
P resunutie autobusového nástupišťa z Kostolného námestia na Staničnú ulicu stále 
rezonuje vo verejnosti. Vedenie mesta sa rozhodolo zvolať k tejto téme tlačovú 
konferenciu. Na nej sa okrem primátora mesta Viliama Zahorčáka zúčastnili aj projektant 

autobusovej stanice Ing. Arch. Radoslav Harbuľak, zástupca stavebnej firmy, ktorá projekt 
realizovala Ing. Ján Sabol a referentka investičnej výstavby MsÚ Ing. Ružena Heželyová.

Z tlačovej konferencie k novému autobusovému nástupištu

Nová 

autobuska

V úvode  primátor  mesta  vysvetlil 
dôvody presunutia autobusového ná-
stupišťa z Kostolného námestia k vla-
kovej  stanici.  „Túto kritiku vnímame 
aj ako súčasť predvolebného obdobia 
a kampane proti nám. Všetky témy, 
ktoré v meste sú, sa dajú použiť aj zne-
užiť a autobusové nástupište je jedna 
z nich,“  zdôraznil  na  úvod  primátor. 
Podľa  jeho ďalších slov bola  tlačovka 
zvolaná  nie  preto,  aby  sa  mesto  brá-
nilo, ale aby poskytlo verejnosti svoje 
vysvetlenie.  „Už v roku 1985 vznikla 
myšlienka vybudovania jedného veľké-
ho komplexu, ktorý by slúžil ako cen-
trum dopravy. Tento projekt zastavila 
revolúcia a nepodarilo sa ho zre-
alizovať. Mesto Michalovce pre-
dalo časť pozemku SAD s tým, že 
táto inštitúcia bude investorom 
ďalšej dostavby. Presunutie au-
tobusovej stanice nebola len naša 
iniciatíva, prakticky všetky vede-
nia mesta, ktoré sa tu vystriedali, 
hovorili o tom, že jej umiestnenie 
na Kostolnom námestí je iba nú-
dzovým. To síce plnilo svoj účel, 
no nebolo najvhodnejším rieše-
ním, keďže tam napríklad chý-
bali sociálne zariadenia, reštaurácia 
a neslúžilo ani ako čakáreň, v ktorej sa 
dalo skryť pred nepriaznivým počasím. 
Všetko toto sa na Kostolnom námestí 
nedarilo zrealizovať vzhľadom na to, 
že mesto nebolo vlastníkom okolitých 
pozemkov. To bolo vnímané vždy ako 
problém, ktorý treba riešiť,“  podot-
kol  prvý  muž  mesta.  To,  že  spojenie 
vlakovej  a autobusovej  stanice  nie  je 
problém iba Michaloviec, ale aj ďalších 
miest uviedol Viliam Zahorčák v ďal-
ších  slovách.  „O tejto alternatíve sme 
rokovali na Košickom samosprávnom 
kraji. Podobný problém teraz nastal 
napríklad aj v Moldave nad Bodovou, 
či Trebišove. Práve v týchto mestách 
vznikla rovnaká myšlienka vytvorenia 
terminálu integrovanej dopravy. Čo je 
terminál integrovanej dopravy? Je to 
miesto, v ktorom je sústredená doprava, 

autobusová či už diaľková, prímestská 
alebo mestská, alebo železničná. Je to 
uzol, ktorý slúži na to, aby ľudia mohli 
na jednom mieste čakať v bezpečí pred 
chladom či nepriaznivým počasím na 
svoj spoj. Keď sme posudzovali, ktoré 
miesto by bolo najvhodnejšie, jedno-
značne nám vyšlo, že by to malo byť 
pri železničnej stanici. S tým, že sa ne-
budú budovať nové čakacie priestory, 
ale iba priestory pre nástup a výstup. 
Myšlienka terminálu integrovanej do-
pravy je dobrou a v budúcnosti by sa 
mala realizovať vo všetkých vyspelých 
mestách. Ak si niekto myslel, že nová 
autobusová stanica bude nejakým no-

vým objektom so všetkým komfortom, 
o tom sa ani neuvažovalo. Túto úlohu 
má plniť a plní objekt železničnej stani-
ce,“ uzavrel svoje stanovisko primátor 
Michaloviec Viliam Zahorčák. 

Svoje stanovisko k tomuto problé-
mu vyjadril aj architekt výstavby au-
tobusovej stanice Ing. Radoslav Har-
buľák. „Všetko súviselo aj s kapacitný-
mi priestormi. Na úvod bolo potrebné 
vysporiadať sa s územným členením, 
keďže bolo nutné projekt realizovať iba 
na pozemku mesta. Rozhodli sme sa 
pre ľavú stranu železničnej stanice. To 
územie má svoju rozlohu a určite ne-
bolo jednoduché všetko tam dostať. Pri 
rôznych návrhoch nám vyšlo práve to, 
čo je postavené teraz, ako najoptimál-
nejšie riešenie. Chcem zdôrazniť, že tá-
to stanica slúži iba na nástup a výstup 
k autobusu. Nerobili sme k nej vý-

pravnú budovu. Rozdiel medzi touto 
autobusovou stanicou a na Kostolnom 
námestí je v tom, že stará slúžila aj ako 
čakáreň. Túto funkciu nové nástupište 
nemá. Čakáreň je vo výpravnej budove 
železničnej stanice. Aj preto je tam ob-
medzený počet lavičiek. Verím, že veľa 
ľudí sa časom s touto myšlienkou sto-
tožní a hlavne chcem ešte raz zdôraz-
niť, že to nie je čakáreň,“ poznamenal 
k aktuálnemu  problému  projektant 
Radoslav Harbuľák.

Na  otázku  predraženia  stavby  au-
tobusového  nástupišťa  odpovedal 
spolumajiteľ  firmy,  Scorp  s.r.o.  Ing. 
Ján  Sabol.  „Cena stavby bola 600 000 

eur. V nej je však zahrnutá aj 
DPH. Išlo o štrnásť stavebných 
objektov, čiže kto si myslí, že iba 
prístrešok stál túto cenu, veľmi 
sa mýli. Musím povedať, že do 
stavby tohto projektu sa chcelo 
zapojiť viacero subjektov. Uspeli 
sme s najlacnejšou ponukou. Ani 
jeden z ostatných subjektov to 
nechcel urobiť za takúto sumu, 
ako my,“ uviedol Ján Sabol, kto-
rý následne dodal. „Stáva sa, že 
vyhrajú firmy až z tretieho mies-

ta, keďže tie pred nimi boli vylúčené pre 
nízku cenu. To nebol náš prípad. Naša 
cena bola najnižšia a aj preto sme vo 
verejnej súťaži uspeli.“  Na jeho  slová 
zareagovala  aj  referentka  investičnej 
výstavby MsÚ Ing. Ružena Heželyová, 
ktorá  vykonávala  na  stavbe  stavebný 
dozor.  „Táto stavba bola rozčlenená 
na štrnásť stavebných objektov. Bola to 
napríklad aj príprava územia, čiže vy-
búranie existujúcich spevnených budov, 
či prístreškov. Práce boli vykonané aj na 
kanalizácii, ďalej bolo potrebné zriadiť 
novú elektrickú prípojku pre osvetlenie 
nástupísk. Vykonané boli aj ďalšie po-
trebné stavebné úpravy, nebolo to teda 
len o samotných prístreškoch,“ uzavrela 
Ružena Heželyová. 

Celú  tlačovú  konferenciu  si  mô-
žete  pozrieť  v TV  Mistral  aj  na  web 
stránke www.michalovce.sk.
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V jeden 
večer tri 

podujatia

Prvé  z nich  sa  začínalo  už  o sedem-
nástej  hodine  vo  veľkej  sále  mestského 
kultúrneho  strediska  a plná  sála  veštila 
vysokú  kvalitu.  Svoje  premiérové  pred-
stavenie uviedol v repríze folklórny súbor 
Zemplín. V programe pod názvom Láska 
v srdci  nosená  sa  zároveň  poslednýkrát 
predstavili  niektorí  zo  „starších“  členov 
súboru, ktorí už odchádzajú z nášho mes-
ta na štúdiá inde. Bez preháňania môže-
me povedať, že „náš Zemplín“ by sa veru 
nezahanbil  v porovnávaní  s profesionál-
nymi  súbormi.  Veď  dostatočným  dôka-
zom  sú  aj  viacerí  odchovanci  Zemplína, 
ktorí v nich dnes úspešne pôsobia. A ta-
kýmto podmaňujúcim bolo aj to piatkové 
vystúpenie našich folkloristov. 

Druhé nie menej pôsobivé bolo podujatie 
z iného kultúrneho súdka – Swingový klavír 
O.  Krásenského.  Pri  príležitosti  okrúhleho 
jubilea muzikanta telom aj dušou ho uviedlo 
ZOS v priestoroch svojej galérie. Nezabud-
nuteľné, podmanivé, stále živé hity interpre-
toval sám oslávenec so svojou kapelou, ale aj 
známe speváčky G. Kozmová, I. Solianiková 
a  M.  Biačková.  Nostalgiu  a krásno  v duši 
navodili  tóny  známych  piesní  u každého 
prítomného diváka. Patrí sa len poďakovať 
za možnosť zúčastniť sa takejto akcie.

Tretím vskutku zaujímavým podujatím 
piatkového večera boli Špacírky po varu-
šu, tentokrát špeciálne venované len rím-
skokatolíckemu Kostolu narodenia Panny 
Márie.  Pútavé  rozprávanie  historika  M. 
Molnára priamo v chráme bolo umocne-
né  množstvom  sakrálnych  a umeleckých 
predmetov, ktoré sa tam nachádzajú. 

Iveta Palečková

V piatok 12. septembra boli 
v našom meste hneď tri 

zaujímavé podujatia. 

Vážení  priatelia,  milovníci  folklóru, 
vážené  Michaely,  Michalovia,  vážení 
Michalovčania.

Mužská  folklórna  spevácka  skupina 
Hnojňaňe  z  Mihaľovec  vás  v  spoluprá-
ci  s Mestom  Michalovce  pozýva  na  je-
dinečný  koncert  ľudovej  hudby,  spevu 
a tanca.

Terchovskú  muziku,  ktorá  získala 
v decembri 2013 cenu UNESCO a bola 
tak  zaradená  do  Svetového  zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva ľud-
stva vám predstaví Ťažká muzika a Trio 
z chotára,  ktorí  si  túto  cenu  prevzali 
v sídle UNESCO v Paríži. Nás Hnojňa-
nov o to viac  teší, že práve v Terchovej 
už 14  rokov  šírime prekrásne zemplín-
ske piesne.

Keď  pridáme  horehronské  piesne 
v podaní famózneho Jána Ambróza s ľu-
dovou  hudbou  Borievka,  jednu  z naj-
lepších  ženských  speváckych  skupín 
Harčarki  z Pozdišovec  a  už  37  ročných 
Hnojňanov z Mihaľovec, vedzte, vážení 
milovníci  ľudového  umenia,  že  spolu 
s vami  to  bude  nádherný  zemplínsky 
večer. 

Michaely a Michalovia, ktorí sa pre-
ukážu platnou vstupenkou a dokladom 
totožnosti dostanú zdarma CD Hnojňa-
nov podľa výberu. Vstupné je 5 EUR.

Michal Klima

UNESCO 
v Michalovciach

aktua l i ty
ZOOCR oznamuje 

účastníkom turistickej 
súťaže 

KRÁČAJ S RODINOU 
DOLNÝM ZEMPLÍNOM

že žrebovanie sa 
uskutoční 26. septembra 

o 14.00 hod. 
pred budovou 

Mestského úradu – TIK

Divadlo pri fontáne 
vyhlasuje 

KONKURZ 
pre mužov od 20 rokov 

do ochotníckeho 
divadelného súboru

7. októbra o 16.00 hod. 
v sále MsKS

Info: 0905 731 676, 
0903 863 740

Dátum Volebný obvod Miestnosť

22. 9.  I. – Centrum MsKS – malá zasadačka

23. 9. II. – Východ III. ZŠ, Moskovská 5

24. 9. III. – Juh IV. ZŠ, Komenského 1

25. 9. IV. – Západ, Sever II. ZŠ, J. Švermu 6 

26. 9. V. – Stráňany SOŠT, Partizánska 1

29. 9. VI. – Močarianska  Kultúrno-spoločenský dom, bývalá MŠ

30. 9. VI. – Kapušianska SOŠT, Kapušianska 4

1. 10. VI. – Topolianska  TOPO-life, Topolianska 168 

Túto kritiku vnímame 
aj ako súčasť 
predvolebného obdobia 
a kampane proti nám.“
p r i m á t o r
V i l i a m  Z a h o r č á k

Hnojňaňe z Mihaľovec 
Michalom a Michaelám

Počas septembra sa v každom 
zo šiestich obvodov samostatne 
vždy o 17.00 hod. uskutočnia 
zhromaždenia obyvateľov mesta. 
Vo volebnom obvode č. VI. 
osobitne v každej časti.

Hlavným bodom programu bude vy-
hodnotenie  plneniu  Programu  rozvoja 
mesta  na  roky  2011  –  2014  a  diskusia 
občanov a volených predstaviteľov mes-
ta  smerujúca  k  aktuálnym  problémom 
mesta  a jeho  občanov.  Zhromaždení 
sa  zúčastnia  poslanci  zvolení  v jednot-
livých  volebných  obvodoch,  primátor 
mesta, zástupca primátora mesta, pred-

nosta  MsÚ,  zástupca  prednostu  MsÚ, 
hlavná  kontrolórka,  riaditeľka  Služ-
by  mesta  Michalovce,  s.r.o.,  riaditeľka 
MsKS,  riaditeľka  TV  Mistral,  riaditeľ 
TaZS  Michalovce,  riaditeľ  Domspráv, 
s.r.o.  Michalovce  ako  správca  bytového 
fondu mesta alebo ním poverený kona-
teľ  spoločnosti,  náčelník  Mestskej  polí-
cie  Michalovce,  pracovníci  MsÚ  podľa 
určenia primátorom mesta a zapisovateľ 
volebného obvodu.

Zároveň  budú  prizvaní  aj  zástupcovia 
OSBD Michalovce, Východoslovenskej vo-
dárenskej spoločnosti, a.s. Michalovce, pre-
vádzkovateľ  MAD,  zástupca  KSK  –  odbor 
dopravy a prevádzkovateľ prímestskej auto-
busovej dopravy – Arriva Michalovce, a.s.

Verejné zhromaždenia obyvateľov mesta



�

Veľmi známe príslovie, no akosi častejšie naň v poslednom období za-
búdame. Mám na mysli najhorúcejšiu tému posledného obdobia v meste 
Michalovce. Od roku 1998, keď sa vtedajšie vedenie mesta Michalovce 
začalo zaoberať projektom rekonštrukcie centrálnej pešej zóny bolo jasné, 
že projekt bude musieť mať viaceré etapy. Postupne sa realizovali aj so 
všetkými nedostatkami, ktorých náprava bude musieť počkať. Nemôžeme 
sa totiž neustále zaoberať len jedným miestom v meste. Je potrebné udr-
žať tempo rekonštrukcií tak, aby sa mesto rozvíjalo. Možno sa niekomu 
bude zdať, že tempo by malo byť vyššie. No je potrebné si uvedomiť, že na 
tieto rekonštrukcie musia byť aj peniaze. Pritom bez narušenia ostatných 
funkcií a potrieb občanov mesta. Teda po samotnej centrálnej zóne prišli 
na rad bočné uličky. Potom Ulica Štefánikova od pošty po knižnicu spolu 
s Námestím slobody. Ako štvrtá etapa bol vtedy zaradený úsek Kostolného 
námestia. Teda tá, kde je najstaršia oblasť mesta. Prepojenie na Kertu 
je poslednou verziou, ako súčasť renovácie tejto bývalej oddychovej časti 
mesta. Preto v tomto kontexte bolo nutné hľadať riešenie dopravného uzla 
pre autobusovú dopravu. Keďže všade vo svete je takým miestom tzv. uzol 
integrovanej dopravy, je prirodzené, že sme ho nehľadali nikde inde, ako 
tam, kde sa prirodzene žiada. Blízkosť železničnej stanice, mestskej do-
pravy, diaľkovej autobusovej dopravy, prímestskej autobusovej dopravy. 
Nebola to svojvôľa ani vedenia mesta, ani dopravných spoločností, ani 
Košického samosprávneho kraja – toho kto prispieva na túto dopravu. 
Boli to odborníci - konzultanti na moderné trendy dopravných systémov. 
Ich vyhodnotenie konkrétnych podmienok v meste zhodnotilo novú budo-
vu železničnej stanice ako vhodnú aj na autobusovú stanicu. Odporučenie 
bolo: vybudovať v bezprostrednom priestranstve miesto pre zastavovanie 
a nástupište prímestskej autobusovej dopravy. Rozsah bol zadefinovaný. 
Pozemok je mestský. Nasledoval proces výberového konania so zadefino-
vaným rozsahom prác, jednak na preložkách sieti a samotná autobusová 
zastávka. Dnes diskutovanou témou sú vynaložené finančné prostriedky 
a funkčnosť uvedeného diela. Nikto neberie do úvahy objem prác toho, čo 
bolo vynaložené pri prácach na preložkách sietí. Tie totiž nevidno a každý 
už zabudol, ako dlho a v akom rozsahu sa tieto práce vykonávali a s akou 
náročnosťou. Každý porovnáva len samotnú stavbu prístrešku s inými. Je 
to neporovnateľné, lebo na iných stavbách bola iná situácia. Neboli po-
trebné práce v zemi ako u nás. Ďalšie diskutované témy sú ohľadne jej 
funkčnosti. Nie je to alibizmus, ale určite sa každý z vás stretol s pojmom 
autorské dielo a autorské práva pri projekte. Tu malo mesto vo verejnej 
súťaži možnosť vybrať na základe kritérií, ktoré stanovuje zákon o ve-
rejnom obstarávaní. Autor projektu nesie zodpovednosť za projekt a sta-
vebná firma za výstavbu. Jednoducho je to nespochybniteľný fakt. Preto 
hystéria okolo týchto tém je na hlinených nohách. Nikto z vedenia mesta 
nesmel do týchto procesov vstúpiť. Je zrozumiteľné, že takáto veľká zmena 
zaužívaných päťdesiatročných zvyklostí v oblasti dopravy v meste prinesie 
aj problémy. Rozumieme im a trpezlivo sa snažíme doladiť zmenený nový 
poriadok tak, aby sme uspokojili všetky potreby cestujúcej verejnosti.

Vedenie mesta má úprimný záujem na zladení všetkých dopravných 
systémov tak, aby vozili cestujúcich a nie vzduch. Zároveň aby nám prázd-
ne autobusy nezahlcovali cesty v meste a aby nevytvárali dopravné zápchy.

Preto chcem poprosiť aj cestujúcu verejnosť, aby namiesto neplodných 
nadávok adresovali svoje pripomienky na odbor výstavby Ing. Berilovi, re-
ferentovi dopravy. Určite to viac prispeje aj k vašej a aj našej spokojnosti.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Kto nič nerobí, 
nič nepoKazí

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Nové autobusové nástupište

Zostrih aktuálnej tlačovej besedy
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
MFK Zemplín Michalovce – FC Lokomotíva Košice 

denne o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS AJ NA

www.tvmistral.sk, www.michalovce.sk, na faceboku, YouTube a v DVB-T

Oblastný výbor 
Slovenského zväzu 
protifašistických 
bojovníkov v Michalovciach 
a orgány štátnej správy a 
samosprávy sa zodpovedne 
pripravili a dôstojne 
oslávili 70. výročie SNP. 

Zhromaždení  funkcionári, 
občania  a mládež  položili  vence 
vďaky k pamätníkom umučených, 
bojovníkov  –  občanov  a pri  tej-
to  príležitosti  odzneli  slávnostné 
prejavy  k SNP,  k tejto  vlastenec-
ky  a historicky  dôležitej  udalos-
ti.  Týmto  činom  naši  predkovia 
navždy zmenili smerovanie našich 
dejín. Stali sme sa členmi protihit-
lerovskej   koalície s cieľom očistiť 
Slovensko a jeho národ od kléro-
fašistického  posluhovania  nacis-
tickému Nemecku. Naše oslavy 70. 
výročia SNP boli o to dôstojnejšie, 

že  mimo  nás  rodákov  sa  na  nich 
zúčastnila  delegácia  z družob-
nej  organizácie  „Medzinárodné 
ukrajinské združenie – účastníkov 
vojny“  z Užhorodu  a delegácia 
z družobného  okresu  Česká  Lípa 
–  členov  „Český  zväz  bojovníkov 
za slobodu“.

Tieto  delegácie  sa  zúčastnili 
s našou  80-člennou  skupinou    na 
ústredných oslavách v Banskej Bys-
trici.  Cestou  do  Banskej  Bystrice 
sme  si  uctili  padlých  bojovníkov, 
príslušníkov  1.  armádneho  zboru 
v Liptovskom  Mikuláši  –  Nicovô, 
kde sme položili vence. 29. augusta  
sme sa zúčastnili centrálnych osláv 
v Banskej Bystrici a za našu skupinu 
bol  položený  veniec  k pamätníku 
SNP. Naša oblastná organizácia svo-
jou prítomnosťou vzdala česť a úctu 
všetkým, ktorí obetovali svoje živo-
ty  a pomáhali  bojovníkom  a tým 
sme vzdali úctu aj našim 51 žijúcim 
priamym účastníkom odboja.

Ing. Michal Mazúr

Ozdaľ ňikoho ňebalamuci, že Mihaľovce maju daco z nami Mižami. A kec 
našo šveto aj švetom pre Mihaľovčanov, ta me še radovaľi vedno. Pozvaňe 
bulo, žebi me prišľi na prekonaňe rekordu spoločnoho stretnuca Mižov u Mi-
haľovcoch. Bo najvecej Mižov zos minuloho roku me chceľi kuščok poľepšic.

Ta vžal mi ancug i mašľu do karku. Reku, ozdaľ ňebudzem robic ha-
ňbu, kec še tam zejdze teľo naroda. Rekord ňepadnul, bulo nas kuščok 
meňej, jak nas bulo pred rokom. No žebi me še ňepotraciľi a še nas dalo 
ňeľem spočitac, aľe i vidzec, ta me dostaľi po šumnim tričku. Ozdaľ bi še 
u ňim dal bavic i fotbal, kebi me postaviľi jedenastku. I holubki me koš-
tovaľi, co še u tej šumnej chviľi bars udaľi. Češko bulo povedzec, chtori 
najľepši. Pokoštoval každi, chto mal dzeku. Bo šicke buľi prefajne. Češko 
bulo vibrac ten najsmačňejši. I še špivalo. Šicko še radovalo. I še suťažilo 
u vareňu holubkov. Keľo najvecej še da zrobic u určenim čaše. Chto zro-
bi najmenši holubok. Večar še mi aňi domu ňechcelo. No ozdaľ do roka 
dožijeme a zaš šveto Mihaľovčanov i nas Mižov daco šumne poceši. 

 Vaš Mižo z varoša

pobačeňe Miža z varoša

Vyhodnotenie volebného obdobia – III. časť

trValé zlepšoVanie 
sociálnych služieb 
V Meste
n	Pre  seniorov,  rodiny  s deťmi 

a občanov  mesta  ohrozených 
sociálnym  vylúčením  sme  aj 
naďalej  vytvárali  podmienky 
a prijali  také opatrenia, ktoré 
zvýšia  kvalitu  života  týchto 
skupín obyvateľstva mesta.

n	Hlavnou  prioritou  Mesta 
v oblasti poskytovania sociál-
nych  služieb  bol  rozvoj  te-
rénnej opatrovateľskej služby, 
ktorá  je  zameraná  na  pomoc 
prijímateľovi  sociálnej  služby 
v domácom prostredí, hoci je 
pre Mesto finančne najnároč-
nejšie.

n	Mesto  poskytlo  jednorazo-
vý  finančný  príspevok  aj  pre 
prepravnú  službu,  ktorú  za-
bezpečuje  pre  potreby  Mesta 
neverejný poskytovateľ – Za-
riadenie  na  pomoc  ľuďom 
s mentálnym  postihnutím 
(ZPMP)  –  v rokoch  2011 
a 2012  sa  jednalo  o rovnakú 
čiastku 9 400 €. 

n	V rámci  starostlivosti  o zne-
výhodnených  občanov  Mes-

to poskytlo v rokoch 2008 až 
2012  finančný  príspevok  na 
prevádzkové  náklady  útulku 
spravovaného  SČK  (celkový 
počet  lôžok  v útulku  je  14), 
ktorý sa nachádza na Ul. sta-
ničnej.

n	Opatrovateľská  služba,  po-
skytovaná pobytovou formou 
v Zariadení  opatrovateľskej 
služby  (ZOS),  Masarykova 
21,  Michalovce  a v Zariadení 
pre seniorov (ZpS) na Hollé-
ho ulici bola určená pre obča-
nov  mesta,  ktorí  nemôžu  zo 
zdravotných alebo iných váž-
nych  dôvodov  zotrvať  v ich 
prirodzenom prostredí. 

n	Mesto  Michalovce  poskytlo 
pre  svojich  zdravotne  posti-
hnutých  občanov  a seniorov 
s trvalým  pobytom  na  území 
mesta  aj  sociálne  služby  am-
bulantnou formou:

  1.  stravovanie  v jedálni 
–  v budove  malometrážnych 
bytov na Ul. obrancov mieru, 
v troch  školských  stravova-
cích zariadeniach a v novovy-
budovanej  jedálni  v objekte 
ZpS na Hollého ulici,

 6. 9.   účasť na podujatí Michalovce Michalom a Michaelám
 7. 9.   účasť na slávnostnej bohoslužbe  
    v rímskokatolíckom kostole
  8. 9.   porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
  11. 9.   otvorenie olympiády zdravotne postihnutých
  12. 9.   porada primátora
  12. 9.   účasť na vystúpení FS Zemplín
  12. 9.   zastúpenie mesta na koncerte O. Krásenského 
    k životnému jubileu
  12. 9.   účasť na podujatí Špacirki po varošu – venované  
    700. výročiu kostola
  13. 9.   otvorenie podujatia Zemplínsky kapor
  16. 9.   rokovanie mestskej rady
  18. 9.   stretnutie so zástupcami KSK a prepravcov  
    Arriva s.r.o. a MK Trans s.r.o.
  19. 9.   rokovanie so zástupcami ZMOS k integračnej politike
  19. 9.   reprezentácia mesta na Sobranskom jarmoku
  19. 9.   účasť na oslavách 50. výročia Sladovne

aktivity primátora

šVeto nas MižoV

Program rozvoja mesta na roky 2011 – 2014 bol 
schválený na jednom z prvých pracovných rokovaní 
mestského zastupiteľstva ako hlavný programový 
dokument Mestského zastupiteľstva a vedenia mesta 
na volebné obdobie 2011 – 2014. Vzhľadom na blížiace 
sa komunálne voľby vám prinášame vyhodnotenie 
programu rozvoja mesta podľa jednotlivých kapitol 
v skrátenej verzii. Plné znenie vyhodnotenia si môžete 
pozrieť na našej web stránke.

  2.  stredisko  osobnej  hygieny 
–  pranie,  žehlenie  a údržba 
šatstva a bielizne,

  3.  denné  centrá  –  7  klubov 
dôchodcov  –  možnosť  rozví-
jať záujmy a aktivity športové, 
rekreačné, spoločenské.

n	Mesto pripravilo pre seniorov 
projekt  vzdelávania.  Na  jeho 
realizáciu  získalo  nenávratný 
finančný  príspevok  vo  výške 
94 000 €  z fondu  ESF.  V pro-
jekte  bolo  vytvorených  1920 
miest pre všetkých záujemcov 
o vzdelávanie  nad  50  rokov 
v oblastiach:  Práca  s počíta-
čom,  Právne  a ekonomické 
minimum,  Zdravoveda,  Psy-
chológia životnej cesty, Pohy-
bové aktivity - Pilates a Tvori-
vé dielne. 

n	Mesto  sa  snaží  svojim  obča-
nom - seniorom skvalitniť ich 
život aj prostredníctvom rôz-
nych  výhod  a služieb,  ktoré 
môžu  využívať  majitelia  tzv. 
Senior  karty,  na  ktorú  majú 
nárok  občania  starší  ako  65 
rokov.

n	V rokoch 2011 až 2012 Mesto 
realizovalo prístavbu a rekon-
štrukciu Zariadenia pre seni-
orov  v  Michalovciach.  Výška 
schváleného  nenávratného 
finančného príspevku na pro-
jekt  financovaný  z Regionál-
neho  operačného  programu 
bola  vo  výške  3 142  096,44 € 
a  výška  spolufinancovania 
Mesta – 165 373,50 €. 

n	Nadstavba a rekonštrukcia tzv. 
malometrážnych bytov. Zatep-
ľovanie  malometrážnych  by-

tov  bolo  realizované  v období 
jún  2010  –  máj  2012,  projekt 
bol  realizovaný  z vlastných 
zdrojov (765 397 €) a podpory 
ŠFRB (638 232 €)

n	Mesto prostredníctvom úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja bý-
vania vo výške 1 662 500,00 € 
a o dotácie z Ministerstva do-
pravy, výstavby a regionálne-
ho  rozvoja  SR  nadobudlo 60 
nájomných  bytov  v  novopo-
stavenom  bytovom  dome  na 
Ulici okružnej. 

n	Školy  a  školské  zariadenia 
majú  bezbariérové  vstupy  do 
budov,  ktoré  postupne  upra-
vujú  podľa  stanovených  no-
riem aj esteticky.

n	Všetky  chodníky,  ktorých 
rekonštrukcia  sa  realizovala 
v rámci revitalizácie sídlisko-
vých  plôch  a stavebných  úp-
rav  miestnych  komunikácií 
a chodníkov,  majú  bezbarié-
rovú úpravu. 

n	V Zariadení  pre  seniorov  na 
Hollého  ulici  sa  z externých 
zdrojov  vytvorilo  7  bezbari-
érových  bytových  jednotiek 
a z vlastných zdrojov mesta sa 
uskutočnila bezbariérová úp-
rava 12 bytových jednotiek na 
8.  poschodí.  Pôvodná  budo-
va, ako aj prístavba, má vybu-
dované  bezbariérové  vstupy, 
výťahy, čím sa stal celý objekt 
prístupný pre hendikepované 
osoby.  Bezbariérový  prístup 
bol vybudovaný taktiež v ob-
jekte DCS č. 2 – ul. Nad La-
borcom. 

Od Urbana do Michala VIII.
Bánovce  nad  Ondavou  dali 

Slovensku jedného z najvýznam-
nejších predstaviteľov slovenskej 
poézie.  Horov  k nim  prejavoval 
svoj  najvrúcnejší  vzťah  po  celý 
život.  Rodisko  i Michalovce,  ku 
ktorým sa viažu jeho stredoškol-
ské štúdiá (1926 – 1934), urobili 
obdivuhodne  veľa  pre  populari-
záciu literárneho diela Pavla Ho-
rova a jeho osobnosti.

V Michalovciach  otvorili  sú-
ťaž  v umeleckom  prednese  sú-
časnej slovenskej poézie, ktorá sa 
koná  každý  rok.  Na  budove    Čs. 
rozhlasu  v Košiciach,  kde  Horov 
pracoval (1945 – 51) na riadiacich 
postoch, odhalili pamätnú tabuľu 
s bustou. Podobnú odhalili na bý-
valej  meštianskej  škole  v Micha-
lovciach, kde Horov pôsobil (1938 
– 44), a bustu pred budovou gym-
názia  (1982).  Ministerstvo  škol-
stva  SR  udelilo  dvom  michalov-
ským  školám  čestný  názov  Pavla 
Horova: gymnáziu (1982) a ZŠ na 
Ulici kpt. Nálepku (1998) so sprí-

stupnením pamätnej  izby (2001). 
Zásluhou  Matice  slovenskej  bola 
otvorená  expozícia  Literárneho 
múzea  Pavla  Horova  v Bánov-
ciach nad Ondavou (1987).

V rámci Horovovho Zemplína 
sa  konali  v Michalovciach  rôzne 
podujatia, napr. odborný seminár 
o živote a diele P. Horova  (1979), 
prvé stretnutie slovenských a čes-
kých spisovateľov (1980), seminár 
o poézii 70. rokov, vedecká konfe-
rencia  pri  príležitosti  nedožitých 
70.  narodenín  básnika  (1984), 
ktorej  usporiadateľmi  boli  MS, 
SAV, ONV a MsNV Michalovce.

Pri  storočnici  Pavla  Horova 
v jeho rodisku organizovala spo-
mienkovú  slávnosť  pod  názvom 
Ako sa  rodí básnik miestna Re-
formovaná  kresťanská  cirkev. 
Samotné  podujatie  pripravil 
OcÚ s uvedením do života knihy 
Preludy lások a poštovej známky. 
Vďačnosť a úcta rodákovi je nes-
mierna a veľkolepá.

man

Storočnica Pavla Horova

Parlamentné okienko
Vážení Michalovčania, čitate-

lia  dvojtýždenníka  Michalovčan. 
Začiatkom  júla  tohto  roka  som 
sa stal poslancom Národnej rady 
Slovenskej  republiky.  Bol  som 
milo prekvapený, koľko ľudí túto 
skutočnosť  zaevidovalo  a koľko 
ľudí  malo  záujem  o stretnutie. 
Niektorí  sa  chcú  poradiť  ako 
postupovať  pri  riešení  zložitých 
osobných  problémov,  niekto-
rí  hľadajú  pomoc    ako  pohnúť 
s niečím,  čo  už  mesiace  stojí  na 
niektorom úrade. Ale väčšina ob-
čanov je dobre informovaná o ná-
plni práce poslancov parlamentu, 
t.j.,  že  pripomienkujú,  navrhujú 
a hlavne  schvaľujú  zákony  alebo 
iné  dôležité  dokumenty.  Preto 
prišli  s konkrétnymi  nápadmi 
a podnetmi  ako  zlepšiť  niektoré 
zaužívané  postupy.  A naopak  ja 
sám som vyhľadával ľudí, ktorí by 
boli  schopní  a ochotní  pomôcť 
pri  formovaní  nového  stavebné-
ho zákona, ktorý má nahradiť už 
mnohokrát novelizovaný súčasný 
stavebný zákon č. 50 z roku 1976 
a Zákon  o využívaní  eurofondov 
v rokoch 2014 až 2020.

Táto  skutočnosť  ma  priviedla 
k myšlienke  podeliť  sa  s poznat-
kami  z Národnej  rady  t.j.  parla-
mentu  s čitateľmi  Michalovčana 

a rozšíriť  tak  informačný  záber 
dvojtýždenníka. Na druhej strane 
sa tak môže vytvoriť dialóg medzi 
poslancom a občanmi, ktorí prídu 
s podnetmi alebo konštruktívnou 
kritikou. Obidve formy sú vítané.

O tom, že činnosť parlamentu 
má dopad na ľudí, či už ako obča-
nov alebo ako živnostníkov resp. 
podnikateľov  je  dávno  známe. 
Veď  len  napríklad  prebiehajúca 
37.  schôdza  Národnej  rady  Slo-
venskej  republiky má na progra-
me deväťdesiat bodov. Lepšie po-
vedané  mala  osemdesiat  bodov. 
Pri  schvaľovaní  programu  väčši-
na poslancov desať navrhovaných 
bodov  z rokovania  vyradila.  Dá 
sa  sa  to  hodnotiť  všelijako,  ale 
jedno je isté. Minimálne je takýto 
postup  nekolegiálny.  Preto  hod-
notím  minulotýždňový  podpis 
Dohody  o predvolebnej  a povo-
lebnej  spolupráci  v rokoch  2014 
– 2018 medzi stranami Smer – SD 
a KDH  na  úrovni  mesta  Micha-
lovce za dobrý. Obidva najsilnej-
šie subjekty si ponechávajú svoju 
politickú identitu, ale pri ďalšom 
rozvoji  mesta  chcú  postupovať 
spoločne.  Verím,  že  porozume-
nie a  ochota spolupracovať nájdu 
odozvu u občanov mesta. 

 Ing. Jozef Bobík

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Oslavy 70. výročia SNP
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dva týždne v kultúre

VítaMe MedzI NaMI NašIch NajMeNších...

Ondrej Paľo
Matúš Hlubinák
Zina Plutková

Nikoleta Kandrová
Natália Kmecová

Michalovčan informuje

dO StaVU MaNželSkéhO VStúPIlI...

Olympiáda zdravotne 
postihnutých
základná organizácia 
Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých 
v Michalovciach 
usporiadala 
11. septembra už tretiu 
olympiádu zdravotne 
postihnutých.

Tento deň nie je náhoda. Aj 1. 
a 2. olympiáda sa konala v rovna-
kých dňoch. Pred 13. rokmi padli 
dvojičky  v USA  a výbor  usúdil, 
že  takto  by  bolo  vhodné  uctiť  si 
pamiatku  tých  nevinných,  ktorí 
umreli alebo boli zmrzačení.

Olympiáda sa konala na 5. ZŠ 
na  Školskej  ulici.  Predseda  ZO 
SZZP  v Michalovciach  a orga-
nizátor  Jaroslav    Koščo  otvoril 
toto  športové  podujatie,  na  kto-
rom  privítal  primátora  mesta  V. 
Zahorčáka  a ďalších  hostí.  Po 
krátkych  príhovoroch  sa  začalo 
súťažiť.  Pretekalo  35  súťažiacich 
v piatich  disciplínach.  Družstvá 
boli zložené z členov DSS Anima 
Michalovce, Denné centrá č. 1, č. 
2 a č. 3 Michalovce, Klubovanka, 
Stráňanka a výbor ZO SZZP Mi-
chalovce. Za dosiahnuté výkony 

boli  odovzdané  zlaté,  strieborné 
a bronzové  medaily  a diplomy.  
Družstvá  ako  celok  dostali  po-
hár.

Z jednotlivcov  boli  najlep-
ší:  v streľbe zo vzduchovky:  Jo-
zef  Hajtmánek  z DC  3,  Magda 
Roháčová  zo  Stráňanky,  beh na 
krátku trať:  František  Petriľak 
z Klubovanky,  Jolana  Hrabov-
ská  z výboru  ZO  SZZP,  chôdza: 
Jaroslav  Jenčík  DC  2,  Gerard 
Pariľak  DC  1,  Milena  Bubanco-
vá  zo  Stráňanky,  hod na diaľku 
(lopta):  Jozef  Gustáv  Parnický 
DC  2,  Kvetoslava  Gazdová  DC 
3, hod na znížený kôš: František 
Petriľak  z Klubovanky,  Magda 
Roháčová  zo  Stráňanky,  Mária 
Olexová z výboru ZO SZZP.

Ceny  za  predvedené  výkony 
odovzdal Jaroslav Koščo – pred-
seda ZO SZZP v Michalovciach, 
Ján Jasovský – MsÚ Michalovce, 
Jozef Uchaľ – predseda olympij-
ského klubu Michalovce.

Súťaž  bola  spestrená  vystúpe-
ním speváckej skupiny Stráňanka.

Naše poďakovanie patrí všet-
kým,  ktorí  nás  na  tejto  akcii 
sponzorovali.

Jaroslav Koščo

blahoželania
Dňa 18. septembra 2014 sa dožila krásneho 
životného jubilea 
MÁRIA SABOVIKOVÁ
Za všetko jej zo srdca ďakujú a do ďalších rokov 
želajú veľa zdravia, šťastia a lásky 
manžel Miroslav, vnúčatká Miška a Ľuboško, 
dcéry Miriam a Alena s manželmi

Príďte medzi nás...
klub kresťanských 
dôchodcov – dc 7, na Ulici 
Pri sýpke – je tu pre 
všetkých Michalovčanov- 
dôchodcov, ktorí chcú 
spoločensky a duchovne 
trochu pookriať.

Klub  vznikol  v roku  2000, 
teda  zakrátko  si  pripomenieme 
pätnáste výročie založenia.

Priestory  klubu  sú  otvore-
né  v pondelok  od  9.00  do  12.00 
a v stredu od 12.00 do 15.00 hod. 
V našej práci je nám veľmi nápo-
mocný  mestský  úrad,  ktorý  pre 
dôchodcov počas roka pripravu-
je  rôzne  akcie,  ktoré  veľmi  radi 
využívame.  Je  to  napr.  projekt 
vzdelávania  seniorov,  športová 
olympiáda a pod.

My  starší  sa  radi  porozprá-
vame  o svojich  radostiach  ale  aj 
starostiach  a držíme  sa  zásady- 
Miluj  blížneho  svojho  ako  seba 
samého.

Turistiku  máme  zameranú 
hlavne duchovne, či sú to autobu-
sové púte do Levoče, Litmanovej, 
ale aj do Klokočova. Jednodenné 
zájazdy organizujeme na kúpanie 

do Maďarska. Tiež zabezpečuje-
me relaxačné týždenné pobytové 
zájazdy, niekedy aj so štátnou do-
táciou do Vysokých Tatier, Pod-
hájskej,  Krpáčovej.  Samozrejmá 
je  aj  turistika  do  blízkeho  oko-
lia- hrady Brekov, Vinné, Morské 
oko, Sninský kameň, ale aj Krížo-
vé cesty v Remetských Hámroch 
a Kaluži. Tiež navštevujeme rôz-
ne divadelné predstavenia v Ko-
šiciach a v Prešove.

V klube sa modlíme za naše ro-
diny,  deti,  príbuzných,  kňazov,  za 
zdravie nás seniorov. Sme zapoje-
ní  v Slovenskom  misijnom  hnutí. 
Pre  misie  zbierame  v rámci  Cha-
rity  rôzne veci – známky,  šatstvo, 
a pod. Pamätáme na jubileá našich 
členov.  Spolupracujeme  s mater-
skou  školou  a  deti  nás  obvykle 
navštívia  a potešia  svojím  vystú-
pením  v Deň  matiek,  Deň  otcov 
a tiež v Mesiaci úcty k starším.

V zimnom období využívame 
priestory  klubu  na  premietanie 
video-filmov s duchovnou tema-
tikou.

Príďte medzi nás, veď nebeský 
Otec zjednocuje mysle veriacich 
v spoločnom úsilí o dobro.

Ing. Andrej Zummer

Dňa 15. septembra sa dožil krásnych 85 rokov
 MICHAL TURČÍK

Za všetko ďakujú a do ďalších rokov mu želajú 
veľa zdravia, šťastia 

manželka Jolana, dcéry Eva, Alena, 
zať Viliam s Luckou, Viktorom. Ku gratulácii sa 
pripájajú Alžbeta, Iduška, Katarína s rodinami.

Bc. Peter Varga 
a Ing. Aneta Vetrecinová

Jaroslav Burik 
a Helena Sabová
Tomáš Korytko 

a Gabriela Gengeľová
Vladimír Lešňanský 
a Iveta Raškovská

Ing. Tomáš Gomboš 
a MgA. Iveta Muchová

Martin Palovčák 
a Diana Adamčíková

Marek Krajčír 
a Michaela Gulová

Marcel Kovaľ 
a Katarína Nimrichterová

Emil Mirossay 
a Ewelina Malgorzata Luczak

Pavol Gajdoš 
a Mgr. Mária Paľovčíková

Peter Čižmár 
a Mgr. Gabriela Dančíková

Radoslav Orolin 
a Miroslava Dziurová

Ing. Boris Karch 
a Ing. Hanka Tomanová

Marek Borza 
a Nikoleta Vojtovičová

Cestovanie s drobcami
Materské centrum Drobec v letných mesiacoch úspešne zrealizovalo ces-
tovateľskú časť projektu s názvom Drobci cestujú. S finančnou podporou 
z Grantu mesta 2014 mali naši drobci možnosť cestovať rôznymi doprav-
nými prostriedkami. Cestovali sme autobusom, vlakom i detským vláči-
kom, električkou, loďou a boli sme sa pozrieť aj na lietadlá. Všetko sme 
absolvovali v rámci výletov na Alpinku, Zemplínsku šíravu a letisko v Ko-
šiciach. Na výlety nadväzovali tvorivé dielne v herni MC, počas ktorých 
sme s deťmi vyrábali dopravné prostriedky a značky. Na záver projektu 
MC organizuje Športový deň na kolesách spojený s návštevou detského 
dopravného ihriska v Sobranciach. Týmto MC Drobec ďakuje za účasť 
všetkým deťom aj ich rodičom a zároveň za podporu mesta Michalovce. 

Mgr. Adriana Jacečková

Integra jubiluje
V tomto roku si občianske zdru-

ženie Integra pripomína 20. rokov 
svojej existencie. Pri tejto príležitos-
ti  pripravuje  slávnostný  program, 
na ktorý vás srdečne pozýva.

Prvý deň osláv 25. september je 
zameraný na verejnosť a pozostáva 
zo zábavy a súťaží pre deti i dospe-
lých. V čase od 10.00 do 12.00 hod. 
bude prebiehať vo veľkej sále MsKS 
otvorenie, premietanie filmu o du-
ševnom  zdraví,  prezentácia  pre-
ventívneho programu o duševnom 
zdraví  pre  školy,  vystúpenie  ume-
leckej školy. Poobedňajší program v 
čase od 13.00 hod. bude pokračovať 
na tribúne na Námestí oslobodite-

ľov.  Začne  vystúpením  hudobnej 
skupiny,  zúčastniť  sa  môžete  súťa-
že  pre  deti,  tvorivých  dielní,  pre-
zentácii  aktivít  Integry,  vystúpenie 
Divadla pri fontáne a i. Druhý deň 
našich osláv 26. septembra bude ve-
novaný odbornej konferencii o du-
ševnom zdraví. Účasť na konferen-
cii nám potvrdila aj dobrovoľníčka 
z  Amerických  mierových  zborov 
Charlene Reiss, ktorá u nás pôsobi-
la v rokoch 2001 – 2002 a bola pre 
nás veľkým prínosom. Konferencia 
je určená širokej verejnosti. Viac in-
formácií na www.integradz.sk.

MUDr. Pětr Nawka,  
Ing. Jana Hurová, PhD.

Fotografiou úspešnej 
kuchárky sa vraciame k súťaži 
v zakrúcaní holúbkov. Radi by 
sme vám predstavili víťazku 
Bertu Lukáčovú, ktorá túto 
súťaž vyhrala. Za tri minúty 
stihla urobiť až 24 holúbkov. 
Podarilo sa je zakrútiť aj 
najmenší, len 28-milimetrový 
kúsok. Zapísala sa ním aj do 
Knihy slovenských rekordov. 
Gratulujeme.

Biblická sedmička
Rímskokatolícka farnosť Narode-
nia Panny Márie v našom meste v 
roku Sedembolestnej Panny Má-
rie a 700. výročia svojho chrámu 
pripravila  7.  septembra  s  veľkou 
úctou a hodnotným programom 
odpustovú slávnosť. K oslave pri-
zvali všetkých ľudí dobrej vôle.
Na  úvod  bola  ponúknutá  du-
chovná  obnova.  Celý  týždeň  pri 
večerných svätých omšiach kňazi 
–  rodáci  z  Michaloviec  pripra-

vovali  veriacich  na  blížiacu  sa 
slávnostnú  udalosť.  V  nedeľu  sa 
konala slávnostná svätá omša ce-
lebrovaná J. E. Mons. Bernardom 
Boberom  a vzácnym  zahranič-
ným hosťom, Čestným občanom 
mesta  Michalovce  Miroslavom 
Adamom,  dominikánom.  Osláv 
sa zúčastnil aj primátor mesta Vi-
liam Zahorčák s manželkou a po-
slanci mestského zastupiteľstva.

Ľudmila Poláková     

Mestské kultúrne stredisko
HNOJňANE MICHALOM A MICHAELÁM
27. 9. o 18.00 hod., Veľká sála MsKS
V hudobnom programe vystúpia: Hnojňaňe z Mihaľovec 
a Harčarki z Pozdišovec, Ťažká muzika a Trio z chotára 
z Terchovej a Ján Ambróz a ľudová hudba Borievka

KANDRÁČOVCI – 10 ROKOV S VAMI
28. 9. o 19.00 hod., Mestská športová hala
V programe vystúpia: Monika Kandráčová, Anka Poráčová, Ve-
ronika Rabadová Šoltýsová, Tereza Mandzáková, Orchester Jula 
Selčana, Zbor sv. Cecílie

Výstavy
MÁRIA KAČÍRKOVÁ – VÝBER Z TVORBy (maľba) 
do 30. 9., malá galéria MsKS

Hvezdáreň
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia v stredu a v piatok:
19. 9. o 19.30 hod., 24. 9. a 26. 9. o 19.30 hod.

CESTA SLNEČNOU SÚSTAVOU A SÚHVEZDIAMI
tradičné zábavno-náučné podujatie
28. 9., 10.00 – 14.00 hod. v lesoparku Hrádok

Program Kina Centrum
19. 9. piatok o 20.00 hod.

SKÔR NEŽ ZASPÍM
mysteriózny thriller  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €   VB
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

19. – 21. 9. piatok, sobota, nedeľa o 18.00 hod.

ZOSTAň SO MNOU
romantický  2014
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

21. 9. nedeľa o 16.00 hod.

HURÁ DO PRAVEKU! 
animovaná rodinná komédia  2012
Vstupné: 2 €  USA/JUŽNÁ KÓREA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

20. – 21. 9. sobota, nedeľa o 20.00 hod.

LAByRINT: ÚTEK
akčný, sci-fi  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

PROJEKT 100 – 2014   23. 9. utorok o 19.30 hod.

PULP FICTION: HISTORKy Z PODSVETIA
dráma, thriller, krimi  1994
Vstupné: 3 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

24. – 25. 9. streda, štvrtok o 19.30 hod.

MIESTA Premiéra
dráma  2014
Vstupné: 3,50 €   ČR/SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

26. 9. piatok o 18.00 hod.
28. 9. nedeľa o 18.00 hod. 

VŠIVÁCI
dráma 2014
Vstupné: 3,50 €   ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia 

26. – 28. 9. piatok, sobota, nedeľa o 19.45 hod.

EQUALIZER
akčný, thriller, krimi  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

28. 9. nedeľa o 16.00 hod. 

ÚTEK Z PLANÉTy ZEM  3D
animovaná dobrodružná komédia  2014
Vstupné 3D: 5 €   USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

PROJEKT 100 – 2014   30. 9. utorok o 19.3 hod.

NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI  Premiéra
hudobný dokument  2014
Vstupné: 3 €   VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

1. 10. streda o 19.30 hod.

LUCy
akčný, sci-fi  2014
Vstupné: 3 €  FRANCÚZSKO/USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

2. – 5. 10. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 20.00 hod.

ANNABELLE 
horor 2014
Vstupné: 4 €  USA
Neprístupný pre maloletých do 18 rokov  Slovenské titulky
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dva týždne v športe

NaVždy SMe Sa rOzlúčIlI...

spoločenská rubrika

Agnesa Čačková (63)

Anton Šandor (72)

Zuzana Malá (85)

Václav Bober (75)

Helena Kreheľová (78)

Magdaléna Babjáková (78)

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou. 

Tel.: 0907 969 459
n	Predám 3-izbový byt v Michalovciach. Cena dohodou.  

Tel.: 0907 970 595
n	Predám dom v radovej štvrti na IBV v Michalovciach. Cena 

dohodou. Tel.: 0940 703 040
n	Predám 3-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0907 970 595
n	Predám 1-izbový byt v pôvodnom stave na Ulici Masarykovej 

v Michalovciach. Tel.: 0905 473 191
n	Predám poschodový RD s veľkou záhradou na Bielej hore. RK 

nevolať. Cena dohodou. Tel.: 0907 481 514
n	Predám murovanú 3-poschodovú chatu v ZO – Klokočov. 

Chata je po rekonštrukcii. Cena 15 900 €, prípadne dohodou. 
Tel.: 0948 032 666

n	Predám chatu na Zemplínskej šírave – Kamenec. Tel.: 0918 661 424
n	Predám 2,5-izbový byt v Michalovciach – Stráňany. Tel.: 0907 618 968
n	Predám stavebný pozemok v zastavanej časti obce Závadka. 

Inžinierske siete sú v dosahu. Výmera pozemku je 2 874 m2, 
rozmer 16,5 m x 180 m. Cena 17 900 €. Tel.: 0908 333 821

n	Predám priestranný dom v Michalovciach, vhodný 
na profesionálne rodičovstvo, pestúnstvo, ale aj na podnikateľské 
účely. Dvojpodlažie, ovocná záhrada, dva samostatné vstupy, 
zeleninová záhradka, skleník, garáž. Za domom oddychová 
terasa s ihličnanmi. Tel.: 0907 935 042, tel.: 0905 645 880

n	Predám chatu – Zemplínska šírava – Medvedia hora, blízko 
Thermalpark. Vhodná na podnikanie, aj ako penzión. Mestská 
kanalizácia, elektrická energia, plyn. Príjazdová cesta – asfalt. 
Vnútorný kozub. Oddychová terasa s vyhliadkou na lesík, 
tiež vonkajší kozub. Z balkóna výhľad na Zemplínsku šíravu. 
Okolie aj ihličnany. Tel.: 0905 645 880, tel.: 0907 935 042

n	Obchodné priestory na prenájom – 50 m2 v centre mesta 
Michalovce. Tel.: 0918 360 300

n	Predám alebo prepožičiam pozemok na reklamné tabule pri 
hlavnom cestnom ťahu. Tel.: 0905 837 436

rôzne
n	Staršia pani hľadá malú izbu do prenájmu za prijateľnú cenu, 

môže vypomôcť staršej osobe v domácnosti. Tel.: 0918 785 104
n	Predám obkladačky 20-x 25 cm svetlomodré, 16 m2, vaňu 

plechovú smaltovanú bielu so sifónom. Tel.: 0911 236 612
n	Predám 4 ks zimné pneumatiky DEBICA, rozmer 175/65/R14 

na plechových diskoch. Cena dohodou. Tel.: 0903 329 669
n	Predajňa „KVETY“ na Ulici A. Kmeťa 5, Michalovce vás 

pozýva do znovu otvorených priestorov. Tel.: 0944 978 879
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	INKATHERM ponúka na predaj vo VOC: gamatky, radiátory, 

súdky na kapustu. Tel.: 056 6420965
n	BABY SHOP Michalovce ponúka detské oblečenie zo 100 % 

bavlny pre deti od 0 – 6 rokov, značky Primark, George, 
Matalan a Peacocks. Vstup cez galantériu Žák, Námestie 
osloboditeľov 66. Tel.: 0910 393 763

malý oznamovateľ

22. ročník michalovskej hodinovky vyhral šiestykrát za sebou Malyy 
Anatolyy (na fotografii) vo veku 40 rokov z dielu Malyy Team PSK 
Transkarpatl, keď zabehol 16 750 m. Najmladším účastníkom v dote-
rajšej histórii Michalovskej hodinovky sa stal 13-ročný Filip Rusnák 
z 1. AK Humenné zabehol 11 480 m. Najstarší 72-ročný účastník An-
drej Baran z MŠK Vranov nad Topľou zabehol 10 048 m.

spomienka
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc 
všetkých, čo si rád mal. Za všetky Tvoje trápenia 
a bolesti, nech Ti dá Pán Boh večnej milosti.
Dňa 13. septembra sme si pripomenuli smutné 
1. výročie úmrtia 
JÁNA VAJANSKÉHO
spomína manželka a deti s rodinami

športové hry 
Aj  tento  rok  sa  už  XI.  ročník 

športových  hier  konal  v  areáli 
Penziónu Anima na Zemplínskej 
šírave.  Zašportovať  si  prišli  tiež 
členovia SZZP ZO Lúč s predsed-
níčkou  Magdou  Varkondovou. 
Príjemným  prekvapením  bola 
návšteva  prezidentky  Asociácie 
nepočujúcich  Slovenska  Anny 
Bartalovej, ktorá prišla so svojou 
delegáciou  z  Bratislavy.  Trocha 
sme si zašportovali, porozprávali 

sa o ďalších aktivitách a zakonče-
nie  patrilo  plavbe  jachtou  Jacht-
klubu  Šírava  po  našom  zem-
plínskom  mori.  Najúspešnejšími 
športovcami  boli  Marta  Tobia-
šová, Ľuboslav Bednarz a za deti 
Kristínka Vargová. Chceli by sme 
vyjadriť  poďakovanie  za  krásne 
ceny sponzorom. 

Už  teraz  sa  tešíme  na  ďalší 
ročník.

Valéria Mitrová 

Máme vicemajstra

Na  WAKO  Majstrovstvách 
sveta  juniorov  a kadetov  v kick-
boxe  2014  v talianskom  Rimini, 
ktoré sa konali od 7. do 13. sep-
tembra  štartovala  aj  slovenská 
20-členná reprezentačná výprava 
športovcov.  Medzi  nimi  aj  člen 
nášho  Športového  Kickbox  klu-
bu Michalovce, Juraj GAVALA. 

Podujatie  sa  konalo  za  účasti 
1998 štartujúcich zo 65 krajín sveta. 

Počas  niekoľkých  dní  repre-
zentanti  prechádzali  semifinálo-
vými  a finálovými  kolami.  Účasť 

v  semifinále  si  vybojoval  aj  náš 
Juraj Gavala v kategórii kick  light 
– 84 kg. Výhrou v tomto zápase si 
zabezpečil finále, na ktoré nastúpil 
v posledný deň turnaja proti Polia-
kovi Robertovi Wrofskemu. Zápas 
od  začiatku    viedol  Poliak  veľmi 
tvrdým kontaktom, čo však ostalo 
zo strany rozhodcov nepotrestané. 
Juraj  po  tvrdých  útokoch  zostal 
otrasený  a  Poliakovi  nabiehalo 
skóre,  ktoré  udržal  až  do  konca. 
Juraj Gavala napokon získal strieb-
ro a titul VICEMAJSTRA SVETA.

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK POPRAD
27. 9., 17.30 hod., DOXXbet liga muži – 10. kolo

MFK ZEMPLÍN „B“ – FK STARÝ SMOKOVEC
21. 9., 10.30 hod., Región Východ III. liga – 9. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415

MFK ZEMPLÍN – RUŽOMBEROK 
20. 9., 11.00 a 13.00 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 7. kolo

MFK ZEMPLÍN – TRENČÍN 
27. 9., 11.00 a 13.00 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 8. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK KOŠICE
28. 9., 9.00 a 10.30 hod., Dôvera I. LMŽ U 13, U 12 – 8. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK KOŠICE
21. 9., 10.00 a 12.00 hod., Dôvera I. LSŽ U 15, U 14 – 7. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK LAFC LUČENEC
20. 9., 15.00 hod., II. liga žien Východ – 4. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
28. 9., 10.30 hod., I. liga Východ žiačky – 5. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401

AFK TOPOľANy – OFK RAKOVEC NAD ONDAVOU 
28. 9., 15.00 hod., VII. liga Západ-muži – 6. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

TJ SOKOL MOČARANy – TJ POKROK KRÁSNOVCE
28. 9., 15.00 hod., VI. liga mužov – 8. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – SOKOL PÍSEK
27. 9., 17.30 hod., WHIL žien – 2. kolo

HK IUVENTA JUN. – INTER BA
21. 9., 15.00 hod., I. liga žien – 1. kolo

HK IUVENTA – TATRAN STUPAVA
21. 9., 13.00 hod., I. LM/MD – 1. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

ľadový hokej
HK DUKLA – MŠHK PRIEVIDZA
24. 9., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 5. kolo

HK DUKLA – HK POVAŽSKÁ BySTRICA
1. 10., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 7. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

HK MLÁDEŽ – MISKOLC JJSE (HUN)
27. 9., 14.00 hod., I. liga juniori – 7. kolo

HK MLÁDEŽ – MISKOLC JJSE (HUN)
28. 9., 10.30 hod., I. liga juniori – 8. kolo

HK MLÁDEŽ – ŠHK 37 PIEŠŤANy
20. 9., 14.00 hod., I. liga dorast – 5. kolo

HK MLÁDEŽ – HK TRNAVA 
21. 9., 10.30 hod., I. liga dorast – 6. kolo

HK MLÁDEŽ – PHK PREŠOV
27. 9., 9.00 – 11.30 hod., Orange I. LSŽ ŠHT 8. – 9. ročník – 4. kolo

HK MLÁDEŽ –HK ŠKP POPRAD 
20. 9., 9.00 – 11.30 hod.
Poštová banka I. LMŽ ŠHT 6. – 7. ročník – 3. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Stolný tenis
ZÁVEREČNÝ TURNAJ OPEN LIgy 
20. 9., 8.00 hod., muži, žiaci (MI, Sobrance)
Info: Ing. Milan Paulína, tel.: 0917 056 922

Tenis
TENISOVÝ TURNAJ – ŠTVORHRA 
20. 9., 8.00 hod., Info: R. Sninský, tel.: 0911 635 487
SZŠ – Enel   20. 9., 17.00 hod.
R+R LF – Sobrance   20. 9., 17.00 hod.
Michalovská mestská tenisová liga 2014, 14. kolo 
Info: V. Činčár, tel.: 0903 381 462

Turistika
SUCHOU NOHOU PO LABORCI 
20. 9., 8.00 hod., 33. ročník

VINOBRANIE
27. 9., 8.00 hod., Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

VINIANSKy HRAD
20. 9., 8.00 hod., 

EURóPSKy DEň TURISTIKy EWV
21. 9., 6.00 hod., Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

tatranský okruh 
45. ročník tatranského 
okruhu vodákov, ktorý 
pravidelne organizujú 
vodáci z košíc a Prešova, 
tohto roku zorganizovali 
vodáci z Prvého 
michalovského kSt. 

Tí, ktorí sa nezľakli daždivého 
počasia, v stredu 27. 8. a vo štvrtok 
28. augusta poobede sa zišli nalo-
žili  lode, batožinu  a na  dvoch  au-
tách vyrazili do Dolného Kubína, 
neoľutovali.  Celkom  k  11  vodá-
kom  z východu  sa v kempe  Tília 
Gäceľ  pridali  ďalšie  3  vodáčky  zo 
Zvolena. Účasť bola medzinárodná 
z krajín: Thajsko, USA, Holandsko 
a samozrejme najviac Slovensko. 

1.  deň  splav  Oravy  –  v piatok 
30. augusta sa vodáci vyviezli au-
tami  do  Nižnej  30  km  hore  prú-
dom  Oravy, kde  nasadli  do  lodí 
a za  slnečného počasia  splavovali 

rieku Orava cez Podbiel, Dlhá nad 
Oravou  –  prístav  pltníkov.  Pre-
stávku na obed si urobili na Orav-
skom Podzámku a už dosť unave-
ní pokračovali cez Dolný Kubín až 
do kempu Tília Gäceľ, kde dorazi-
li podvečer. Celková dĺžka trate 35 
km, obtiažnosť WW I.

2. deň – presun autami do Čer-
veného Kláštora na poľskú stranu 
– Sromowce Nizne, kde sme mali 
zabezpečené  ubytovanie.  Po  vý-
datnom obede na slovenskej stra-
ne sme si pre zmenu urobili pešiu 
túru na Tri koruny 982 m n.m.

3.  deň  splav  Dunajca  –  naj-
krajšia časť celého okruhu nášho 
splavovania. Rieka preteká v ná-
rodnom parku Pieniny hlbokým 
kaňonom. Krásne pereje,  trošku 
vzrušenia  pri  Jánošíkovom  sko-
ku. Dĺžka splavu 17 km. 

Tí, ktorí  tohto roku zaváhali, 
môžu ľutovať, že neboli na  tomto 
vydarenom výlete.                   om

Biela pastelka
V stredu  24.  septembra  sa  ulice 
viac než 200 miest a obcí zaplnia 
dobrovoľníkmi,  ktorí  budú  do 
pokladničiek zbierať príspevky od 
podporovateľov zbierky Biela pas-
telka.  Organizuje  ju  každoročne 
už od roku 2012 Únia nevidiacich 
a slabozrakých  Slovenska.  Vďaka 
jej  výťažku  môžeme  nevidiacim 
a slabozrakým  klientom  posky-

tovať  bezplatne  sociálne  služby 
a poradenstvo  a pomôcť  im  tak 
vrátiť sa do bežného života.
Biela  pastelka  je  nezávislými 
odborníkmi  z tretieho  sektora 
hodnotená ako  jedna z najdôve-
ryhodnejších  a najlepšie  organi-
zovaných  verejných  zbierok  na 
Slovensku. Hodnotenie je zverej-
nené na www.verejnezbierky.sk


