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Monitorovanie
nového cintorína
Verejnosť v meste Michalovce veľmi pozitívne vníma rozširovanie
kamerového systému. V meste je množstvo žiadostí a podnetov
od obyvateľov na umiestnenie kamier v lokalite ich bydliska. Na verejných
zhromaždeniach občanov sa účastníci neustále dožadujú umiestnenia
kamier z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a odstránenia kriminálnych
priestupkov.
Mesto Michalovce chce budovať finančne nákladný kamerový
systém najmä z externých zdrojov. Na tento účel získalo Mesto v roku 2013 dotáciu v rámci
programu prevencie kriminality
Ministerstva vnútra SR vo výške
5 000 €. Samospráva spolufinancuje projekt s názvom „Digitálni strážcovia zákona a poriadku“
výškou 10 000 €.
Projekt chce zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov
mesta a predchádzať rôznym
formám vandalizmu, protispoločenskej činnosti, zabezpečovať permanentnú preventívnu
činnosť na území mesta ako aj
spoluprácu obyvateľov mesta
pri ochrane ich majetku a majetku mesta. V rámci projektu

budú nainštalované tri digitálne
kamery v priestoroch nového
cintorína na Partizánskej ulici.
Obrazový signál z kamier bude
pripojený na monitorovacie oddelenie mestskej polície.
Mesto Michalovce buduje digitálny kamerový systém, ktorý
dokáže nielen zobrazovať situáciu v zornom uhle kamery, ale aj
vyhodnocovať situáciu na základe nadefinovaných možných dovolených či nedovolených stavov.
Dôležitým faktorom, ktorý pôsobí pri umiestnení kamerového
systému, je jeho preventívny účinok. Potenciálny páchateľ upustí
od kriminálnych úmyslov, keď si
je vedomý, že je monitorovaný, a z
trestného činu bude ľahko usvedčený. Záznam a vyhodnocovanie

obrazu je účinným prostriedkom
pri objasňovaní trestnej činnosti,
operatívnom vyhľadávaní páchateľov aj pri vydávaní záznamov
pre štátnu políciu. Veľkým prínosom kamerového systému je aj
vyššia objasnenosť znečisťovania
verejného priestranstva, zvýšený
počet zistených dopravných priestupkov – zvýšenie bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky,
znížená kriminalita – väčšia bezpečnosť v dosahu kamerového
systému.
Mesto v súčasnosti „oživuje“
aj zemné chráničky optickými
vláknami, čím sa podstatne rozšíria možnosti pripájania ďalších
kamier v jednotlivých častiach
mesta.
jm

Víkend patril jarmoku
Prútikári, košikári, medovnikári, tkáči, maliari, keramikári, drevorezbári
a mnohí ďalší prišli na Zemplínsky jarmok predstaviť výrobky svojej práce.
Ani čiastočne posunutá lokalita jarmočniska neodradila predávajúcich
a návštevníkov jarmoku, na ktorom bolo 249 predajných stánkov.
Veľkoleposťou
prekvapila v uličke
remesiel kováčska
dielňa, kde si mohli
deti s pomocou kováča
vyrobiť ľubovoľný
predmet. Jeho prácu si
so záujmom pozrel nie
len primátor mesta
Viliam Zahorčák,
ale aj predseda KSK
Zdenko Trebuľa
a minister životného
prostredia Peter Žiga.

Motorky boli
zase jedným
z najväčších
lákadiel
Zemplínskeho
jarmoku.
Spanilú jazdu
pešou zónou si
nenechali ujsť
malí ani veľkí.

Folklór očaril
návštevníkov
Zemplínskych
slávností.
Vystúpenie súboru
Zemplín v spojení
s podmanivým
spevom operného
speváka Igora
Kucera privádzal
divákov priam
do eufórie.

Hudba, spev, zábava, dobré jedlo, radosť zo stretnutia známych aj neznámych, pózovanie pred objektívom
a nie len to, bolo súčasťou festivalu Dupľa Fest 2013, ktorý sa uskutočnil počas druhého augustového víkendu v našom meste. Jedným z cieľov organizátorov bol aj zápis do Knihy slovenských rekordov s najväčším
počtom Michalov a Michael na jednom mieste, konkrétne na námestí pri fontáne. Certifikát potvrdzujúci
platnosť slovenského rekordu už visí na stene Mestského úradu v Michalovciach. Počas festivalu Dupľa
Fest 2013 sa totiž na michalovskom námestí stretlo 413 nositeľov mien Michal alebo Michaela. Mohli ste
ich ľahko spoznať podľa trička so špeciálnym logom, ktoré získali pri registrácii. Bohatý program festivalu
prilákal mnohých návštevníkov a už spomínaný cieľ sa podarilo naplniť. A čo bude o rok? Michalov a Michael možno príde viac.

Bezplatné kurzy
pre seniorov

Projekt vzdelávania s názvom Zvýšenie kvality
života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími
aktivitami organizuje mesto Michalovce v termíne
od 1. októbra 2013 do 31. decembra 2014.
V projekte je naplánovaných 7
rôznych druhov učebných programov, ktoré sa líšia zameraním, obsahom, formou ale aj hodinovou
dotáciou. Všetky kurzy sú bezplatné, účastníci dostanú učebnice a potrebné pomôcky. Do vzdelávania budú zaradení tí účastníci, ktorí úplne vyplnia prihlášku,
ktorá je prístupná na portáli www.
michalovce.sk, alebo v tlačenej
podobe v Turistickej informačnej
kancelárii v A budove MsÚ na
Námestí osloboditeľov 30 a na odbore Informatizácie a grantov v B
budove MsÚ na Námestí slobody
1. Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť na MsÚ. Prihlasovanie
záujemcov bude prebiehať až do
naplnenia kapacít v jednotlivých
kurzoch. Záujemca sa svojím
podpisom záväzne prihlasuje na
vybrané programy vzdelávania
a bude sa zúčastňovať vybraného druhu vzdelávania. Všetkých
prihlásených budeme postupne
zaraďovať do skupín a telefonicky
kontaktovať.
Učebné programy:
I. 	 Základy práce s počítačom, s informačno-komunikačnými technológiami (36 hodín)
Obsah výučby: Práca s OS Windows • Práca v textovom editore
• Práca s internetom, vyhľadávanie, možnosti internetovej siete
• Základy tabuľkového kalkulátora • Komunikácia v sieti, komunikačné programy • Grafické
programy – prehliadač obrázkov, práca s obrázkami

II. Ekonomické minimum (4 hodiny)
Obsah výučby: Vysvetlenie základných ekonomických pojmov,
úvod do predmetu ekonomika
a hospodárstvo, výber tém na
základe potrieb cieľovej skupiny:
• Banková sústava na Slovensku
• Platobný styk • Elektronické
bankovníctvo • Medzinárodný
platobný styk • Daňová sústava,
dane fyzických osôb
III. Právne minimum (4 hodiny)
Obsah výučby: Vysvetlenie základných pojmov, úvod do práva,
výber tém na základe potrieb
cieľovej skupiny: • Základy občianskeho práva • Právne úkony, dedenie • Právna ochrana
spotrebiteľa • Právo a bytová
problematika • Základná úprava
ochrany ľudských práv • Poskytovanie právnej pomoci
IV. Tvorivé dielne (20 hodín)
Obsah výučby: Výučba inovatívnych techník pre rozvoj zručností a umeleckého vyjadrovania: •
servítková technika (zdobenie
kvetináčov, tvorba šperkovnice
a ozdobných krabičiek) • maľovanie na hodváb (maľovanie
na hodvábny kruh a maľovanie
šatky) • práca s modelovacou
hmotou fimo (tvorba rôznych
tvarov a figúr, ich aplikácia) •
kombinované techniky (tvorba
fotografického rámu s využitím
všetkých techník).
Pokračovanie na str. 2

TaZS mesta Michalovce
oznamujú verejnosti,
že od 26. augusta
do 30. septembra
z dôvodu
sanitárnych
a údržbárskych prác
bude

kúpalisko
a sauna
zatvorené

ObÚ Michalovce,
Mesto Michalovce
a SZPB ZO Michalovce
vás pozývajú na

Pietny akt
kladenia vencov
pri príležitosti
69.výročia SNP

28. augusta o 11.00 hod.
Pamätník na Bielej hore

Materské centrum
organizuje

exkurziu
na Morské oko
vo štvrtok 29. augusta
Odchod z parkoviska
pred ZŠ Krymská
o 10.00 hod.
Prihlasujte sa na akciu
do 25. 8. 2013
mcdrobec@centrum.sk
tel.: 0948 439 988


z pera viceprimátora

aktivity primátora
12. 8.
12. 8.
13. 8.
13. 8.
14. 8.
14. 8.
		
15. 8.
		
16. – 18. 8.
		
19. 8.
		
20. 8.

Slovenské národné
povstanie

porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
účasť na vernisáži výstavy v ZOS
rokovanie so zástupcami spoločnosti Hanke
rokovanie s honorárnym konzulom Moldavska v SR
rokovanie s riaditeľkou NsP Š. Kukuru
otvorenie dorasteneckého turnaja vo futbale
Michalovce cup 2013
prijatie zástupcov futbalových klubov
– účastníkov turnaja Michalovce cup 2013
účasť na podujatiach Zemplínskeho jarmoku
a Zemplínskych slávností
prijatie delegácie z družobného mesta Villareal,
vedenej viceprimátorom mesta
rokovanie mestskej rady

Z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených
na XVI. zasadnutí MsZ 18. 6. 2013.
Ing. Jozef Sokologorský
1. Obyvatelia Ulice Pasáž žiadajú odstránenie živého plota, ktorý mal byť na žiadosť obyvateľov odstránený už pri rekonštrukcii
Ulice Pasáž. Živý plot v tomto stave, v akom sa tam nachádza, neplní svoju funkciu ani okrasnú, ani ochrannú, skôr naopak. Chcel
by som v rámci možností požiadať kompetentných o odstránenie
starého živého plota a následne o výsadbu nového resp. adekvátnej prírodnej okrasnej náhrady, ktorá by Ulicu Pasáž po rekonštrukcii skultúrnila.
Rád by som taktiež požiadal kompetentných o dohľad pri kosení, aby nedochádzalo k nepríjemným situáciám na Ulici Pasáž
pred bytovým domom, kde pri poslednej kosbe nedôslednosťou,
neopatrnosťou pracovníkov, ktorí sa starajú o zeleň v meste, boli
zničené okrasné stromčeky pri obrubníkoch, ktoré tam boli vysadené iba veľmi krátko. Myslím si, že to nové, čo bolo v meste
urobené, si zaslúži lepšiu starostlivosť, aby to slúžilo ešte veľa
ďalších rokov našim občanom v meste. Týmto žiadam o nápravu
uvedeného stavu.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby
V rámci stavby „Regenerácia CMZ mesta Michalovce – III. etapa,“
SO 03 – sadové úpravy, boli navrhnuté nové úpravy predmetného
územia. V danom území sa nachádzalo 38,1 m2 „živého plota“. Na základe posúdenia, bolo Mestom Michalovce rozhodnuté, že je možné
odstrániť 12 m2 živého plota a to z dôvodu, že predmetné kríky živého plota bránili pri rekonštrukcii inžinierskych sietí a časť kríkov sa
nachádzala v tesnej blízkosti priechodu pre chodcov, čím bola ohrozená bezpečnosť ľudí vchádzajúcich na predmetný priechod cez Ulicu kpt. Nálepku. Na zvyšných 26,1 m2 živého plota nebol dôvod na
odstránenie. Predmetný živý plot je ošetrovaný a jeho dopestovanie
do súčasnej podoby trvalo niekoľko rokov. Jeho výrub a nahradenie
novým nepokladáme za dobré riešenie.
Pokiaľ ide o kosenie plochy pred obytným domom, bolo pri miestnom šetrení zistené, že pri kosbe boli poškodené novovysadené
dreviny. Uvedená skutočnosť bola prerokovaná s vedúcim strediska
údržby verejnej zelene p. Tereskom, ktorý zabezpečí, aby sa uvedená
skutočnosť už nezopakovala. V prípade, že poškodené dreviny neprežijú, zabezpečia Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce v jesennom období ich nahradenie novými.
2. Obrátili sa na mňa nájomníci z bytového domu na Ul. obrancov
mieru č.4. Nakoľko sa zvýšil počet nájomníkov v nadstavbových
bytoch, potrebujú pridať jeden kontajner na odpad. Taktiež žiadajú o úpravu lavičiek v areáli za bytovým domom, nakoľko sú
niektoré poškodené a nedá sa na nich sedieť a oddychovať, hlavne
teraz, v letných mesiacoch.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Počet kontajnerov na odpad pri bytovom dome na Ul. obrancov mieru č. 4 je dostatočný. TaZS začali s úpravou parčíka spomínaného
areálu, ktorej súčasťou bude aj oprava a úprava lavičiek.

Bezplatné kurzy
pre seniorov
Pokračovanie z prvej strany
V. Zdravoveda a základy prvej pomoci (10 hodín)
Obsah výučby: • Cesty k zdraviu • Správna výživa – prevencia predčasného starnutia • Stravovanie a jeho vplyv na zdravotný stav • Imunita a zmeny podmienené vekom • Mozog v dobrej kondícii – rozvíjanie mozgových funkcií • Náročné životné situácie, stres, jeho vplyv
a zvládanie • Civilizačné choroby • Základy prvej pomoci s praktickými nácvikmi
VI. Psychológia životnej cesty (6 hodín)
Obsah výučby: • Každá etapa životnej cesty má svoje čaro • Pozitívny
prístup k životu, pozitívna psychológia • Zdravá komunikácia, asertivita a medziľudské vzťahy • Rola obete - rola tvorcu • To, ako sa cítim,
je moja voľba • Byť a žiť TU a TERAZ
VII. Pohybové aktivity – Pilates (20 hodín)
Obsah výučby: Telovýchovné aktivity a cvičebné programy vhodné
pre seniorov. Pilates slúži k uvoľneniu svalstva, kĺbov, správnemu dýchaniu, koncentrácii, koordinácii pohybov a aj správnemu držaniu
tela. Cvičenie odstraňuje bolesť krku, krčného svalstva, bolesť chrbta. Cvičenie bude prebiehať s využitím pomôcok na cvičenie Pilates:
• Fit lopta – koordináciu pohybov, držanie tela • Overball (malá lopta) – správne dýchanie, koordinácia pohybov • Expander (gumený
pás) – posilňovanie svalstva, kĺbov • Podložka na cvičenie
Ďalšie informácie: RNDr. Jana Machová, mobil: 0918 876 601, tel.: 056/6864
176, e-mail: jana.machova@msumi.sk; Ing. Katarína Ballová, mobil: 0918
490 296, tel.: 056/6864 232; e-mail: katarina.ballova@msumi.sk.

Na pozvanie primátora mesta Viliama Zahorčáka navštívila naše mesto v dňoch 16. až 21. augusta delegácia družobného mesta Vila – real
vedená viceprimátorom Javierom Serralvo Guarque. Súčasťou programu
španielskej delegácie bolo pripomenutie si 15. výročia podpísania zmluvy
o spolupráci družobných miest. V delegácii mali zastúpenie aj mladí podnikatelia a odborníci reprezentujúci podnikateľské aktivity, ktoré úspešne
čelia ekonomickej kríze. Zástupcovia španielskych podnikateľov predstavili v našom meste ich iniciatívy v oblasti poľnohospodárstva a kultúry.
Delegáciu prijal primátor s vedením mesta aj na pôde mestského úradu.

Návšteva termálneho
kúpaliska Vrbov
Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Michalovciach zorganizovalo pre
svojich členov – rodiny so zdravotne ťažko postihnutým členom jednodňovú návštevu termálneho kúpaliska Vrbov.
Bazény s geotermálnou vodou
s teplotou až do 38°C pomáhajú
upevniť zdravie pri mnohých
chorobách pohybového systému,
nervovej sústavy a srdcovo-cievného ústrojenstva. Dobrý pocit
z návštevy termálneho kúpaliska

podporili aj priaznivé klimatické
podmienky lokality v blízkosti
Vysokých Tatier.
Návštevy termálneho kúpaliska Vrbov sa zúčastnilo celkom 44
osôb – zdravotne ťažko postihnutých členov Združenia a ich rodičov a 14 klientov rehabilitačného
strediska ZPMP v Michalovciach.
Ďakujeme Mestu Michalovce, ktoré náš projekt finančne
podporilo a tým nám uľahčilo
jeho realizáciu.
Emília Kužmová

Slovenská únia sluchovo postihnutých
v spolupráci s ÚPSVaR v Michalovciach
a firmou Widex-Slovton
pozýva všetkých na výstavu kompenzačných
pomôcok, ktorá sa uskutoční dňa
11. 9. 2013 od 10.00 hod. vo vestibule ÚPSVaR.
Výstavu spestrí svojim programom folklórna
skupina Mihaľovski nevesti i beťare.

Sociálna pomoc občanom mesta
Medzi sociálne služby, ktoré Mesto ponúka svojim občanom, patria podporné sociálne Služby – práčovňa a stredisko osobnej hygieny.
Tieto sociálne služby sú poskytované ambulantnou formou. V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne
a šatstva a v stredisku osobnej hygieny je poskytovaná pedikúra.
Tieto podporné sociálne služby sú poskytované fyzickej osobe,
ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie
alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Sociálne služby práčovňa a stredisko osobnej hygieny sú pre
občanov mesta poskytované na Ulici obrancov mieru č. 4.
Konanie o poskytnutí konkrétnej služby sa začína na základe
písomnej žiadosti, ktorú občan mesta podáva na MsÚ – odbor
sociálnych vecí. Tlačivá je možné stiahnuť z web stránky mesta,
resp. si ich občan môže vyzdvihnúť priamo na MsÚ – OSV.
Žiadosť o poskytnutie príspevku musí obsahovať:
– meno a priezvisko, dátum narodenia a bydlisko žiadateľa,
– údaje o príjmových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
– odôvodnenie žiadosti.
Žiadateľ o službu je povinný okrem žiadosti doložiť aj doklad o všetkých svojich príjmoch ako aj príjmoch s ním posudzovaných osôb.
Oznámenie o poskytnutí konkrétnej služby – pranie, žehlenie,
resp. pedikúra – a o výške úhrady za službu, v zmysle VZN, vydá
žiadateľovi MsÚ – odbor sociálnych vecí.
Úhrada za uvedené sociálne služby je stanovená vo VZN a súvisí
s príjmom prijímateľa sociálnej služby, ktorý sa porovnáva so životným
minimom schvaľovaným vždy k 1. 7. príslušného kalendárneho roka.
V budúcom vydaní prinesieme informácie o ďalších výhodách poskytovaných pre občanov s trvalým pobytom na území
mesta Michalovce.

zvieratká na adopciu

Balík

je mladý cca 1,5 ročný psík, veľmi
hravý a energický, priateľský
k ľuďom aj k iným psíkom. Je
to naozaj skvelý psík a úžtasný
spoločník na dvor so zateplenou
búdou. Balík je odčervený,
očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
Kontakt: 0908 330 792, utulokmi@gmail.com

Už šesťdesiat deväť rokov uplynulo od udalostí, ktoré si je potrebné
každoročne pripomínať. Európa sa odvtedy v mnohom veľmi zmenila.
No v niečom vôbec nie.
Tragédiou dneška je často dopravná nehoda. Ak pri nej niekto zaplatí
životom. Médiá sú v tom momente prítomné na mieste nešťastia. Dokonca sú také, ktoré o ničom inom ani spravodajstvo neprinášajú. Iba o
takýchto smutných udalostiach. Napriek tomu je dnešné dianie v porovnaní s dianím pred šesťdesiatimi deviatimi rokmi iba kvapkou v mori.
Vojnová mašinéria kosila po tisícoch. Osud jednotlivca bol iba číslom.
Ani v zázemí vojnových udalostí to nebolo o nič pokojnejšie. Spoločnosť sa
zmietala v neustálom podozrievaní, útlaku, likvidácii nepohodlných a vidine potenciálneho nepriateľa v každom. Vrcholom bolo živenie rasovej nenávisti spojené s aktívne plánovanou a cielenou fyzickou likvidáciou ľudí.
Prejavy nespokojnosti boli v zárodkoch riešené fyzickou likvidáciou. Nikto
si nemohol byť ničím istý. Samozrejme všetka produkcia bola orientovaná
pre vojenský potenciál. Nedostatkom trpeli všetci. Z tohto uhla pohľadu
odvtedy vyrástla už tretia generácia v diametrálne iných podmienkach.
Európa sa vykryštalizovala v spoločenstvo nezávislých štátov, ktoré
funguje v mierových podmienkach. Ale Európa nie je celý svet. Existujú
vo svete krajiny, ktoré svoje vnútorné alebo vonkajšie konflikty riešia
násilnými prostriedkami.
Zdrojom neustálych rizík sú i vyhlásenia typu „svätej vojny“. I mnohé
iné teroristické akcie na pokojnom obyvateľstve krajín sveta. Ani mierová
Európa nemá všetky zárodky potenciálnych nebezpečenstiev zažehnané.
Ešte stále existujú sily, ktorým chutí vládnuť, rozhodovať, potláčať silovými
riešeniami iných. Rasové, náboženské, názorové a národné nezhody ľudí.
Preto má význam pripomínať si udalosti, ktoré viedli k národnému
povstaniu. Slovensko sa ním zaradilo ku krajinám, ktoré rázne povedali
nie útlaku jedných nad všetkými ostatnými. Proti zbraniam sa postavilo
zbraňami. Nenechalo všetku ťarchu na iných. Samo začalo na svojom
území vytvárať podmienky pre budúci mierový život.
Vzdajme preto dvadsiateho deviateho augusta patričnú úctu tým,
ktorí položili za našu budúcnosť to najcennejšie - svoj život.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

žihadlo

v piatok, pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

Záznam

denne od soboty o 14.00 hod.

Rokovanie mestskej rady
V utorok 20. augusta sa stretli
členovia mestskej rady na svojom
zasadnutí s týmto programom
rokovania: monitorovaciu správu
k rozpočtu mesta za I. polrok 2013
predkladala Ing. O. Bereznaninová,
návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu predkladala
Ing. A. Mrázová, zmenu organizačného poriadku MsP predkladal
Mgr. M. Medviď, vyhodnotenie
rozpočtu MsKS za I. polrok 2013
a návrh na 1. zmenu rozpočtu
MsKS na rok 2013 predkladala
PhDr. M. Tomková, vyhodnotenie
rozpočtu TaZS za I. polrok 2013
predkladal Ing. J. Oleár, návrh VZN
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi
a elektroodpadmi z domácností
predkladala Ing. A. Mrázová, návrh
VZN o príspevku na spoločné stravovanie v Meste Michalovce, návrh
VZN o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške

úhrad za sociálne služby v meste
a návrh na zmenu sídla Zariadenia
opatrovateľskej služby predkladal
Ing. J. Jasovský, návrh zmien a doplnkov VZN č. 101 o určení sadzieb
a stanovenia podmienok za prenájom nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta a majetkovoprávne záležitosti predkladal Ing. J. Doležal,
prenájom majetku vo vlastníctve
mesta predkladal MUDr. B. Bančej, predseda komisie na prenájom, správu o výsledkoch kontroly
a správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I. polrok 2013
predkladala Ing. M. Bobovníková,
návrh na udelenie mestských ocenení v roku 2013 predkladal V. Zahorčák, informatívnu správu o plnení
uznesení Mestskej rady za I. polrok
2013 predkladal Ing. Z. Vasiľ, návrh
programu XVII. zasadnutia MsZ
predkladala Mgr. N. Slaninková.
Záver patril bodu rôzne.

Pobačeňa Miža z varoša
Mi ľudze sme už raz taki. Z ničim ňe sme spokojni. Kec pada,
ta ňedobre, bo slunko ňevidno. Kec švici slunko, ta čom tak mocno.
Ňichto nam ňevilahodzi. Kec mame motor, ta chceme i garaš. Aľe taku, žebi skoro ňič ňestala. Drahu gu ňej žebi mi dachto zrobil.
Kec ňe garaš, ta parkovisko. Aľe tak, žebi mi mal motor pod nosom. Že bim na ňoho vidzel a daľeko ňemušel špacirovac. U dachtorich bitovkoch existuju taki experci, co parkuju na žeľenich mestoch,
aľe pod svojima oblakami abo balkonom. Najľepši su toti šofere, co ľudzi voža. Ňedavno mi chcel vejs do svojoho garažu. Vidzim, dachto
tam stoji. Ostal mi stac a čekam. Pejc minutki ňič. Dzešec už mi znervozňel. Po petnac minutoch višol chlop a šida do toho motora. Idzem
gu ňomu a še ho šumňe pitam. Chlope, čom sce stanul pred garaš.
Poučil me. Šak tu ňebula žadna značka že ňešľebodno. Co še da robic!
Ňeznace, dze take znački predavaju? Jednu mušim kupic.
Najnovši še po varošu rozmohľi ceduľki “zakaz vodzic psov na dzecke ihrisko”. Kuščok za tim daľša ceduľka “venčovisko psov”.Ta patrim,
rozdumujem. Jak še ja s tim psom na toto venčovisko podzejem. Šak
mušim prejsc kolo tej druhej ceduľki “zakaz vodzic psov”. Dumam
sebe, mušim toho svojoho Bobiho naučic ceduľu preskočic, abo ľitac.
Vaš Mižo z varoša



dva týždne v kultúre...

Michalovčan informuje...

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:

Michalovský organ
7. ročník organových koncertov
Anders Eidsten Dahl – organ (Nórsko)
5. 9. o 19.00 hod., Rímskokatolícky kostol narodenia Panny Márie

Karin Bridišová
Lukáš Zahorčák
Daša Macurová

Výstavy

Letícia Irchová

Erik Maščák – Vol. 2 (technika airbrush)
do 30. 8., malá galéria MsKS

Mia Koribaničová
Viktória Begová

Čáry – máry – kuk
Miroslava Bugriová, Alexandra Gubíková, Slávka Timková
2. 9. – 30. 9., malá galéria MsKS

Marko Olejník

Westernový tábor

Program kina Centrum
23. – 25. 8. piatok, sobota, nedeľa o 18.00 hod.
24. – 25. 8. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
26. – 27. 7. pondelok, utorok 18.00 hod.
LIETADLÁ
animovaná rodinná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €
Vstupné 2D: 4€, deti: 3 €
Mládeži prístupný

3D
2D
2D

2013
USA
Slovenský dabing

23. – 25. 8. piatok, sobota, nedeľa o 19.40 hod.
KICK-ASS 2: NA PLNÉ GULE
akčná komédia
Vstupné: 4 €, deti: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2013
USA
České titulky

26. – 27. 8. pondelok, utorok o 19.30 hod.
28. 8. streda o 20.30 hod.
MY SME MILLEROVCI	
komédia
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Premiéra
2013
USA
Slovenské titulky

28. 8. streda o 19.00 hod.
NERADA RUŠÍM
komédia
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2013
DÁNSKO
České titulky

30. – 31. 8. a 1. 9. piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.
RED 2
akčná krimi komédia
Vstupné: 4 €, študenti 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
30. – 31. 8. piatok, sobota o 17.45 hod.
31. 8. sobota o 16.00 hod.
31. 8. – 1. 9. sobota, nedeľa o 17.45 hod.
PERCY JACKSON: MORE OBLÚD
fantasy
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €
Mládeži prístupný

2013
USA
České titulky
3D
2D
2D

Prvý ročník detského westernového tábora sa uskutočnil v Pozdišovciach
na Ranči u Kosťa. Počas troch týždenných turnusov sme zažili množstvo
dobrodružstiev a spoznali veľa dobrých kamarátov. Témou tábora bolo
spoznávanie pravého westernového života, starostlivosť o kone a samozrejme nesmela chýbať ani jazda na koňoch. V peknej okolitej prírode sme
sa pod dohľadom učiteliek aj vybehali a navštívili blízky rybník, kde sme
okúpali poníka Princa. V priľahlom lese sme zbierali hríby a pani bylinkárka nás poučila, akými bylinkami sa niekedy liečili naši predkovia. Nesmel chýbať country spev s gitarou či návšteva pána rezbára, ktorý ochotne ukázal deťom svoju prácu a učil ich, ako si môžu sami vyrezať z dreva
peknú hračku. Navštívil nás aj pán veterinár, pri ktorom deti mohli vidieť,
ako sa ošetrujú kone, a tiež zažili vypúšťanie poštových holubov. Diskotéka na konci týždňa všetkých poriadne rozšantila a s radostnými spomienkami sa pomaly rozchádzali domov. Samozrejme, že každý účastník
získal medailu o úspešnom absolvovaní westernového tábora.
Ranč u Kosťa

Dňa 2. augusta oslávil významné životné jubileum
čestný občan mesta Michalovce Konštanc Miroslav Adam.
V súčasnosti rektor
pápežskej univerzity
práva Angelicum.
V mene redakcie našich novín i v mene
rodákov mesta mu
k jeho
päťdesiatinám želáme plnosť
Božích milostí a požehnania. V pojme
požehnanie je zahrnuté všetko,
čo patrí k prežívaniu ľudského
života. V zdraví i skutočnom
vnútornom pokoji nech v ná-

deji napĺňa svoje životné poslanie, ktoré je spojené so zodpovednosťou a náročnosťou. Nech
sa mu podarí sprostredkovať
pravé hodnoty svetu
a človeku v ňom.
Konštanc
Miroslav Adam oslávi
svoje jubileum dňa
25. augusta v rodnom meste a v chráme narodenia Panny
Márie svätou omšou
o 10.30 hod., ktorej
hlavným celebrantom bude J. E.
Mons. Bernard Bober košický
arcibiskup.
nč
Zemplínske
Osvetové
stredisko
Michalovce

2013
USA
Český dabing

kultúrne zariadenie KSK
a autorka

Blahoželania
Milá oslávenkyňa

ANNA ŠPILKOVÁ

želáme Ti k Tvojim 92. narodeninám
úctu, lásku, šťastie, zdravie...
praje celá rodina

JOZEF ŠPILKO

Veľa šťastných krokov, veľa dobrých vecí
k 58 rokom želáme Ti všetci.
praje celá rodina

Poďakovania

alžbeta meŇkyová

Premiéra
2013
ČR
Originál verzia

vás pozývajú na výstavu

výber z t vorby
12. 8. – 4. 9. 2013

6. – 8. 9. piatok, sobota, nedeľa o 17.45 hod.
Premiéra
NÁSTROJE SMRTEĽNÍKOV: MESTO KOSTÍ	
mysteriózny, akčný
2013
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €
USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
Slovenské titulky
6. – 8. 9. piatok, sobota, nedeľa o 20.00 hod.
Dospeláci 2
komédia
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Roman Holan
a Lenka Nemcová
Maroš Soročina
a Erika Timková
Patrik Piskor
a Barbora Kováčová
Pavol Babják
a Zuzana Váleková
Denis Pačes
a Lucia Lemková
Vladimír Stopka
a Monika Koščáková
Mgr. Henrich Varga
a Katarína Petrusová
Róbert Mačuga
a Adriana Macková
Tomáš Hrdlička
a Lucia Babinčáková
Jozef Lechman
a Mária Karpáčová

Blahoželáme

3. – 5. 9. utorok, streda, štvrtok o 19.30 hod.
LÍBANKY	
dráma
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Premiéra
2013
USA
Slovenské titulky

Ďakujeme za pôrod syna Tobiasa 14. júna 2013
a bezchybnú a príkladnú lekársku starostlivosť

MUDr. Zambovej
a MUDr. Popjakovi
rodina Borščová

Albert Užský bol
bánom Chorvátska
Dňa 1. júla 2013 do Európskej únie vstúpila Chorvátska
republika. Slovensko malo s Chorvátmi aj v minulosti
veľmi dobré vzťahy. Poznáme množstvo príkladov,
keď sa dejiny tejto prímorskej krajiny prelínali
s dejinami Slovenska. Pre nás Michalovčanov je jedna
dejinná etapa stredovekého Chorvátska spojená
s osobnosťou Alberta z Michaloviec (alebo aj Albert
Užský či Albert Viniansky). Albert z Michaloviec
za mimoriadne zásluhy získal od panovníka dokonca
úrad dalmátsko-chorvátského bána (v dnešnom zmysle
by sme mohli povedať, že bol predsedom vlády).
pokračovanie z minulého čísla
O rok neskôr (1418) mu
v Kostnici panovník Žigmund
Luxemburský dal za verné služby vystaviť listinu, „polepšujúcu”
jeho erb (ten v nasledujúcich storočiach preslávili i ďalší príslušníci rodu pánov z Michaloviec).
Albert sa následne zúčastnil
vojny proti husitom, zapojil sa
tiež do ďalších ťažení. Za zásluhy
mu bolo udelené právo zastávať
úrad dalmátsko-chorvátskeho
bána (uvedené územia totiž v danej dobe patrili k Uhorsku). Navyše, v roku 1428 získal Albert od
panovníka rozsiahle majetky na

Dolnej zemi, v Nadlaku. Ku koncu svojho života (zomrel niekedy
pred 3. februárom 1434) tak mal
vo vlastníctve niekoľko desiatok
dedín so stovkami poddaných.
Žiadny iný predstaviteľ rodu
pánov z Michaloviec nedosiahol v
stredoveku také významné postavenie ako prior a bán Albert. Slávu si získal hlavne na bojiskách,
dobre zastával i zverené úrady
– svedčí o tom priazeň panovníka
Žigmunda Luxemburského, ktorou ho zahŕňal po väčšinu života.
Dnes by sme mohli povedať,
že v stredoveku zviditeľnil Michalovce tak, ako nikto iný...
Dr. Martin Molnár

Ďakujeme všetkým organizáciám, spolkom,
inštitúciám, sponzorom, jeho pamätníkom
a rodákom GORAZDA ZVONICKÉHO,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o dôstojné oslavy jeho nedožitej storočnice
v jeho rodisku.
príbuzenstvo
V rámci projektu Vzdelávanie učiteľov ZŠ
v oblasti cudzích jazykov som sa zúčastnila
medzinárodnej stáže v Anglicku. Chcem sa
poďakovať CA K-IM TOUR MICHALOVCE,
vodičom za bezpečnú a príjemnú cestu
v termíne 21. 7. – 1. 8. na trase Michalovce
– Rzeszow a späť.
PaedDr. M. Trúchlyová, ZŠ V. Rybnica
Ďakujeme celému kolektívu – OBVODNÉ
ODDELENIE PZ VINNÉ – ŠÍRAVA, najmä

p. Sisákovi

za pomoc pri dolapení páchateľov v našom
rodinnom dome.
vďační Viktor Kilian a Klaus Burian

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
ZVEREJŇUJE ZÁMER

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

PrenAjať PriamyM prenájmom

za účelom predĺženia doby nájmu, nebytové priestory na Nám. osloboditeľov
č. 77 v Michalovciach
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, 9. septembra 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na
internetovej stránke www.michalovce.sk.



dva týždne v športe...

spoločenská rubrika

Basketbal

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Mladé ženy Michalovce leto 2013
29. – 31. 8. 2013, 9.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Futbal
MFK Zemplín – ŠK Slovan Bratislava
24. 8. 2013, 11.00 hod.
Dôvera I. LSD U 19 – 4. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
MFK Zemplín – FK Poprad
25. 8. 2013, 10.00 a 12.00 hod.
Dôvera I. LSŽ U 15, U 14 – 3. kolo
Info: Mgr. Martin Melník, tel.: 0907 225 452
AFK Topoľany – TJ Malčice „B“
II. B trieda mužov ObFZ – 3. kolo, 25. 8. 2013, 16.00 hod.
Info: Peter Majvitor, tel.: 0904 553 524
MFK Zemplín „B“ – TJ FK Veľké Revištia
25. 8. 2013, 19.30 hod., Región Východ IV. liga – 5. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415
AFK Topoľany – MFK Sobrance
III. liga dorastu VsFZ Zemplínska – 4. kolo, 31. 8. 2013, 14.00 hod.
Info: Peter Majvitor, tel.: 0904 553 524
MFK Zemplín – ŠK SFM Senec
31. 8. 2013, 19.30 hod., II. liga – 7. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415
MFK Zemplín – FK Slavoj Trebišov
1. 9. 2013, 9.00 a 10.30 hod., Dôvera I. LMŽ U 13, U 12-3. kolo
Info: Mgr. Martin Melník, tel. : 0907 225 452
TJ Sokol Močarianska – MFK Veľké Kapušany „B“
II. B trieda mužov ObFZ – 4. kolo, 1. 9. 2013, 15.30 hod.
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114
MFK Zemplín – MFK Dubnica n/V.
3. 9. 2013, 11.00 a 13.00 hod., Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 5. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401

Hádzaná
HK Iuventa – HK Britterm Veselí n/M.
31. 8. 2013, 17.00 hod., WHIL žien – 1. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Ľadový hokej
Multišport cup 2013
23. – 25. 8. 2013, 7.00 hod.
Medzinárodný hokejový turnaj žiakov U 12 – 6. ročník
Info: Ing. Peter Kločanka, tel.: 0905 300 695

Strelectvo
Strelecký viacboj k výročiu SNP
25. 8. 2013, 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Šach
Open Vinné jazero
Medzinárodný šachový turnaj mužov – 9. ročník
28. – 30. 8. 2013, 9.00 hod.
Info: Ing. Richard Gerbery, tel.: 0907 889 968

Východ tretíkrát
víťazom
V športovom areáli VI. ZŠ
Okružnej ulici uskutočnil sa
v rámci 44. ročníka zemplínskeho jarmoku IV. ročník michalovských futbalových majstrovstiev
hráčov nad 50 rokov o Pohár
primátora mesta. Organizátorom podujatia bol Mestský úrad
Michalovce – odbor školstva,
kultúry a športu a uvedená základná škola. Turnaj slávnostne
otvoril MUDr. Benjamín Bančej,
zástupca primátora mesta, ktorý
na záver najlepším družstvám
odovzdal i ocenenia. Turnaja sa
zúčastnili všetky štyri sídliskové

družstvá, a to Východ, Stráňany,
Západ a Juh. Potešením bolo sledovať výkony bývalých hráčov TJ
Zemplína Vihorlat Michalovce,
ale i hráčov z nižších súťaží. Víťazom turnaja sa stalo družstvo
Východ, ktoré vo finále porazilo
družstvo Juhu 6:2 a tým nielenže
obhájilo minuloročne víťazstvo,
ale po tretíkrát po sebe sa stalo
víťazom. Výsledky jednotlivých
stretnutí: Východ – Západ 7:3,
Juh- Stráňany 8:5, o 3. miesto
Západ-Stráňany 11:2, o 1. miesto Východ – Juh 6:2.
nk

Letný streetball
Počas 44. ročníka zemplínskeho jarmoku jednou zo sprievodných akcií bol i V. ročník michalovského letného streetballu,
organizátorom ktorého bol 1. BK
Michalovce a mesto Michalovce. Turnaj sa uskutočnil na VIII.
základnej škole P. Horova na Ul.
kpt. Nálepku za účasti 95 hráčov.
V šiestich vekových kategóriách
celkove vytvorili 28 družstiev.
Turnaj slávnostne otvoril MUDr.

Benjamín Bančej, zástupca primátora, ktorý na záver odovzdal
ocenenia najlepším družstvám,
ale i jednotlivcom. V hlavnej kategórii mužov minuloročné prvenstvo obhájilo družstvo Zemplínske šťuky v zložení Janošov,
Holda, Hocman, Mižák. V kategórii žien prvenstvo získalo družstvo I AM FROM EXIT v zložení
Šulková, Kmecová, Ballová.
nk

Real Madrid v Michalovciach. Aj keď sa v našom meste na futbalovom turnaji predstavili zatiaľ len vychádzajúce hviezdy veľkoklubu zo Španielska, dokázali vypredať michalovský futbalový štadión do posledného miestečka. V silnej
konkurencii napokon biely balet turnaj Michalovce Cup 2013 vyhral.

malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Dám do prenájmu 3-izbový byt na Ulici okružnej
v Michalovciach. Cena dohodou. Tel.: 0905 915 133
n Dám do prenájmu 3-izbový pekný byt na sídl. SNP na 3.p/7.
Tel.: 0902 430 987, 0902 077 622
n Predám 8-izbový RD v obci Vojčice pri Trebišove
s pozemkom 22,5 á. Možnosť ďalšej stavebnej parcely.
Cena: 45 000 €. Tel.: 0917 418 489
n Predám 3-izbový byt na Ulici osloboditeľov v Strážskom,
vyvýšené prízemie s podlahovým kúrením, 78 m2, zasklená
lodžia, rek. Cena: 32 000 €. Tel.: 0917 988 921
n Predám bezbariérový 1-izbový byt na 1. poschodí na sídlisku
SNP. Tel.: 0910 493 189, 0907 546 365
n Predám starší rodinný dom v tichej lokalite pod lesom
v Klokočove. Tel.: 0905 370 051
n SZCH Oblastný výbor Michalovce ponúka do prenájmu
priestory cca 50 m2 na 1. poschodí v budove OV nachádzajúcej
sa na Námestí osloboditeľov 66 v Michalovciach. Na začiatku
je potrebná investícia na rekonštrukciu ponúkaného priestoru,
ktorá sa neskôr odráta z nájmu. Tel.: 0907 972 649
n Prenajmem 3-izbový byt na Okružnej ulici (VI. ZŠ)
za rozumnú cenu. Tel.: 0902 621 089
n Predám pozemky na Tehelnom poli. Tel.: 0907 675 851
n Predám záhradu blízko mesta Michalovce. Dohoda
samozrejmá. Tel.: 0948 447 622

Rôzne
n Predám nemeckú spálňu (3 skrine s nadstavcami, 2 nočné
stolíky so svetlami, toaletný stolík), plyšovú gaučovú súpravu
(medová farba), obývacia stena Venuša mahagónovej farby
s možnosťou poskladania na rôzne varianty, dĺžka 4,20 m.
Súrne, za veľmi lacné ceny. Tel.: 0948 033 197
n Byliny odstránili hemoroidy a kŕčové žily. Tel.: 0905 801 108
n Kúpim vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n Predám za symbolickú cenu pekné svadobné šaty. Veľkosť 40.
Tel.: 0903 048 386
n Predám lacno chladničku. Tel.: 0903 048 386
n Predám Zetor 40-11 Z s náradím. Tel.: 0918 072 417, 0915 585 748
n Predám mal. traktor VARI s príslušenstvom. Dohoda možná.
Tel.: 0915 061 757
n Predám lacno veľmi zachovalé piano zn. PETROF. Volať
po 18.00 hod. Tel.: 056 6420 341

Služby
n Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod.
Iba víkendy. Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992
n Účtovníctvo, www.ekonomickesluzby.eu Tel.: 0915 644 489
n Strechy, www.cackostav.szm.com Tel.: 0907 922 100
n Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie, úpravy terénu,
alternatívne zdroje energie, zdravotechnika. Tel.: 0903 273 574

Práca
n Strojárska firma Silometal, spol. s.r.o., Kollárova 4, 078 01
Sečovce hľadá pre svoju výrobu: 1. Zváračov MAG – platné
zváračské skúšky, 2. Zámočníkov – ovládanie čítania
technickej dokumentácie, 3. Medzinárodného zváracieho
inžiniera IWE, 4. Inžiniera pre produkciu - zameranie
strojárstvo, aj absolvent. Znalosť nemeckého jazyka vítaná.
Žiadosť spolu s profesijným životopisom v nemeckom
a slovenskom jazyku zasielajte e-mailom: sekretariat@
silometal.sk, alebo písomne na adresu firmy. Tel.: 056 6670 111

Mária Cehelská, 80-ročná
Milan Šogan, 68-ročný
Michal Orendáč, 88-ročný
Michal Kozák, 87-ročný
Jozef Fedor, 70-ročný
Katarína Bizubová, 68-ročná
Mgr.o. Štefan Ištvaník C.Ss.R., 83-ročný
Vladimír Havrila, 66-ročný
Zuzana Barnovám, 77-ročná

Poďakovania
Dňa 10. 8. 2013 nás navždy opustila zakladajúca a dlhoročná členka
folklórnej skupiny Rakovčan

Malvína Gajdošová

Teta Malvína bola aj našou mamou, mamou súboru celých 34 rokov od jeho
vzniku. Bola ľudovou umelkyňou srdcom i dušou. Folklór bol jej život a ona ostane
pre nás klenotom výrazného talentu, ale aj symbol dobra, ľudskosti, skromnosti.
FS Rakovčan
Ďakujeme celému kolektívu dialýzy,
urologickému oddeleniu, hlavne MUDr. Drábovi,
II. internému oddeleniu za starostlivosť
a všetkým zúčastneným na poslednej rozlúčke s

Jozefom Fedorom

a prejavy sústrasti.
smútiaca rodina

Spomienky
Dňa 26. augusta uplynie 15 rokov,
kedy nás navždy opustil milovaný manžel a otec

LADISLAV ŽÁČIK

Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú
spomienku.
s láskou spomínajú manželka, syn Radovan,
dcéra Anička a vnúčik Lacko
Dňa 29. augusta tomu bude už 40 rokov,
čo vo svojich 38. rokoch nás po zákernej
chorobe navždy opustila manželka a mamka

prof. MILOSLAVA KRÁSENSKÁ

Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej s nami tichú spomienku.
manžel s dcérami
Bol a už nie je. Zavrela sa jeho kniha života
písaná srdcom, krvou zo žíl.
S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci sme sa
7. augusta navždy rozlúčili so zosnulým priateľom

pplk. Milanom Šoganom

Dožil sa 68 rokov. V pamäti našej žiariť bude
pamiatka stále jeho živá. ZO ZVOS Michalovce
a ZVSR Michalovce, rodina, príbuzní a známi
To, že čas rany zahojí, je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť ostala a tiché spomínanie.
Dňa 22. augusta 2013 uplynul rok, čo od nás
navždy odišiel drahý manžel, otec a dedko

PAVOL BEĽAN

s láskou spomínajú manželka a dcéry
s rodinami
Už len kyticu kvetov Ti na hrob môžem dať,
sviečku zapáliť a v tichu spomínať.
Dňa 31. augusta si pripomenieme
1. smutné výročie úmrtia manžela

GUSTÁVA PUČEKA

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
s láskou spomína manželka
Už len kytice kvetov mu na hrob môžeme dať,
sviečky zapáliť a spomínať...
Dňa 13. augusta uplynuli 2 roky,
kedy nás opustil milovaný manžel, otec, dedo

JAROSLAV LIBÁK

s láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra,
vnúčatá a synovia s rodinami

Dňa 22. augusta uplynul rok,
kedy nás navždy opustila
drahá mamka a babka

Dňa 23. augusta 2013 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustila
sestra, švagriná a teta

s láskou spomína manžel, deti a vnúčatá

rod. MESAROŠOVÁ

ANNA PALKOVIČOVÁ
Dňa 28. augusta uplynie rok,
kedy nás navždy opustila milovaná mamička
a babička

ANNA GAVULOVÁ

s úctou a láskou v srdci spomínajú
dcéry Gabriela a Renáta,
vnúčatá Ján, Viktória, Samuel a Alexandra

MÁRIA KOHÚTOVÁ,
Dňa 1. mája 2013 uplynulo 13 rokov,
čo nás navždy opustil
švagor a ujo

ANDREJ KOHÚT

Kto ste ich poznali,
venujte im s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
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