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KULTÚRNE LETO
V MICHALOVCIACH...

Leto je pre pracovníkov Mestského kultúrneho strediska Michalovce
časom, kedy ponúkajú nielen domácim obyvateľom ale aj návštevníkom
Michaloviec pestrú paletu podujatí: operný spev, opereta, vystúpenie
domácich hudobných skupín a spevákov, koncerty vážnej hudby, v plnom
prúde je príprava zemplínskeho jarmoku, Zemplínskych slávností,
nechýbajú Špacirki po varošu, kino Centrum ponúka pre malých i veľkých
filmy v 3D kvalite.
Poviete si, je to málo alebo je
to veľa? Jedno je však isté, všetky
tieto podujatia mestské kultúrne
stredisko ponúka bez vyberania
vstupného. Kultúrne leto sme
začali už v júni vystúpením sólistu opery v Bratislave I. Kucera
a hudobnej skupiny Emotion
group. Ďalší nedeľný koncert prilákal množstvo ľudí, s vlastnou
tvorbou sa predstavil domáci interpret Paľo Naď a hudobná formácia Acoustik session. Nakoľko
v Michalovciach vzniklo veľa speváckych skupín, na Rade seniorov
a v jednotlivých kluboch im bola
ponúknutá možnosť prezentovať
svoje umenie na promenádnych
koncertoch. Túto príležitosť zatiaľ
využila spevácka skupina Klubovanka, ktorá sa predstaví 22. júla
o 18.00 hod na tribúne pri MsÚ.
Promenádne koncerty budú pokračovať aj v auguste komickým
divadelným a hudobným pouličným predstavením the Family
Bandwagon v podaní mestského
divadla Actores z Rožňavy a slávne časy Beatles si pripomenieme
prostredníctvom hudobnej skupiny Návrat z Vranova.
Nové netradičné poznávanie
Michaloviec nazvané Špacirki

po varošu nám domácim ale aj
návštevníkom mesta netradične
predstavia odborní lektori Zemplínskeho múzea. Špacirki majú
veľký a malý okruh a sú príjemným spestrením letných dní. (13.
7., 10. 8., 24. 8. 2012). Z ulíc mesta
a tribúny sa VI. ročníkom organových koncertov Michalovsky organ prenesieme do kostolov. Prvý
koncert svetoznámeho zboru sv.
Efréma z Budapešti zaznie 26. júla
o 16. hodine v Bazilike Minor.
V rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie sa 9. augusta
o 19. hodine predstaví rakúsky interpret Michael Koller, 23. augusta
taliansky interpret Massimo Nosseti a 6. septembra David di Fiore
z USA. Organové koncerty majú
v našom meste už svojich stálych
priaznivcov a nás organizátorov
teší, že ich stále pribúda.
Vyvrcholením leta však určite
bude 43. ročník zemplínskeho jarmoku a 53. ročník zemplínskych
slávností, ktoré sa budú konať
v dňoch 17. až 19. augusta. Jarmočný program je dramaturgicky
spracovaný tak, aby zaujal od tých
najmenších až po tých najstarších.
Nebude chýbať detské divadlo Cililing z Prešova, Mihaľovski ne-

Ekumenická slávnosť
Cyrila a Metoda
Aj v tomto roku sme ekumenickým spôsobom
slávili príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda
na naše územie. Vo štvrtok 5. júla sa spojili
jednotlivé cirkvi v našom meste, aby spoločne
vzdali hold veľkej dejinnej udalosti.
Božie riadenie cesty a diela Cyrila a Metoda v kázaní pripomenul
kazateľ Cirkvi bratskej Bohdan
Roháček. Na Božiu slávu spievala
kresťanská hudobná skupina z tejto
cirkvi. Brat kazateľ vyzdvihol stretnutie Ježiša so ženou pri studni.
Božie slovo je tak i dnes živou vodou. K zúčastneným sa už tradične
prihovoril aj primátor Michaloviec
Viliam Záhorčák. Zdôraznil, že misia Cyrila a Metoda priniesla rast do
mnohých oblastí života. Pozdvihla
takmer každú ľudskú činnosť, k čomu zásadne prispel nový liturgický
jazyk. Prítomní duchovní sa spoločne modlili za jednotu a pokoj
v cirkvi a vo svete. Po ekumenickej
slávnosti prijal duchovných pri-

mátor mesta a zástupca primátora
v priestoroch mestského úradu,
kde sa hovorilo o dianí v jednotlivých cirkevných spoločenstvách
a aktivitách v zboroch a v meste.
Poďakovanie patrí všetkým
zúčastneným cirkvám, predstaviteľom mesta, mestskému kultúrnemu stredisku za ozvučenie
a prípravu tribúny, mestskej polícii za dohľad nad nerušeným priebehom slávnosti, televízii Mistral
za reportáž a všetkým, ktorí napriek značnej horúčave prišli sláviť
Boha. On koná i cez ľudí, ktorých
posiela. V spoločných modlitbách
znelo: „Pošli nás a my pôjdeme“.
Juraj Gajdošoci,
reformovaný farár

vesti i beťare, detský folklórny súbor OPINCUTA z Moldavska, Pre
každého niečo: SZUŠ Talentum
s programom V tanci, skupina
historického šermu Jago zo Spiša,
Medzinárodný motozraz sveta
motocyklov spojený s prejazdom
mesta, módna show Devenir D.
Adamovej a hudobno - zábavná
show skupiny Ščamba. Nebudú
chýbať výstavy drobnochovateľov,
záhradkárov – Plody Zemplína,
ulička remesiel plná remeselníkov, tvorivá dielňa pre deti, jedna,
v ktorej si vyskúšajú zdobenie
perníkov a v druhej svoju zručnosť na hrnčiarskom kruhu. Nezabudli sme ani na milovníkov
dychovky a ich Echo Zemplína.
Na 53. ročníku Zemplínskych
slávností vystúpi 23 súborov
a vyše 700 účinkujúcich. Okrem
iných aj jubilanti ako Klubovanka,
Soľanka, Zemplínik, Zemplínček,
Zemplín, Hnojňaňe z Mihaľovec,
Ťažká muzika z Terchovej, ĽH
Ďatelinka O. Molotu, a folklórny
súbor Demižón zo Strážnice.
Pracovníci MsKS veria, že ponuka počas kultúrneho leta je zaujímavá a pestrá, ostáva len na vás,
čo si z nej vyberiete.
msks
Vyzdobenou a do posledného miesta zaplnenou veľkou sálou Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach sa 4. júla
opäť ozývali zvuky fanfár. Tieto
slávnostné tóny nikoho z prítomných nenechali na pochybách, že pre diplomy inžinierov
ekonómie prichádza 70 absolventov 2. stupňa denného a externého štúdia Pedagogického
pracoviska Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Michalovciach.

Promócie
ekonómov

Slávnostná promócia bola
dôstojnou bodkou za ich päťročným snažením. Poslednou a najnáročnejšou previerkou znalostí
boli štátne záverečné skúšky,
ktoré sa na pedagogickom pracovisku PHF v Michalovciach
konali začiatkom júna.
21. júna ukončilo štúdium
štátnymi záverečnými skúškami
aj 68 študentov 1. stupňa štúdia.
Niektorí z nich si už svoje miesto v živote našli, iní si ho ešte
len hľadajú a očakávajú, ako sa
im naplnia želania a predstavy.
Tých, ktorí zo školských lavíc
odišli, od septembra nahradia
novoprijatí študenti. Na študijný
program Ekonomika a manažment podniku sa zapísalo celkom 78 študentov. Na 2. stupni
štúdia Finančné riadenie podniku bude v akademickom roku
2012/13 študovať 110 študentov.
M. Barnová

TaZS mesta Michalovce
oznamujú, že

mestské
kúpalisko
bude počas leta otvorené
od 3. júla do 26. augusta

V piatok 13. júla Špacirkami po varošu pokračovala v minulom roku
začatá tradícia poznávania histórie Michaloviec. Záujem o podujatie
prejavili aj návštevníci zo zahraničia.
Foto: M. Oros

s možnosťou opaľovania
sa na trávnatej ploche
v areáli kúpaliska
Otváracie hodiny:
utorok – nedeľa
od 10.00 hod. do 18.00 hod.

V sobotu 28. júla
o 10.30 hod.
v kostole
na Masarykovej ulici
sa uskutoční

vysviacka
novokňazov

V sobotu 7. júla sa uskutočnil 8. ročník Zemplín veterán rallye,
ktorého sa zúčastnilo viac ako 100 historických vozidiel. Vystavené boli pred OC Zemplín. Odtiaľ sa presunuli na námestie a spred
mestského úradu ich odštartoval zástupca primátora mesta Benjamín Bančej na spanilú jazdu Zemplínom do Humenného, Vinného
a na Zemplínsku šíravu.
Foto: M. Oros

Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania
ordinuje
PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.,
generálny biskup



Upozornenie
pre rekreantov
Zemplínska šírava a Vinianske
jazero patria počas letnej turistickej sezóny k vyhľadávaným a často navštevovaným rekreačným
oblastiam, o ktoré majú záujem
ako slovenskí, tak i zahraniční
rekreanti. Väčšina sem prichádza
za oddychom a rekreáciou, ale
niekto takéto miesta vyhľadáva
za účelom páchania rôznej trestnej činnosti.
Z uvedeného dôvodu Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Michalovciach vyzýva všetkých
návštevníkov a rekreantov Zemplínskej šíravy a Vinianskeho
jazera k maximálnej opatrnosti
a ostražitosti pri ochrane svojho
majetku, osobných dokladov, vecí

a cenností, ktoré by nemali byť
ponechávané bez dozoru v autách, stanoch, či na pláži. Zároveň
je dôležité pri odchode z chatiek,
hotelov, či ubytovní skontrolovať
uzatvorenie okien a uzamknutie
dverí. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach
v neposlednom rade upozorňuje
rekreantov, aby na parkovanie vozidiel využívali osvetlené a podľa
možnosti platené parkoviská, nikdy nie tmavé a odľahlé miesta.
Dodržaním týchto zásad a upozornení je možné predísť rôznym
situáciám, ktoré by mohli pobyt
a rekreáciu na Zemplínskej šírave
a Vinianskom jazere znepríjemniť.
OR PZSR

Miss Kompost 2012
Priatelia Zeme – SPZ a Centrum environmentálnych aktivít
vyhlásili 2. ročník súťaže o najlepší kompost určenú pre laickú verejnosť. Jej cieľom je spropagovať
domáce kompostovanie formou
súťaže so zaujímavými cenami,
a zároveň dosiahnuť zvýšenie záujmu o túto prospešnú aktivitu.

Do súťaže sa môže zapojiť každá
domácnosť, ktorá svojpomocne
kompostuje, bez ohľadu na druh
kompostovania. Prihlásiť sa môžete do 14. septembra 2012 písomne na adresu: Priatelia Zeme
– SPZ, P.O.BOX H-39, 040 01 Košice alebo elektronicky na adresu:
miss.kompost@priateliazeme.sk

Podoby minulosti
– rotunda

Veľmi ma potešila informácia o vytvorení modelu rotundy
s opisom. Keďže michalovská
rotunda patrí k najstarším historickým pamiatkam mesta, navrhujem vytvorenie špeciálnej
odbornej komisie zloženej z fundovaných archeológov a historikov za účelom presného datovania vzniku rotundy.
Ak by sa potvrdilo obdobie vzniku rotundy v 9. storočí, mohlo by to
dokazovať nielen kultúrny vplyv

z pera viceprimátora

Dôležité veci verejné

Spoločnosť MICHATEK, k.s. v Michalovciach, výrobca ohrevných zásuviek a komponentov pre domáce spotrebiče v top-segmente, myslí aj
na rodiny a deti svojich zamestnancov. Aj tento rok pripravila tzv. letnú
oslavu s pohostením pre viac ako 300 účastníkov, kde zamestnanci mohli
ukázať svojim rodinám priestory a pracovné miesta, v ktorých pracujú.
Aj o najmenších bolo postarané – okrem vybláznenia sa na trampolíne,
nafukovacej šmýkalke, autíčkach, sa deti potešili balónom najrôznejších
tvarov a sami si mohli vyskúšať maľovanie na betónovej ploche. Spoločnosť už vyše sedem rokov zamestnáva v Michalovciach vysokokvalifikovaných pracovníkov. Krédom spoločnosti sú dlhodobo isté pracovné
miesta aj do budúcnosti.

Za krásami
Bukovských vrchov
Začiatkom júla Základná organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku Michalovce
zorganizovala pre svojich členov poznávací zájazd
do Bukovských vrchov a okolia. Trasa viedla cez
Sobrance, Ubľu, Stakčín, Kolonicu, vodnú nádrž
Starina, Miroľu, Vyšnú Polianku, Bardejovské
Kúpele a späť cez Hanušovce do Michaloviec.

Veľkej Moravy na oblasť Michaloviec, ale nepriamo by to dokazovalo, že Michalovce boli jej súčasťou.
Zároveň navrhujem opätovnú
výstavbu rotundy podľa jej pôvodnej podoby za pomoci sponzorov, finančnej zbierky a finančných prostriedkov z EÚ. Myslím
si, že takáto stavebná akcia by
pritiahla patričnú pozornosť odbornej a laickej verejnosti nielen
na Slovensku.
Mgr. Milan Podoľák

Určite každý človek očakáva, že všetko v jeho okolí funguje. Málokto
si dá toľko námahy a času, aby zaregistroval, kto a ako tento spoločenský servis zabezpečuje. Áno, nie je to povinné. No i napriek tomu existuje veľká skupina občanov, ktorá len pomaly vníma spoločenské pomery
aktuálnej doby.
Zmena spoločenských a vlastníckych pomerov v mnohom limituje
i možnosti a podmienky pre povinnosti a možnosti samosprávy. Očakávania sú často väčšie ako reálne možnosti. Pritom dodržiavanie zákonitostí je pre samosprávy rigoróznejšie. Malým príkladom boli dva
protesty prokurátora, ktoré sa stali predmetom prerokovania na poslednom mestskom zastupiteľstve. Stačilo, že vo VZN zákone prijatom
mestským zastupiteľstvom bola oproti platnému zákonu prijatá veta
o „požívaní drog“ na verejnosti. Na protest jedného občana z Oravy bol
vznesený protest prokurátora o nesúlade mestského zákona - VZN s celoštátnym zákonom. Najviac je ale požiadaviek zo strany občanov a aj
podnikateľských subjektov. Argument „ja platím dane“ je často skoro
na úrovni „bude sa pracovať len pre mňa a v mojom bezprostrednom
okolí“. Protiargument, že za tieto prostriedky, zaplatené vo forme poplatkov a daní, je možné zrealizovať iba niečo, zaniká v prepočutí.
Samospráva však disponuje len prostriedkami, ktoré má od občanov.
Nemá žiadne iné možnosti, len prostriedky z fondov s presným určením
a špecifikáciou ich použitia. Rovnako je to aj s verejným poriadkom.
Na území mesta existujú občania a podnikatelia, ktorí namiesto zaplatenia poplatku za TKO, sa nerozpakujú vyviesť ho za mesto a vysypať
do prvej priekopy. I v súčasnosti sa pri realizácii stavebnej činnosti stáva,
že mnohým nerobí problém rozkopať verejné priestranstvo alebo postaviť
svoju nehnuteľnosť iba niekoľko metrov za svoju parcelu. Často počuť argument: „Veď to nikomu nechýba. Prečo by som mal platiť nejakú pokutu,
veď je to len mestské?“ Práca vo verejnom záujme je preto často nevďačná.
Veľakrát je to boj s ľudskou ľahostajnosťou, neporiadkom, arogantnosťou,
drzosťou a schválnosťami. Chcem očakávať od verejnosti viac pochopenia a aktivity pri zvládaní i týchto menej príjemných stránok fungovania
mesta. Možno si v duchu poviete, že tí, o ktorých píšem, to určite čítať nebudú. Áno, no nám aj vám ostatným tieto neduhy prekážajú. Je potrebné
ich pomenúvať a snažiť sa zniesť verejný tlak k ich limitovaniu. Mesto je
pre všetkých a čím lepšie a krajšie nech bude čo najskôr.
MUDr. Bančej Benjamín, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

Žihadlo

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

denne od soboty o 14.00 hod.

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
ponúkajú na odpredaj

drevnú hmotu

z kalamitnej udalosti ako palivové drevo
Cena je stanovená:
19,- € / m3 bez DPH pri spracovaní drevnej hmoty TaZS
10,- € / m3 bez DPH pri spracovaní drevnej hmoty odberateľom
Uprednostnení budú žiadatelia, ktorí si drevnú hmotu spracujú sami.
Dané podmienky platia do vyčerpania zásob kalamitného dreva.
Písomnú žiadosť si záujemcovia zaevidujú na sekretariáte TaZS
mesta Michalovce, Ul. partizánska 55, Michalovce

z pirka Andriša zo Straňan
Pitam še hento sušida Rašpeľa: „Mižu, bratu, jak ci še dari, jak preživaš dňi u tej horučosci? Krem toho diždžu, co sem – tam spadňe,
či ce išče daco poceši?“
„Andriš, co ci povim, sukromňe me pocešil hentot vikejšin, bo mi bul
u ujca u bratislavskej Petržalkoj. Pod šatrikoma na hlavnim namesťu me vedno prebraľi skoro šicko, co še na tej našej žemičkou dzeje.
Pokojnu diškurku prerušil jeden čľevek spod bočnoho šatrika. Kedz
ziscil, že hutorime po našim, ta ši prihutorel: „Osobne proti vám
dvom ako Východniarom nič nemám, ale bol som na jar minulého
roku pred úradom vlády pri tom, ako autobusy z východu priviezli
protestujúcich za vyššie platy. Väčšina boli podgurážení alkoholom.
No povedzte, načo sú takým vyššie platy, keď pôjdu na alkohol?“
„Mižu, a vi dvojo co nato, ňelapaľi sce ho takoj pod šiju?“
„Andriš, poznaš me roki, ňeubližim aňi muchoj... Ujco mu na to ľem
teľo povedzel, že to buľi bizovňe ľudze zos druhich vichodňarskich
okresov, ňe z našoho. Draha domu bula u richľiku dobra, šicko mi
z oblaka chcel vidzec, pocešiľi me kolo koľeji obľepeni ovocni stromi,
hlavňe jabloňe – asi je na ňich rok – uvidzime keľo od nas za kilo
u žime zapitaju obchodnici. A co me ceši u našim varošu? Najvecej,
že še starjame o život kolo nas. Stavbare prerabjaju spadovo ulice
gu pešej zoňe – Pasaž, Sama Chalupku, do konca roka pridu na
Dukľansku, rozrobeno sídlisko kolo Lidla... Ňe nadarmo stari ľudze
hutorja, že jaki gazda, taki obisce.“
Pokojni ľeto, pice u tej horučosci veľo cekucin, kec ňeznace plavac
u našim morju na Širave, itce do vodi ľem po koľena.
Co še ňestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci.

Prvou zastávkou bol gréckokatolícky chrám prenesenia zostatkov svätého Mikuláša z roku
1730, ktorý zdobí barokovo-rokokový ikonostas.
Ďalším cieľom výletu bola
návšteva Kolonického sedla, kde
je zriadené Astronomické observatórium. Tu mali možnosť pozorovať Slnko a vidieť ďalekohľad
s priemerom zrkadla 1 m, ktorý
je najväčší na Slovensku.
Cesta pokračovala nádherným prostredím. Zdravé stromy,
rôzne odtiene zelenej farby lesa
napĺňali dušu krásou prírody.
No to najkrajšie dôchodcov ešte
len čakalo pri Starine. Vodná
nádrž na rieke Cirocha bola postavená v rokoch 1983-88 a jej
celková plocha je 240 ha. Pitnou
vodou zásobuje takmer celý východ Slovenska.
Výletníci sa zastavili v malej horskej obci Miroľa, kde si
obzreli národnú kultúrnu pamiatku – gréckokatolícky chrám
Pokrova Presvjatyja Bohorodicy
z roku 1770. Pri vstupe do tohto

dreveného kostolíka sa týči tristoročná lipa.
Príjemne unavení privítali
odpočinok vo Vyšnej Polianke.
Večer ich čakalo spoločenské
posedenie pri opekačke spojenej s dobrou náladou a peknými
pesničkami.
Na druhý deň ráno viedla
cesta dôchodcov do Bardejovských Kúpeľov. Založili ich
v 19. storočí. Na území kúpeľov
vyviera 17 minerálnych prameňov, ktoré sa využívajú na
liečbu tráviaceho ústrojenstva.
Na okraji kúpeľov návštevníkov
očarí skanzen – Múzeum ľudovej architektúry – najstarší na
Slovensku. Je v ňom množstvo
objektov dovezených z okolitých
dedín. Za zmienku stojí drevený
kostolík z obce Mikulášová.
Záver výletu sa skončil pri
dobrej zmrzline v Hanušovciach
nad Topľou.
Vydarený výlet presvedčil dôchodcov o tom, že stojí za to putovať za krásami nášho Slovenska.
Anna Peterčíková

Všetci, ktorí už podľahli čaru Senného
a Medzibodrožia, ale aj tí, ktorým sa to zatiaľ
neprihodilo, lebo tu ešte neboli, a neboja sa ani
mierneho fyzického nasadenia, sú pozvaní
na dobrovoľnícky

letný ornitologický tábor v Sennom
počas ktorého sa budú vykonávať ochranárske
aktivity v oboch územiach a tiež údržba na turistickej
infraštruktúre na náučnom chodníku
Tábor sa uskutoční 19. – 22. júla.
Bližšie informácie: www.medzibodrozie.vtaky.sk/
stranka/112-Pripravujeme.html

Záhradkárska
osada Vrbiny

Výbor záhradkárskej osady
Vrbiny zorganizoval 30. júna pre
svojich členov slávnostné posedenie pri príležitosti 30. výročia prvej písomnosti o jej založení.
Stretnutie sa konalo v priestoroch osady za účasti záhradkárov
a pozvaných funkcionárov okresného záhradkárskeho zväzu, ktorí
na úvod odovzdali zaslúžilým členom diplomy a vecné dary. Predseda Ing. Mižák oboznámil záhradkárov s históriou a vznikom
osady. Na dobových fotografiách
mali účastníci možnosť vidieť pôvodný stav tejto lokality. Pri týchto záberoch si starší osadníci zaspomínali na hodiny strávené na

brigádach pri kultivovaní miesta
vzniku záhradkárskej osady.
Po teoretickej prednáške Ing. Tocika a Ing. Duncu o pestovaní ovocných stromov a ich ošetrovaní sa
v priateľskej debate záhradkári presunuli na jednotlivé záhradky. Tam
im boli prakticky predvedené zásahy
do rastu stromov, aby vhodne zvoleným rezom zlepšili plodnosť a tým
aj zvýšili úrodnosť svojich stromov.
Posedenie záhradkárov a ich rodinných príslušníkov pokračovalo
v družnej debate pri dobrom guľáši
a pitnom režime za hudobného doprovodu ľudového hudobníka Sťopu Sklára až do večerných hodín.
Dušan Varga

Mestská polícia informuje
z činnosti MsP od 2. do 15. júla
V dobe od 2. do 15. júla MsP Michalovce zdokumentovala
celkom 148 priestupkov. Na úseku dopravy bolo zistených 121
priestupkov, 1-krát rušenie nočného pokoja, 2-krát vzbudzovanie
verejného pohoršenia, 1-krát znečistenie verejného priestranstva,
1- krát porušenie VZN č. 129/11 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta, 2-krát
poškodzovanie majetku, 11-krát krádež tovar, priestupky proti
majetku, 2-krát voľný pohyb psa, 1-krát neodstránenie exkrementov, 1-krát porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, 1-krát nedovolené zaberanie verejného priestranstva, 3-krát ublíženie na zdraví,
1-krát narušenie občianskeho spolunažívania schválnosťami.



dva týždne v kultúre...

Michalovčan informuje...

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:

Kultúrne leto
Promenádny koncert speváckej skupiny Klubovanka
22. 7. 2012, 18.00 hod., tribúna pri MsÚ

Samuel Kanca
Sofia Begová
Zoe Helemiková
Daniel Jenčík
Igor Hreha

Michalovský organ
VI. ročník, 26. 7. 2012, 16.00 hod., Bazilika MINOR
Mužský spevácky zbor sv. Efréma v spolupráci s Maďarským inštitútom a pod záštitou Evy Molnár Czimbalmos – generálnou
konzulkou Maďarska v Košiciach

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Hvezdáreň
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA
Počas mesiacov jún, júl a august je len na základe objednávky
zo strany záujemcov. Pozorovanie, alebo náhradný večerný
program, sa uskutoční len v prípade aspoň 5 záujemcov.

Výstavy
PaedDr. Ján Čižmár
výber z tvorby, 2. – 31. 7., malá galéria MsKS
Emília Dzvoníková
výstava krížikovej výšivky, 17. – 31. 7., Galéria ZOS
Alžbeta Meňkyová
autorská výstava, 1. – 16. 8., Galéria ZOS
Vladimír Larionov (Ukrajina)
autorská florentínska mozaika
1. – 31. 8., malá galéria MsKS
1. 8. 2012 o 15.00 hod. vernisáž
19. – 22. 7. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
ABRAHAM LINCOLN LOVEC UPÍROV 3D
fantasy horor
Digitálna 3D projekcia
USA
Vstupné: študenti 5 € dospelý 6 €
2012
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky
20. 7. piatok o 17.30 hod.
21. – 22. 7. sobota, nedeľa o 16.30 hod.
Premiéra
USA
1991
Slovenský dabing

24. – 25. 7. utorok, streda o 19.30 hod.
AHOJ! AKO SA MÁŠ?
romantická komédia
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Premiéra
RUMUNSKO
2010
České titulky

26. – 28. 7. štvrtok, piatok, sobota 19.30 hod.
29. 7. nedeľa o 16.30 a 19.30 hod.
NÁVRAT TEMNÉHO RYTIERA
akčná kriminálna dráma
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

USA
2012
Slovenské titulky

Vysokoškolský zákon
sa pripomienkuje
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo novelu zákona
o vysokých školách na pripomienkovanie. Navrhované zmeny
majú za cieľ zvyšovanie kultúry
kvality poskytovania vysokoškolského vzdelávania.
Jedným z opatrení je povinnosť vysokých škôl mať zavedený
vnútorný systém zabezpečovania
kvality a pravidelné externé posudzovanie jeho účinnosti a dodržiavania Akreditačnou komisiou.
Ďalším zásadným opatrením
je zmena zadefinovanej externej
formy štúdia, nakoľko táto forma
štúdia sa má stať plnohodnotným
vysokoškolským štúdium, čo si samozrejme vyžiada jej predĺženie.
Novela obsahuje ďalšie pod-

porné nástroje smerujúce k zavádzaniu kultúry kvality. Ide napríklad o obmedzenie úväzkov vysokoškolských pedagógov tak, aby
sa plnohodnotne venovali vzdelávacej, vedeckej, výskumnej a tvorivej činnosti. Ďalšou navrhovanou
úpravou je zavedenie mechanizmu
preverenia vysokej školy pri udeľovaní vedecko-pedagogického titulu docent a profesor so zavedením
sankčného mechanizmu.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič
považuje predloženú novelu vysokoškolského zákona za ďalší krok
k modernizácii vysokého školstva,
na ktorý budú nadväzovať ďalšie
opatrenia ako zmeny v kritériách
začleňovania vysokých škôl.
M. Kaliňák, hovorca ministra

Milé mamičky, ockovia
a sympatizanti MC Drobec
Zaregistovali sme naše materské centrum do súťaže s DM
drogérie, ktorá bude trvať od
1. 6. – 31. 8. 2012.
Súťaž spočíva v tom, že je
potrebné zaregistrovať sa na
stránke www.pomahamemc.sk
a podporiť svojím hlasom (presnejšie číslom účtenky za nákup
výrobkov v DM).
V Košickom kraji môžu
získať podporu dve materské

Kniholand 2012

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach už tradične
pripravila v dňoch 9 – 13 júla prázdninový denný tábor Kniholand. Zúčastnilo sa ho 22 milovníkov detskej literatúry a dobrodružstiev. V súťaži
o najväčšieho knihomoľa si deti prevetrali svoje vedomosti a orientáciu
v knižnici. Vodiaci „zlatý pes“ pod dohľadom pani Margovej ich preniesol
do sveta postihnutých ľudí, ktorí musia prekonávať prekážky. V Trnave
pri Laborci navštívili jazdecký klub, kde si na koníkoch nielen zajazdili,
ale pani Ing. Bobiková im previedla ukážku parkúrových cvičení. V Kniholande nechýbali ani náučné hry v lese pod vedením lesnej pedagogičky
Ing. Staškovej, poriadna opekačka, stretnutie s dopravnou políciou a výlet do Humenného. Posledný deň svojho pobytu v kráľovstve kníh deti
strávili v prekrásnom prostredí ranč „Nová Zem“ v Blatnej Polianke.
Mgr. Iveta Majvitorová

Základné školy majú zapísaných viac ako 400 prvákov

Program kina Centrum

KRÁSKA A ZVIERA 3D
rodinný, animovaný
Digitálna 3D projekcia
Vstupné: 5 €
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov

Ing. Martin Mižo
a Mgr. Jana Džubová

centrá s najvyšším počtom
hlasov (počtom nákupov produktov vybraných značiek)
vo výške 1000 €, ktoré môžu
byť použité výlučne na nákup
športového náradia pre potreby MC. Podporte, prosím,
naše MC aj takouto formou.
Ďakujeme! MC Drobec – materské centrum.
Akcie se zúčastňujú všetky
výrobky Procter & Gamble.

Prváci sú už zapísaní
Celkovo 432 detí priviedli
v zimných mesiacoch na zápis do
základných škôl tento rok rodičia
v našom meste, pričom 28 deťom
bol odložený začiatok plnenia
povinnej školskej dochádzky.
Ďalších 17 detí bolo zaradených
do nultého ročníka.
Na základe týchto údajov by
základné školy v Michalovciach
mali v školskom roku 2012/2013

otvoriť 22 tried. Tak ako po
minulé roky prevažná väčšina
budúcich prvákov v súčasnosti
navštevuje materské školy. Miera ich zaškolenosti je preto viac
ako 87,9 %.
V tomto roku priviedli rodičia na zápis opäť viac chlapcov
(249) ako dievčat, ktorých bolo
o 66 menej.
nč

Drobci v bábkovom
divadle
Na sklonku júna sa drobci
z materského centra, spolu so
svojimi rodičmi a niektorí aj so
starými rodičmi, zúčastnili organizovaného výletu, v rámci
ktorého navštívili Bábkové divadlo v Košiciach. Dobre sa bavili počas detského predstavenia
s názvom Kozliatka a vlk, ktoré
bolo nielen zaujímavé a zábavné, ale aj poučné. Deti veľmi
emotívne prežívali príbeh kozliatok a spolupracovali s hercami na pódiu, čo bolo zámerom
a tým správnym obohatením
pekného detského predstavenia.
Po návšteve divadielka nasledovala prechádzka po historickom centre mesta Košíc spojená
s obedom a občerstvením, po-

tom sa všetci účastníci presunuli
do detského areálu Anička. Tam
mali možnosť vyblázniť sa na
trampolíne a preliezkach, zahrať
si minigolf, poriadne sa vybehať a vyskákať. Cesta domov
ubehla rýchlo a v dobrej nálade,
do Michaloviec sme prišli až
v podvečerných hodinách plní
zážitkov a príjemných pocitov
z vydarenej akcie. MC Drobec zorganizovalo tento výlet
v rámci projektu Drobci bábky
s finančnou podporou z Grantu
mesta Michalovce, za čo mestu
ďakujeme a tešíme sa na účasť
drobcov na ďalších akciách materského centra.
Mgr. Adriana Jacečková,
štatutárka MC Drobec

V Zemplínskej knižnici bola
v závere júna slávnostne uvedená do života kniha Andreja Lorinca Osudné výstrely z neznámej histórie hradu pri Vinnom.
Kniha je pekným darčekom
k autorovým okrúhlym narodeninám, ktoré oslávil tohto roku.
Autor celý svoj doterajší život prežil v Michalovciach. Má
citlivú dušu umelca. Venoval
sa keramickej tvorbe (UĽUV)
a maľoval obrazy (Dielo). Zhoršenie zraku mu neumožnilo venovať sa týmto záľubám. Hľadal
iné možnosti realizácie. Oslovila
ho sila písaného slova. Vďaka
špeciálne vybavenému počítaču
mohol písať a načúvať napísaný
text. Začal písať krátke príbehy
pre svojho vnuka. Jeho poviedky vyšli v detskom Braillovom
časopise Naše ráno. Na celoštátnej literárnej súťaži 15. ročníka
Dni Mateja Hrebendu (nevidiacich a slabozrakých) bola A.
Lorincovi udelená Zlatá plaketa
za 1. miesto v kategórii próza.
V súčasnosti sa venuje histórii
(obdobie 17. – 18. stor.) z oblasti
Zemplína a okolia.

Z tohto obdobia je aj kniha Osudné výstrely z neznámej
histórie hradu pri Vinnom. Toto
dielo je výsledkom dvojročnej
usilovnej práce. Napriek rôznym
úskaliam uzrelo svetlo sveta aj za
pomoci Borisa Voroňaka.
Knihu do života uviedli Anton Michalka, zástupca Zemplínsko-užskej hradnej cesty, symbolickým posypaním zeminou
z hradu Vinné a Michal Boka,
zástupca Spolku sv. Cyrila a Metoda, posypaním kamienkami
z Hrádku. Sú to známe najstaršie
historické lokality.
Dej knihy sa odohráva v rokoch 1671 – 1678 počas stavovských povstaní. Dielo zachytáva
poslednú etapu osídlenia hradu.
Poskytuje dostatočný priestor aj
na malebný opis krajiny, hradov
a mestečiek.
Kolorit doby výstižne vyjadrujú kresby Miroslava Capovčáka.
Slávnostné uvedenie knihy do
života spríjemnila svojím vystúpením folklórna skupina Mihaľovske nevesti.
Jana Mrázová

Osudné výstrely

Peter Jurčovič
a Valéria Onušková
Marek Koribanič
a Bc. Lucia Matiová
Michal Palkó
a Terézia Dudová

Blahoželania
Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaných 80
rokov, ktorých sa dožije dňa 26. júla 2012
manžel, otec a dedko

Štefan Moskaľ

z Močarianskej ulice
Do ďalších rokov Ti prajeme veľa zdravia,
Božieho požehnania a ochranu Panny Márie.
manželka a dcéry s rodinami
Dňa 20. júla 2012 oslávi jubileum – 60 rokov
manželka, mamka a babka

Paulína Molnárová

Šťastie v živote, pokoj v dome, zdravie v tele
a slnko v duši želajú manžel Michal, syn Eduard
s manželkou Monikou, dcéra Jana a vnučky
Janka a Deniska. Manžel ďakuje za 42 rokov
spoločného života.

Poďakovanie
Ďakujem celému kolektívu
Štátneho archívu v Košiciach,
pobočka Michalovce, Ulica Štefana Tučeka
za ochotu a trpezlivosť, ktorú mi venujú.
Prajem všetkým veľa zdravia.
bádateľ A. C.

Zostať sám sebou

Michal Chuda najnovšou
zbierkou Za svetlom slova oslovuje nás svojím poetickým slovom a odovzdáva duchovno-estetické posolstvo.
V prvej časti Byť, zostať sám sebou si stavia chrám svojej duchovnej poézie, ktorý je básnickým vyznaním, komunikáciou s Bohom.
Úsporným veršom a svojskou
poetikou vystužuje jeho gotickú
klenbu.
Pojmy kríž, viera, láska, pokora, bolesť, prameň, brázda, hodiny, svetlo, tma a živly oheň, voda,
búrka sú nosnými piliermi stavby,
budovanej v čase, ktorý neodvratne plynie a je k nám nemilosrdne
prísny i spravodlivý.
Básnik si plne uvedomuje
svoje miesto na tejto zemi i kresťanskú povinnosť a vyjadruje
svoje krédo: „Byť, zostať sám sebou, zostať vždy v láske. Byť ako
dieťa v Božej dlani...“

V druhej časti Stigmy času autor zaľudňuje svoj chrám poézie
dôstojnými osobnosťami, prežiarenými úprimným vzťahom
s kresťanským posolstvom. Jeho
chrám je pevne zakotvený na roli
národa dedičnej a zdôrazňuje odkaz cyrilo-metodskej a svätogorazdovskej tradície:
„Máš pravdu, priateľ, Veľká Morava
nám dvere priamo k dnešku otvára.
...a ostražito stráži dávne dvere,
čo viedli nás i vedú k pravej viere...“
Básne poslednej časti Pod krížom
stojím sú vlastne krehkými, vrúcnymi až dojímavými modlitbami
k veľkým sviatkom cirkevného roka.
Je sviatkom vstúpiť do jeho chrámu
poézie a s vrelou vierou spolu s ním
vyznávať lásku Pánovi i životu.
Zbierku vrele odporúčame,
lebo vanie z nej nádherný kresťanský a poetický zážitok, ale aj pocit
vlastenectva a národnej hrdosti.
ervín ochman

Pozývame vás na výstavu obrazov s názvom

PLUS MÍNUS

autora Slavomíra Durkaja
do Galérii SUBTEREN v Michalovciach

Maliar Slavomír Durkaj je momentálne čerstvým
absolventom Fakulty umení a multimédií
Technickej univerzity v Košiciach
v Ateliéri súčasného obrazu pod vedením
prof. Adama Szentpéteryho.
Vo svojich obrazoch zdôrazňuje fenomén 21. storočia
– konflikt prírody s modernou civilizáciou.
http://slavomirdurkaj.blogspot.sk/
Výstava je finančne podporená Ministerstvom kultúry SR
a mestom Michalovce.



dva týždne v športe...

spoločenská rubrika

Futbal

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

MFK Zemplín – MFK Dubnica
II. liga mužov – 1. kolo, 21. 7. 2012, 19.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009

František Danko, 66-ročný
Ing. Viliam Leiner, 27-ročný
Irena Takáčová, 80-ročná
Milan Cigler, 86-ročný
Ján Šutay, 67-ročný
Marta Podstavská, 57-ročná
Anna Kerekešová, 85-ročná
Júlia Rutzká 68-ročná
Eudokia Barniaková, 85-ročná
Mária Jurová /Lajčáková/, 72-ročná

Tenis
Michalovská tenisová liga veteránov
X. ročník II. časť: TK Sobrance – Family 11. kolo, 21. 7. 2012, 16.00
hod. Partizánska 1, SOŠT – Enel 12. kolo, 24. 7. 2012, 16.00 hod.
Partizánska 1, R+R – GPH 12. kolo, 26. 7. 2012 16.15 hod. Masarykova 1, Lobax – Family 12. kolo, 26. 7. 2012, 16.00 hod.
Partizánska 1, SZŠ – TK Sobrance 12. kolo, 28. 7. 2012, 16.00
hod. Partizánska 1, Minimax – voľno, Lobax – R+R 13. kolo, 2. 8.
2012, 16.00 hod. Partizánska 1, GPH – Enel 13. kolo, 2. 8. 2012,
16.00 hod Masarykova 1, Minimax – TK Sobrance 13. kolo, 2. 8.
2012, 16.00 hod. Hviezdoslavova 7.
Info: Ing. Radomír Trčka, tel.: 0905 971 101

správy zo športu...
n Nová TJ v Michalovciach
Pred vyše rokom sa futbalisti Topolian zlúčili s MFK Zemplín Michalovce a vytvorili rezervu druholigistov V novom ročníku hrala rezerva
regionálne majstrovstvo – IV. ligu a pomerne bola úspešná. Po vyše
roku sa v Topoľanoch znovu ozývajú. V centre Zemplína – v Michalovciach vytvorili novú TJ, ktorá bude začínať od piky v III. A triede.
V prvom zápase sa predstavia v Ruskej. Cieľom je postup do II. triedy.
n WinLAND Michalovce začína
Michalovskí hádzanári vlani postúpili do extraligy a boli úspešní.
Umiestnili sa na piatej priečke. Viedol ich tréner Pavol Jano. Teraz
vstupujú do druhého ročníka. Došlo aj k zmene na trénerskom poste – povedie ich Ľuboš Hudák. Funkciu asistenta bude vykonávať
Marcel Vaľo a druhým je Štefan Rapáč. Michalovčania na úvod absolvujú týždenné sústredenie v Skalke pri Kremnici. Odohrajú aj 10
prvých zápasov s kvalitným celkom z Česka, Maďarska, Poľska. Vrátil sa z Maďarska Gamrat a prestúpil Hruščák z Košíc, aj nová posila
Oleksandr Petrov z Ukrajiny.

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
VYHLASUJE

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach
č. 157, zo dňa 24.04.2012,

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce
(predmet predaja):

A) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), postavenej na parcele p.č.
3267/24, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 3267/18,
zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 316 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.
ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 3267/24, zast. plocha a nádvorie o celkovej
výmere 835 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č.
3267/28, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 2 378 m2, vedenom na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
B) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), postavenej na parcele p.č. 4950,
vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa), postavenej
na parcele p.č. 4949, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp.
(vrátnica), postavenej na parcele p.č. 4951, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele p.č. 4952, vedenej na
LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele
p.č. 4953, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad),
postavenej na parcele p.č. 4954, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielňa), postavenej na parcele p.č. 4948, vedenej na LV č. 5157
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4949, zast. plocha a nádvorie o celkovej
výmere 1 372 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č.
4950, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 609 m2, vedenom na LV č. 5157
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4951, zast. plocha a nádvorie o celkovej
výmere 26 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č.
4952, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 45 m2, vedenom na LV č. 5157
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4953, zast. plocha a nádvorie o celkovej
výmere 164 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č.
4954, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 119 m2, vedenom na LV č. 5157
v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č. 4948, zast. plocha a nádvorie o celkovej
výmere 910 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku p.C-KN č.
4955, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 10 907 m2, vedenom na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
C) stavby č. súp. 984, (autoservis Okružná), postavenej na parcele p.č. 4662, vedenej
na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (sklad), postavenej na parcele
p.č. 4663, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, stavby bez č. súp. (dielne),
postavenej na parcele p.č. 4664/5, vedenej na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4662, zast. plocha a nádvorie o celkovej výmere 1 289 m2, vedenom na
LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4663, zast. plocha a nádvorie o celkovej
výmere 92 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, pozemku 4664/5, zast.
plocha a nádvorie o celkovej výmere 216 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, novovytvoreného pozemku p.C-KN č. 4664/1, zast. plochy a nádvoria
o celkovej výmere 4210 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na základe určenia
GP č. 35024780-13/2012, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu.
D) stavby č. súp. 1934 (dielňa), postavenej na parcele p.č. 2809, vedenej na LV č.
5157 v k.ú. Michalovce, novovytvorených pozemkov p.C-KN č. 2809/1, zast.
plochy a nádvorie o celkovej výmere 551 m2 a pozemku p.C-KN č. 2809/2, zast.
plochy a nádvorie o celkovej výmere 141 m2 v k.ú. Michalovce, ktoré vznikli určením geometrického plánu č. 14328810-27/2012
E) novovytvorených pozemkov p.C-KN č. 1568/293 o celkovej výmere 90 m2 a p.
C-KN č. 1568/269 o celkovej výmere 86 m2 v k.ú. Stráňany, ktoré vznikli určením
geometrického plánu č. 36582972-208/2011
F) na odpredaj novovytvoreného pozemku p.C-KN č. 702/6, zast. plochy a nádvorie o celkovej výmere 260 m2 v k.ú. Vrbovec, ktorý vznikol určením geometrického plánu č. 14328810-25/2012
G) na odpredaj nehnuteľnosti- pozemku p.C-KN č. 985/2, záhrady o celkovej výmere 174 m2, vedenom na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce, ktorá je vo vlastníctve
Mesta Michalovce
Termíny obhliadok, plné znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie
súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 7. augusta 2012 do 12.00 hod., sú
zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom
vestibule mestského úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 a na elektronickej tabuli na internetovej stránke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.:
056/6864281 – Ing. Kukolos.

Tohtoročného najväčšie turistického podujatia Klubu slovenských turistov
sa členovia michalovského KST Turista zúčastnili už 37-krát. Centrom
zrazu dospelých od 4. do 8. 7. 2012 bola obec Vyhne v Štiavnických vrchoch. Organizátori pripravili pre účastníkov zrazu 8 peších trás od najťažších (29 km) cez stredné až po ľahké (9 km), 4 cyklotrasy od 45 km
do 120 km a 4 vodné trasy – splavy Hrona. Nezabudlo sa ani na kultúrno-poznávaciu činnosť návštevou Benediktínskeho kláštora v Hronskom
Beňadiku, poľovníckeho múzea v Svätom Antone, či starobylej Banskej
Štiavnice. Svojou návštevou podujatie poctil aj Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky. Na zraze bolo prítomných do 900 účastníkov
vrátane organizátorov, z toho 170 členov TOM ako aj zahraniční delegáti
z Čiech, Poľska, Rakúska a Maďarska.
Anton Hasak

malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom
a elektromerom. Tel.: 0940 752 138
n Predám rodinný dom so záhradou a pozemkom blízko
Michaloviec. Tel.: 0918 479 575
n Predám 3-izbový byt – Ulica ukrajinská/2. poschodie,
kompletne zrekonštruovaný. Cena 45 000 €. Tel.: 0917
505 470
n Dám do prenájmu garsónku na Ulici nad Laborcom.
Informácie na tel. č. 0948 032 666
n Predám priestranný, poschodový RD s krásnou záhradou
v lukratívnej oblasti pri Bielej hore. RK nevolať. Tel. : 0907
481 514
n Predám rodinný dom na Ulici topolianskej. Cena 93 000 €.
Tel.: 0905 475 531
n Dám do prenájmu zariadený 1-izbový byt.
Informácie na tel. č.: 0917 753 383
n Dám do prenájmu zariadený 3-izbový byt.
Tel.: 0918 803 891

Rôzne
n Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom
technickom stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003.
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050
n Predám bukové odrezky. Tel.: 0908 102 786
n Predám elektrický stavebný výťah (továrenský).
Tel.: 0907 534 726
n Predám takmer novú váľandu s úložným priestorom
a operadlom. Cena 90 €.
Tel.: 0910 493 189, tel.: 0907 546 365
n Predám zariadenú maringotku vhodnú na ubytovanie
s elektrickým rozvodom. Tel.: 0907 534 726
n Predám pianino zn. CHOLZE. Cena 800 €.
Tel.: 0905 830 506
n Predám kalové (380 V) a vodné čerpadlo (220 V)
s príslušenstvom. Cena dohodou. Tel.: 0907 979 166
n Predám ošípanú. Cena dohodou. Tel.: 0908 266 649
n Kúpim lacný nábytok – obývacia stena (dĺžka max 360 cm).
Tel.: 0917 083 723
n Predám dámsky bicykel, kombi WC komplet, kúpeľňovú
skrinku 3-dielnu s osvetlením, drevené dvere so sklom (60tky), valcovitú nádrž na LPG so splynovačom, perličkový
kufríkový písací stroj, 2 x 20 l plechové bandasky, zadné čelo
na Nisan Almaru, 2-x el. motor 220 V, zváračka el. 220 V
nová GE 145 W/A, nové centrálne zamykanie auta (Favorit,
Felícia ...), zdvihák na auto, monitor k počítaču – Hansol
730 HD. U všetkých ponúkaných predmetov možná dohoda
v cenových reláciách.
Tel.: 0911 675 131 po 14.00 hod.
n Predám pultovú chladiarenskú vitrínu značky Fagor s 9-imi
nádobkami. Cena 600 €. Možná dohoda. Tel.: 0905 605 207
n Predám nábytok do dievčenskej detskej izby v bielofialovej farebnej kombinácii. Veľmi pekný a zachovalý, veľa
priestoru. Jeho súčasťou je aj veľká skriňa, poličky a písací
stôl. Ďalej predám váľandu v dobrom stave s úložným
priestorom. Cena dohodou. Tel.: 0907 659 968

Práca
n Obchodná spoločnosť pôsobiaca v Michalovciach prijme
do TPP pomocného robotníka na plný úväzok. Nástup:
ihneď. Termín výberového konania: 31. 07. 2012. Náplň
práce: stavebné a maliarske práce, drobné údržbárske práce,
riešenie technických problémov. Požadujeme: vodičský
preukaz B, prax v oblasti stavebníctva nutná, stavebné úplné
odborné vzdelanie. Výhody: stabilné zamestnanie, dobré
platobné podmienky, stravné lístky. Tel.: 0905 901 053

Margita Štecová, 73-ročná
Božena Šamová, 78-ročná
Václav Margitan, 71-ročný
Berta Štefanová, 84-ročná
Elena Rudlaiová, 70-ročná

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť na
poslednej ceste s

Irenou Takáčovou

ktorá nás opustila vo veku nedožitých 81 rokov
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
syn Jozef s manželkou Máriou a deťmi,
smútiaca rodina

Spomienky
Dňa 17. júla uplynuli 2 roky, kedy nás navždy
opustil milovaný manžel, otec, starý otec

Ján Semeš

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomínajú manželka,
dcéra Anička a Jolka s rodinami
Bolesťou unavený si navždy zaspal. Opustil si
všetkých, čo si tak miloval. Naše oči Ťa stále
hľadajú , slzy nám po tvári stekajú ...
Dňa 16. júla 2012 uplynul rok, čo dotĺklo
srdce, ktoré bolo naplnené nekonečnou láskou
a dobrotou milovaného manžela, ocka, dedka

prot. Mgr. Petra Semanca
s láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéry a syn s rodinami
Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať,
sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 18. júla 2012 uplynulo 5 rokov,
kedy nás navždy opustil manžel a otec

Ján Kocela

spomína manželka a dcéra Adriana
s manželom
Tak rýchlo ten čas letí,
no každý deň Ti patrí naša spomienka.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 9. júla 2012 uplynulo 10 rokov,
kedy nás náhle opustil drahý syn a brat

Ján Kocela

s láskou spomínajú mama
a sestra Adriana s manželom
Odišiel si, ale navždy si zostal
v srdciach tých, čo Ťa milovali.
Dňa 14. júla 2012 uplynulo 20 rokov,
čo nás opustil manžel, otec, dedko, pradedko

Alfréd Karnay

s láskou spomína smútiaca rodina

Majstrovstvá vo futbale
hráčov nad 50 rokov

Mestský úrad – odbor školstva, kultúry a športu organizuje 18. augusta v rámci 43.
ročníka zemplínskeho jarmoku III. ročník michalovských
majstrovstiev vo futbale hráčov
nad 50 rokov. Hrať budú sídliskové družstvá a to Stráňany,
Východ, Juh a Západ na ihrisku
ZŠ na Ul. krymskej 5 so začiatkom o 8.30 hod. Minuloročné
prvenstvo obhajuje sídliskové
družstvo Východ.

Záujemcovia bližšie informácie obdržia na mestskom
úrade – odbor školstva, kultúry
a športu, Mgr. Pšenko, kontakt
0908322342, resp. u vedúcich
jednotlivých družstiev na uvedených telefónnych číslach: Stráňany, Dušan Kudroč – 6426061, Ján
Vasiľko – 0907631184, Východ,
Jozef Žarnay – 0918591555, Juh,
Ján Varga – 0905846841, Západ,
Jozef Varga – 0918555019.
oš
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