
obsahuje nielen množstvo všeobec-

ne zverejňovaných informácií, ale je
zároveň aj portálom umožňujúcim

prístup k ďalším službám. Súčasťou
sú napríklad stránky učiteľov, škol-

ský facebook, youtube, wikipédia aj
kompletný školský vzdelávací program. Najrozsiahlejšiu časť tvorí
vzdelávací web Moderná škola,
za ktorý škola získala osobitné
ocenenie Ministerstva školstva
SR Príklady dobrej praxe v rámci realizácie projektu z ESF. Obsahuje stránky z predmetov informatika, matematika, fyzika,
dejepis, geografia, občianska
náuka a komplex predmetov v ročníkoch 1. stupňa ZŠ.
Stránku nájdete na adrese http://
www.zsphorova.sk/.
jp

Mesto využíva externé zdroje
Mesto využíva na získavanie externých finančných prostriedkov nielen
štrukturálne fondy, ale aj bilaterálne programy, nórske a švajčiarske fondy,
dotačné politiky ministerstiev či grantové schémy organizácií. Zapájame sa
do všetkých výziev, kde je samospráva oprávneným žiadateľom.
V programovom
období
2007 – 2013 odbor informatizácie a grantov vypracoval a podal
celkom 84 projektov, z ktorých
je k dnešnému dňu 46 schválených, pričom 33 projektov už
bolo ukončených a 13 sa v súčasnosti realizuje. Osem projektov je v procese schvaľovania.
Ďalšie projekty pripravujeme na
podanie pre budúce vyhlásené
výzvy v roku 2012. Úspešnosť
projektov sa pohybuje na úrovni

57 %. Celková výška schválených nenávratných finančných
prostriedkov je 15 076 815,91 €
z toho 14 278 902,77 € zo štrukturálnych fondov. Mesto spolufinancuje všetky projekty celkovou sumou 1 052 826,42 €.
Medzi projekty s vyšším finančným objemom patria rekonštrukcie škôl (VI. ZŠ na
Ul. okružnej, I. ZŠ na Ul. T. J.
Moussona, II. ZŠ na Ul. J. Švermu). Ich realizáciou - výmenou

okien a zateplením dochádza aj
k vysokej úspore energií škôl,
ušetrené finančné prostriedky sa
môžu použiť do vybavenia škôl
a na nákup školských pomôcok.
Spokojnosť obyvateľov a návštevníkov mesta priniesol projekt
Regenerácia centrálnej mestskej
zóny na Námestí slobody a Štefánikovej ulici úplnou revitalizáciou
priestorov. Zvýšila sa ňou atraktivita mesta, estetičnosť, bezpečnosť
pokračovanie na 3. strane

Ekumenický
svetový deň
modlitieb 2012
Malajzia
3. marca 2012
o 15.00 hod.
v Gréckokatolíckom
chráme
na Hollého ulici
v Michalovciach

ZUŠ
pozýva
Celkovo bolo do národného
kola súťaže zaslaných 216 súťažných prác, ktoré boli rozdelené
do dvoch kategórií: I. kategória
– priestorové práce, II. kategória
– plošné práce.
Výtvarné práce posudzovala
odborná porota v dvoch skupinách, a to amatéri a profesionáli.
V skupine amatérov v II. kategórii
– plošné práce boli ohodnotené
cenou odbornej komisie aj výtvarné práce žiakov Základnej školy
na Krymskej ulici č. 5 v Michalovciach ako jedinej základnej školy
na Slovensku. Kolektív mladých

výtvarníkov pracoval pod odborným vedením PaedDr. Evy Remákovej – učiteľky výtvarnej výchovy.
Slovenský olympijský výbor zorganizoval 25. januára 2012 vernisáž a následnú výstavu súťažných
prác v priestoroch DesignFactory
v Bratislave, kde pani učiteľka
Remáková prevzala ocenenie pre
školu a vecné ceny pre súťažiacich.
Primátor mesta Viliam Zahorčák prijal v utorok 14. februára
úspešných výtvarníkov, učiteľku
Evu Remákovú a riaditeľa VII. ZŠ
Jozefa Porvaza.
zsku

na výstavu ateliérov
Aleny Niklasovej
a
Martiny Michalovovej

Portréty
Galéria ZUŠ
Štefánikova 20

Český spolok v Košiciach
a Zemplínska knižnica
Gorazda Zvonického
pozývajú
na prednášku

Svätý Vojtech
5. marca o 16.00 hod.
v priestoroch knižnice
na Štefánikovej ulici č. 20


z pera viceprimátora

aktivity primátora
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.
27. 2.
27. 2.
28. 2.
29. 2.
29. 2.
2. 3.
2. 3.
3. 3.
3. 3.

rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
rokovanie mestského zastupiteľstva
rokovanie o problematike dopravy v meste
zasadnutie regionálnej Rady ZMOS
porada primátora
rokovanie so zástupcami agentúry SARIO
účasť na výročnej členskej schôdzi Mestskej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska
rokovanie k Storočnici futbalu v meste
pracovné stretnutie s predstaviteľmi miestnych samospráv
a podnikateľských subjektov
prijatie europoslanca S. Kozlíka
účasť na výročnej členskej schôdzi Denného centra
pre seniorov pri ZpS
účasť na výročnej členskej schôdzi MO SZPB
Valné zhromaždenie Zemplínskej oblastnej organizácie 		
cestovného ruchu
sobáše
otvorenie medzinárodného turnaja v bridži

Stretnutie sluchovo
postihnutých
Určite všetci viete, že sluchovo
postihnutí majú najväčšiu bariéru s prijímaním informácií. Či už
im to dlhšie trvá, alebo potrebujú
pomoc formou zariadenia ako je
indukčná slučka. Nepočujú, nerozumejú, nedokážu dobre odzerať
a niektorí bez tlmočníka posunkovej reči sa ani nikde nepohnú.
Výbor organizácie Slovenskej
únie sluchovo postihnutých v
Michalovciach navrhol, aby sa
títo ľudia stretli s predstaviteľmi
mesta osobne vo svojich priestoroch, kde je zapojená indukčná
slučka a vyhradený čas len pre
nich. Pozvanie na toto stretnutie prijali poslaneci MsZ MUDr.
Benjamín Bančej, PhDr. Jana Cibereová a MUDr. Jozef Makohus.
V úvode stretnutie spríjemnila svojím vystúpením folklórna skupina Mihaľovski nevesti
i beťare, pôsobiaca v organizácii.

Potom nasledovalo zhodnotenie
práce za rok 2011 a informácie
o poslaní a cieľoch SÚSP v Michalovciach aj na celom Slovensku. FS dala návrh, aby sa stala
patrónom kultúrnych a spoločenských podujatí pre starších
a chorých obyvateľov v niektorom zo sociálnych zariadení
nášho mesta a stále ich potešila
pekným programom. Ďalej padli zo strany predsedníčky návrhy,
aby sa rozšírila informovanosť
o všetkých podujatiach v meste
a pokiaľ by bol záujem o účasť
sluchovo postihnutých, tak by
organizácia poskytla k zapojeniu
indukčnú slučku. Toto stretnutie
dalo členom organizácie veľa.
Získali informácie o tom, akú
pracovnú náplň alebo povinnosti majú predstavitelia mesta a to
v im zrozumiteľnej forme.
Valéria Mitrová

Každý hlas je dôležitý

Na bicykli pre onkologických pacientov
Symbolicky 4. februára –
v deň boja proti rakovine
– vyrazil Alan Bujdák
na bycikli z Banskej
Bystrice v snahe
pomôcť onkologickým
pacientom v materiálnej
núdzi.
Jeho cieľom je prejsť za tridsaťpäť dní naprieč Slovenskom.
Po ceste sa zastavuje v mestách,
stretáva a zhovára sa s predstaviteľmi samospráv, novinármi,
lekármi aj pacientmi. Náročnú
cestu na bicykli absolvuje sám
za každého počasia.
V utorok 28. februára navštívil
aj naše mesto a stretol sa s primátorom Viliamom Zahorčákom.
Na stretnutí informoval primátor mesta Alana Bujdáka o pripravovaných aktivitách ktorými
mesto podporuje onkologických

pacientov a vyjadril ochotu spolupracovať aj v budúcnosti na podobných podujatiach.
Alan Bujdák je bývalý športovec, má 44 rokov a žije v Banskej
Bystrici. Spolu s priateľmi založil
Občianske združenie s názvom
Tridsaťpäťka-35. Nosnou filozofiou projektu OZ 35 je podpora a
pomoc onkologickým pacientom.
Sám je zdravý. Zažil však
s blízkou osobou onkologickú
liečbu, prežil s ňou operáciu,
liečbu, chemoterapiu a toto všetko v ňom zanechalo také hlboké
stopy, že sa rozhodol týmto ľudom pomôcť. „Raz som dotyčnej
osobe sľúbil, že jej pomôžem, ako
len budem vedieť. Nakoľko som
chlap, chcem svoje slovo dodržať.
Po dlhom uvažovaní ako? Som
prišiel na myšlienku, že nie len
jej, ale väčšine týchto ľudí treba
pomôcť,“ vyjadril sa k myšlienke
projektu Alan Bujdák.
www.oz35.sk

Každý človek musel vo svojom živote urobiť množstvo dôležitých
rozhodnutí. Niektoré patrili do kategórie bežných. Čo si oblečiem, aké
jedlo si vyberiem, s kým pôjdem do kina?
Mnohé boli životné. Akú profesionálnu dráhu si vyberiem, kde budem bývať, rozhodnutie o životnom partnerovi, rodine.
Dobré rozhodnutia prinášajú pocit spokojnosti. Tvoria základ životnej energie. Sú predpokladom ku skvalitňovaniu ďalších ambícií. Sú
zdrojom rastu a rozkvetu pre plnohodnotné uplatnenie v spoločnosti.
Sú zdrojom prospechu aj pre bezprostredné okolie.
Mnohé rozhodnutia človek vníma nielen rozumom, ale aj citom.
Mnohokrát sa musí rozhodnúť intuíciou. Nechá sa ovplyvniť svojim
okolím. Viaceré rozhodnutia vyplývajú z úrovne poznania. Jednoducho
pri každom rozhodnutí zohráva svoju úlohu množstvo faktorov.
Viaceré rozhodnutia by sme najradšej odložili, vyhli sa im, nerobili ich. O niektorých, ktoré urobí niekto za nás, vyhlasujeme - aj ja
som to chcel. Všetkých občanov Slovenska čaká o niekoľko dní rozhodnutie. Po páde vlády sú na desiateho marca vypísané predčasné
parlamentné voľby. Je potrebné zvoliť nových zástupcov občanov do
parlamentu. Poslanecký zbor by mal naplniť naše očakávania. Prijímať také zákonné pravidlá, ktoré budú mať priaznivý účinok na
rozvíjanie celej spoločnosti. Na jej vysporiadanie sa s výzvami našej
doby. Pre dostatok práce pre všetkých. Možnosť dostatočnej finančnej
odmeny za vykonanú prácu. Možnosť dobrých životných podmienok
pre všetkých. Aby sa ľudia nebáli vyjsť večer na ulicu. Bez hroziaceho prepadnutia či okradnutia. Aby deti dostali primerané vzdelanie
a prípravu na život. Aby bola zabezpečená pre každého v prípade
ochorenia dobrá zdravotná starostlivosť. Každá politická strana dnes
deklaruje len tie najlepšie úmysly. Práve tým je rozhodnutie, komu
dať svoj hlas veľmi vážne. Nech si už vyberiem hocikoho, rozhodujúce
je, aby som si vybral. Dôležité je ísť voliť a svojim hlasom rozhodnúť.
Môžem sa zmýliť, no vysoko pravdepodobné je, že všetci sa zmýliť
nemôžu. Naopak. Ak dobre rozhodnem, pomôžem dobrej veci. Úžitok
bude nielen pre mňa, ale pre celú spoločnosť. Slovensko je mladý štát.
Demokratické pravidlá v správe vecí verejných uplatňuje veľmi krátko. Ako sa bude spravovať, akým smerom uberať, kto ho bude riadiť
– majú možnosť rozhodnúť práve jeho občania. Využime toto svoje
právo a nebojme sa vo voľbách rozhodnúť. Aj keby sme rozhodli nie
úplne ideálne, je potrebné si uvedomiť možnosť opravného rozhodnutia. To ostane v našich rukách.
Prajem všetkým občanom Michaloviec dobré rozhodnutie vo voľbách. Nech naše rozhodnutia prinesú prospech mestu a Slovensku.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

Vojaci bilancovali

V priestoroch Duklianskych
kasární sa uskutočnila hodnotiaca schôdza Zväzu vojakov
Slovenskej republiky – klubu
Michalovce. Zväz je občianskym
združením
s profesionálnym
vzťahom k ozbrojeným silám.
Združuje bývalých príslušníkov
armády, vojenských veteránov,
rodinných príslušníkov a zamestnancov rezortu obrany z okresov
Michalovce a Sobrance.
Členská schôdza hodnotila
činnosť Klubu za uplynulý rok.
Rada Klubu pre svojich členov
zorganizovala návštevy vojenských cintorínov a pamätníkov
v Michalovciach, Vinnom, Porube pod Vihorlatom, Dargove
a Dukle, zájazd na oslavy SNP,

posedenia pre členov a rodinných príslušníkov pri príležitosti MDŽ, posedenia pri vatre
na Zemplínskej šírave a vo vojenských priestoroch Poruba
a Valaškovce, pre mladších členov tenisový turnaj a výstup na
Vihorlat. Klub spolupracuje aj
s vojenskými dôchodcami v Maďarsku, Čechách a na Ukrajine,
ako aj s klubmi v Trebišove, Prešove a Humennom, ale aj s klubmi dôchodcov v meste a najmä
s Okresnou organizáciou SZPB.
Veľkú pomoc pre činnosť Klubu
poskytujú velenia obidvoch vojenských útvarov dislokovaných
v meste ako aj veliteľstvo mechanizovanej brigády v Prešove.
Mgr. Juraj Vetrecin

z pirka Andriša zo Straňan
„Mižu, hutorim sušedoj Rašpeľoj, povic, jaki ti maš popatreňe na
historiju?“ „Andriš, to ti dumaš na toto, co še dakedi stalo, co mudri ľudze daľi dokopi a co je za zmiňku historickoho viskumu, umeleckoho stvarňeňa abo hutoreňa?“
„Mižu, povim ci otvoreňe, taku odpovic mi od tebe ňečekal, vidzim,
že ňeši až taki hlupi jak vipatraš, roki už svojo maš, ta povic mi,
co ci še zapametalo u tej tvojej šivej hlave. Jak napriklad, kedi še ci
narodziľi straňanski rodiče, kedi ši še žeňil, kedi še ci narodzil straňanski ujco, co žije u Petržalkoj, kedi me u varošu založiľi fotbal
a išče bars veľo, veľo veci, co še stalo u našim prešumnim varošu.
Ľem teľo ci povim, že toto šicko u terajšim čaše najdzeš na varošskej chiži. A co še tika fotbalu, co ho u varošu mame už sto roki, ta
sebe zaisci richtovanu pubľikaciu, co vidze gu tomu viročju.“
„Andriš, povim ci, co spominaš, večšinu sebe o tim nič ňepametam,
aľe kec tam po teľo rokoch najdzem aj datum, kedi mi še žeňil,
ta budzem rad. Poznačim sebe do kaľendara, a na tot dzeň veckaľ
kupim žeňe veľku puketu, bo už roki ňevidzela, jak vižira. No a co
še fotbalu tika, už roki na ňoho chodzim, fotbaľistov od Rodinu,
Stankovskoho, Hurčika, Mihaľika, Bľiščaka, Pažeja, Vašiľka, Žarnaja i teraz tich mladich, i jich trenerov dobre poznam, jak aj veľo
mojich pajtašov – fanušikov. Z ňich mi najvecej zostal u mišľi Deži
bači Lešňak. Tot tak povzbudzoval, že ho zos tribuni na ihrisku pod
Hradkom bulo čuc až na Doľňej uľici (terajša Holloho– pozn. red.).
Aj toti co ňechodziľi na fotbal znaľi, kec ho u ňedzeľu poobedze
začuľi, že našo hraju doma. Može še do pubľikaciji ňedostaňe, šak
historici tiž do podrobna ňemožu šicko znac.“
Co še ňestalo, može še stac... Šicko dobre, mojo rodaci

Žihadlo

Hostia: kandidáti na poslancov do NR SR
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

denne od soboty o 14.00 hod.

Valentínska kvapka
17. ročník kampane Valentínska kvapka krvi prebieha práve v týchto dňoch. Podporili ju aj študenti 4. ročníka SOŠT v Michalovciach,
pracovisko Kapušianska 6. V tejto, ale ani v podobných kampaniach,
nie sme nováčikmi. Je to už desať rokov, čo naši študenti, dobrovoľní
darcovia krvi, dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar – svoju vlastnú
krv. Aj touto kampaňou a svojou účasťou chcú upriamiť pozornosť
na neustále stúpajúcu potrebu krvi ako aj na to, že práve v mladých
ľuďoch je veľký potenciál novej darcovskej základne.
Nikdy nevieme, čo na nás striehne, nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pre záchranu svojho života práve tie nenahraditeľné
kvapky krvi. Preto poďakovanie patrí všetkým mladým ľuďom, nielen študentom našej školy, ktorí sa dokážu obetovať, ktorí sa nepýtajú prečo a pre koho, ktorí sú ochotní venovať aj kúsok seba.
PhDr. Antónia Sabová

Predstavujeme mestskú políciu
Od 1. januára 2012 príslušníci MsP Michalovce vykonávajú
službu podľa nového členenia a to tak, že mesto je rozdelené do 6
služobných obvodov a do každého služobného obvodu sú pridelení konkrétni policajti, ktorí tam budú vykonávať obchádzkovú
a hliadkovú službu s tým, že za zverený obvod aj zodpovedajú.
V predchádzajúcich číslach Michalovčana sme vám predstavili
prvé dva obvody, dnes prinášame informácie o obvode č. 3
Ob v o d č . 3

inšp. Jozef Vojtko

ml. inšp. Alexander Sirko

inšp. Marcel Maďar

ml. inšp. Peter Kováč

ľavá strana J. Hollého k Sobranskej ceste, P. Jilemnického,
M. Aleša, I. Krasku, J. Alexyho, Záhradná, F. Hečku, J. Kostru,
J. Jessenia, F. Kráľa, P. I. Čajkovského, A. Bernoláka,
Makarenku, Okružná, Š. Tučeka, Špitálska, J. Kollára,
Saleziánov, J. Murgáša, J. A. Komenského, J. Matušku, pravá
strana Štefánikovej ul. k CMZ
MsP Michalovce v rámci zvyšovania odbornej spôsobilosti pripravila
a vykonala v úvode februára špecializované školenie. Realizoval ho
pracovník MsP Košice Mgr. Dzúrik, ktorý je zaradený na úseku výcviku. Školenie pozostávalo z dvoch častí. V prvej bola preškolená teoretická časť zásahu príslušníkov MsP na narušený objekt a v druhej časti
bola praktická ukážka na modelovej situácii, kde si policajti vyskúšali
zásah na ostro aj s využitím služobného psa.

Občania sa môžu na týchto policajtov obracať vo veciach, ktoré
majú v kompetencii mestskí policajti počas náhodných stretnutí,
alebo ich osobne navštíviť na oddelení MsP na Ul. duklianskej
č. 4. Pokiaľ svoje požiadavky oznámia na oddelení MsP, tieto
budú príslušným policajtom tlmočené a sú povinní sa nimi zaoberať a promptne ich riešiť.
JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP



Mesto využíva externé zdroje

pokračovanie z prvej strany
uvedených priestorov. Veríme, že rovnaká spokojnosť
občanov mesta bude aj po ukončení ďalšieho - Regenerácia satelitov centrálnej mestskej zóny mesta
Michalovce, ktorým sa v roku 2012 komplexne zrekonštruujú ulice Pasáž, S. Chalupku a Duklianska.
V súčasnosti prebiehajú rekonštrukcie sociálnych
zariadení projektmi Prístavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov a Rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby na Borovicovej ulici. V oblasti podpory
a ochrany životného prostredia mesto realizovalo dva
projekty - Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky nie nebezpečných odpadov Lastomír, ktorý riešil
uzavretie a rekultiváciu skládky tuhého komunálneho
odpadu a projekt Rozšírenie separácie odpadov a modernizácia triediacej linky odpadov, ktorým sa zakúpila nová triediaca linka, zberové vozidlo, vysokozdvižný
vozík, nádoby na komunálny odpad a kompostéry, rekonštruovala sa triediaca hala. Oba projekty boli financované z operačného programu Životné prostredie.
Verejné osvetlenie v meste bolo taktiež čiastočne rekonštruované z externých zdrojov. Využili
sme Nórsky finančný mechanizmus a operačný
program Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast na získanie financií na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Sídlisku Východ a Stráňany prostredníctvom projektov Svietime úsporne a spoľahlivo a Modernizácia a budovanie verejného osvetlenia mestských aglomerácií v Michalovciach.
Z dotačných politík Úradu vlády SR sa vybudovali nové multifunkčné ihriská projektmi na VII. ZŠ
na Krymskej ulici a na II. ZŠ na Ulici J. Švermu. Rekonštruovali sme z cudzích prostriedkov aj dopravné ihriská, detské ihriská, vybavili sme tri školy so
športovými triedami športovým náčiním a pomôckami. V súčasnosti sa realizuje výstavba ihriska na
Mlynskej ulici projektom Športuj a nefetuj.
Z dotačných a grantových zdrojov boli vybudované aj prvky spomalenia premávky na Ulici
okružnej, výmena chladiaceho zariadenia zimného štadióna, boli upravené a revitalizované verejné
priestranstva pri jazierku Baňa. Mesto nezanedbáva
ani preventívne programy v oblasti protidrogových
aktivít a prevencie kriminality. Z externých zdrojov
bolo v meste nainštalovaných šesť IP kamier a bolo
vybavené monitorovacie oddelenie mestskej polície
s cieľom zvyšovania bezpečnosti a predchádzania
rôznym formám vandalizmu. Zrealizovali sme šesť
projektov v oblasti situačnej prevencie kriminality a dva projekty v oblasti viktimačnej prevencie.
Most dôvery, Spájame mosty, Mosty medzi nami
– sú protidrogové projekty, ktoré podporili inovatívne prístupy v práci s deťmi a mládežou s využi-

tím masovokomunikačných prostriedkov a informačných technológií. Aj v roku 2012 máme podané projekty v rámci prevencie kriminality s cieľom
rozširovať kamerový monitorovací systém v meste
a projekt protidrogových činností škôl.
V meste pred rokom 2007 absentovala práca
s marginalizovanou časťou obyvateľstva. Projektom MLIN – Marginalize Locality – Inclusion sme
naštartovali terénnu sociálnu prácu na Ulici mlynskej, vytvorili sme funkčnú sieť terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov pre realizáciu
služieb starostlivosti vo všetkých kritických oblastiach života rómskej komunity. V súčasnosti pokračujeme v začatej práci projektom MLIN II a od
augusta 2012 sa chceme zapojiť do národného projektu sociálnej práce. Mesto súčasne má schválenú
lokálnu stratégiu komplexného prístupu pre oblasť
vzdelávania a sociálnej práce, ktorú sme nedávno
doplnili o ďalších 5 projektových zámerov firiem
s cieľom zvýšenia zamestnanosti rómskeho etnika.
Projektmi Medzinárodné maliarske a sochárske
sympózium v Michalovciach a Tvoríme pre všetkých sme finančne podporili maliarske a sochárske
plenéry. Organizovanie medzinárodných detských
táborov a vzdelávanie rómskych detí boli možné
aj vďaka projektom Detský letný tábor bez jazykových bariér - Mlynské deti po slovensky, Sme tu pre
naše deti a mládež. Mesto využilo externé finančné
prostriedky aj na vzdelávanie vlastných pracovníkov s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb
pracovníkmi mestského úradu projektom INEDUGOV z Nórskeho finančného mechanizmu.
V rámci podpory cestovného ruchu sme využili jedinú výzvu Regionálneho operačného programu na realizáciu neinvestičného projektu Michalovce – vstupná
brána turizmu Zemplína. Projektom sa podporí vznik
samostatného portálu cestovného ruchu pre oblasť Dolného Zemplína, vzniknú elektronické aj printové materiály na prezentáciu mesta a okolia. Projektom Podoby
minulosti - Rotunda v areáli Zemplínskeho múzea sa
vytvorí verná zmenšenina rotundy s popisom.
V neposlednom rade Michalovčanov, a nielen ich,
určite poteší realizácia projektu Digitalizácia obrazu
kina Centrum Michalovce, prostredníctvom ktorého
bude vybavená kinosála kina Centrum v Michalovciach 2D a 3D digitálnou technológiou obrazu.
Paralelne s realizáciou a implementáciou schválených projektov pracujeme na príprave ďalších projektov pre podanie v roku 2012. Všetky projekty, či
už malé alebo veľké svojou finančnou čiastkou vyžadujú dôslednú prípravu, zodpovednú implementáciu
a ukončenie, aby boli finančné prostriedky vynaložené
efektívne a splnili svoj účel a cieľ.
J. Machová

Podporte VÝZVA
Darujte svoje 2 %
nás 2%
michalovskej nemocnici
z dane
Kto sme?
Integra, o. z. je občianske
združenie, ktoré sa
venuje integrácii ľudí
s problémami duševného
zdravia do spoločnosti
prostredníctvom
komunitných a sociálnych
služieb. Poskytuje
sociálne a zdravotné
služby ľuďom vo veku od
18 do 65 rokov, ktorí sú
odkázaní na pomoc inej
fyzickej osoby.

Údaje o nás:
Združenie pre duševné
zdravie – Integra,
občianske združenie
Sídlo: Michalovce, 071
01, Pri mlyne 1430
Právna forma: občianske
združenie
IČO: 31995381

Viac informácií o nás
môžete získať na web
stránke www.integradz.sk

Prečo práve nám? Sme občianske združenie založené zamestnancami
Nemocnice s poliklinikou Michalovce, a.s., ktorého cieľom je, okrem ochrany
a podpory zdravia obyvateľov aj podpora nákupu zdravotníckej techniky a pomoc
pri rekonštrukciách jednotlivých oddelení.
Údaje o nás: IČO: 42245788, Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Zdravie Zemplína, Sídlo: Špitálska 2, 07101 Michalovce

Modlitba
slovenského
voliča
Otče náš, ktorý si na
nebesiach a rozhoduješ
o svetských veciach,
pozdvihni našu
demokraciu na vyššiu
právnu štáciu.
Odpusť nám, Bože,
naše viny,
aj za to, že sme príliš
veľa dali na noviny.
Nechali sme si založiť
veľa strán,
tie sa na nás vrhli jak
kopa vrán.
Národné majetky celé
rozpredali,
navzájom si rozdali,
či pokradli.
Odpusť nám, Bože,
viny naše,
my stranám musíme
platiť na guľáše
a nám ani na čučo
s klobásou neostane.
Tak veru strany babrú
s nami, Pane.
Na Teba sa, Bože,
obraciame,
lebo na nové voľby
čakáme.
Dopraj nám tých
poslancov,
čo nebudú z nás robiť
psancov.
Tak nám, Pán Boh,
pomáhaj
a dobrých poslancov
nám daj.
Anonym

Kandidáti – kamaráti

S blížiacimi sa voľbami si
čoraz častejšie kladiem otázku:
Koho voliť? Skúsenosť z „polčasu“ trvania socializmu, čo je
približne uplynulých 20 rokov,
mi ukazuje, že nezáleží na tom,
či volím ľavých, stredných a či
pravých. Všetci majú Zemplín,
región v ktorom žijem, akosi
ukradnutý. V novodobej kapitalistickej histórii Slovenska takmer všetky veľké investície boli
smerované
na západ od
hypotetickej
čiary, spájajúcej Žilinu
s Nitrou. Aj
peniaze
do
diaľnice, ktorá
je predpokladom rozvoja
regiónu. V celom
Košickom kraji je
približne len
15 km diaľnice (Budimír
– Lemešany). Mám prastarú automapu, na ktorej je čiarkovane
vyznačená diaľnica z Budimíra
pri Košiciach až po ukrajinskú
hranicu pri Užhorode. Začiatok
jej výstavby bol prísľubom takmer každej garnitúry - samozrejme pred voľbami. Začínam
si myslieť, že slovo „diaľnica“
má koreň v slovese „ďaleký“
v zmysle nereálny.
Jednou z príčin zanedbávania
východu vidím v kandidátkach.
Nie žeby som mal čosi proti Bratislavčanom – mám medzi nimi
mnoho priateľov, ale na popredných miestach v kandidátkach
veľkých strán ich je akosi priveľa. Dal som si námahu a zrátal
som ich medzi prvými päťdesiatimi. Absolútnym rekordé-

rom je Sloboda a solidarita, na
kandidátke ktorej je až 20 Bratislavčanov, čo je okrúhlych 40
%. Zhodne po 15 kandidátoch
na 50 prvých, (30 %) má Smer
- sociálna demokracia a SDKÚ
- DS. Nezaostáva ani KDH, ktoré posadilo do popredia svojej
kandidátky 11 Bratislavčanov.
Zo Zemplína sú počty kandidátov asi ako počet bielych vrán v
kŕdli. A bez urážky: Sulíka zaujímajú problémy Michaloviec asi tak
ako počasie
v Patagónii.
Pochybujem aj o tom,
či
diaľnicu
z Budimíra
na
východ
začne Ficova
vláda, ktorá sa črtá na
obzore. Kandidátky
sú
postavené na
kamarátšágoch
a politických
tričkách. Preto mojím kritériom
nebude ľavo- či pravotočivosť
tej-ktorej strany, ale spravodlivé
obsadenie regiónu kandidátmi.
Samozrejme, strana musí mať
akú-takú
pravdepodobnosť,
že sa do parlamentu dostane.
Rátam teda ďalej, ale výsledok
neprezradím. Nedívajte sa na
strany, ale hľadajte krajanov,
ktorí nám v parlamente môžu
pomôcť. A nie takých, ktorí si
privoňajú k Bratislave (Mikloš,
Figeľ, Dzurinda) a hneď zabudnú na rodný kraj. Rád by som sa
dožil budúcich volieb, pri ktorých by sme vyberali krajanov
- odborníkov iba z vlastných
regiónov.
Ing. Mikuláš Čollák



VOĹME ISTOTY
JEDEN HLAS MÔŽE ROZHODNÚŤ

STABILNÁ VLÁDA JE ZÁKLAD
Slovensko musí mať stabilnú vládu, ktorá
bude môcť štyri roky plniť program pre ľudí.
Bez stability vlády nezvládneme náročné
výzvy.
ŠTÁT MUSÍ ĽUDÍ CHRÁNIŤ
Máme najvyššiu nezamestnanosť a najväčšie zdražovanie za posledné roky. Len silný
štát vie zabojovať za základné istoty ľudí.

MLADÝM PRÁCU, STARÝM ÚCTU
Budúca vláda musí okamžite prijať konkrétne
opatrenia na zníženie nezamestnanosti
mladých ľudí. Starým ľuďom musí dať
perspektívu dôstojného prežitia.

ZASTAVIŤ PREPAD ŽIVOTNEJ
ÚROVNE
Ceny rastú rýchlejšie ako mzdy, životná
úroveň klesá. Vláda musí obnoviť
hospodársky rast, podporiť súkromné aj
verejné investície, vytvoriť podmienky na
NECH BOHATÍ PRISPEJÚ VIAC
Plošné zvýšenie daní zvýšilo ceny. Bohatí tvorbu pracovných miest.
to nepocítili. Obráťme to. Nech banky
s rekordnými ziskami, najväčšie ﬁrmy
a veľmi bohatí jedinci prispievajú vyššími
daňami.

SMER – SD
www.strana-smer.sk
www.facebook.com/smersd www.smertv.sk

Robert Fico

Technické a záhradnícke služby mesta michalovce
oznamujú občanom, že
10. marca 2012
bude zberný dvor na Partizánskej ulici
z technických príčin
zatvorený
V prípade potreby môžu občania využiť
zberný dvor na Lastomírskej ulici



dva týždne v kultúre...

spoločenská rubrika

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:

Drogy a čo my

Karolína Luteránová
Lukáš Ferko
Tobias Krajník
Samuel Bodorík

Hudobno–výchovný koncert spojený s besedou na tému
drogová závislosť
9. 3. 2012 o 8.30 hod. a 10.00 hod. – Veľká sála MsKS

Výstavy

Farebný svet pastelov

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Ľudmila Lakomá – Krausová
do 19. 3. 2012, Malá galéria MsKS

Teodor Jozef Mousson

Európa v škole

Program kina Centrum

Pod týmto názvom sa na
Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Michalovciach
začiatkom februára konalo školské kolo súťaže. Zorganizovali ju
učiteľky Ing. M. Gožová a Ing.
G. Miľková. Bola to súťaž pre
talentovaných žiakov, ktorí mali
šancu vytvoriť písomnú, umeleckú alebo multimediálnu prácu
a tým prezentovať svoj postoj
k určeným témam, ktoré sa týkali Európy a Európskej únie. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – pí-

výber z tvorby
do 31. 3. 2012, Zemplínske múzeum

2. – 4. 3. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.

JACK A JILL

komédia
Premiéra
USA
2011
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky
3. – 4. 3. sobota, nedeľa o 16.00 hod.

ALVIN A CHIPMUNKOVIA 3
rodinná komédia
Vstupné: 2,30€ Mládeži prístupný

Slovensko český dabing

7. – 8. 3. streda, štvrtok o 19.30 hod.
9. 3. piatok o 20.00 hod.
10. 3. sobota o 19.30 hod.
11. 3. nedeľa o 16.00 a 19.30 hod.

Premiéra

BASTARDI 2

dráma
ČR
2011
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Česká verzia
14. – 18. 3. streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.

KONTRABAND

thriller
Premiéra
USA
2011
Vstupné: 2,50€ Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

Krása minulosti
okom súčasníka
Návštevníci Základnej umeleckej školy Michalovce si v marci
môžu pozrieť v Galérii školy výstavu žiakov z dvoch ateliérov výtvarného odboru – Bc. A. Niklasovej a PaedDr. M. Michalovovej.
Ateliér pod vedením Aleny
Niklasovej predstavuje výtvarné portréty, ktoré sú prevedené
rôznymi technikami – technikou
akvarelových farieb, ceruzkami aj
akrylovými farbami. Žiaci sa inšpirovali aj tvorbou maliara J. A. Ingresa, napr. obraz Slečna Riviérová.
Zobrazená dáma oslovila mladých
umelcov oblečením vo vzdušných,
vysoko prepásaných šatách empírového štýlu, ktoré sú ozdobené
kožušinovým šálom nazývaným

boa. Zvýraznené sú rôzne detaily
ako klobúk, výšivky a účesy.
Ateliér Martiny Michalovovej
spracoval reprodukcie umeleckých diel autorov z rôznych období – pred Kristom, od maľby
Zknossu, cez Holbeina, Gainsborougha, Velazquesa, Botticeliho,
Bronzina, Leonarda da Vinci,
Rossettiho, podľa vlastného výberu žiaka. Reprodukcie sú vo
veľkosti formátu A2, namaľované
slovakrylovými farbami. Mladí
maliari vo veku od 9 do 15 rokov
zvládli túto náročnú úlohu na
veľmi vysokej úrovni a návštevníci Galérie ZUŠ sa môžu tešiť na
krásnu chvíľu s umením.
A. Niklasová a M. Michalovová

Zábava v MC Drobec

sané a umelecké práce. Súťaže sa
zúčastnilo 10 žiakov. V kategórií
písaných prác boli udelené dve
prvé miesta: Júlia Jurová (odbor služby v cestovnom ruchu)
a Martin Sirka (odbor manažment regionálneho cestovného
ruchu). V kategórii umeleckých
prác prvé tri miesta obsadili študentky odboru odevný dizajn
– Patrícia Dujavová, Veronika
Petríková a Lucia Šipošová. Víťazi boli odmenení vecnými cenami.

Zodpovedne.sk
Súťaž zodpovedne.sk – projekty v oblasti bezpečného používania nových technológií - bola vyhlásená Občianskym združením
eSlovensko. Do súťaže sa zapojilo
viac ako 20-tisíc detí z celého
Slovenska. Súťažnou úlohou bolo
vytvoriť materiál so zameraním
na prevenciu negatívnych javov,
spojených s používaním nových
technológií alebo poukázať na ich
pozitívne využívanie. Súťaž bola
rozdelená do 6 kategórií. Do kategórie žiakov nad 16 rokov sa zapojila aj Obchodná akadémia Michalovce. Súťaže sa zúčastnili traja
jej žiaci – Marek Jalč, Katarína Irchová a Angelika Koščová. V tejto

kategórii bolo udelených pätnásť
zlatých ocenení, desať strieborných a pätnásť bronzových. Zlaté
a súčasne špeciálne ocenenie Najlepšia kresba bolo udelené žiakovi
prvého ročníka Marekovi Jalčovi
z Michaloviec. Jeho práca Zneužitie osobných údajov bola vyhotovená vo formáte A3 a poukazovala
na možnosti a riziká, ktoré môžu
byť spojené s používaním internetu. Strieborné ocenenie získala
žiačka tretieho ročníka Katarína
Irchová z Lastomíra za prácu Internetové známosti. Bližšie informácie o súťaži si môžete pozrieť
na stránke www.zodpovedne.sk.
oami

Maturita po novom
Nezabudnuteľné gastronomické zážitky, emócie a kreativita, to je
naša MATURITA. Presne v tomto duchu sa ponesie celý priebeh maturitnej skúšky v odbore Hotelová akadémia Strednej odbornej školy
hotelových služieb a obchodu v Michalovciach. Študenti práve touto
formou budú môcť prezentovať svoje odborné vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas päťročného štúdia na tejto škole. Celý večer
sa ponesie v štýle zemplínskych tradícií, zvykov, zemplínskych jedál
a piesní. Pre našich hostí sme pripravili kvalitné menu zo zemplínskej
gastronómie a kvalitných tokajských vín. Svoju vďačnosť chceme vyjadriť aj našim sponzorom, ktorí sa podieľajú na úspechu tejto akcie.
SOŠOS

Farebný svet pastelov
Galéria Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach sprístupnila 2. februára milovníkom výtvarného umenia expozíciu
pastelov Ľudmily Lakomej – Krausovej. Autorka žije a tvorí v Michalovciach. Je rodáčkou zo Zalužíc. Svojim krajanom sa rozhodla
prezentovať staršiu tvorbu.
Pastely sú abstraktné i realistické. Širokú verejnosť môžu zaujať
farebnou kompozíciou i námetmi. Expozícia zahŕňa realitu krajinného motívu, tradície a zvyky Zemplína. Nechýbajú ani sakrálne
motívy. Svetom pastelov sa môžete poprechádzať do 19. marca.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Počas nedeľného februárového popoludnia sa školská jedáleň ZŠ
Krymskej (7. ZŠ) zmenila na pestrofarebnú sálu plnú ozdôb, z ktorých
najkrajšími boli deti oblečené v nápaditých karnevalových kostýmoch.
Prišli princezné aj víly, zvieratká, rozprávkové postavičky, piráti aj indiáni, ktorí predstavili svoje masky a potom sa zabávali počas detskej
diskotéky. Odborná rodičovská porota objektívne hodnotila najzaujímavejšie, najfarebnejšie, najvernejšie aj najnápaditejšie masky. Medzi
odmenenými boli - Hrozno - Sárka Cenknerová, Kuchár - Borisko Cibere, Snehuliak - Matejko Repel, Indián - Janík Pavlovič i Tigrík - Nelka
Chalyová. Ostatné deti dostali sladkú odmenu a všetci mali možnosť
pohostiť sa na fašiangových koláčoch, ktoré prichystali mamičky z materského centra. Ďakujeme za účasť deťom a rodičom, ktorí ich na karneval pripravili a tešíme sa na ďalšie vydarené akcie MC Drobec.
Mgr. Adriana Jacečková

Ples mladých matičiarov na Zemplíne

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach
a České centrum na Slovensku
pripravili v priestoroch knižnice putovnú výstavu ilustrácií
známej rozprávkovej postavičky
Krtka a jeho priateľov. Výstava ponúka štyridsať ilustrácií
Zdenka Milera, rozčlenených
podľa štyroch ročných období a
DVD s animovanými rozprávkami. Kurátorkou výstavy je dcéra
autora a pokračovateľka príbehov
o Krtkovi, Kateřina Milerová.

Vonku metelica, akú si na
Zemplíne už dávno nepamätajú,
v hoteli Družba v Michalovciach
však vládla do nasledujúceho
skorého rána výborná nálada,
o ktorú sa postarala hudba, kvalitný kultúrny program, štedrá
tombola i jedlo, aj vďaka štedrým
sponzorom a všetko, čo charakterizuje dobrý ples. Na ten spomínaný prišlo do stovky mladých
ľudí nielen z Michaloviec, ale aj
okolia. Organizoval ho michalovský OMM v spolupráci s tunajším
domom Matice slovenskej.
Ples krátkym prípitkom otvorila riaditeľka michalovského

Krtko a jeho priatelia

Knižnica tvorivo obohatila výstavu sprievodnými podujatiami
na podporu čítania, ako sú tvorivé dielne, farbenie omaľovánok,
zážitkové čítanie a mnohé iné.
Vernisáž výstavy sa uskutočnila v knižnici 22. februára a
samotná výstava potrvá do 31.
marca 2012, takže Krtko ostane
v knižnici aj počas Noci s Andersenom.
Knižnica srdečne pozýva na
túto milú výstavu všetky deti,
ich rodičov aj starých rodičov.

domu MS JUDr. M. Kušnírová.
Do kultúrneho programu prispel
tanečný súbor Slniečko, ZUŠ Michalovce a folklórny súbor Zemplín. Kultúrny program sa prelínal s plesovou tanečnou zábavou
a keďže ho napĺňali aj debaty
o príprave ďalších lákavých podujatí, ktoré prispejú k vzájomnému spoznávaniu mladých matičiarov a ich sympatizantov na
Zemplíne, čas letel veľmi rýchlo.
Účastníkov plesu potešila aj
tombola, veď nejeden z nich odchádzal domov so zaujímavou
cenou.
PhDr. Karina Obšatníková

Jozef Dzimko
a Marcela Lajstriková
Erik Palinský
a Noa Izhaki

Poďakovanie
Moje poďakovanie patrí zdravotníckemu
kolektívu geriatrického oddelenia Nemocnice
s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach
pod vedením primára MUDr. Petra Potockého
a lekárke MUDr. Zuzane Tutkovej
za starostlivosť a ľudský prístup počas
hospitalizácie môjho otca Michala Fedáka.
dcéra Mária

Blahoželanie
Dňa 2. marca 2012 oslávi svoje životné jubileum
80 rokov drahá mamka, babka a prababka

ANNA MUCHANIČOVÁ

Hoci zdravie už Ti neslúži tak ako voľakedy, stále
sa nepodávaš a svojou láskou, obetavosťou a dobrým
srdcom nás obdarúvaš. Veľa zdravia, šťastia a lásky
Ti prajú dcéry Kristínka, Evka a synovia Ďuro
a Peťo s rodinou. Pripájajú sa vnúčatá, pravnúčatá
a súrodenci s rodinami.

Michalovčan informuje...
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
Mária Ostašová, 94-ročná
Ján Vasil, 71-ročný
Milan Smyk, 81-ročný
Emil Dzurjovčin, 78-ročný
Andrej Špilko, 88-ročný

Spomienky
Dňa 11. marca 2012 si pripomenieme
prvé smutné výročie smrti

Ing. Arpáda Ubrežiho
s láskou spomína manželka Marta,
syn Igor a dcéra Henrieta s rodinami
Dňa 10. marca uplynie 5 rokov,
keď nás navždy opustil náš drahý

Ján Sinčák

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
s láskou na neho spomína manželka,
syn a dcéra s rodinou

Jaroslav Kotrla
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie,
ten, kto Ťa mal rád, nezabudol. Čas plynie,
smútok zostáva v našich srdciach.
s nehou a láskou spomínajú dcéry
Irena a Agnesa s rodinami
Čas nelieči všetky rany, iba nás učí žiť bez
milovaných. Dňa 4. marca 2012 uplynie rok,
kedy nás navždy opustila

Ružena Štundová

Mamička naša zlatá, spomienka na Teba vždy bude
svätá, v srdci nás bude hriať. Veľmi nám chýbaš...
s úctou a láskou v srdci spomínajú
manžel a dcéry
Dňa 8. marca 2012 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný
manžel, otec, dedko

Vojtech Vaško
s láskou spomína manželka a deti s rodinami

dva týždne v športe...
Basketbal
1. BK – Dastet Krompachy
II. liga mužov Východ - 20. kolo, 4. 3. 2012, 10.30 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485
1. BK – Tydam Košice
Východoslovenský pohár kadetov
7. dvojkolo, 10. 3. 2012, 10.00 hod., 12.00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Bridž
XI. ročník karpatského pohára
3. – 4. 3. 2012, 10. 00 hod.
Info: Gabriel Hinďoš, tel.: 0903 632 126

Hádzaná
HK Iuventa – Olomouc
WHIL žien - 22. kolo, 3. 3. 2012, 17. 30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel.: 0918 159 219
HK Iuventa jun. – Bernolákova Košice
I. liga žien - 13. kolo, 4. 3. 2012, 17. 00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel.: 0918 159 219
HC winLAND – MHK Slavoj Trebišov
I. LMD – 19. kolo, 10. 3. 2012, 15. 00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559
HK Iuventa – Most
WHIL žien - 24. kolo, 14. 3. 2012, 17. 30 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel.: 0918 159 219

Florbal
II. liga mužov
11. dvojkolo, 4. 3. 2012, 8. 00 hod.
O pohár primátora mesta
III. ročník mestskej florbalovej ligy mužov
9. kolo, 12. – 15. 3. 2012, 18. 00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK Zemplín – FC Spartak Trnava
I. liga starší, mladší dorast – 16. kolo, 10.3.2012, 11. 00 hod., 13. 15 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
MFK Zemplín – MFK Tatran Liptovský Mikuláš
II. liga mužov – 20. kolo, 10.3.2012, 15. 00 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, tel.: 0915 840 405

Ľadový hokej
HK Mládež – MHC Mountfield Martin
Baráž o postup do extraligy juniorov
3. kolo, 3. 3. 2012, 14. 00 hod.
HK Mládež – MsHK Žilina
Baráž o postup do extraligy juniorov, 4. kolo, 4. 3. 2012, 10. 30 hod.
HK Mládež – HK Levice
I. liga dorastu nadstavbová časť, 23. kolo, 10. 3. 2012, 14. 00 hod.

Kolkársky turnaj
V tretiu februárovú sobotu
strana SMER – SD usporiadala
v Strážskom pre svojich členov a
sympatizantov už po jedenastykrát
kolkársky turnaj. Súťaž družstiev
vyhrali domáci v zložení Pavol
Meňovčík, Ján Cibulka, Ľubomír
Cimprich a Vratislav Lipovský. Na
druhom mieste skončilo družstvo
taktiež zo Strážskeho v zložení Ľubomír Vaľko, Jozef Vargovič, Jozef
Štiber a Miroslav Štefan. Na treťom
mieste skončilo družstvo z Michaloviec v zložení Pavol Plutko,
Miroslava Orosová a Michal Oros
a Ladislav Buci zo Strážskeho.
U mužov bolo poradie Miroslav

správy zo športu...
n NOVÉ TVÁRE NA ZEMPLÍNE
Po R. Rakovi Michalovčania získali ďalšieho strelca Uškoviča, vrátil
sa aj Hořava, ktorý tu hrával pred rokom a pol. Ako vidieť, druholigový MFK Zemplín veľmi vystužuje káder. Michalovčania by chceli
zaútočiť na postup do prvej ligy. Aké majú predpoklady to uvidíme už
v prvých majstrovských zápasoch. Už 3. marca by sa mali Michalovčania predstaviť v Senici v prvom jarnom majstrovskom zápolení.
n WINLAND HRÁ STRIEDAVO
Michalovskí extraligoví hádzanári odohrali ďalšie majstrovské zápasy v nadstavbe. V Košiciach remizovali, v Nových Zámkoch prehrali,
doma porazili Hlohovec 29:24. Teraz po krátkej prestávke budú pokračovať v play–off. Zatiaľ sú na štvrtej priečke so 7 bodmi, horším
skóre ako Hlohovec. Za nimi Košice majú 2 body.
n HUSÁRSKY KÚSOK HOKEJISTOV
Po skončení nadstavby patrila michalovským hokejovým prvoligistom
šiesta priečka. Ďalšiu časť začínali s Liptovským Mikulášom. Prehrávali
už 2:0 na zápasy u súpera, doma však náskok hostí vyrovnali na 2:2 a vyhrali aj u nich – celkovo 2:3 a postúpili do štvrťfinále, kde bojujú s Bardejovom. Po dvojzápase u súpera prehrávali už 2:0 na zápasy. Hokejisti
HK Dukla prehrali aj tretí semifinálový zápas play off I. hokejovej ligy,
keď tentoraz na Bardejov nestačili ani na domácom ľade a po prehre 2:4
sa tak séria skončila 3:0 na zápasy pre Bardejov, ktorý tak postúpil do
finále. Michalovce týmto skončili, ale je to pre nich veľký úspech.
n IUVENTA BODOVALA V ŠALI
Na palubovke v Šali sa hral šláger WHIL 21. kolo. Šaľa hostila naše
ženy. Iuventa po víťazstve v Prahe nad tamojšou Sláviou triumfovala
aj v Šali. Vyhrala zaslúžene hoci tesne 26:25 (13:14). Vedie tabuľku s 31
bodmi pred českým celkom Veselí nad Moravou pri rovnosti bodov, ale
lepším skóre. Tretia je Poruba s 29 bodmi. Michalovčanky tak urobili
veľký krok k získaniu primátu vo WHIL. Do konca súťaže – základnej
časti, Iuventu čaká ešte niekoľko zápasov. V sobotu 3.marca Iuventa
doma privíta český celok – Olomouc. Verme, že bude úspešná. Hostia
sú v tabuľke na 4. mieste s 22 bodmi (bude to už 22. kolo.)

HK Mládež – MŠHK Mládež Prievidza
I. liga dorastu nadstavbová časť, 24. kolo, 11. 3. 2012, 10. 30 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

MESTO MICHALOVCE

Softtenis

VYHLASUJE

O pohár primátora mesta
IV. ročník mestskej softtenisovej ligy mužov
I. liga - 14. kolo, II. liga - 17. kolo, 6. - 9. 3. 2012, 18. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

Stolný tenis
ŠKST „A“ – ŠKP Prešov
II. liga mužov Východ - 12. dvojkolo, 11. 3. 2012, 10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Volejbal
VK Michalovce – Košice
Majstrovstvá oblasti Východ ženy, juniorky, kadetky
13. kolo, 11. 3. 2012, 10. 00 hod.
O pohár primátora mesta
III. ročník mestskej volejbalovej ligy dospelých, I. liga - 14. kolo,
II. liga - 17. kolo, 6. 3. 2012, 18. 00 hod., 19. 30 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

Štefan, Ľubomír Cimprich a Pavol
Meňovčík všetci zo Strážskeho.
Zo žien zvíťazila Irena Miklošová
zo Strážskeho, druhá bola Miroslava Orosová z Michaloviec a tretia
Klaudia Serenčková z Vysokej nad
Uhom. V súťaži žiakov prvenstvo
získal Janko Cibulka, druhá bola
Lívia Široká a tretí Jaroslav Serenčko z Vysokej nad Uhom.
Na záver turnaja poslankyňa
NR SR a predsedníčka okresnej
organizácie SMER-SD prvým
trom z každej kategórie odovzdala diplomy a vecné ceny. Víťazné družstvo získalo aj putovný
pohár.
RSDr. Mikula

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
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) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
B) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
C) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
D) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
E) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (Dom služieb)
F) 	Ul. Štefánikovej č. 20 v Michalovciach (Základná umelecká škola)
G) 	Ul. Pri sýpke č. 4 v Michalovciach (Domspráv)
H) 	Ul. krymskej č. 5 v Michalovciach (Základná škola)
I) 	Ul. Komenského č. 42 v Michalovciach
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 20. marca 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk



malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám stavebný pozemok – Michalovce, Tichá ulica.
Tel.: 0905 429 794
n Predám garáž pri bývalom Chempiku s vysporiadaným
pozemkom. Cena dohodou. Tel.: 0915 656 515
n Predám 3–izbový byt – Nad Laborcom 8 (V 4) kompletne
zrekonštruovaný, za veľmi dobrú cenu. Tel.: 0907 323 354
n Predám 1–izbový družstevný byt s balkónom
v Michalovciach, zateplená bytovka, nová strecha.
Cena dohodou. Dobrá lokalita. Tel.: 0902 419 084
n Predám stavebný pozemok v tichej lokalite blízko centra.
Tel.: 0944 393 987

Rôzne
n Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom
technickom stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003.
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050
n Predám štartér na Škodu Favorit – 1 ks menší + 1 ks
s prevodovkou. Cena dohodou. Tel.: 0910 581 273
n Výhodné pôžičky a hypopôžičky až do 100 000 € na kúpu
nehnuteľností, rekonštrukciu, aj čokoľvek iné.
Tel.: 0907 921 829, 0902 980 104
n Predám očistené orechy – 3 €/kg. Tel.: 0918 876 616
n Brušné tance – nový 3–mesačný kurz od 7. marca 2012.
Cena 60 €. Ďalšie informácie a prihlášky
na tel.: 0903 708 233 alebo e-mail: orientbellies@gmail.com
n 39-ročná matka s 12-ročným synom hľadá súrne ubytovanie.
Zn. Lacno plus pomoc v domácnosti.
tel.: 0904 667 004

Služby
n Doučujem matematiku – ZŠ, SŠ, VŠ – 1. ročník.
Tel.: 0948 059 051
n Účtovníctvo, daňové priznania...
Hypotéky, poistenie... – všetky banky, poisťovne.
Tel.: 0915 644 489, www.ekonomickesluzby.eu

Výstup na Zaňovec
Niekoľko turistických
klubov – RR KST
Michalovce, KST
Turista Michalovce,
Prvý michalovský klub
slovenských turistov a
Klub slovenských turistov
Strážske uskutočnili
18. februára Regionálny
zimný zraz turistov
s výstupom na Zaňovec.
Východiskovým bodom bola
obec Klokočov a cieľom Vinianske jazero. Trasa merala 11,5 km,
ale v sťaženom teréne s nafúkanými závejmi snehu sme sa museli viac ponamáhať. Na samotný
vrch Zaňovec 507 m nad morom
vyšli iba piati turisti, z toho dve
ženy, pretože tam fúkal nepríjemný vietor a brodenie v snehu
bez odmeny v podobe výhľadu
nevzbudilo motiváciu u ďalších.
Aj keď trasu prešľapávali na

troch snežniciach, tí bez snežníc
sa miestami borili v snehu po pás
a aby tak nezapadávali, vyskúšali
si aj plazenie štvornožky.
Počasie bolo premenlivé, poletoval drobný sneh, miestami
fúkal vietor, takže výhľady neboli žiadne. Aj napriek tomu na
nálade to nikomu neubralo a po
zastávke pri pamätníku na Pirnagovom vrchu sa všetci účastníci stretli v reštaurácii Prameň
na Vinianskom jazere na tradičných držkových hodoch.
Turistického zrazu sa zúčastnili aj hostia z VV KST z Bratislavy, osobne aj predseda KST
Perhala.
Členovia regionálnej rady,
zástupcovia klubov a vedenie
KST z Bratislavy sa deň predtým
stretli aj na spoločnom zasadnutí, kde sa vzájomne informovali
o situácii v turistike v našom
regióne, o ďalšom smerovaní
a možnostiach v tejto oblasti.
Eleonóra Mayerová

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, IČO: 325 490
VYHLASUJE

Turistika

MESTO MICHALOVCE

podľa ustanovenia par. 281 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia
MsZ v Michalovciach č. 139, zo dňa 21.02.2012,

Výstup na Roh
3. 3. 2012, Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

zverejňujE

na odpredaj novovytvoreného pozemku

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
zverejňujE zámer

podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších zmien a doplnkov

PrenAjať PriamyM prenájmom

A) za účelom predĺženia doby nájmu, na dobu neurčitú, nebytové priestory
nachádzajúce sa v objekte na Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach.
B) za účelom prenájmu, na dobu neurčitú, 2 x 1m² fasády objektu na
Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (mimo čelnej steny).
C) za účelom prenájmu, na dobu neurčitú, priestory nachádzajúce sa na nehnuteľnosti na Ul. muškátovej – kotolňa, zdroj tepla č. 16 v Michalovciach
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 20. marca 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
1. Predĺženie doby nájmu časti pozemku p. č. 1250/1 o výmere 545 m2,
k.ú. Stráňany za účelom užívania parkoviska pre zákazníkov nákupného centra a zdravotného strediska. Minimálna cena v súlade s VZN č.
101/2007 je 0,04 €/m2/ročne.
2. Predĺženie doby nájmu časti pozemku p. č. 1976/154, za účelom
umiestnenia reklamného zariadenia o rozmeroch 5 x 2,4 m. Cena v súlade s VZN č.101/2007 za 1 m2 reklamnej plochy je 36,85 €/ročne.
3. Prenájom časti pozemku p. č. 1865/7 do výmery 150 m2, ktorý sa
nachádza v lokalite garáži na ulici Timravy v Michalovciach, na účely
záhradkárske. Cena v súlade s VZN č.101/2007 je 0,22 €/m2/ročne.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových
ponúk hmotnoprávnej lehote do 20. marca 2012 do 12.00 hod., sú
zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke
www.michalovce.sk.

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
nachádzajúceho sa na Ul. školskej v Michalovciach vedeného ako
- pozemok p.C-KN č. 1290/9, zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 22 m2, k.ú. Michalovce, ktorý vznikol určením geometrického
plánu č. 36582972-211/2011, zo dňa 12. 12. 2011, odčlenením z parcely
p.č. 1290/1 v k.ú. Stráňany.
Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky
vyhlásené podmienky OVS, je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne do 19. marca 2012 (pondelok), do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota) v zalepenej obálke s označením:
“Pozemok p.č. 1290/9 v k.ú. Stráňany – NEOTVÁRAŤ“
Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sú v plnom znení
uverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo
vstupnom vestibule mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30,
na elektronickej tabuli na internetovej stránke mesta www.michalovce.
sk, v dvojtýždenníku Michalovčan a informácie dostanete aj na č. tel.:
056/6864281 - Ing. Jasovský.
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