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Starším patrí úcta
a vďaka
Október je mesiacom úcty k starším, preto sme požiadali MUDr. Ľubomíra
Rohoňa, aby nám napísal svoje postrehy zo súčasného života seniorov.
Prinášame vám pohľad na spolužitie dvoch generácií očami dlhoročného
lekára a predsedu komisie sociálnych vecí a rodiny.
Mesiac október oslavujeme
ako mesiac úcty k starším. Oprávnene – hoci by sme tak mali
konať počas celého roku a nie
len v jeho určitú časť.
Tento stav sa mi javí ako naliehavý, pretože sa mi zdá, že žijeme v dobe, keď sa všetko materializuje. Úspešného moderného
človeka charakterizuje výška jeho
bankového konta, sme závistliví,
málo si vážime jeden druhého,
etika, morálka a vzájomná pomoc, ale i vďaka za ňu, sa stávajú
nemodernými.
Tieto vlastnosti však neboli pre naše krajiny typické. Sám
som zažil obdobie, keď v rodine žilo viac generácií a dokázali
spolu komunikovať a tešiť sa zo
vzájomnej prítomnosti. Rozprá-

vali, vymieňali si svoje skúsenosti a navzájom sa učili – starší
i mladí. A toto spojenie rôznych
generácií bolo vždy na osoh veci.
Spojiť energiu a elán mladých so
životnými skúsenosťami staršieho je vždy len na prospech veci.
Dnes sa v rodinách komunikuje menej, mladí sedia za
počítačmi, či so slúchadlami na
ušiach, veľa rodičov nemá čas na
spoločné rodinné každodenné
aktivity.
Pracujem veľa rokov v zdravotníctve a v ostatných rokoch
i ako poslanec mestského zastupiteľstva v sociálnej komisii.
Problematika zdravotná i sociálna úzko súvisí. Okrem diagnostiky a liečby svojich pacientov si
všímam (aj keď o tom nahlas ne-

hovorím) aj problematiku sociálnu a záujem príbuzných o svojho
blízkeho. A musím konštatovať,
že rokmi sa tento vzťah mení, ale
nie k lepšiemu. Niekedy chceme,
aby sa o starších staral štát, mesto, len úlohu rodiny nechceme
vidieť. Mám v tomto smere veľa
skúseností, ktoré však nechcem
rozvádzať, aby som neurazil
mnohých tých, čo si držia za povinnosť starať sa o svojich blízkych, ktorí im dali život, vzdelanie a boli vždy na pomoci, kým
ešte vládali.
Pre tieto skutočnosti zmeňme
svoje myslenie. Ak platí, že vyspelosť spoločnosti sa meria úrovňou
starostlivosti o starších, dokážme,
že patríme k vyspelým.
MUDr. Ľubomír Rohoň

Minister školstva
v Michalovciach
Návštevou Základnej školy na
Krymskej ulici v Michalovciach sa
v utorok 1. októbra začalo pracovné výjazdové rokovanie ministra
školstva, vedy, výskumu a športu
SR Dušana Čaploviča na východnom Slovensku. Na pôde školy
sa minister stretol s primátorom
mesta V. Zahorčákom, poslankyňou NR SR Ľ. Roškovou, podpredsedom KSK E. Ďurovčíkom
aj riaditeľom školy J. Porvazom.
Počas neformálneho rokovania
s učiteľmi školy si Dušan Čaplovič
vypočul názory pedagógov na súčasné problémy školstva. Minister
školstva si následne prezrel celý
areál základnej školy.

Pochod za život

Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil
poslednú septembrovú nedeľu v Košiciach, predčil
očakávania všetkých. Tak organizátorov, účastníkov, ako aj médií. Medzi takmer stotisícovým
davom sa nestratili ani Michalovčania. Autobusmi
priamo z Michaloviec prišlo asi 300 rímsko i gréckokatolíckych veriacich so svojimi duchovnými
otcami. Mnohí sa vybrali aj autami. Košice ako
mesto kultúry nezažilo v tomto roku väčšiu akciu,
kde by sa naraz stretlo toľko ľudí. Manifest účastníkov vyzýva k ochrane a rešpektovaniu ľudskej
osoby od počatia po prirodzenú smrť. Zasadzuje
sa za ochranu manželstva, nenarodených detí,
starých i chorých. A toto nemá byť v našej spoločnosti odsúvané na okraj, aby sme sa nečudovali,
čo z tohto národa v budúcnosti zostane. Mládež
a mladé rodiny s deťmi ukázali, na čom im záleží.
Pochod vdýchol mnohým novú radosť a nádej. Vízia je jasná. Záleží na tom, koľkí sa k týmto hodnotám pridáme. Lebo pochod sa ešte len začal.
duchovný otec Stanislav

Rozmiestnenie
veľkoobjemových
kontajnerov pre
obyvateľov mesta
počas jesenného
upratovania

Máme majstra Európy
V poľskom mestečku Krynica sa v septembri
uskutočnili Majstrovstvá Európy juniorov 2013
v kickboxe. Majstrovstvá sa konali za účasti
36 krajín Európy a 1609 štartujúcich.
Našu krajinu reprezentovalo
31 pretekárov. Slovensko sa v celkovom poradí krajín umiestnilo
na skvelom 5. mieste za mnohonásobne väčšími výpravami
z Ruska, Talianska, domáceho
Poľska a Maďarska. Slovenská
výprava napokon získala 26 medailí, z toho 10 zlatých, 5 strieborných a 11 bronzových.

dobre. Poliak však bol nad jeho
sily, naňho Ďuro nemal. Zatiaľ. Juraj Gavala (84 kg) kick light vybojoval nakoniec rovnako 3. miesto.
Skvele sa na turnaji uviedol
náš František Lukáč – 63 kg kick
light. Takisto bol „nasadený“
medzi najlepších 8 pretekárov
a po tvrdých a napínavých zápoleniach zaslúžene získal titul

Nakoľko v meste Michalovce prebieha
separovaný zber, žiadame občanov
mesta Michalovce, aby biologicky
rozložiteľný odpad /konáre, kríky/
uložili vedľa VOK.

štrnástu
michalovskú
Šarkaniádu
6. októbra (nedeľa)
o 13.00 hod.
Prímestská oblasť
Zemplínskej šíravy
navraty@gmail.com
0948 497 132

Pozývame vás na
koncert pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším

Vďaka Vám

účinkujú
Hnojňaňe z Mihaľovec
10. októbra
o 15.00 hod.
veľká sála MsKS

V dňoch 11. 10. –18. 11. 2013 budú
v meste Michalovce rozmiestnené
VOK na týchto stanovištiach:

Ul. úzka, Ul. konečná, Ul. Gagarinova,
Ul. pri mlyne,
Ul. topolianska, Ul. vrbovská /otočka/,
Ul. močarianska /oproti PD/,
Ul. J. Kollára, Ul. P. Jilemnického,
Ul. A. Kmeťa, Ul. kamenárska (zozadu),
Nábrežie J. M. Hurbana, cintorín
Topolianska ul., cintorín Močarianska
ul., cintorín Kapušianska ul.

Občianske združenie
Návraty
vás pozýva na

Mužská folklórna
spevácka skupina
Michalovský klub reprezentovali pod vedením Petra Bonka
pretekári Michal Stričík, František Lukáč a Juraj Gavala.
Mišo Stričík bol v súťažnom
rozlosovaní „nasadený“ medzi
najlepších 8 pretekárov. Nakoniec
si vybojoval vo váhovej kategórii
63 kg kick light 3. miesto. Juraj
Gavala podal dobrý výkon proti
domácemu Poliakovi. Za rok tréningu a zopár zápasoch bez medzinárodných skúseností sa držal

Majster Európy juniorov. Gratulujeme! Výborná príprava, účasť
na klubovom sústredení, sparringy a tréningy v Košiciach pod
vedením skúseného Peťa Bonka,
výborná práca trénera Ľuba
Takáča, účasť na medzinárodných akciách v Rakúsku, Poľsku,
Maďarsku, sa zliali do jedného
absolútneho úspechu, ktorým
sú vybojované tri medaily z ME
juniorov v kickboxe 2013.
lt

HNOJŇAŇE
z MIHAĽOVEC

vás pozýva na koncert
11. októbra o 17.00 hod.
v MsKS
Vstup voľný
hostia
Harčarki z Pozdišovec
ĽH Martinky Bobáňovej
z Terchovej


z pera viceprimátora

aktivity primátora
23. 9.
23. 9.
		
24. 9.
24. 9.
25. 9.
		
30. 9.
1. 10.
		
2. 10.
		
3. 10.
4. 10.
4. 10.
4. 10.

účasť na otvorení podujatia Srdce ako dar
prijatie študentov Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Michalovciach
účasť na otvorení druhého dňa podujatia Srdce ako dar
rokovanie republikovej rady ZMOS v Košiciach
účasť na otvorení futbalového turnaja krajských žiackych
dievčenských futbalových výberov
zasadanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
účasť na pracovnej návšteve ministra školstva
v Základnej škole na Krymskej ulici v Michalovciach
otvorenie zrekonštruovaného Zariadenia pre seniorov
v Michalovciach za účasti štátneho tajomníka MPSVaR
rokovanie školskej komisie KSK
otvorenie súťaže mladých hasičov
účasť na otvorení krajského finále OOV OLOV
rokovanie k organizácii Plesu mesta 2014

Z poslaneckých interpelácií
Na XVII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Michalovce, ktoré sa uskutočnilo 3. septembra 2013,
boli predložené interpelácie poslancov. Prinášame
vám informáciu o ich riešení:
PhDr. Jana Cibereová

1. Vo svoje interpelácii sa chcem poďakovať riaditeľovi TaZS Ing. Júliusovi Oleárovi, ktorý bol ústretový pri skrášľovaní detského ihriska
na Zakarpatskej ulici tým, že TaZS upravili okolie ihriska a doplnili
preliezky, lavičky a pieskovisko. Obyvatelia sa pýtajú, či uvažuje Mestský úrad Michalovce o úprave tohto ihriska do takej podoby, ako je
navrhnuté v projektovej dokumentácii.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby,
ŽP a MR
S ďalšou úpravou detského ihriska na Zakarpatskej ulici, ktoré bolo zrealizované v rámci stavebných úprav sídliskových plôch, v súčasnom období
Mesto neuvažuje. Zostáva zatiaľ v takom rozsahu ako je zrealizované. Do
projektovanej podoby sa dostane za predpokladu, že na projekt získame
externé finančné zdroje, o ktoré sa budeme usilovať.
2. Obyvatelia sídliska Východ, ulíc Leningradskej a Moskovskej žiadajú umiestniť kameru na trhovisko pred predajňu Jednoty na Moskovskej ulici z dôvodu vandalizmu a znečisťovania prostredia našimi
spoluobčanmi. Situácia je neúnosná aj pre predávajúcich trhovníkov.
Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, vedúca IaG
Mesto doteraz disponuje kamerovým systémom pozostávajúcim z 12 starších analógových kamier umiestnených v CMZ a 9 digitálnych IP kamier.
Nové kamery, ich inštalácia a pripojenie sú financované najmä z externých
a vlastných zdrojov. Inštalácia a prevádzkovanie kamier je náročná úloha
najmä vzhľadom na prenos veľkého objemu digitálnych dát, ktoré je efektívne prenášať optickou sieťou. Preto je umiestňovanie kamier na miestach, kde optické pripojenie chýba, veľmi nákladné. Prenos je možný iba
rádiovým spojom, pri ktorom sa stráca kvalita obrazu a zvyšujú finančné
náklady na prenos dát, alebo prenájmom optickej linky od iných poskytovateľov s následnými mesačnými úhradami. V r. 2013 pribudnú 3 nové digitálne IP kamery v priestoroch nového cintorína na Partizánskej ulici, ich
umiestnenie bolo determinované vysokým stupňom vandalizmu a ničenia
majetku mesta v lokalite bez stráženia. Kamery sú financované z externých
a vlastných zdrojov v rámci projektu prevencie kriminality. Ulica moskovská sa nachádza v lokalite, kde absentuje optické pripojenie mesta, čo zvyšuje náklady na zriadenie kamery v lokalite. V roku 2014 sa opäť budeme
uchádzať žiadosťou o finančné prostriedky na kamerové systémy a budeme
riešiť problémové lokality v meste, aj priestor na Moskovskej ulici.
pokračovanie v nasledujúcom čísle

Prvý október

Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach
dosiahli už po druhýkrát výrazný úspech so svojimi prácami. V celoštátnej súťaži Vitajte v našom regióne ocenila porota v Košiciach nielen
produkty z cestovného ruchu z ich tvorivej dielne, ale aj kreatívny spôsob prezentácie. Realizačný tím pedagógov a študentov prijal v uplynulých dňoch primátor mesta.

Víťazi prestížnej
slovenskej ceny
Slovenskú cenu HR-Gold založili v roku 1998 Združenie pre riadenie ľudských zdrojov spolu so
súkromnou vzdelávacou spoločnosťou. Názov odráža cieľ odmeňovať tie najlepšie „zlaté“ praktiky
a osobnosti v oblasti HR (Human
Resources – Ľudske zdroje) a zároveň v sebe skrýva myšlienku,
že ľudský kapitál je tým „zlatom“
každého podniku, ktorý si treba
budovať, zhodnocovať a rozvíjať.
Spoločnosti BSH Drives and
Pumps s.r.o. sa v septembri podarilo získať prestížne ocenenie
HR-Gold v kategórii Projekt roka.
Oceneným je projekt „Vytvorenie

strediska praktického vyučovania
– centrum vzdelávania a prípravy“ za podnikateľskú víziu a koncepciu výchovy nových kvalifikovaných zamestnancov pre
vlastné potreby aj pre región, za
úspešnú implementáciu projektu
a za jeho uplatniteľnosť aj v iných
podmienkach. Úspešne v tomto
projekte spolupracuje spoločnosť
BSH so Strednou odbornou školou technickou v Michalovciach.
Cenu slávnostne prebrali
v Bratislave zástupcovia spoločnosti Mgr. Jaroslav Šutaj-Eštok
a Ing. Peter Medviď.
Mgr. Jaroslav Šutaj-Eštok

Mesto Michalovce pripravuje na najbližšie rokovanie
mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 22. 10. 2013,
okrem iných materiálov aj všeobecne záväzné nariadenie
o podmienkach prenájmu stanovíšť TAXI a všeobecne
záväzné nariadenie o podmienkach držania psov.
V zmysle ods. 4 §6 zák. č. 369/1990 Zb. dňom vyvesenia
návrhu na úradnej tabuli začína plynúť 10-dňová lehota,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby
uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia.
Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať,
a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
V tomto prípade možno podať pripomienky k uvedeným
návrhom VZN písomne v podateľni mestského úradu na
adresu odboru výstavby do 17. 10. 2013.

Druhá olympiáda
zdravotne postihnutých Stráňanka jubiluje
Výbor ZO SZZP
v Michalovciach
zorganizoval v tomto
roku už po druhýkrát
olympiádu zdravotne
postihnutých. Uskutočnila
sa v ZŠ na Školskej ulici
a zúčastnilo sa jej 35
súťažiacich v siedmich
družstvách.

Súťažilo sa v streľbe zo vzduchovky, behu pomedzi kužele, v
hode basketbalovou loptou na znížený kôš, chôdzi na krátku vzdialenosť a v hode na cieľ. Olympiádu
otvoril predseda ZO SZZP Michalovce Jaroslav Koščo, ktorý privítal
primátora mesta Michalovce a poslanca KSK Viliama Zahorčáka, po-

slankyňu KSK Mgr. Valériu Eľkovú,
vedúceho odboru sociálnych vecí
MsÚ Ing. Jána Jasovského, riaditeľa
V. ZŠ Mgr. Ladislava Vjesta, vedúcu
DSS ANIMA Mgr. Dagmar Činčárovú a sekretára Olympijského klubu Mgr. Ivana Pšenku.
Pre nepriaznivé počasie prebiehala celá súťaž v telocvični. Rozhodovanie mali pod taktovkou PaeDr.
Hajdúková, ktorej asistoval Mgr.
Vetrecín, p. Pavoloková a p. Fedor-

čák. Víťazom boli odovzdané zlaté, strieborné a bronzové medaily
a diplomy, družstvám poháre.
Najstarším účastníkom bol
90-ročný Michal Cibík, ktorý bol
v streľbe najlepší. Podujatie svojím
spevom spestrila spevácka skupina Klubovanka. Všetkým sponzorom patrí naše poďakovanie.

Spevácka skupina Stráňanka oslávila v uplynulých dňoch svoje
okrúhle jubileum. Pripomenuli si 25. výročie vzniku súboru. Seniori
zo Stráňanky svojimi vystúpeniami tešia divákov na rôznych kultúrnych podujatiach. Stráňanka bola založená v roku 1988. Po prvých
troch rokoch trvania získali tretie miesto na súťaži skupín v Bratislave. Ročne absolvujú približne 15 vystúpení pri rôznych spoločenských
udalostiach, v ostatných rokoch sa pravidelne zúčastňujú aj súťažnej
prehliadky Srdce ako dar. V súčasnosti sprevádza spevácku skupinu
na harmonike Vladimír Tatarka. Magdaléna Roháčová je vedúca súboru. Oslávencom zablahoželal aj primátor mesta Viliam Zahorčák.
Ku gratulácii sa pripája aj naša redakcia!

Plné útulky, prázdne
misky. Otočme to!
V priebehu roka je niekoľko
období, kedy sa v útulkoch ocitá
zvierat viac, ako je kapacita zariadení. Okrem obdobia po Vianociach je to aj obdobie po skončení
letných prázdnin. Výnimkou nie je
ani tento rok. S počtom zvierat tak
narastajú náklady na veterinárnu
starostlivosť ale aj krmivo. Slovenské útulky často prežívajú len
vďaka materiálnej alebo finančnej
pomoci ľudí a firemných darcov.
„Príspevky v akejkoľvek podobe sú
vždy vítané a každá pomoc sa útulku zíde,“ hovorí Katarína Ruskovská z michalovského útulku. „Sme
radi, keď ľudia prinesú nepotrebné
matrace, deky, obojky a vodítka,
ale asi najviac sa zíde krmivo. Po-

čet opustených zvierat neustále narastá, jeden pes sa adoptuje a dvaja
pribudnú. Nároky na krmivo sa
tak zvyšujú priamo úmerne,“ dodáva Katarína Ruskovská.
Milovníci zvierat sa zhodujú, že
najlepšou pomocou pre opustené
tvory je nový domov, no nie všetci
si môžu dovoliť adoptovať zvieratko. Ak máte chuť pomôcť, môžete
sa zapojiť do kampane „Pomôžte
naplniť misky v útulkoch,“ ktorej
druhý ročník na Slovensku práve
prebieha a spolu s organizátormi
tak darovať krmivo pre opustených
psov a mačky v slovenských útulkoch. Viac informácií o kampani
nájdete na www.naplntemisky.sk.
ts

Významných dní je vo svetovom kalendári mnoho. Skoro s každým
dňom v roku je spätá určitá symbolika. No práve prvý október je v tomto ohľade výnimočný.
Každý z nás vie, že práve tento deň je spätý s Medzinárodným
dňom starších osôb - seniorov. Koniec koncov, po celý mesiac október je
naša pozornosť zameraná na seniorov. Nielen usporiadaním rôznych
aktivít, kultúrnych a spoločenských stretnutí pri tejto príležitosti. Nielen z pohľadu špecificity ich potrieb, záujmov, problémov, ale hlavne
prispením ku skvalitneniu ich životných podmienok. Žiadna dobre fungujúca spoločnosť by nemala dopustiť, aby bezbrannosť seniorov a ich
celoživotná zásluha ostala bez povšimnutia.
Ďalšou skupinou, ktorej bol prvý október určený, sú lekári. Je to novšie určenie prvého októbra ako Medzinárodný deň lekárov. Ani samotní nositelia tohto významného dňa si ho nejako špeciálne nepripomínajú. Skôr prostredie mimo tejto profesnej skupiny v tento deň vzdáva
hold hlavne tým, ktorí svojou prácou vzbudzujú uznanie svojho okolia.
Vo výpočte je prvý október i Svetovým dňom vegetariánov. Jeho určenie
má pripomenúť, že v oblasti stravovania existuje i takáto skupina ľudí.
Ďalším z radu je prvý október i Svetovým dňom chôdze. Dňom hudby,
dňom architektúry i medzinárodným dňom nájomníkov.
Tento výpočet stavia prvý október na úroveň iných, významných
dní. I preto mesiac, ktorý začína takýmto pamätným dňom je zasvätený ľuďom s veľkými životnými skúsenosťami. Každá skupina, ktorej je
určený prvý október ako významný deň, si ho pripomenie po svojom.
No celá spoločnosť by mala zvlášť seniorom vychádzať v októbri maximálne v ústrety.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

žihadlo

Hostia: MUDr. František Farkaš
a MUDr. Jozef Makohus
poslanci KSK
v premiére v piatok, a v reprízach v pondelok a stredu vždy
o 18.00 hod.
moderuje Viera Pakánová

Záznam

denne od soboty o 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS AJ NA
www.tvmistral.sk, www.michalovce.sk
a na facebooku

Myslite na prijímacie
pohovory už teraz!
Nadácia profesora Čolláka
v spolupráci s Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave
so sídlom v Košiciach každoročne organizuje prijímačkové
kurzy na prvý stupeň vysokoškolského štúdia na Podnikovohospodársku fakultu a iné
fakulty ekonomického smeru.
V súčasnom období Nadácia
profesora Čolláka pripravuje
dvojsemestrálny prijímačkový
kurz pre všetkých uchádzačov
o štúdium na Ekonomickej univerzite, ktorí plánujú absolvovať prijímací pohovor na prvý
stupeň vysokoškolského štúdia
v júni 2014. Obsahové zame-

ranie kurzu je identické s obsahovým zameraním prijímacích
pohovorov. Absolventi kurzu
sa dôkladne oboznámia s problematikou z predmetov matematika, ekonomika a vybraný
cudzí jazyk.
Hodiny z uvedených predmetov vedú už tradične odborníci s dlhoročnou praxou.
Účastníci kurzu budú po jeho
absolvovaní dôkladne pripravení na prijímacie pohovory na
všetky fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj na iné
fakulty ekonomického zamerania na území SR. Tešíme sa na
budúcu spoluprácu!
Ing. Marek Meheš, PhD.

z pirka Andriša zo Straňan
Po dluhšej ľetňej prestavkoj mi še zaš na varošu štretnul zo sušedom Rašpeľom – našim Straňančanom, Zempľinčanom, Slovakom.
Po rokoch kamaraceňa, opatrim na ňoho, vidzim mu do žaludka,
takoj znam, co mu hraje u hlave, a co chce povedzec.
„Mižu“, reku „co ši dňeš taki skormuceni?“. „Andriš, otvoreňe
ci povim, bojim še o našu zempľinsku i spisovnu slovensku bešedu.
Ňeznam, či ši še dočul, že od decembra toho roku bi toti našo slovenski
vlaki co z ňima chodzim za ujcom do Bratislavi, še maľi premenovac.
IC vlak Tatra – po novim še budze volac „Martinus“.
IC vlak Gerlach – „Lyoness“.
IC vlak Rysy – „Doxxbet“.
Richľik Liptov – „Shopple“.
„Andriš, kec taki pomenovaňa zaregistruju vekšinovi Slovaci co
nas čeka zos pomenovaňoma našich zempľinskich perloch v šercu
Zempľina?“. „Ľem raz še dočujeme, že naš široko-daľeko smačni sir
„karička“ še budze volac „čarleston“ – abo „regi“. Našo chlopi Hnojňaňe – Hnojbojs, varošski Namestie osloboditeľov – Majkl plac, abo
našo Straňani – Strejnen strit. Obišľi me zos bešedu pol varoša, kec
tu zos jednej z našich 150 karčmočkov me začuľi prešumni chlopski
špivaňe: „Hej Slováci ešte naša slovenská reč žije“. Nato me Mižo
uderil po pľecu: „Andriš, tu zajdzeme, tu našo!“
Co še nestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci!



dva týždne v kultúre...

Michalovčan informuje...

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:

Vďaka Vám
koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
účinkujú: Hnojňaňe z Mihaľovec
10. 10. o 15.00 hod., veľká sála MsKS

Chiara Sofia Demková
Róbert Haluška
Alex Szabo

Slávnostná akadémia
pri príležitosti 10. výročia vzniku divadelného súboru ANIMA
16. 10. o 9.30 hod., veľká sála MsKS

Ema Timková
Lara Uhľárová

Výstavy

Ivana Onderová

Myron Špenik – Výber z tvorby
7. – 31. 10., malá galéria MsKS

Program kina Centrum
4. 10. piatok o 17.30 hod.
5. – 6. 10. sobota, nedeľa o 15.30 hod.
5. – 6. 10. sobota, nedeľa o 17.30 hod.

2D
2D
3D

OBLAČNO, MIESTAMI FAŠÍRKY 2
animovaná rodinná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €
Vstupné 2D: 3,50 €
Mládeži prístupný

2013
USA
Slovenský dabing

4. 10. piatok o 19.30 hod.
5. – 6. 10. sobota, nedeľa o 19.30 hod.

3D
2D

GRAVITÁCIA 3D
dráma, sci.fi
Vstupné 3D: 6 €
Vstupné 2D: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2013
USA
Slovenské titulky

7. 10. pondelok o 19.30 hod.
LÁSKY DONA JONA
komédia
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
9. 10. streda o 19.00 hod.

2013
USA
České titulky
PROJEKT 100 – 2013

VTEDY NA ZÁPADE
dráma, western
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
1968
TALIANSKO/USA
České titulky

10. 10. štvrtok o 18.00 hod.
12. – 13. 10. sobota, nedeľa o 18.00 hod.
14. 10. pondelok o 19.30 hod.
KANDIDÁT
cynický thriller
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2013
SR/ČR
Originál verzia

10. – 13. 10. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.45 hod.
2 GUNS
krimi, akčný, komédia
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
16.10. streda o 19.30 hod.

2013
USA
Slovenské titulky
PROJEKT 100 – 2013

SUNSET BOULEVARD
dráma
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
1950
USA
České titulky

17.10. štvrtok o 19.30 hod.
ZMIZNUTIE
krimi, dráma, thriller
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Premiéra
2013
USA
České titulky

17. – 18. 10. štvrtok, piatok o 17.30 hod.
19. – 20. 10. sobota, nedeľa o 15.00 hod.
19. – 20. 10. sobota, nedeľa o 16.45 hod.
TURBO
animovaná rodinná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €
Mládeži prístupný

2D
2D
3D
2013
USA
Slovenský dabing

18. – 20. 10. piatok, sobota, nedeľa o 20.00 hod.
CARRIE
horor
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2013
USA
České titulky

vedením nadpor. Semana. Policajti predviedli deťom ukážky
zásahu psov a psovodov v nebezpečných situáciách na futbalovom
ihrisku v Jovse. Toto stretnutie
s policajtmi bolo neplánované, ale
o to zaujímavejšie pre deti.
Chceme sa poďakovať Oddeleniu služobnej kynológie PZ SR
v Michalovciach za ochotu a ústretovosť. Najväčší úspech zožal
psík Freddy, ktorý získal 45 pohladení aj nejaké objatia.
Bc. Emília Koribaničová

do stavu manželského vstúpili tieto páry:
Jaroslav Ondernický
a Ing. Martina Kušnírová
Miroslav Fedorčák
a Mgr. Anna Maskáľová
Peter Rohun
a Jana Sýkorová
Ján Partika
a Zuzana Hrúzová

Originalita Špenika
Galéria mestského kultúrneho strediska pripravila pre milovníkov výtvarného umenia jednu
z hodnotných expozícií, ktorá na
Zemplíne patrí medzi tie s vysokou návštevnosťou. Svoje umenie v pestrofarebnom prevedení
tu v nasledujúcom mesiaci predstaví rodák zo Zemplína Myron
Špenik. Jeho výtvarný prejav je
ustálený. Nejde mu ani tak o hľadanie nového štýlu a výtvarných
techník, ale skôr o zdokonalenie a detailnejšie prepracovanie
toho, čo charakterizuje autoro-

vu originalitu a svojráznosť. Je
Zemplínčan a preto dobre pozná
tradíciu tohto regiónu. Aj tento
motív bude súčasťou ponúknutej expozície. Špenikove diela sú
realistické, abstrakné a nájdeme
i kombináciu oboch štýlov. Čo
sa týka výtvarnej techniky, ide
o olejomaľbu na sololite a na
plátne. Farebnosť diel je jasnou
výpoveďou o pozitívnom postoji k životu. Expozícia bude pre
širokú verejnosť prístupná od
7. októbra.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Koleso v múzeu
V Zemplínskom múzeu
v Michalovciach bude
v októbri sprístupnená
zaujímavá interaktívna
výstava KOLESO
– vedecká hračka.
Poslaním výstavy je predstaviť koleso ako základný
objav v dejinách ľudstva. Výstavu pripravilo OZ Vedecká
hračka z Banskej Bystrice.

Základnými predmetmi interaktívnej výstavy hračiek, hier,
hlavolamov a drobných experi-

mentov sú najrozmanitejšie kolieska, s ktorými sa každý návštevník
dosýta pohrá. V hre, v možnosti
dotýkania sa predmetov spočíva
špecifikum samotnej výstavy. Na
šikovné ruky návštevníkov, bez
ohľadu na ich vek, na zábavné,
nezvyčajné a pritom poučné hranie čaká vyše 100 predmetov z 28
štátov. Súčasťou výstavy sú panely
s informáciami o histórii kolesa.
Vo výstavných priestoroch
západného krídla Zemplínskeho
múzea môžete výstavu navštíviť
od 2. 10. do 31. 10. 2013 v čase
otváracích hodín múzea.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých
a Mesto Michalovce vás pozývajú na

Benefičný koncert

ktorý sa uskutoční 15. októbra 2013 o 17.00 hod.
vo veľkej sále MsKS
Účinkujú:
Mária Macošková • Jožka Jožku • Tanečný odbor
ZUŠ, Štefánikova ul. • Zemplínski heligonkári
• Rozmária Vinné • Soľanka

Riaditeľka Zariadenia pre seniorov
J. Hollého 9, Michalovce

Eko vychádzka
na Morské oko
Morské oko chránená prírodná rezervácia. Tam smerovala cesta 45 detí materskej školy
na Ulici Švermu 24. septembra.
Deti spoznávali krásy Morského oka, videli nezvyčajné zákutia
s vodopádom, rastlinstvo, ryby
a ďalšie výtvory pani prírody
– balvany, stromy, živočíchy, vtáctvo. Cesta späť autobusom poskytla deťom aj ďalší zážitok, o ktorý
sa postarali policajti Oddelenia
služobnej kynológie Policajného
zboru SR v Michalovciach, pod

V rámci Memoriálu M. Eštokovej Diaľavy – sa konal tanečný maratón
v dňoch 13. – 15. septembra v priestoroch ZŠ T. J. Moussona. Zo všetkých kútov tanečnej sály zneli tóny rôznych žánrov hudby. Približne
stovka detí si vyskúšala rôzne tanečné štýly od moderných cez country až po národné tance. Tanečníci sa nechali unášať nielen rytmickou
hudbou, ale aj skúsenosťami fundovaných lektorov z tanečného štúdia
DS Company Košice. Tohtoročný tanečný maratón bol výzvou aj pre
ostatné školy v meste. Tri dni plné tanca a kreativity neboli len pre tanečne nadaných, ale naučiť sa tancovať mali možnosť aj laici z iných
michalovských škôl. Je na škodu veci, že takúto možnosť nevyužili.

vypisuje podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

vedúci (a) sestra na zdravotnom úseku Zariadenia
pre seniorov
Názov zamestnávateľa: Zariadenie pre seniorov, J. Hollého 9, Michalovce
Kvalifikačné predpoklady:
a) ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v obore ošetrovateľstvo
b) celková prax minimálne 5 rokov, prax v riadiacej činnosti vítaná
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) uchádzač (ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (podľa zák.
552/03 Z.z.)
b) bezúhonnosť (podľa zák.552/ 03 Z.z.)
c) spracovať projekt organizácie a riadenia zdravotného úseku
d) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom
e) znalosť základných zákonov v sociálnej a zdravotnej oblasti
f ) znalosť práce s PC - Windows, textový a tabuľkový procesor,
Zoznam dokladov, ktoré požadujeme ako súčasť prihlášky
a) doklad o vzdelaní
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením dosiahnutej praxe
c) čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
d) výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
e) projekt organizácie a riadenia zdravotného úseku
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 23. 10. 2013, do 12.00 hod., žiadosť musí byť doručená do Zariadenie pre seniorov, J. Hollého 9, 071 01 Michalovce s označením „Výberové konanie vedúci(a)
sestra Zariadenie pre seniorov.“ Pri osobnom doručení na sekretariát Zariadenia
pre seniorov v zalepenej obálke s tým istým označením.

Ing. Pavol Hreus
a Bc. Lenka Pečeňáková
Miroslav Džara
a Lenka Kuncová

Zuzana Gajdošová
a Marek Stojila

Mgr. Marcel Luco
a Mgr. Lenka Šugárová

Bc.Martin Ihnát
a Mgr. Denisa Bejdová

Ing.Tomáš Chripko
a Bc. Michaela Eštoková

Arpád Beňák
a Marianna Gujdová

Ing. Jaroslav Kanóc
a Ing. Katarína Vachálková

Peter Méheš
a Katarína Sačurovská

Milan Borko
a Mgr. Miroslava Onušková

Igor Hreha
a Monika Tatarková

Blahoželania
Dňa 12. októbra sa dožije 50 rokov

ZLATICA KMECOVÁ

Všetko najlepšie k sviatku jej prajú
manžel Stanislav, dcéra a synovia s rodinami,
mama, svokrovci, Ľubica s mamou a dcérou,
bratia a švagor. Za všetkých starú mamu
bozkáva vnuk Maximilián.
Dňa 4. októbra oslávi svoje životné jubileum
80 rokov milovaná mama, babka a prababka

VERONIKA SKURKOVÁ

Všetko najlepšie, veľa zdravia, Božieho
požehnania jej prajú dcéra Vierka s rodinou,
pravnúčatá Adamko, Miloško, Vivien
a Lorraine prababku objímajú a bozkávajú.

Poďakovanie
Chceme sa poďakovať

MUDr. BOHDANOVI
KOZIAKOVI

za príkladnú starostlivosť pri operácii nášho
vnuka Jakubka Sudzinu
babka a dedko Treľovci

Európsky deň jazykov
Z iniciatívy Rady Európy sa
Európsky deň jazykov oslavuje
každoročne 26. septembra už od
roku 2001. Jeho cieľom je osláviť
jazykovú rozmanitosť a podporiť
jazykové vzdelávanie. Posolstvo tohto dňa šírili na Námestí
osloboditeľov žiačky IV. ZŠ, J.
A. Komenského 1, Michalovce.
Uponáhľaných ale ochotných

občanov rôznych vekových kategórií sa pýtali na ich znalosti z
materinského jazyka, skúsenosti
s využitím cudzích jazykov u nás
i v zahraničí. Spestrením boli aj
nenáročné vedomostné úlohy,
jazykolamy, ale i sladká odmena.
Ďakujeme každému, kto s nami strávil „jazykovú chvíľku“.
Agentky EDJ

S knihou trochu inak
V rámci Októbra – mesiaca úcty k starším sa 11. októbra
v priestoroch Zariadenia pre seniorov na Hollého ulici uskutoční
stretnutie pracovníkov Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického s klientmi tohto zariadenia pod
názvom „Stretnutie s knihou, ale
trochu inak“ v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči.
I v súčasnej uponáhľanej dobe
informačných technológií má
kniha svoje miesto, keď je schopná prinútiť človeka nájsť si chvíľku
a vniknúť do písaného textu. Keďže nie každý má možnosť začítať

sa do riadkov tlačeného textu,
doba ponúka siahnuť a započúvať sa do slov načítaných kníh na
CD nosičoch. Levočská knižnica
pre nevidiacich Mateja Hrebendu
prináša pre zrakovo a inak hendikepovaných občanov /držiteľ
preukazu ZŤP/, načítané tituly
venované detskému i dospelému čitateľovi od rozprávok, cez
ľúbostné romány, detektívky až
k cestopisom a literatúre faktu.
Preto sa toto stretnutie koná
pod názvom „Stretnutie s knihou,
ale trochu inak“ nakoľko je to stretnutie s knihou, ale v inej podobe.
Mgr. Svätoslav Holonič



dva týždne v športe...
Futbal
MFK Zemplín – AS Trenčín
5. 10. 2013, 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 – 9. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
MFK Zemplín „B“ – FK Svit
6. 10. 2013, 10.30 hod., Región Východ IV. liga – 11. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415
AFK Topoľany – FC Ruská
6. 10. 2013, 14.30 hod., II. B trieda mužov ObFZ-9. kolo
Info: Peter Majvitor, tel.: 0904 553 524
MFK Zemplín – MŠK Rimavská Sobota
12. 10. 2013, 17.30 hod., II. liga – 13. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415
MFK Zemplín – FK Dukla Banská Bystrica
12. 10. 2013, 11. 00 hod. a 13.00 hod.
Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 10. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
TJ Sokol Močarianska – FK Bánovce n/O
13. 10. 2013, 14.30 hod., II. B trieda mužov ObFZ – 10. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK Iuventa – HC Zlín
6. 10. 2013, 17.30 hod., WHIL žien – 5. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219
HK Iuventa – HKM Šurany
6. 10. 2013, 12.00 hod., I. LSD – 4. kolo
HK Iuventa – HK Junior Močenok
6. 10. 2013, 14.00 hod., I. LMD – 4. kolo
HK Iuventa jun – HK Junior Močenok
6. 10. 2013, 16.00 hod., I. liga žien – 4. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219
HK Iuventa – Bnei Hertzeliya (Izrael)
2. kolo Pohár EHF 1. zápas, 12. 10. 2013, 15.00 hod.
HK Iuventa – Bnei Hertzeliya (Izrael)
2. kolo Pohár EHF 2. zápas, 13. 10. 2013, 15.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel. 0918 159 219

Ľadový hokej
HK Dukla – HC Dukla Senica
4. 10. 2013, 17.00 hod., I. hokejová liga mužov – 8. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HK Snina – HC Sobrance
5. 10. 3013, 17.45 hod.
HC Gama Michalovce – HC Eagles Sečovce
5. 10. 2013, 19.00 hod.
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
HK Mládež – HŠHK-Mládež Prievidza
5. 10. 2013, 14.00 hod., I. liga dorast – 7. kolo
HK Mládež – HC Lučenec
6. 10. 2013, 9.30 hod., I. liga dorast – 8. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HK Dukla – HK Trnava
11. 10. 2013, 17.00 hod., I. hokejová liga mužov – 10. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HC Polar Bears Michalovce – HC Parchovany
12. 10. 2013, 17.45 hod.
HK 87 Stropkov – HC Vlci Slanec
12. 10. 2013, 19.00 hod., Zemplínska amatérska hokejová liga
2. ročník – 6. kolo, Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
HK Mládež – HK 99 Ružinov Bratislava
12. 10. 2013, 14.00 hod., I. liga juniori – 9. kolo
HK Mládež – HK Trnava
13. 10. 2013, 9.30 hod., I. liga juniori – 10. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Stolný tenis
ŠKST – STK Stadex Košice
II. liga mužov – 1. kolo 6. 10. 2013, 10.00 hod.
ŠKST – ŠKST Sokol Vojčice
II. liga mužov – 1. kolo, 6. 10. 2013, 15.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

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

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (starý súd)
Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach
Ul. močarianska č. 5 v Michalovciach (Autoservis)
Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole)
Ul. kpt. Nálepku č. 16 v Michalovciach (Základná škola Pavla Horova)

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, do 21. októbra 2013, do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Po prvýkrát otvárame sezónu
otužilcov na Zemplínskej šírave
Klub otužilcov Šíravské bobry srdečne pozýva
všetkých členov ako aj sympatizantov klubu
na oficiálne otvorenie sezóny 2013/2014
vo vodách Zemplínskej šíravy na Kamenci

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
Mária Pavliková, 82-ročná
Magdaléna Vantová, 78-ročná
Magdaléna Lazuková, 75-ročná
Alžbeta Siničáková, 91-ročná
Michal Ščepanský, 63-ročný
Ján Vojanský, 78-ročný
Ľubomír Mitrik, 57-ročný

20. októbra o 13.00 hod.

Tešíme sa na spoločné stretnutie so súčasnými
aj nádejnými otužilcami! Ľadovej vode zdar!
Klub otužilcov Šíravské bobry

Spomienky
Dňa 4. októbra uplynie 10 rokov
od smrti nášho drahého

malý oznamovateľ...

MICHALA ČVERČKA

Navždy si odišiel, hoc si chcel veľmi žiť,
no v modlitbách a srdciach vždy si medzi nami.
S láskou spomíname a nezabúdame.
manželka, dcéra s rodinou,
vnučka Simona, vnuk Vlado

Kúpa – predaj – prenájom/byty
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 Predám pozemky na Tehelnom poli. Tel.: 0907 675 851
n Predám 3-poschodovú murovanú chatu so 4-árovou
záhradou v Klokočove. Chata je po kompletnej rekonštrukcii.
Cena 24 900 €. Dohoda možná. Tel.: 0948 032 666
n Dám do prenájmu 2-izbový byt na Ulici nad Laborcom.
Cena dohodou. Tel.: 0948 032 666
n Dám do prenájmu 4-izbový byt s garážou na Ulici Martina
Rázusa. Cena dohodou. Tel.: 0948 032 666
n Predám 3-izbový byt s garážou na Ulici Hviezdoslavovej
pod Hrádkom. Cena dohodou. Tel.: 0907 214 083
n Predám veľký RD v lukratívnej časti Michaloviec s veľkou
záhradou, ktorá ústi do lesa na Bielej hore. Možnosť prerobiť
na dvojgeneračný, prípadne ako sídlo firmy. Cena dohodou.
RK nevolať. Tel.: 0907 481 514
n Dám do podnájmu zrekonštruovanú a luxusne zariadenú
garsónku v centre mesta iba pre jednu osobu. Nájomné
2 mesiace vopred. Tel.: 0910 963 548
n Dám do prenájmu garáž pri Zekone. Tel.: 0949 716 152
n Dám do prenájmu 50 m2 v centre mesta. Tel.: 0918 360 300
n Z rodinných dôvodov predám čiastočne prerobenú garsónku
v Strážskom a murovanú garáž v Michalovciach. Tel.: 0948 601 778
n Dám do prenájmu 3-izbový byt na SNP za 295 €
alebo ho predám. Tel.: 0918 803 891
n Dám do dlhodobého prenájmu, prípadne predám 3-izbový
byt v centre mesta – Ul. prof. Hlaváča, Michalovce.
Tel.: 0917 275 907
n Predám 8-izbový RD v obci Vojčice pri Trebišove
s pozemkom 22,5 á. Možnosť ďalšej stavebnej parcely.
Šírka pozemku 27 m. Cena 45 000 €. Tel.: 0917 418 489

Odišla si, aj keď si chcela žiť,
ale v našich srdciach žiješ a budeš žiť.
Dňa 28. septembra uplynul rok od smrti našej drahej

MAJKY POPOVIČOVEJ

rod. BANIKOVEJ
s láskou spomínajú deti Sofinka a Markusko,
rodičia a súrodenci s rodinami

Dňa 10. októbra 2013 uplynú 4 roky,
kedy nás vo veku 28 rokov navždy opustil

ADRIÁN TOTH

Za tichú spomienku všetkým,
čo ste ho poznali a mali radi, ďakujeme.
rodičia a brat Tono

Memoriál Zdenka
Červenku
Ani mierne zamračené a chladné počasie v sobotu
14. septembra nenarušilo priebeh XI. ročníka
tenisového memoriálu Z. Červenku vo štvorhre
hráčov nad 35 rokov.

Rôzne
n Byliny odstránili kŕčové žily a žlčové kamene.
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 auto Mitsubishi Carisma, rok výroby 1997. STK
a emisná kontrola platná. Cena 1 000 €. Tel.: 0905 245 947
n Predám “Expresso Dusta” Zemplínska šírava – Klokočov
v blízkosti bazéna na stredisku Klokočov. Tel.: 0905 245 947
n Spílim strom za odvoz dreva – Michalovce. Tel.: 0904 822 860
n Vyveziem staré veci, ktoré nepotrebujete – práčky, radiátory,
kuchynské linky, stoly a pod., za istých okolností aj zdarma
– Michalovce. Tel.: 0904 822 860
n Predám zachovalé piano zn. PETROF. Tel.: 0917 356 724
n Predám kuchynskú linku 3,60 m dlhá, zachovalá.
Cena dohodou. Tel.: 0948 227 742
n Predám 4 nové zimné pneumatiky namontované na diskoch.
Rozmery 155-70/R 13, cena 50 €. Tel.: 0944 320 463, 056 6425 140
n Predám 50 l fľašu na víno s ochranným košom, cena 10 €.
Tel.: 0944 320 463, 056 6425 140

Služby
n Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod.
Iba víkendy. Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992
n Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie, úpravy terénu,
alternatívne zdroje energie, zdravotechnika. Tel.: 0903 273 574
n Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu
vankúšov a paplónov. Zabezpečíme odvoz a prívoz perín
v rámci mesta. Tel.: 0915 325 381, 056 6497 735

Práca
n Realitná kancelária prijme obchodnú zástupkyňu pre mesto
Michalovce. Živnosť nie je podmienkou. Tel.: 0917 988 921.
Životopisy zasielajte na: info@probonoreality.sk
n Stavebná firma hľadá ľudí do zamestnania na hlavný pracovný
pomer v 3-týždňových turnusoch na prácu pri zhotovovaní
stropných systémov a základov na celom území ČR. Ubytovanie
pre zamestnancov je zabezpečené. Tel.: 0948 538 682

Prihlásených 8 dvojíc bolo
rozdelených do dvoch 4- členných skupín, v ktorých hral
každý s každým na 1 set do šesť.
V semifinále sa víťaz skupiny
A stretol s druhým zo skupiny
B, víťaz skupiny B s druhým zo
skupiny A. Úspešnejší semifinalisti postúpili do finále, porazení odohrali zápas o 3. miesto.
Vo finále sa tak stretli dva, dovtedy neporazené páry Trčka,
Virčík a Bumbera, Lipka. Zápas o bronz odohrali Schudich,
Turňa s dvojicou Repický, Vaško.

Konečné poradie:
1. Bumbera, Lipka
2. Trčka, Virčík
3. Schudich, Turňa
4. Repický, Vaško
Predseda TC Lobax L. Repický
odovzdal víťazom putovný pohár,
párom na 1. – 4. mieste poháre
a vecné ceny od sponzorov: Mesto
Michalovce, ČS Slovnaft, Tchibo,
Rapro a Tatra banka. Organizátori si kyticou kvetov, položenou
na hrob uctili pamiatku kamaráta
Zdena Červenku, na počesť ktorého sa turnaj uskutočnil.
Radomír Trčka

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
Zverejňuje

zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
1. Časť pozemku p. C-KN č. 4645/1, k. ú. Michalovce, za účelom užívania prístupovej komunikácie o výmere 4,5 m2 k prevádzke kaderníctvo.
2. Časť pozemku p. C-KN č. 4645/1, k. ú. Michalovce, do výmery 30 m2 za účelom
vybudovania 2 parkovacích miest na Ulici P. Jilemnického v Michalovciach.
3. Stĺp verejného osvetlenia na Ul. športovej za účelom umiestnenia informačnej tabule.
4. Časť pozemku p. C-KN č. 4730/12, k. ú. Michalovce nachádzajúci sa na Ulici lastomírskej v Michalovciach do výmery 1.000 m2, za účelom pestovania okrasných drevín.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 21. októbra 2013, do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.
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