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Začal sa stavať ôsmy
kruhový objazd
Na území mesta Michalovce prechádzajú v súčasnosti motoristi
po siedmich kruhových objazdoch. V utorok 5. novembra sa oficiálne
začala výstavba novej, v poradí už ôsmej okružnej križovatky.
Na slávnostnom začatí výstavby sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček, predseda
KSK Zdenko Trebuľa aj primátor mesta Viliam Zahorčák.

Na frekventovanom mieste,
kde sa pretínajú cesty I/50 a I/18,
nahradí okružná križovatka
existujúcu priesečnú križovatku.
Stavebný projekt v hodnote viac
ako 2,3 milióna eur s DPH je financovaný zo zdrojov Európskej
únie a štátneho rozpočtu SR.
Súčasná križovatka sa nachádza v intraviláne mesta Michalovce, za nadjazdom a je súčasťou
medzinárodného cestného ťahu
E50 a E58 v smere na slovenskoukrajinskú hranicu Vyšné Nemecké – Užhorod.
Súčasťou rekonštrukcie sú aj
vyvolané investície stavby – stavba pozostáva z 13 stavebných
objektov. Terajší stav križovatky
riadenej cestnou svetelnou signalizáciou na území mesta Mi-

chalovce nespĺňa podmienky pre
plynulosť cestnej premávky a je
nedostatočný vzhľadom na čakaciu dobu pre priechod cez jednotlivé cesty vstupujúce do križovatky. Cieľom spomínanej rekonštrukcie, ktorú pre Slovenskú
správu ciest zrealizuje spoločnosť
Eurovia SK, je prebudovanie klasickej križovatky na okružnú ako
aj rozšírenie komunikácie I/50
Sobranecká cesta tak, aby bola
následne rovnajo široká ako Humenska cesta.
Predmetná stavba zahŕňa prestavbu jestvujúcej svetelne riadenej križovatky ciest I/50, I/18
a miestnej komunikácie na veľkú
okružnú križovatku so špirálovitým usporiadaním jazdných
pruhov, s nevyhnutnou úpravou

vstupujúcich ramien. Do okružnej križovatky sú z každého smeru navrhnuté tri samostatné pruhy – pre ľavé odbočenie, priamy
smer a pravé odbočenie. Vonkajší priemer okružnej križovatky je
navrhnutý na 64,25 m a vnútorný priemer je 34 m.
Doprava po ukončení výstavby bude riadená zvislými a vodorovnými dopravnými značkami.
Zvislé dopravné značky budú
umiestnené na stĺpikoch DZ,
resp. na portálových konštrukciách. Komunikácie v mieste
križovatky budú osvetlené verejným osvetlením. Navrhované
priechody pre peších cez cestu
I/18, I/50 a ramenách križovatiek budú priamo nasvetlené
nad priechodmi. Priechody pre
peších budú chránené deliacimi
ostrovčekmi. Stavebné úpravy
v križovatke sú navrhované tak,
aby v plnom rozsahu zaistili
bezpečný pohyb chodcov so zníženou schopnosťou pohybu
a orientácie.
Realizáciou navrhovaného
technického riešenia sa docieli
nielen plynulá a bezpečná doprava, ale zároveň sa zvýši aj kvalita životného prostredia v meste
a estetika územia v priestore navrhovanej cesty.
Plánovaný termín ukončenia
stavby je november 2014.
Ing. Iveta Palečková

Výsledky volieb do VÚC 2013
V sobotu 9. novembra sa na
Slovensku uskutočnili voľby
predsedov a poslancov vyšších
územných celkov. V Košickom kraji
bolo otvorených 851 volebných
okrskov, kde je v zozname voličov
zapísaných viac ako 624 tisíc
oprávnených voličov. Volieb
sa zúčastnilo 110 937 z nich,
čo predstavuje 17,77 % účasť.
V obvode č. 7, teda v michalovskom
okrese, prišlo k voľbám 20,58 %
voličov.
Tí si z 55 kandidátov na poslancov Košického
samosprávneho kraja vybrali týchto osem poslancov:
Poradie

Meno a priezvisko

Počet
Podiel
platných
v%
hlasov

1.

Emil Ďurovčík

6 679

8.06

2.

Viliam Zahorčák

6 522

7.87

3.

František Farkaš

4 645

5.60

4.

Ján Mihalečko

4 630

5.59

5.

Jana Cibereová

4 512

5.44

6.

Ľubica Rošková

4 061

4.90

7.

Jozef Makohus

3 271

3.94

8.

Ján Paľovčík

2 784

3.36

Z desiatich kandidátov na predsedu KSK boli
najúspešnejší Zdenko Trebuľa a Rudolf Bauer. Výsledky volieb na predsedu KSK:
Poradie

Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zdenko Trebuľa
Rudolf Bauer
Dominika Palaščáková
Rastislav Masnyk
Vladimír Gürtler
Marek Ďurán
Jaroslav Džunko
Jozef Holečko
Lukáš Sisák
Ivan Kuhn

Počet
Podiel
platných
v%
hlasov
48 487
24 487
5 957
5 482
2 933
2 923
2 608
2 508
2 453
1 980

48.57
24.53
5.96
5.49
2.93
2.92
2.61
2.51
2.45
1.98

Keďže žiaden z kandidátov na predsedu nezískal viac ako 50 % hlasov zúčastnených voličov,
prví dvaja najúspešnejší kandidáti na župana Košického kraja sa budú uchádzať o priazeň voličov
opätovne v druhom kole volieb. Tieto sa uskutočnia v sobotu 23. novembra.
Volebné miestnosti pre druhé kolo volieb budú
v tých istých priestoroch ako pre prvé kolo, v čase od
7.00 hod. do 22.00 hod. Okrskové volebné komisie
ktoré boli delegované politickou stranou, budú v tom
istom zložení aj v druhom kole volieb.
Oznámenie o konaní druhého kola volieb
sa voličom nebude doručovať, nakoľko volebné
miestnosti, ako aj rozdelenie voličov do volebných
okrskov je to isté ako v prvom kole.

17. november si každý z nás spája s rokom 1989, s nežnou revolúciou. Tento deň je však aj Dňom študentov.
A málokto vie, že tento deň s medzinárodným významom, má pôvod v Československu. Viac sa dočítate
na druhej strane v pravidelnej rubrike Z pera viceprimátota.

Slovenskí žiaci získali na olympiádach 51 medailí

Úspešní žiaci

Slovenskí žiaci si v minulom školskom roku
priniesli 6 zlatých, 25 strieborných a 20
bronzových medailí z 13 medzinárodných
predmetových olympiád a ďalších súťaží. V silnej
konkurencii rovesníkov z mnohých štátov uspeli
v meraní vedomostí napríklad z matematiky,
fyziky, informatiky, chémie či biológie.
Najviac sa darilo našim žiakom na 25. medzinárodnej
olympiáde v informatike, ktorá
sa konala v austrálskom Brisbane. Získali tam dve zlaté, jednu
striebornú a jednu bronzovú
medailu. Rovnako dve zlaté medaily doniesli slovenskí zástupcovia aj zo 7. medzinárodnej
olympiády mladých výskumníkov v gruzínskom Tbilisi.
Spomedzi žiakov boli najúspešnejšími Eduard Batmendijn
z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni a Jakub
Šafin z Gymnázia P. Horova
v Michalovciach. Obaja získali zhodne zlatú medailu na
medzinárodnej olympiáde v
informatike a bronzovú medailu na medzinárodnej matematickej olympiáde. Hneď
tri strieborné medaily získal

Lukáš Janošík z Gymnázia
Ľ. Štúra v Trenčíne. Slovensko
takto úspešne reprezentoval
na medzinárodnej biologickej olympiáde, medzinárodnej
olympiáde environmentálnych
projektov a na olympiáde EÚ
v prírodných vedách. Z dievčat
uspela najmä Nikola Illášová
z Gymnázia J. Hronca v Bratislave, ktorá získala pre SR dve
strieborné medaily na 26. medzinárodnom turnaji mladých
fyzikov a 15. rakúskom turnaji
mladých fyzikov.
V minulom školskom roku
získali naši žiaci 2 zlaté, 19
strieborných a 30 bronzových
medailí. Podrobný prehľad je
uverejnený na stránke www.iuventa.sk.
Michal Kaliňák
hovorca ministra

Mesto Michalovce oznamujeme občanom,
že sociálna služba Zariadenie opatrovateľskej
služby (§ 36 Zákona 448/2008 o sociálnych
službách) poskytovaná na adrese Ulica Masarykova
č. 21, Michalovce je s platnosťou od 1. 10. 2013
poskytovaná na adrese:
Zariadenie opatrovateľskej služby
Ulica J. Hollého č. 9 (8. poschodie), Michalovce
Žiadosť o posúdenie odkázanosti, v prípade
potreby umiestnenia občana v zariadení, sa podáva
na Mestskom úrade v Michalovciach, odbore sociálnych
vecí, kancelária č. 180, 181.

Mesto Michalovce, OZPB
a Okresný úrad Michalovce
vás pozývajú

na pietny akt
kladenia vencov

pri príležitosti
69. výročia oslobodenia
Mesta Michalovce
26. novembra
o 11.00 hod.
Cintorín ČA – Hrádok

Mesto Michalovce
Atletický klub Michalovce
a Matica slovenská
vás pozývajú
na XXI. ročník

BEHU O ŠTÍT MESTA
MICHALOVCE
26. novembra
o 14.00 hod.
Námestie osloboditeľov
– pešia zóna

Celoslovenské turné

Nely Pociskovej
Live tour 2013
26. novembra
o 19.00 hod.
Mestská športová hala


z pera viceprimátora

aktivity primátora
4. 11.
4. 11.
5. 11.
6. 11.
6. 11.
7. 11.
8. 11.
8. 11.
10. 11.
11. 11.
		
11. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
		
13. 11.
		
14. 11.
14. 11.
14. 11.

porada primátora k rozpočtu Mesta na rok 2014
účasť na rokovaní Mládežníckeho mestského zastupiteľstva
účasť na slávnostnom začatí výstavby okružnej križovatky
prijatie Jána Čarnogurského na Mestskom úrade
rokovanie so zástupcami MPSVaR SR
rokovanie regionálnej Rady ZMOS
porada primátora
stretnutie s organizátormi Plesu mesta
účasť na vyhodnotení mládežníckeho futbalového turnaja
pietny akt pri hroboch vojakov I. svetovej vojny
– Červené maky
účasť na zasadnutí komisie KSK k príprave Dňa študentov
rokovanie republikovej Rady ZMOS
rokovanie republikovej Rady ZMOS
rokovanie predstaviteľov ZOOCR a Agentúry
na podporu turizmu
reprezentácia mesta na festivale zvykov a tradícií
... na Zempline tak...
prijatie úspešných žiakov pri príležitosti 17. novembra
prevzatie ocenenia od náčelníka GŠ ASR
oceňovanie víťazov Horovovho Zemplína

Noví poslanci KSK, ktorí kandidovali za stranu
Smer – sociálna demokracia: Ing. Emil Ďurovčík,
PhDr. Ľubica Rošková, PhDr. Jana Cibereová,
MUDr. Jozef Makohus, MUDr. František Farkaš,
MUDr. Ján Mihalečko a Viliam Zahorčák ďakujú
za podporu v regionálnych voľbách všetkým
svojim voličom. Urobíme všetko pre to, aby sme
vašu dôveru nesklamali.

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)

Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach
Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach
Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov
v hmotnoprávnej lehote, 2. decembra 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Sviatok sedemnásteho
novembra

Odstráň obezitu
Pestré a zdravé stravovanie
prináša človeku nielen kvalitnú
výživu, ale aj potešenie z mnohých chutných jedál. Vyberme si
zdravé alternatívy a náš organizmus sa nám za to štedro odmení.
So správnym rozhodnutím nečakajme na zajtra. Robme to už
od detského veku a tak predchádzajme obezite už u detí predškolského a školského veku.
Ministerstvo školstva sa hlási
ku kampani ministerstva zdravotníctva Odstráň obezitu. Preto aj odbor školstva Mestského
úradu v Michalovciach pripravil
30. októbra v priestoroch Základnej školy na Ulici okružnej
seminár k tejto téme a pripojil
sa tým k uvedenej kampani. Naším cieľom je pokúsiť sa objasniť
problémy obezity a následne ukázať správny smer pri stravovaní
už od predškolského veku. Prednášku na túto tému prezentovala
MUDr. Hamadejová z RÚVZ
Michalovce. Poukázala na to,
prečo je projekt Odstráň obezitu
významnou výzvou na zlepšenie
zdravotného stavu obyvateľstva.

Na dosiahnutie týchto predsavzatí je dôležité zamerať sa na dve základné oblasti: výživa a pohybová
aktivita. Práve správna výživa je
úlohou školských jedální pri základných a materských školách.
Zároveň si v októbri pripomíname Svetový deň výživy
podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou. A tak pri
tejto príležitosti primátor mesta
Viliam Zahorčák ocenil na seminári ďakovným listom záslužnú
prácu vedúcich školských jedální a kuchárok, ktorú vykonávajú
pri zabezpečovaní stravovania
v našich zariadeniach. Prispievajú tak k správnym stravovacím návykom a predchádzaniu
obezite u detí a žiakov.
Na záver boli pre všetkých
zúčastnených pripravené vzorové
jedálne lístky pre deti a žiakov,
ktoré boli zostavené podľa materiálovo spotrebných noriem
platných pre školské stravovanie.
Všetkým chutilo a nové poznatky
chcú zapracovať do denného jedálneho lístka pre deti a žiakov.
A. Hrehovčíková

Pre mnohých je nielen štátnym sviatkom, no i dňom, na ktorý by
naši ľudia nemali zabúdať. Udalosťami, ktoré sa odohrali v rokoch
1939, 1968 a 1989 sa podrobne zaoberá a opisuje ich história. Pre
pamätníkov sú nezabudnuteľné. Pre mladšiu generáciu zdrojom
poučenia, inšpirácie a historickej skutočnosti. No najmä odvahy
a neskrotnej vôle prejaviť svoj názor k spoločenskému dianiu. Odvaha nepodvoliť sa a ísť ľahšou cestou prispôsobenia sa. Odvaha
vzoprieť sa sile zbraní s holými rukami. Odvaha nahlas pomenovať
spoločensky nebezpečné smerovania. Všetky znaky takýchto postojov smerujú ku generáciám mladých ľudí, študentov. Práve ich
intelektová úroveň, mladosť, spoločenská zorientovanosť, boli prirodzeným zdrojom aj ich postojov.
Prvé vystúpenie v roku 1939 bolo protestom na zatvorenie vysokých škôl vtedajšou mocou. Napriek jeho tragickému pokračovaniu
bolo dôvodom na vyhlásenie sedemnásteho novembra za Deň študentstva ihneď po skončení strašnej druhej svetovej vojny. Jeho pripomínanie a oslavy v roku 1968 boli vnímané ako protest proti vtedajšej
okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Upálenie sa
študenta Palacha nemohlo na uvedenej skutočnosti nič zmeniť. No jeho celosvetový ohlas ukázal nezlomnú túžbu mladých ľudí po slobode. Napokon oslavy Dňa študentstva v roku 1989 spustili celý rad
udalostí, ktoré viedli k zmene spoločenského zriadenia vo vtedajšom
Československu.
Aj preto má tento sviatok pre Čechov a Slovákov nezabudnuteľný význam, a preto je naším štátnym sviatkom. Kto by očakával,
že k uvedenému sviatku stačí len pripomenutie si, je na omyle. Jeho
odkaz je jedným z tých najdôležitejších posolstiev. Odkaz o tom, že nič
nepríde samo, ak k tomu neprispejeme svojím dielom.
Každá zdanlivá nemennosť je len dočasná a život, aj ten spoločenský, sa neustále vyvíja a zdokonaľuje. I tie najnovšie zjednodušenia
riešení spoločenských konfliktov sa ukážu v plnej nahote. Musíme
mať len odvahu k ich odhaleniu. Tendencia vládnuť jedných nad
druhými mení len formy. No jej obsah ostáva ten istý a treba s ním
neustále zápasiť. V demokracii je najslabším a zároveň najsilnejším
ohnivkom človek so svojimi záujmami, postojmi, angažovanosťou,
pasivitou, vôľou a nádejou. Pre to všetko je sviatok Dňa študentstva
aj sviatkom boja za slobodu a demokraciu. Za všetko to, čo si treba
neustále pripomínať.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

Oznam
o vyúčtovaní
verejnej
zbierky O.Z.
Zlatý pes
Michalovce
Zbierka sa uskutočnila
v čase od 25. 1. 2013

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.

zvieratká na adopciu

predstavovali 62,72 €.

Leny

Čistý výnos zo zbierky

Kontakt: 0908 330 792, utulokmi@gmail.com

do 31. 10. 2013.Hrubý
výnos zo zbierky bol
1207,95 €, pričom
náklady na zbierku

1145,23 € bol použitý
na verejnoprospešný
účel – nákup krmiva
pre psíkov, vitamínové
doplnky, notebook
a multifunkčné
zariadenie.
Srdečne ďakujeme
všetkým darcom a tiež
Mestu Michalovce
za dobré podmienky
na našu činnosť.
Poďakovanie patrí aj
MsKS Michalovce.

Jarmila Margová

je cca 3-ročný čistokrvný čau čau. Je to
veľmi pokojný, pohodový a priateľský
psík. S inými psíkmi vychádza takisto
bez problémov. Leny je vhodný na dvor
so zateplenou búdou. Je odčervený,
očkovaný, čipovaný a kastrovaný.

z pirka Andriša zo Straňan
„NE KAŽDOU NEDELI JE POSVICENI,“ hutorja bratove
Česi. U našim varošu co še tika športu, bi placila ňe ňedzeľa, aľe
sobota. Pošľedňu sobotu do našoho prešumnoho varoša prišli
„Pod hrádok“ fotbaľišti zos Podbrezovej, doteraz perši mužstvo
druhej ľigi i slovinski ženi-hadzanarki zo Zagorja. Jednoducho
šveto pre našich športovich fajšmekerov... no co še stalo...? začatki
obidvoch zapasov: 17.30 hod. Ňebulo jednoho z ňich, co bi sebe
rendešňe ňeponadaval. Cali tizdzeň nas novinare karmiľi, že hadzanu diriguje „EUROPA“ – začatok zapasu še ňeda presunuc,
aľe co šefove u našim obľubenim MFK ZEMPLIN?
Išol mi na fotbal, mušel mi coškaľ vibrac. Kolo mňe na tribuňe
šedza poľitologove, ekonomove, ľudze zos varošskej chiži i zos
trecoho sektoru i daľšich zaujmovich skupin, z občanskoho združeňa „Navraty“ – ňichto okrem nadavaňa ňeznal povedzec, čom
fotbal ňemuch začac tak, žebi fanušikove mohľi buc aj na fotbaľe,
aj na hadzanej Iuventy.
U ňedzeľu rano mi na druhi dzeň našol u mojej poštovej schrankoj jeden časopis dze bulo heslo „Prebuďte sa!“. Na spodňej straňe
– titulnej napisano: „Andriš, adresuj to terajšim i buducim majiteľom športovich klubov!“
Co še ňestalo, môže še stac.
Šicko dobre, mojo rodaci!



dva týždne v kultúre...

Michalovčan informuje...

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších:

FATS JAZZ BAND
originálna štýlová swingová hudba, ktorá Vás unesie do iného sveta...
19. 11. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

Sára Dorčáková
Benjamín Klč

Vianočný unplugged koncert skupiny DESMOD
23. 11. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

Róbert Ondrík

koncert The BACKWARDS
víťaz súťaže o čo najvernejšiu interpretáciu skupiny Beatles
na New York Beatlefeste v rokoch 1998 a 2003
28. 11. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

Michal Horňák
Timea Lopuchovská

Hvezdáreň
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia v stredu a v piatok
so začiatkom: 20. 11., 22. 11. a 27. 11. o 17.30 hod.
Prednáška KOMÉTY
29. 11. o 17.00 hod. v malej zasadačke MsKS
Prednáška bude doplnená projekciou prezentácie.
Prednáša RNDr. Zdeněk Komárek, samostatný odborný pracovník – astronóm
V prípade priaznivého počasia bude po prednáške nasledovať
pozorovanie oblohy prenosným ďalekohľadom pred MsKS

Výstavy
Ladislav Hrinda – Moja tvorba
do 30. 11., malá galéria MsKS

Program kina Centrum
16. – 17. 11. sobota, nedeľa o 18.00 hod.
KAMEŇÁK 4
komédia
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2013
ČR
Originál verzia

16. – 17. 11. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
LÁSKY ČAS
komédia, romantický, dráma, sci-fi
Vstupné: 4 €, študent: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2013
USA
České titulky

16. – 17. 11. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
TURBO
animovaná rodinná komédia
Vstupné: 3 €
Mládeži prístupný

2013
USA
Slovenský dabing

do stavu manželského vstúpil tento pár:

Študenti v Miláne
Obchodná akadémia v Michalovciach sa zúčastnila programu
celoživotného vzdelávania v rámci
projektu Leonardo da Vinci Mobility, podporovaného Európskou
komisiou a Národnou agentúrou
(SAAIC) v Bratislave. Projekt bol
zameraný na organizáciu zahraničnej stáže pre skupinu 15 študentov a dvoch učiteľov Obchodnej
akadémie v Michalovciach. Stáž sa
uskutočnila v reálnom pracovnom
prostredí – v podnikoch spoločnosti EVOLVO MILANO. Zahraničná prax je jedinečná možnosť,
ktorá vytvára výhodné podmienky na prehĺbenie už osvojených
teoretických vedomostí študentov,
dáva priestor na získanie nových
zručností a v neposlednom rade
umožňuje zdokonaliť komunikáciu v cudzom jazyku, pretože ich
dorozumievacím
a pracovným
jazykom bola angličtina.
Po ukončení praxe študenti
získali certifikát Europass Mobility a majú lepší predpoklad uplatniť sa na pracovnom trhu v regióne a v krajinách Európskej únie.

20. 11. streda o 18.00 hod.
Premiéra
ZAMATOVÍ TERORISTI
dokumentárny
2013
Vstupné: 3 €
SR/ČR/CHORVÁTSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Originál verzia
20. 11. streda o 19.30 hod.
KAPITÁN PHILLIPS – PREPADNUTIE LODE ALABAMA Premiéra
akčný, životopisný, dráma
2013
Vstupné: 3,50 €
USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
Slovenské titulky
21. – 22. 11. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
23. 11. sobota kino nepremieta
24. – 25. 11. nedeľa pondelok o 19.30 hod.
HRY O ŽIVOT: SKÚŠKA OHŇOM
akčný, dobrodružný, sci-fi
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
24. 11. nedeľa o 17.00 hod.
JUSTIN – MALÝ VEĽKÝ RYTIER
animovaná komédia
Vstupné: 5,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

USA
2013
České titulky
3D
Premiéra
2013
ŠPANIELSKO
Slovenský dabing

26. 11. utorok o 17.00 hod.
Filmový festival TIERRA SNOW FILM FEST
Program:
17.05 ÚVOD
17.10 MODRÁ POSADNUTOSŤ
17.21 LÁKAVÝ STRACH
17.48 NA SEVER OD SLNKA
18.35 NEVIDITEĽNÁ HORA
PRESTÁVKA 15 MIN 18:55 – 19:10
19.10 NAPRIEČ ĽADMI
19.55 SAŠIMI Z JEDNOROŽCA
20.02 SNOW WAY
20.42 SNOWGIRLS – BONUSOVÝ FILM
21.05 ATARAXIE – BONUSOVÝ FILM
21.20 KONIEC
Vstupné: 2 €, študenti: 1 €, Dôchodcovia, ZŤP, deti do 12r. – zdarma
27.11. streda o 19.30 hod.
KAPITÁN PHILLIPS – PREPADNUTIE LODE ALABAMA	 Premiéra
akčný, životopisný, dráma
2013
Vstupné: 3,50 €
USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov
Slovenské titulky
29. – 30. 11. piatok, sobota o 19.40 hod.
1. 12. nedeľa o 19.40 hod.
KONZULTANT
krimi, dráma, thriller
Vstupné: 4 €, študent: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2013
USA
Slovenské titulky

OTVÁRAL SRDCIA
PRAVDE A KRÁSE,
NÁSILIE HANIL, TUPIL...
A do tejto krásy a pravdy
sme boli vtiahnutí aj my – účastníci seminára o G. Zvonickom.
V priestoroch Základnej umeleckej školy v Michalovciach sa
6. novembra konalo stretnutie
s mužom modlitby, básnikom,
esejistom, prekladateľom (in
memoriam).

Pocta
G. Zvonickému
Dozvedieť sa o živote a hlavne tvorbe tohto duchovného
velikána z fundovanej a vyčerpávajúcej prednášky vzácneho
hosťa seminára – P. Cabadaja
bolo pre všetkých určite prínosom a nevšedným zážitkom.
Jeho slová obdivu k Zvonickému prenikli hlboko do našich
duší. Súčasťou seminára bol aj
pôsobivý film o Zvonickom.
Bližšie bol predstavený vo svojom ťažko skúšanom živote počas pôsobenia v Argentíne i vo
Večnom meste – Ríme. Pohladením duše účastníkov stretnutia bolo záverečné duchovné
slovo G. Zvonického prostredníctvom videoprojekcie. Svojimi veršami sa jemne dotkol
krás bežného života, zmyslu
ľudského bytia, či zemplínskeho poľa, rodného domu... Krásnou bodkou v závere seminára
sa stala návšteva novozriadenej
Pamätnej izby G. Zvonického
v Močaranoch. Učitelia slovenského jazyka, dejepisu, milovníci histórie viac načreli do života a tvorby málo poznaného
básnika krásy a nádeje. Touto
cestou účastníci ďakujú Domu
MS, Zemplínskej knižnici G.
Zvonického a ZUŠ v Michalovciach za zorganizovanie tejto akcie, ktorá sa konala pri príležitosti 100. výročia narodenia
tohto michalovského rodáka.

Našou partnerskou organizáciou je talianska firma EVOLVO,
ktorá ktorej úlohou bolo podporiť náš odborný rast na vyššej
úrovni. Manažéri EVOLVO majú
dlhoročnú skúsenosť v rozličných
sférach podnikania a vybudovali
sieť dôležitých profesionálnych
vzťahov v Miláne. Táto partnerská spoločnosť nám zabezpečila
vhodné pracoviská vo firme CLO
scrl, SERVIZI LOGISTICI.
Náš trojtýždňový pobyt v Miláne bol ako sen. Musíme konštatovať, že Taliani sú milí, prívetiví
a priateľskí. Talianski tútori nás
uviedli do zamestnania, veľmi
trpezlivo nám vysvetľovali neznáme veci.
Partnerská firma EVOLVO pre
nás pripravila aj zaujímavý kultúrny program na každú nedeľu.
Všetkým študentom našej
školy odporúčame absolvovať takúto zahraničnú prax, pretože je
veľkým prínosom pre náš profesionálny rast.
študenti 4. ročníka
Obchodnej akadémie

Mariusz Kowalski
a Ing. Anna Sláviková

Umenie minorít
Žiaci a učitelia SOŠ sv. Cyrila a Metoda navštívili v októbri
v rámci medzinárodného projektu na Gimnazjum im. Kazimierza
Wielkiego v Poľsku. Projekt bol
podporený Národnou agentúrou
celoživotného vzdelávania a Európskou komisiou a zapojilo sa
doň osem krajín: Turecko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko,
Česká republika, Taliansko a Slovensko. Nosnou témou projektového stretnutia bolo Umenie
– kresby a maľby minorít.
Študenti mali možnosť zúčastniť sa vyučovacích hodín spolu
so svojimi poľskými kamarátmi.
V Čenstochovej ich privítal prezident mládeže Krzysztof Matyjaszczyk a absolvovali aj prehliadku mesta. Druhý deň mali
pripravenú exkurziu do Krakova.

V rámci tvorivých dielní si
všetci žiaci a učitelia vyskúšali svoje zručnosti pri zdobení predmetov
kreatívnou servítkovou technikou.
Hlavnou časťou dňa bola prezentácia výtvarných prác všetkých
zúčastnených krajín. My sme
prezentovali práce žiakov s minoritným zázemím: pletené košíky, ktoré sú typické pre rómsku
menšinu na Slovensku, háčkované dečky, ikony, obrázky a kresby
typické pre rusínsku menšinu.
Vyvrcholením stretnutia sa
stalo slávnostné odovzdávanie
certifikátov o účasti na projektovom stretnutí a milých darčekov, ktoré budú pripomínať
neopakovateľné zážitky s našimi
Comenius priateľmi.
Mgr. Miriam Hudymačová
Ing. Mária Baranová



dva týždne v športe...

spoločenská rubrika

Atletika

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Beh O Štít mesta Michalovce
21. ročník, 26. 11. 2013, 14.00 hod
Info: Ing. Jozef Doležal, tel.: 0918 876 602

Mária Mogišová, 77-ročná
Michal Kozák, 75-ročný
Jozef Granatir, 63-ročný
Jozef Delej, 74-ročný
Anna Kušnírová, 85-ročná

Basketbal
1. BK-D – Tydam Košice
16. 11. 2013, 17.00 hod., II. liga žien – 4. kolo
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Peter Badlík, 55-ročný
Ján Kolesár, 87-ročný
Anna Pukasová, 57-ročná
Stanislav Hečko, 50-ročný

1. BK-D – BK Humenné
23. 11. 2012, 17.00 hod., II. liga mužov – 9. kolo
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Futbal
MFK Zemplín „B“ – MFK Slovan Giraltovce
17. 11. 2013, 10.30 hod.
Región Východ IV. liga – 17. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, Tel.: 0905 644 415
MFK Zemplín – MFK Partizán Bardejov
23. 11. 2013, 17.30 hod.
II. liga – 19. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, Tel.: 0905 644 415

Hádzaná
HK Iuventa jun. – HK ŠŠK CVČ Nesvady
16. 11. 2013, 17.30 hod.
I. liga žien – 9. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, Tel.: 0918 159 219

Ľadový hokej
HK Dukla – HC Prešov 07 s.r.o.
15. 11. 2013, 17.00 hod.
I. hokejová liga mužov – 20. kolo
Info: Peter Tirpák, Tel.: 0907 158 893

Seniori v telocvični
Pre zvýšenie kvality života seniorov zaradilo Mesto do projektu vzdelávania seniorov aj pohybové cvičenie PILATES, ktorý vedie skúsený učiteľ telocviku Mgr. Ladislav Sabo. Vyžaruje prirodzený rešpekt,
vyvoláva v ľuďoch dôveru, že to, čo ich učí, im pomôže. A naozaj
aj pomáha. Cvičenia sa stretli s veľkým záujmom. Spokojní zverenci
sú toho jasným dôkazom. Cieľom cvičenia je vybudovať si kondíciu
a pevnú postavu. Cvičenia pomáhajú aj po psychickej stránke. Kolektív je skvelý, atmosféra príjemná a nechýba úsmev. Na stretnutia
sa tešíme. PILATES je zostava pre celé telo. Vďaka aktívnemu životu,
pohybom a cvičeniu si vybudujeme svalovú hmotu a skrášlime svoje krivky, ale zároveň posilníme srdcovú činnosť, prekrvíme a tým
ozdravíme pokožku.
Text a foto: Ingrid Hrubá

malý oznamovateľ...

HKM Snina – HC Gama Michalovce
16 . 11. 2013, 17.45 hod.
HC Polars Bears Michalovce – HC Sobrance
16. 11. 2013, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 11. kolo
Info: Martin Timko, Tel.: 0917 339 484
HK Dukla – Mhk 32 Liptovský Mikuláš
22. 11. 2013, 17.00 hod.
I. hokejová liga mužov – 22. kolo
Info: Peter Tirpák, Tel.: 0907 158 893
HK 87 Stropkov – HC Eagels Sečovce
23. 11. 2013, 17.45 hod.
HC Vlci Slanec – HC Parchovany
23. 11. 2013, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 12. kolo
Info: Martin Timko, Tel.: 0917 339 484

Stolný tenis
ŠKST – 1.PPC Fortuna Kežmarok
17. 11. 2013, 10.00 hod.
II. liga mužov – 5. kolo
ŠKST – TJ Javorinka Levoča
17. 11. 2013, 15.00 hod.
II. liga mužov – 6. kolo
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840
ŠKST „B“ – SŠK Poproč
17. 11. 2013, 10.00 hod.
III. liga mužov Juh – 6. kolo
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Volejbal
VK Štart Odeta – VK Strážske
17. 11. 2013, 14.00 hod. a 16.00 hod.
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu – 4. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185
O pohár primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých – V. ročník, I. liga, 4. kolo
21. 11. 2013, 18.45 hod. a 20.15 hod.
Mestská volejbalová liga dospelých – V. ročník, I. liga, 5. kolo
28. 11. 2013, 18.45 hod. a 20.15 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan

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 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 Predám, prípadne dám do prenájmu 4-izbový byt s garážou
na Ulici Martina Rázusa. Cena dohodou. Tel.: 0948 032 666
n Predám garáž na Ulici Štefánikovej. Tel.: 0948 032 666
n Predám rodinný dom na Ulici Cyrila a Metoda. Cena
dohodou. Tel.: 0907 997 006
n Predám garáž na Ulici leningradskej č. 2, oproti kasárňam.
Cena dohodou. Tel.: 0910 581 273
n Dám do prenájmu zariadený 4-izbový byt pri Lidli. Cena
dohodou. Tel.: 0915 201 837
n Dám do prenájmu obchodné, kancelárske priestory
v Michalovciach. Tel.: 0949 236 950
n Predám rodinný dom v Michalovciach na Ulici Štefánikovej.
Vhodný aj na podnikanie. Tel.: 0910 333 746
n Dám do dlhodobého prenájmu zariadený 1-izbový byt
v Michalovciach, na sídlisku Stráňany. Byt je na 2.poschodí,
má balkón a nové plastové okná. Tel.: 0907 923 017
n Predám 3-izbový byt blízko centra mesta na Ulici prof.
Hlaváča v Michalovciach. Byt prešiel kompletnou
rekonštrukciou. K bytu je možnosť zakúpiť garáž. Cena
dohodou. Kontaktujte nás na tel.: 0915 966 265
n Ponúkam na prenájom 2-izbový byt blízko centra mesta na
Ulici Masarykovej. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou.
Prenajíma sa zariadený. Cena dohodou. Tel.: 0915 966 265
n Dám do prenájmu 2-izbový kompletne prerobený, novo
zariadený byt s lodžiou pri centre mesta, Ulica saleziánov,
Michalovce. Tel.: 0905 570 561

Rôzne
n Byliny odstránili neplodnosť a hemoroidy. 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 mal. traktor VARI s príslušenstvom. Dohoda možná.
Tel.: 0915 061 757
n Predám zachovalé piano zn. PETROF. Tel.: 0917 356 724
n Predám gaučovú rohovú rozkladaciu súpravu s úložným
priestorom, zasúvaciu 2-krídlovú skriňu s nadstavcom ,
manželskú posteľ (3-ročnú), mrazničku 3-šuflíkovú. Tel.:
0918 252 751
n Predám rýchlootáčkový elektromotor na 380 V – 2,2 KW,
1435 ot/min. s káblom a zásuvkou. Cena dohodou (50€).
Tel.: 0907 979 166.
n Predám laserovú tlačiareň Samsung ML 1860 Series, A4,
22 str./min., 1 200 dpi, záruka 1 rok. Tel.: 0918 672 461
n Predám 100 l mrazničku. Tel.: 0918 672 461
n Predám gaučovú sedačku. Tel.: 0918 672 461

Služby
n Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod.
Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992
n Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie, úpravy terénu,
alternatívne zdroje energie, zdravotechnika. Tel.: 0903 273 574
n Ponúkam kompletné vedenie účtovníctva, mzdy, DPH,
vrátane poradenstva a daňového priznania za výhodné ceny.
Tel.: 0948 204 787

Poďakovania
Dňa 27. októbra nás opustil manžel, otec

JOZEF GRANATIR

ktorý lásku rozdával, radil, pomáhal.
Ďakujeme Hasičskému a záchrannému zboru
Michalovce, Dobrovoľnej požiarnej ochrane
v Michalovciach a všetkým hasičom,
ktorí mu pripravili dôstojnú rozlúčku.
ďakuje manželka s dcérami
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
profesorskému zboru a študentom Strednej
odbornej školy sv. Cyrila a Metoda
za účasť na poslednej rozlúčke s

LUKÁŠOM ŠIMONOM

Zároveň ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
smútiaca rodina

Spomienka

V týchto dňoch spomíname na našich rodičov.
Dňa 6. novembra uplynulo 10 rokov od smrti

MÁRIE BAŇASOVEJ

a dňa 7. novembra uplynulo 5 rokov od smrti

JOZEFA BAŇASA

spomínajú dcéry Mária, Alica, Zlatica
s rodinami

Beh O štít mesta
Atletický klub Michalovce
pod patronátom
Mestského úradu a Domu
Matice slovenskej
v Michalovciach,
v spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom
a Gymnáziom Pavla
Horova, pripravujú už
21. ročník Matičného
behu – O štít mesta
Michalovce.
Termín: utorok 26. novembra od 14.00 hod., štart hlavnej
kategórie o 16.00 hod. Prihlášky: Detské a juniorské kategórie – zaslať mailom do 25. 11.

2013 Ing. Jozefovi Doležalovi
(jozef.dolezal@msumi.sk). Kategórie dospelých – Gabriel Sabo
(sabog61@gmail.com)
alebo
v deň preteku priamo na prezentácii. Prezentácia: Mestské
kultúrne stredisko od 13.00 hod.
Prezentácia končí presne o 15.30
hod. kvôli rozdeleniu rozhodcov.
Trať: Bežia sa okruhy po Námestí osloboditeľov, povrch asfalt
a kamenná dlažba, štart a cieľ
pred budovou Mestského úradu
v Michalovciach.Šatne: Základná škola na Ul. kpt. Nálepku.
Bližšie info: Ing. Jozef Doležal,
MsÚ Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, telefón: 0918 876 602, 056
6864 282, www. beh.szm.com.

Morské oko II
Po úspešnom letnom
podujatí materského
centra Drobec si
to v jeseni spolu
s členmi najstaršieho
michalovského Klubu
slovenských turistov
Turista (NM KST T)
www.kst-turista.sk
so svojimi ratolesťami
zopakovali znovu.
Príjemné až teplé (17 ºC) koncooktóbrové počasie, no s polooblačnou oblohou čakalo v popoludňajších hodinách výletníkov
na parkovisku Krivec pod Morským okom. Nenáročné kráčanie, pre niektorý drobizg vezenie
sa v kočíku, mierne stúpanie a sú
pri perle Vihorlatských vrchov. Je
to jedno z najkrajších zátiší Slovenska, ktoré si uchovalo romantiku a prirodzený pôvab. Jazero
vzniklo zahradením údolia potoka Okna mohutnými sopečnými

zosuvmi. Leží v nadmorskej výške 618 m, má rozlohu necelých
14 ha a maximálnu hĺbku okolo
25 m. Po pár sto ďalších krokoch
prevažne po vrstevnici, popri nízkej hladine jazera, minúc bývalý
poľovnícky kaštielik grófky Wanderbildtovej, došli k chate Lesov
SR. Tu v centre štátnej prírodnej
rezervácie v chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, na ohnisku
povolenom výnimkou MŽP si
každý poopekal dobrôtky, čo si
doma nachystal. Škoda, že bufet
Morské oko bol pre turistov aj
tento raz zatvorený.
V závere pobytu už za šera
organizátori z OZ MC Drobec
pripravili ešte pre drobcov zaujímavú hru – hľadanie pokladu.
Dobrodružná bola aj spiatočná
cesta lesom za tmy. Pod nohy si
svietili čelovými, ale aj rôznymi
inými lampami.
Výlet sa všetkým náramne
páčil, čo potvrdil aj veselý spev
celou cestou autobusom domov.
Anton Hasák
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