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TV Mistral

Noša
spomienok

stretnutie po rokoch

storočnica P. Horova

Život
na Veľkej
Morave
V poslednú júnovú
sobotu, 28. júna, majú
návštevníci možnosť
vyskúšať si život starých
Slovanov a vrátiť sa
o vyše tisíc rokov späť,
kedy po našom území
kráčali udatní bojovníci.
Zemplínske múzeum v Michalovciach
pripravilo pre širokú verejnosť zážitkové
podujatie Život na Veľkej Morave. Podujatie sa začne o 14. hodine staroslovienskou
liturgiou v priestoroch najstaršej cirkevnej
stavby – rotundy. So životom bežného Slovana sa návštevníci zoznámia pri prehliadke obydlia našich predkov – polozemnici.
Meče, sekery a bojovníci nenechajú chladného žiadneho chlapca i chlapa. Slovanské
šperky oslnia každú ženu. Odvážni gurmáni ochutnajú jedlá s tisícročnou receptúrou. Program spestria o 15. a 17. hodine
hrané scénky v podaní dobových spolkov
SATYROS a KUMÁNI z Nitry. Ukážky
remesiel zaručujú pohľad do každodenného života Slovanov. Keďže život nebol len
o práci a drine, pripravená je aj slovanská
zábava v podobe stredovekého hostinca
a hudby. Deti sa zahrajú pri slovanských
hrách a na interaktívnej výstave Veľkomoravské dobrodružstvo z Bratislavy. Podujatie zavŕši o 18.hodine vystúpenie rockovej
kapely TRIXON. Tešíme sa na vašu návštevu.                                                          ZM
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úspech lukostrelcov

Poslanci sa stretli v utorok 17. júna na XXII. rokovaní mestského zastupiteľstva

Rokovanie
poslancov
N

a programe rokovania bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, správa o činnosti mestskej autobusovej dopravy
aj tretie tohtoročné rozpočtové opatrenie.

V úvode rokovania poslanci schválili členov návrhovej komisie a správu
o prijatých uzneseniach mestskej rady
za ostatné dva mesiace. Nasledovala
správa o riešení interpelácií poslancov
z predchádzajúceho rokovania zastupiteľstva a informácia o výsledkoch
kontroly, ktorú vykonala hlavná kontrolórka mesta Marta Bobovníková
v mesiacoch máj a jún.
Zasadanie pokračovalo prerokovaním a schválením návrhu VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Zmeny a úpravy nariadenia
si vyžiadala novelizácia zákona aj aplikačná prax. Jedným zo schválených kritérií je podmienka, že žiadateľ o dávku
v hmotnej núdzi musí mať splnené
všetky finančné záväzky voči Mestu.
Ďalším bodom programu bol dodatok organizačnej štruktúry základných škôl, základnej umeleckej školy
a materskej školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Michalovce. O zmenu platnej
organizačnej štruktúry požiadali riaditelia škôl a školských zariadení po
uzavretí zápisu detí do 1. ročníka zák-

ladných škôl a prepočítaní celkového
počtu žiakov.
Nasledovala správa o činnosti mestskej autobusovej dopravy a cenový
výmer MAD. Prevádzkovateľom tejto
služby pre Mesto je firma DZS – M.K.
Trans, s.r.o.. Dopravca predložil Mestu
oznámenie o náraste kilometrických
výkonov z dôvodu výstavby okružných križovatiek a tiež z dôvodu presťahovania autobusového nástupišťa
k železničnej stanici.
V cenovom výmere MAD nedochádza k zmenám v cene lístkov. Doplnila
sa iba položka zavedenia prestupného
lístka do 30 minút. Takýto lístok si budú
môcť cestujúci zakúpiť len z čipovej
karty a jeho hodnota bude jeden cent.
Poslanci na svojom utorkovom rokovaní schválili aj tretiu zmenu rozpočtu
Mesta. Zmenou rozpočtu došlo k zvýšeniu bežných príjmov o 46 tisíc eur, bežné
výdavky sa zvýšili o 34 tisíc, kapitálové
príjmy sa nemenia a zvyšujú sa kapitálové výdavky o 12 tisíc eur. Rozdiel medzi
príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje
prebytok vo výške viac ako 438 tisíc eur.

Mestskí zákonodarcovia prerokovali a schválili aj majetkovoprávne záležitosti, prenájom majetku vo vlastníctve Mesta, plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky, plány rokovaní
mestského zastupiteľstva, mestskej
rady, komisií MsZ a redakčnej rady
našich novín na druhý polrok 2014.
V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami, ktoré budú v jeseni tohto roka, mestské zastupiteľstvo
prerokovalo a schválilo rozsah výkonu
funkcie budúceho primátora mesta, počet poslancov mestského zastupiteľstva
a volebných obvodov. Na základe skúseností z predošlého volebného obdobia bol zastupiteľstvu predložený návrh
na stopercentný rozsah výkonu funkcie
primátora a rovnaké počty poslancov
a volebné obvody tak, ako boli doposiaľ.
Poslanci predložený návrh schválili.
V závere zasadnutia primátor Viliam Zahorčák informoval plénum
o zmenách v organizačnom poriadku
mestského úradu.
Posledným bodom rokovania boli
interpelácie poslancov a diskusia.
Ing. Iveta Palečková

Minister v škole
Najlepšia škola v Košickom kraji je podľa
výsledkov testovania v Michalovciach. Podľa
zverejnených údajov z celoslovenského Testovania 9 sa najlepšou školou Košického kraja
stala Základná škola Teodora Jozefa Moussona.
Za dosiahnuté výsledky v testovaní, aj za dlhodobo výborné dosahované výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese získala škola značku
kvality. Všetkým návštevníkom ju od dnešného
dňa pripomína nálepka, ktorú minister Dušan
Čaplovič umiestnil na vchodové dvere školy.
Program pána ministra pokračoval poradou
s vedením školy, na ktorej bola prítomná aj
poslankyňa NR SR Ľubica Rošková, primátor
mesta Viliam Zahorčák a vedúca odboru školstva Katarína Poláková. Svoju návštevu ukončil

Prepísal
rekordy

Kúsok
histórie
v galérii
pod
nebom
Po viacerých kladných ohlasoch
na Galériu pohľadov v minulom roku
opäť prinášame nové fotografie – tentokrát pohľadnice z histórie mesta. Poďte
spolu s nami nahliadnuť do rokov minulých... Galéria pod nebom je prístupná 24
hodín denne na Námestí osloboditeľov.
Priestor je chránený mestským kamerovým monitorovacím zariadením.

aktuality
slávnostný
koncert zboru
sv. Efréma

minister obhliadkou, na ktorej si prezrel interiér a exteriér školy. Najviac ho zaujali odborné
učebne technickej výchovy, biológie, chémie
a fyziky, do ktorých škola získala nové vybavenie v rámci národného projektu zameraného na
podporu profesijnej orientácie žiakov...
Naši deviataci v testovaní dosiahli v matematike úspešnosť 87,8 % a v slovenskom jazyku 77,5
% (celoslovenské výsledky testovania: matematika 54,67 %, slovenský jazyk 62,00 %). Percentuálny priemer z obidvoch predmetov – 82,65 je
najlepší v rámci republiky. Kvalitu vzdelávacieho
procesu a záujmovej činnosti žiakov v škole dokazujú aj úspechy našich zverencov v rôznych vedomostných, športových i tanečných súťažiach.
vedenie školy

z Budapešti

pri príležitostí 770. výročia
prvej písomnej zmienky
o meste Michalovce
29. júna o 16.00 hod.
Bazilika Minor

MsKS Vás pozýva
Rok 2014 je pre Mesto Michalovce rokom, ktorý sa nesie v znamení sedmičiek. Mesto si prostredníctvom kultúrnych podujatí konaných
počas Dní Mesta Michalovce – od 16. do 22.
júna pripomenulo 770. výročie prvej písomnej
zmienky o Meste Michalovce.
Dni Mesta Michalovce ponúkli tri bloky podujatí. V prvom z nich Deti mestu – sa prostredníctvom vystúpení predstavili deti a žiaci jednotlivých škôl. Druhé, známe už z minulých rokov pod
názvom Mihaľovski deski, ponúkli obyvateľom aj
návštevníkom nášho mesta prehliadku divadiel
v nárečí. Tretím, vrcholným podujatím júnových
dní, bola slávnosť Dies pro honore civitatis.
Počas víkendu 21. a 22. júna sa na tribúne pri
fontáne a v Parku študentov predstavilo
v programe množstvo účinkujúcich. Divadelné
stvárnenie fragmentov z minulosti, vojenský
historický tábor, verbovačka, sprievod mestom, stredoveká muzika, stredoveké remeslá,
vystúpenie sokoliarov, historické bitky a panteón historických osobností pripravilo Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach v spolupráci so Zemplínskym múzeom.

na prehliadku
cirkevných zborov

Chóry Zemplína
5. júla o 17.00 hod.
Tribúna pri MsÚ

Letná
turistická súťaž

Kráčaj s rodinou dolným
Zemplínom
info: www.michalovce.sk
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pracovné stretnutie s predstaviteľmi 	
mládežníckeho hokeja
pracovné stretnutie so spoluorganizátormi
17. medzinárodných majstrovstiev Slovenska
vo varení a jedení bryndzových halušiek
rokovanie mestského zastupiteľstva
Rokovanie Rady rómskych zástupcov
zasadnutie Rady seniorov
prijatie účastníkov mestskej volejbalovej ligy
žiakov stredných škôl
účasť na valnom zasadnutí VVS, a.s.
stretnutie predstaviteľov regionálnych združení  
ZMOS Zemplína
rokovanie k terminálu integrovanej osobnej dopravy
prijatie predstaviteľov zahraničných delegácií
z družobných miest Užhorod a Kavarna
účasť na vyhodnotení Medzinárodnej veľkej
ceny Michaloviec v jude
účasť na oslavách 770. výročia prvej písomnej
zmienky o meste Deň na poctu mesta
odovzdanie finančného daru nemocnici
ocenenie organizátorov detského tanečného
festivalu
prijatie úspešných žiakov – reprezentantov
mesta v slovenských a medzinárodných súťažiach
účasť na tlačovej konferencii Sveta zdravia
k výstavbe novej nemocnice v Michalovciach
reprezentácia mesta na oslavách Dni mesta
Jaroslav v Poľsku

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli predložené
na XXI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach
29. apríla 2014 (dokončenie z predošlého čísla)
Ing. Michal Stričík,PhD.
3. Na konci Ulice SNP smerom na vojenské cvičisko vzniká nová
ulica s novostavbami. V tejto súvislosti tlmočím prosbu občanov
o zabezpečenie verejného osvetlenia na tejto ulici.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Daná ulica nie je nová. Je to jestvujúca obslužná komunikácia Vojenského útvaru Michalovce vo vlastníctve Ministerstva obrany SR,
rovnako ako aj parcela pod ňou. Daná komunikácia nie je pomenovaná, a nie je ani mestskou komunikáciou. Z toho dôvodu Mesto Michalovce nemôže investovať do cudzieho majetku realizáciou stavby
verejného osvetlenia na cudzom pozemku.
4. Na Štefánikovej ulici pred Základnou umeleckou školou je na
ceste vyznačené vodorovné dopravné značenie, ktoré nie je v súlade
so zvislým dopravným značením. Prosím o zosúladenie tohto stavu so skutočnosťou, ako aj zváženie vyznačenia a vymedzenia cca 5
parkovacích miest od kruhového objazdu po prechod pre chodcov
pred ZUŠ so zákazom státia, čím by sa umožnilo vystupovanie a nastupovanie detí, ktoré prídu do školy.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR
Zosúladenie dopravného značenia na Štefánikovej ulici pred Základnou umeleckou školou bolo postúpené správcovi miestnych komunikácií TaZS. Mesto Michalovce, odbor výstavby ŽPaMR, požiadalo
OR PZ ODI o stanovisko k zmene trvalého dopravného značenia pre
umožnenie zastavenia vozidiel na požadovaných miestach a zároveň
k zakázaniu ich trvalého parkovania. Po získaní kladného stanoviska
Mesto Michalovce pristúpi k danej zmene.

Diabetici oslavovali
10 rokov
Je to desať rokov, čo sa schádzajú diabetici na tzv. Michalovskom
DIA dni. 28. mája sa stretli diabetici
Zväzu diabetikov Slovenska – Základná organizácia DIAMI Michalovce, aby si pripomenuli okrúhle
výročie vzniku súčasnej organizácie. Už desať rokov meriame hladinu cukru v krvi tretiakom na základných školách, je to desať rokov,
čo organizujeme detské DIA tábory
pre diabetické detičky nie len z Michaloviec, ale aj z celého Slovenska,
už desať rokov organizujeme aj rekondičné pobyty pre dospelých diabetikov v Nízkych Tatrách, už desať
rokov tešíme srdiečka našim deťom
mikulášskymi darčekmi a 50-mi
prúžkami do glukomerov zadarmo.
Toto okrúhle výročie sme
oslávili v Mestskom kultúrnom

stredisku Michalovce, kde sme
pre diabetikov, ale aj pre širokú
verejnosť pripravili prednášky so zameraním na cukrovku,
workshopy o hypoglikémii a inkontinencii, prezentácie zdravotníckych firiem, merania a pod.
Aj námestie žilo touto oslavou.
Behalo sa na rotopede, uskutočnili sa rozhovory, žrebovala sa
hodnotná tombola. Aká by to bola
oslava keby chýbali vystúpenia
našich najmenších z materských
škôl, spevácke súbory, heligonkári, ľudová rozprávačka. Súčasťou
podujatia bola aj prechádzka proti
cukrovke a beh proti cukrovke.
Ďakujeme všetkým, ktorí
nám pomohli zorganizovať toto
vydarené podujatie.
Ing. Jozef Borovka

OZ Pozdrav v Michalovciach informuje verejnosť o zbierke,
ktorá v súčasnosti prebieha v našom meste. Verejná
zbierka sa bude konať od 11. júna do 31. decembra 2014
v nepravidelných intervaloch. Zbierka je určená na pomoc
ľuďom s duševným ochorením: účasť na športovom
podujatí E.A.S.I. Cup 2014 – Neratovice.
Bližšie info: www.pozdrav.6f.sk
Č.ú. OZ 122087 3553/0200, VS 201 400 7887

z pera viceprimátora

Plody
školského roka
V pondelok 23. júna odovzdal primátor mesta Viliam Zahorčák spolu
s organizátormi druhého ročníka festivalu Zemplín fest, ktorý sa uskutočnil v závere predchádzajúceho týždňa, finančný výťažok Onkologickému centru michalovskej nemocnice. Práve takúto sumu sa podarilo
vyzbierať organizátorom počas posledného dňa festivalu a podľa dohody
teraz peniažky putujú do správnych rúk.
nz

Zájazd v Litmanovej
Výbor základnej
organizácie SZZP
v Michalovciach pripravil
na 11. jún pre svojich
členov poznávací zájazd,
ktorého sa zúčastnilo 52
členov.
Za krásneho slnečného počasia sa ráno vydali na cestu za
krásami Slovenska. Prvá zastávka bola v Litmanovej na hore
Zvir, kde sa pred rokmi zjavila
Panna Mária dvom miestnym
dievčatám. Niektorí členovia išli
peši a tým, ktorí boli odkázaní
na dopravu, bol zabezpečený
odvoz mikrobusom až ku kostolíku. Tu sa zúčastnili na bo-

hoslužbe. Potom bol v dedine
spoločný obed.
V programe sa pokračovalo
v Červenom Kláštore, kde sa výletníci mohli pokochať krásou prírody, oddýchnuť si pri káve, alebo ísť
cez prechod do Poľska. Najatraktívnejšou bola plavba plťou po Dunajci. Tá sa koná od polovice 19. storočia a meria 9 – 11 km. Po skončení plavby sa dopravili členovia
konským povozom na parkovisko
k autobusu. Cestu v autobuse spríjemňovala svojím spevom skupina
Stráňanka.
Ďakujeme Mestu Michalovce
a primátorovi V. Zahorčákovi za
finančný príspevok, bez ktorého by
sa táto akcia nemohla uskutočniť.
Jaroslav Koščo

Mlieko – základ výživy
Pri príležitosti
Medzinárodného dňa
mlieka, ktorý sa datuje
od roku 1957, sa na ZŠ,
J. Švermu v Michalovciach
konali sprievodné
akcie, cieľom ktorých
bola propagácia mlieka
a výrobkov z neho.
V školskom rozhlase bol odvysielaný príspevok o nutričnom
význame mlieka a jeho vplyve na
ľudský organizmus. Popoludní sa
v telocvični školy uskutočnilo pre

žiakov školského klubu súťažnozábavné podujatie pod názvom
Mlieko – základ výživy.
Pozvanie prijali aj učiteľky
a škôlkari z patronátnej 13. a 22.
MŠ. V spolupráci s vedúcou ŠJ
Máriou Čižmárovou akciu zorganizovala a sprevádzala ňou Paedr.
Monika Tóthová. K nenútenej atmosfére prispel aj maskot syrárne
Bel – červená Veselá kravička. Deti
si zmerali sily napr. v pití mlieka
slamkou v čo najkratšom čase,
v rychlolízaní jogurtu z tanierika,
či stavaní pyramídy z tetrapakových obalov od mlieka.
Iveta Vaľková

Storočnica Pavla Horova

Od Urbana do Michala II.
Pavol Horov sa básnicky narodil z vojnovej hrôzy a desu,
z apokalypsy, ktorá znamenala
zhanobenie ľudstva a ľudskosti.
Vojna ho sprevádzala od prvých
chvíľ života, podieľala sa na jeho
ľudskom a básnickom údele. Jej
obraz v plnej ničivosti zobrazuje
v prvých zbierkach Zradne vody
spodné /1940/ a Nioba matka
naša /1942/.
Drastickosť doby zhubne
ovplyvňujú spoločenské procesy,
rozleptávajú psychiku mladej generácie, ktorá ťažko znáša pokrytectvo, ľahostajnosť a otupenosť.
Mladý básnik citlivo reagoval na
ľudské utrpenie, na krivdu a biedu spôsobenú prvou a druhou
svetovou vojnou nacistickou agresiou. Vznikajú básne vzdoru
a protesty, básnikovo slovo sa
mení na „prísnu reč“.
Uprostred súmraku ľudskosti
básnik nachádza východisko v láske, zbrataní sa ľudí. Vyzerá loď zo
štipľavého dymu spálenísk „s nákladom lásky, ktorá príde koreňom ako pýr hroby prerásť a krvou
premočené zákopy, zahodiť kotvu
... do srdca“. Tu je vlastne liek na
bolesť a osudy ľudstva. Upínal sa
k človeku, jeho šťastiu a láske.
V druhej básnickej zbierke sa
do popredia dostáva Nioba, sym-

Záver mesiaca jún je pre veľkú skupinu detí, učiteľov, rodičov veľmi
významný. Plynú posledné dni školského roka 2013/2014. Nastáva obdobie zberu plodov každodennej práce na poli získavania vedomostí.
Pre niekoho sú zdrojom radosti a spokojnosti.
Aj keď záver školského roka je predelom za určitým obdobím života,
treba si uvedomiť, že rozhodujúci pre život bude celkový komplex nadobudnutých vedomostí. Len vlastná usilovnosť a uvedomenie si, že sa
učíme pre život a nie pre známky, je smer, ktorý vedie od detstva k dospelosti. Šikovnosť použitia a vlastná usilovnosť v zúročení nadobudnutých vedomostí, umocnená zručnosťou, dáva zmysel nájdenia vlastného
uplatnenia sa v profesionálnej oblasti zvoleného povolania. Preto nie sú
vysvedčenia dobré alebo zlé. Sú len dokladom o úrovni zvládnutia predpísaného učiva. Tieto slová by mali platiť nielen pre deti, ale najmä pre
ich rodičov. Pre deti sa stáva zdrojom frustrácií doniesť domov vysvedčenie, ktoré nie je podľa predstáv ich rodičov. Občas môžu byť aj zdrojom
rodinných tragédií. Preto i keď je rozpor medzi prianím a skutočnosťou
šokujúci, nemali by sa narušiť vzťahy medzi rodičom a dieťaťom.
V žiadnom prípade nesmie byť dieťa za vysvedčenie trestané. Rodičovské pochopenie a povzbudenie má priaznivejší účinok ako výčitky,
zlosť či potrestanie.
Koniec školského roka umožňuje aj pedagógom čerpať zaslúžené dovolenky počas školských prázdnin. Mesiace júl a august budú obdobím,
keď nastane priestor na oddych nielen detí, ale aj učiteľov. Preto chcem
popriať deťom príjemné trávenie prázdninových dní. Ich učiteľom príjemné dovolenky, aby po dvoch mesiacoch naberania síl mohli s novou
energiou pokračovať vo svojom poslaní.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

ŽIHADLO

Téma: Michalovce – náboženské pomery
Hostia: P. Zubko, J. Šafin, D.A. Mandzák
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

Dies pro honore civitatis
denne o 14.00 hod.
SLEDUJTE NÁS AJ NA
www.tvmistral.sk , www.michalovce.sk , na faceboku aj YouTube

Správy vo vzduchu
Na Zemplíne pribudol program troch televízií vo vzduchu
zadarmo. Po štvorročnom úsilí
televízie Zemplín sa jej konečne
podarilo medzinárodne skoordinovať digitálnu vysielaciu frekvenciu. Následne spoločnosť AVIS
z Nitry umiestnila vo vežiaku V1
už v poradí desiaty digitálny vysielač na Slovensku. Miestny vysielací multiplex tak dnes vysiela
na kanali 48 regionálnu televíziu
Zemplín, hudobnú televíziu Šláger a náboženskú televíziu NOE.
Po testovacej prevádzke a navýšení vysielacieho výkonu by mali
pribúdnuť ešte dve televízie, s ktorými o ich vysielaní spoločnosť rokuje.
Samotná vysielacia anténa
sa týči nad vežiakom na sídlisku
Stráňany, kde môžu diváci nasme-

rovať svoje smerové prijímacie antény. Vo vzduchu je jedenásť pôvodných a tri nové programy. Za
tieto programy diváci nič neplatia. Podmienkou príjmu je anténa
a digitálny STB /novšie televízne
prijímače ho majú vstavaný/
Samotný vysielač šíri programy do vzdialenosti až 30 km od
Michaloviec. Televízia Zemplín
vysiela desiaty rok regionálne
spravodajstvo, publicistiku, dokumenty, magazíny a reklamu. Doteraz vysielala v Michalovciach iba
cez káblový rozvod UPC, ktorý ale
väčšia časť obyvateľov Michaloviec
nemá. Okrem vlastného programu
bude vysielať aj spravodajstvo TV
Mistral Michalovce. Tento krok je
zavŕšením digitalizácie televízneho vysielania v regióne.             mv

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a

bol utrpenia, mýtická matka, ktorej deti zavraždili a ona bolesťou
zošalela. Je akousi metonýmiou,
znázorňujúcou ľudské pokolenie.
V cykle Nápisy na hroby formou
sonetu ako Hviezdoslav v Krvavých sonetoch vyslovuje nádej na
koniec utrpenia a volá po príchode „lásky kráľovstva“.
K vojnovej téme sa vracia aj
zbierkou Defilé /1947/, kde znova
prichádza „defilé“ strát, obetí, utrpenia a odkaz „uprostred ticha“.
K nej sa pridáva aj pocta obetiam
nacistami vypáleného Tokajíka
v skladbe Balada o sne.  
e.ochman

Mihaľovske
šveto
Bars mi še zaradoval, kec mi zabačil na plagace, že tizdzeň od šestnastoho do dvadcec druhoho juna u mesce budu furt dajake vistupeňa na
tribune. Školi i dzeci budu mac vystupeňa gu šidzemsto šidzemdzešatomu
viročiu pisma, u chtorim še piše o našim mesce. Idzem popatrec, šak kec
to našo dzeci a ňemušim placic zos svojoho maleho duchodu, ta čom bim
ňeišol. Vistupeňa buľi od štvartej. Šednul mi do ciňa a patrel. Bars še mi
ľubiľi. I mi tľapkal, bo i povzbudzic jich treba. Išlo čislo za čislom. Špivali
i tancovali, bars to bulo krašňe. Ľem jedno še mi ňeľubilo. Popri takich co
patreľi, jak aj ja, buľi tam i rodiče tich dzeci. Kec buľi na tribuňe jich dzeci,
ta šedzeľi, patreľi i zatľapkaľi. No jak skončilo jich vistupeňe, ta pošľi het
a už jich vecej nič ňezaujimalo. Aj druhe vistupeňa buľi bars šumne, no
jak začaľi chodzic hore i dolu, ňemohľi ňerušic ňeľem vistupeňa, no i tich,
co chceľi patrec. Bars še mi to ňeľubilo a dumam sebe, že tota minutka bi
jich ňezabila, kebi buľi počekaľi, dokedi skonča s programom. Bizovňe sebe
i druhe dzeci zaslužiľi žičľivejše popatreňe, bo jim šickim to bulo určene.
Vaš Mižo


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších...

slávnostný koncert zboru sv. Efréma z Budapešti
pri príležitostí 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce
29. 6. o 16.00 hod., Bazilika Minor

Dorota Novotná
Kristína Siničáková
Emília Pauločíková
Adam Bavoľar
Viktória Schmidtová
Sabina Kicová

Chóry Zemplína
prehliadka cirkevných zborov
5. 7. o 17.00 hod., tribúna pri MsÚ
LENKA FILIPOVÁ – Concertino 2014
Hostia: LENNY a Jindřich Koníř
10. 7. o 19.00 hod., veľká sála MsKS
KULTÚRNE LETO
7. ročník organových koncertov – Michalovský organ
Suzanne Z’Graggen – organ (Švajčiarsko)
10. 7. o 19.00 hod., Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

Výstavy
Renáta Fialová – Výber z tvorby (maľba)
do 30. 6., malá galéria MsKS
Ladislav Hreha (maľba)
1. 7. – 13. 7., malá galéria MsKS

Program kina Centrum
27. – 28. 6. piatok /2D/, sobota /3D/ o 19.30 hod.
29. 6. nedeľa o 17.15 hod. /3D/ o 19.30 hod. /2D/
TRANSFORMERS: ZÁNIK
akčný
Vstupné 3D: 6 €, študenti: 5 € 	
Vstupné 2D: 4 €, študenti: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Český dabing

27. – 28.6. piatok, sobota o 17.30 hod.
29. 6. nedeľa o 15.15 hod.
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 2
animovaná dobrodružná rodinná komédia
2014
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 € 	
USA
Mládeži prístupný
Slovenský dabing
2. – 3. 7. streda, štvrtok o 19.30 hod.
NA VINE SÚ HVIEZDY
romantická dráma
Vstupné: 3 € 	
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Slovenské titulky

3. – 4. 7. štvrtok /2D/, piatok /3D/ o 17.30 hod.
6. 7. nedeľa /2D/ o 17.30 hod.
KHUMBA
animovaná rodinná komédia
Vstupné 3D: 5 €, 2D: 3,50 €  	
Mládeži prístupný

Premiéra
2013
JUŽNÁ AFRIKA
Slovenský dabing

4. – 5. 7. piatok, sobota o 19.30 hod.
6. 7. nedeľa o 19.0 hod.
BLENDED
komédia, rodinný, romantický
Vstupné: 4 € 	
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Slovenské titulky

4. – 5. 7. piatok, sobota o 21.30 hod.
6. 7. nedeľa o 21.00 hod.
ZBAV NÁS ZLÉHO
kriminálny triler, horor
Vstupné: 3,50 € 	
Nevhodné pre maloletých do 15rokov

2014
USA
Slovenské titulky

8. – 9. 7. utorok, streda o 18.00 hod.
BELLA A SEBASTIÁN
detský, rodinný, dobrodružný
Vstupné: 2,70 € 	
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2013
FRANCÚZSKO
Český dabing

8. – 9. 7. utorok, streda o 19.30 hod.
CESTA VEN
dráma
Vstupné: 3 € 	
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Premiéra
2014
ČR
Originál verzia

Aj anjeli potrebujú
experta na bezpečnosť
Až za tretinou smrteľných úrazov u detí do 14 rokov sú dopravné nehody. Pritom používanie
obyčajných reflexných viest dokázateľne môže takýmto tragédiám
zabrániť. Spoločnosť expert SK,
k.s. sa preto rozhodla darovať materským školám na východnom
Slovensku tisíc reflexných vestičiek pre malých anjelov. Projekt
„expert na bezpečnosť“ pripravila
Spoločnosť expert SK v spolupráci
s miestnymi samosprávami v Mi-

chalovciach, Snine, Humennom a
v druhej vlne daruje reflexné vesty
pre najmenších aj škôlkam v Rimavskej Sobote a vo Vranove nad
Topľou. V našom meste sa 19. júna
v spolupráci s materskou školou
na Ulici J. Švermu 8 uskutočnilo
pekné stretnutie detí a zástupcu
spoločnosti. Na dopravnom ihrisku riaditeľ spoločnosti Pavol Petrovič odovzdal 200 vestičiek aj pre
deti iných materských škôl.
A. Hrehovčíková

do stavu manželského vstúpili...
Deti MŠ, S. H. Vajanského 5 v Michalovciach, oslávili Deň detí spolu s rodičmi. Popoludní sa ich školský dvor zmenil na ríšu rozprávok. Vodník,
šašo, vlk, Zlatá priadka a Červená čiapočka pripravili deťom úlohy, ktoré
museli splniť spolu s rodičmi. Pečiatka bola odmenou za splnenú úlohu.
Po získaní piatich pečiatok sa deti ponáhľali k veselej žabke pre odmenu.

Koncert Lenky Filipovej
V rámci koncertného tour
Concertino 2014 vystúpi česká
speváčka, gitaristka a hudobná
skladateľka v jednej osobe Lenka
Filipová s Jindřichem Konířem
(klávesy). Spoločne ponúknu úpravy klasických skladieb a najznámejších speváčkiných hitov.
Speváčka a gitaristka študovala v pražskom konzervatóriu
a potom na Medzinárodnej hudobnej akadémii v Paríži odbor
klasická gitara. Doteraz vydala 10
albumov, 4 klasické gitarové, 3 výberové albumy Best of a akustické

DVD LIVE. Mnohé z nich boli
ocenené ako zlaté alebo platinové.
L. Filipová pôsobí taktiež ako autorka hudby a mnohé z jej piesní
sa stali veľkými a trvalými hitmi.
Koncerty plné emócií, virtuóznych muzikantských výkonov,
komunikácie s publikom, mnoho
hitov a nekonečná energia posúva
Lenku Filipovú stále vyššie medzi
elitu českých a slovenských umelcov. Právom patrí medzi najžiadanejších interpretov súčasnosti.
Špeciálnym hosťom letných
koncertov je LENNY.             msks

Zvonického dni
V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa
v máji uskutočnilo mestské kolo
súťaže ZVONICKÉHO LITERÁRNE DNI. Organizátorom súťaže je
ZŠ na Ulici T.J. Moussona a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach. Vyhlasovateľom tejto súťaže je primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák.
Zvonického literárne dni je jednokolová mestská prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy
regionálnych autorov, propagácia

ich života a tvorby formou projektov a prezentácia regionálnych tradícii v pripravovanom pásme.
Víťazom I. kategórie v poézii sa stala Kristína Schumerová. V próze prvé miesto získala  
Vanesa Martonová. Víťazom II.
kategórie v poézii sa stala Marianna Gulová a v próze zvíťazila Terézia Hlavatá. Prvé miesto
v III. kategórii v poézii získala
Simona Kicová a v próze Natália
Hamadejová.
Mgr. Iveta Majvitorová

Lietadlo na gymnáziu
Pred pár dňami si zástupcovia
Technickej univerzity v Košiciach
a spoločnosti T-Systems Slovakia dali tú námahu, aby prišli na
Gymnázium Pavla Horova do Michaloviec. Boli prezentovať svoje
školy na burze vysokých škôl, ktorú organizovala výchovná poradkyňa Mgr. Mária Ďuríková.
Akcia nazvaná „Viac informácií – lepší výber vysokej školy“
bola realizovaná v rámci projektu
„GPH – SCIENTIA PRO VITA“
a zúčastnilo sa na nej 8 fakúlt
Technickej univerzity v Košiciach
a Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice s nadstavbovým štúdiom T-Systems. Pri
stánkoch propagujúcich jednotlivé školy a ich fakulty sa pristavili
študenti z gymnázia Pavla Horo-

va, SOŠ technickej z Partizánskej
a Močarianskej ulice. Mali možnosť získať podrobné informácie
o možnostiach štúdia, študijných
programoch, prijímacích pohovoroch, študijných pobytoch v zahraničí, či uplatnení sa na trhu
práce po skončení vysokej školy.
Stredoškolákov hneď v úvode
zaujal model lietadla na ovládanie,
ktorý sa vznášal nad ich hlavami.
Na svedomí ho mali práve študenti
Leteckej fakulty TU KE. Taktiež si
mohli pohladkať robotického psa,
dozvedieť sa mnoho zaujímavostí
o štúdiu aj na fakulte elektrotechniky a informatiky, stavebnej, strojárskej, hutníckej, ekonomickej a na  
fakulte BERG. Ponuka študijných
programov bola bohatá a pestrá.  
Michaela Ružičková

Život vo veršoch
Pri príležitosti jubilea (70. rokov) Dr. Štefan Poľaško vydal útlu
knižočku veršov. Celé jeho malé
dielko je napísané v duchu autorovho motta: „Rozpomenutie sa
na ceste mojím životom, život ma
naučil veľa a dal mi dosť. Ďakujem“. 24 básní napísaných voľným
veršom odhaľuje autorove pôsobenie od školských lavíc až po
dôchodkový vek v Zariadení pre
seniorov na Hollého ulici. Tridsať
rokov slúžil v Československej
ľudovej armáde ako  profesionál.
Skončil ako podplukovník.
Po skončení profesionálnej
služby v armáde v rodnej obci
Vrbnica vykonával tri funkčné
obdobia funkciu starostu. Jeden

z obyvateľov Vrbnice sa pochvalne vyjadril, že za jeho starostovania bol v dedine poriadok. Každý deň, hlavne večer, sa prešiel
po dedine so psom a bolo menej
krádeží. Škoda, že   to teraz tak
nie je.
Autor týmto dielkom dokázal,
že aj v seniorskom veku sa nenudí a svojou výpoveďou sa pokúsil
opísať príbehy z miest, kde pôsobil, i krásy prírody obľúbeného
Zemplína.
Dúfame, že tento počin si
nájde  svojich priaznivcov a bude
povzbudením pre ďalších seniorov. Autorovi prajeme veľa ďalších nápadov v dobrom zdraví.
J.G.

Ján Oľšavský
a Lenka Uchnárová
Mgr. Jozef Tomovčík
a Mgr. Ivana Hajduková
Jaroslav Roško
a Mgr. Veronika Šandrejová
Ing. Michal Engliš
a Ing. Jana Kunová
Ing. Vladimír Virčík
a PhDr. Katarína Daňová
Jozef Babeľa
a MUDr. Miriama Kušnírová
Michal Jozefi
a Erika Karpáčová

blahoželanie
Dňa 28. júna 2014 sa drahá mamka,
manželka a babka

PAULÍNA REGENDOVÁ

dožíva krásnych 70. narodenín.
Za všetko Ti zo srdca ďakujeme a do ďalších
rokov vyprosujeme veľa lásky, zdravia, šťastia,
Božieho požehnania.
z lásky manžel Ján, deti Martin a Peter s rodinami

Otvorili nošu
spomienok
Stretnutia po strednej
škole majú vždy príchuť
spomienok, objavovania
novej podoby spolužiakov,
či bilancovania.
Celkom špecifické
a najmä ojedinelé sú,
keď od odchodu zo
stredoškolských lavíc
ubehli dlhé desaťročia.
Jedno také stretnutie
si nedávno dali aj
študenti 11. D triedy
Jedenásťročnej strednej
školy v Michalovciach
(teraz Gymnázium P.
Horova).
Keď v roku 1954 opúšťali ako
prví abiturienti školské lavice, bolo
medzi nimi aj 36 žiakov triedneho
profesora Emila Nacka. Rozbehli
sme sa po svete, do neznáma, za
splnením svojich ideálov.
Presne po 59-tich rokoch – 6.
júna sa 12 abiturienti z tejto trie-

dy zišli na pomaturitnom stretnutí, aby si zaspomínali a pohovorili o svojich osudoch a skúsenostiach z uplynulého obdobia.
Žiaľ, niektorí pre rôzne problémy na toto stretnutie neprišli,
viacerí už nie sú medzi nami. Je
nám to veľmi ľúto. Ich pamiatku
sme si uctili minútou ticha.
Po zaspievaní študentskej
hymny Gaudeamus igitur a príhovore organizátorov stretnutia
sme si pospomínali na prežité
roky, porozprávali sa o tom, čo
komu osud v dobrom a zlom nadelil. Nezabudli sme ani na svojich pedagógov, loviac v pamäti
aj ich prezývky, smiali sme sa pri
spomínaní na zájazdy, brigády,
športové súťaže, kultúrne podujatia, zaspievali sme si pekné
zemplínske ľudové pesničky.
Sme veľmi radi, že sa takto
stretávame. Mnohí máme rôzne
zdravotné problémy, no keď sme
spolu, pripadáme si ako mladí
maturanti. Je to veľmi príjemný
pocit a radosť zo stretnutia.
Tibor Pirč

Tancujúca kráľovná
Sicília, krajina,
ktorá si vyslúžila
pomenovanie „Tancujúca
kráľovná“ kvôli častým
zemetraseniam
a sopečnej činnosti.
Sicília bola poslednou krajinou, ktorá v rámci projektu
Comenius „Life of minorities
with us or alongside us“ (Život
menšín s nami alebo okolo nás)
hostila zástupcov škôl participujúcich krajín, medzi nimi aj našu
SOŠ sv. Cyrila a Metoda Michalovce.
ôsme stretnutie ôsmich krajín
(Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Grécko, Turecko,
Taliansko) prebiehalo v čase od 1.
do 6. júna. Tak ako každá krajina
predstavila svoje tradície a kultúr-

ne bohatstvo, aj Sicília odkryla svoje prírodné a historické skvosty.
Záverečné stretnutie bolo
spojené s hodnotením projektových stretnutí, aktivít, naplnenia cieľov, ktoré vniesli do
skutočného života toleranciu
a rešpektovanie osobitostí národnostných menšín, stieranie
pocitu nadradenosti voči menšinám, ktoré sú súčasťou azda
každej krajiny.
S určitosťou môžeme povedať, že prekonávanie jazykových
bariér, spoznávanie a zbližovanie
rôznych, niekedy až diametrálne
odlišných kultúr prostredníctvom aktivít a výmenných pobytov medzinárodného projektu
Comenius otvorilo nové cesty
tolerancie národov a národnostných menšín.
Mgr. Anna Raffáčová

dva týždne v športe
Basketbal
Letný kemp 2014
2. – 6. 7., Vek kategória 9 – 13 rokov
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Futbal
O pohár primátora mesta
Letná prázdninová liga uličných družstiev, 1. – 4. 7., 8.00 hod.
Kategória žiakov – 1. 9. 1999 a mladší
Info: Mgr. Jozef Marec, tel.: 0915 205 383

Hádzaná
Iuventa Beach Handball Cup 2014
6. ročník, 4. – 6. 7., 9.00 hod.

Šach
Zemplínska veža Fide Open 2014
27. ročník medzinárodného turnaja, 28. 6. – 4. 7., 9.00 hod.
Info: Ing. Richard Gerbery, tel. : 0905 623 209

Tenis
Tejt3 U16 michalovce Cup 2014
Medzinárodný tenisový turnaj, 6. 7., 8.00 hod.
Info: L. Jurko, tel.: 0905 384 606

Turistika
Bukovské vrchy
28. 6., 8.00 hod.

Majstri v kickboxe
Štrnásty jún 2014 sa stal dňom
SZKB Majstrovstiev SR v kickboxe
2014. Majstrovstvá sa konali v športovej aréne SOŠ železničnej v Košiciach. Po úvodnom vyhodnotení
sezóny a slovách primátora Mesta
Košice Richarda Rašiho, zaznela
slovenská hymna a po nej borci nastúpili na svoje zápasy. Na toto podujatie bolo nominovaných 364 štartujúcich z 15 klubov Slovenska. Za

michalovský Športový kickbox klub
štartovali Matúš Bazger, Juraj Gavala,
Michal Stričík, Oľga Veronika Hrušková, Daniel Mroč a Richard Durilla. Spolu získali 16 medailí, z toho 5
zlatých, 2 strieborné a 8 bronzových.
Pretekárom gratulujeme za ich výkony a reprezentantom prajeme veľa
úspechov na blížiacich sa WAKO
Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách Sveta 2014.                       Takáč


spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...
Jolana Paradičová (90)
Mária Serdyová (62)
Martin Ruják (33)
Anna Guzová (72)
Vilma Krausová (82)
Viktor Lapšanský (85)

Prepísal rekordy

Pekný úspech zaznamenal michalovský lukostrelec Mgr. Matej
Hospodár v sobotu 14. júna na medzinárodnom podujatí Karpaty Cup
na lukostreleckej strelnici v Jasove,
ktoré bolo zároveň 3. kolom Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe.
V triede seniori (nad 50 rokov), divízia olympijský luk a zostave FITA
60 metrov, 72 šípov, vytvoril hneď
dva nové slovenské rekordy vo svojej kategórii RMM. Nástrelom 604
bodov pokoril doterajší rekord Pavla Šipoša z LK Bratislava v zostave
2 x 60 m, 72 šípov a nástrelom 310
bodov prepísal históriu slovenských
rekordov v zostave 60 m, 36 šípov.
V druhom kole podujatia začal fúkať vietor, ktorý ovplyvnil kvalitu
výkonu michalovského lukostrelca.
Hodnotu z prvého kola 310 bodov

sa preto v druhom kole nepodarilo
zopakovať a nástrelom „iba“ 294
bodov Matej Hospodár vytvoril
nový slovenský rekord.
Michalovce majú nového slovenského rekordéra, ktorý začal s lukostreľbou pred štyrmi rokmi spolu
s MUDr. Mariánom Matim, Ing.
Deziderom Szabom a JUDr. Jurajom
Kočim, ktorí už zožali úspech na posledných halových majstrovstvách
Slovenska. Títo páni dokázali celému Slovensku, že aj v pokročilom
veku a v skromných podmienkach
je možné siahať na najvyššie méty.
Michalovský rodák Mgr. Matej Hospodár, ako aj jeho bratia v zbrani,
zviditeľnili svoje rodné mesto na
športovom nebi v ďalšom nádhernom športe, ktorým lukostreľba určite je.
Mgr. M. Hospodár

Helena Romanová (66)
Martin Babják (79)

spomienky
EVA BEREŠOVÁ

Myslíme na Teba stále,
aj keď je to už 10 rokov,
čo si nás bez rozlúčky opustila.
spomínajú syn a dcéra s rodinami

Dňa 22. júna 2014 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec, dedko a brat

JUDr. VLADIMÍR SIDOR

Venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc
všetkých, čo si rada mala. Za všetky Tvoje trápenia
a bolesti nech Ti dá Pán Boh večnej milosti. Dňa
30. júna si pripomenieme smutné prvé výročie úmrtia

61. celoslovenský zraz KST Trebišov
30. 6. – 6. 7., Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

MÁRIE ČUCHRANOVEJ
– ČURGOVEJ

Tri hrady Zemplína
29. 6., 8.00 hod., Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

spomína manžel, deti, vnúčatá

Splavovanie zemplínskych riek
19. ročník, 4. – 6. 7., 8.00 hod.
Info: František Džuppa, tel.: 0907 931 722

Odišla si, spomíname.
Dňa 28. júna uplynie 1 rok,
čo nás opustila mamka, babka a prababka

ALŽBETA KOLIOVÁ

krátko zo športu

Kto ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.
spomínajú dcéry a synovia s rodinami

n Odvetný zápas prípraviek 1.BK Michalovce a krúžku ZŠ Vinné sa
uskutočnil v telocvični ZŠ vo Vinnom. Aj tentoraz bolo stretnutie vyrovnané až do konca a šťastie sa tentokrát znova usmialo na hráčov
a najmladších orlov 1.BK Michalovce. Domáci potvrdili, že sa počas
tohto školského roka výrazne zlepšili a v basketbale naďalej napredujú. ZŠ Vinné – 1.BK Michalovce 14:17. Kompletnú fotogalériu zo zápasu si môžete pozrieť na stránke www.1bkmi.sk .
n V závere školského roka 2013/2014 sa uskutočnil VI. ročník súťaže
vo viacboji všestrannosti žiakov a žiačok 1. – 3. ročníkov michalovských základných škôl O pohár primátora mesta. Súťaž otvoril primátor mesta Viliam Zahorčák za účasti riaditeľa organizátorskej IV. ZŠ
Severína Činčára a odbornej zamestnankyne ŠÚ Lívie Kalaninovej.
V jednotlivých atletických disciplínach štartovalo celkovo 176 žiakov
a žiačok z ôsmich michalovských škôl. Všetky zúčastnené školy mali
svoje zastúpenie v jednotlivých vekových kategóriách, t.j. v prvých až
tretích ročníkoch, iba III. ZŠ mala obsadenie chlapcov len v druhom
ročníku a dievčat len v prvom ročníku. V celkovom poradí zvíťazila:
VI. ZŠ so 129 bodmi, pred VIII. ZŠ so 109 bodmi, I. ZŠ so 103 bodmi,
VII. ZŠ s 99 bodmi, II. ZŠ s 89 bodmi, IV. ZŠ so 46 bodmi, V.ZŠ s 39
bodmi a III. ZŠ s 5 bodmi.
n Mestská športová olympiáda materských škôl sa uskutočnila 12.
júna na dvore MŠ, Fraňa Kráľa. Zišlo sa tu 32 detí z ôsmich MŠ so
svojimi učiteľkami, aby si zmerali pohybové zručnosti v piatich športových disciplínach – hod kriketovou loptičkou, beh na 20 m, preskoky cez jednoduché kruhy, slalom na trojkolkách – kolobežkách
a slalomový beh. Sľub športovcov zložili rozhodcovia aj malí športovci a zapálili olympijský oheň. Po úvodnom programe detí sa začalo
športovať. Najšikovnejšie deti sa ocitli na stupni víťazov a ocenenia
im odovzdala vedúca odboru školstva MsÚ Katarína Poláková. Putovný pohár a 1. miesto si odniesla MŠ, Fraňa Kráľa 78. Na 2. mieste
skončila MŠ, Školská 5 a 3. miesto získala MŠ, J. Švermu 8.
n Mestský úrad Michalovce a jeho koordinačná komisia mestských športových súťaží  bola organizátorom 6.ročníka mestskej volejbalovej ligy  stredných škôl O pohár primátora mesta pre súťažný
ročník 2013/2014. Súťaž prebiehala v kategórii chlapcov a dievčat
za účasti 7 družstiev, z toho boli 4 družstvá chlapcov a 3 družstvá
dievčat. V kategórii chlapcov sa hralo systémom každý s každým
doma – vonku za účasti družstiev SOŠT – pracovisko Močarianska 1, Partizánska 1, Gymnázia Pavla Horova a SOŠOaS. V súťaži
si najlepšie počínali gymnazisti, ktorí sa stali víťazmi tohto ročníka.
V kategórii dievčat štartovali tri družstvá a to SOŠOaS, Gymnázium, Ľ. Štúra 26 a Gymnázium Pavla Horova. Zaslúženým víťazom  
sa stalo družstvo z Gymnázia, Ľ. Štúra 26. Za najlepšieho hráča bol
vyhodnotený Patrik Germuška a najlepšiu hráčku Dominika Záviská, obaja z GPH Michalovce.                                                               lk

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

vyhlasuje

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou.
Tel.: 0907 969 459
n Predám poschodový RD s veľkou záhradou na Bielej hore. RK
nevolať. Cena dohodou. Tel.: 0907 481 514
n Predám poschodový priestranný dom v Michalovciach s veľkou záhradou, aj na podnikateľské účely. Cena dohodou. Tel.: 0907 935 042
n Predám poschodovú murovanú chatu s plnou výbavou (plyn, elektrina, voda) v peknej lokalite na Medvedej hore, v blízkosti Thermal parku, Zemplínska šírava. Cena dohodou. Tel.: 0905 645 880
n Predám chatu na Zemplínskej šírave pri novopostavenom
Thermal parku Šírava. Vhodná aj na bývanie alebo
podnikanie. Tel.: 0907 959 441
n Predám pozemok na Zemplínskej šírave, stredisko Lúč, rozloha
4,5 ár (20 x 18 m), výhľad na vodu, prístupová cesta, všetky IS,
vhodný ihneď k výstavbe. Cena 24 000 €. Tel.: 0918 800 032
n Predám 6-izbový RD v tichej lokalite obce Trhovište. Úplná sociálna vybavenosť a IS, oplotený pozemok – 30 árov. Cena dohodou.
Možnosť aj výmeny za byt v Michalovciach. Tel.: 0940 794 494
n Kúpim 2-izbový zrekonštruovaný slnečný byt s balkónom v MI,
nie ulice SNP, Okružná a Komenského. Tel. 0915 268142 „IHNEĎ“

Rôzne
n Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n Predám ošípané (váha cca 150 kg). Možnosť rozobratia
na mieste. Cena dohodou. Tel.: 0908 266 649
n Dám do prenájmu zariadené pohostinstvo „U lesníka“ na Ulici
Fraňa Kráľa, Michalovce. Aj na iné podnikateľské účely.
Tel.: 056 6432691, 0902 683 138, 0903 962 165

Služby
n Strechy, www.stavebneprace.info Tel.: 0907 922 100
n Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu
paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta
Michalovce zabezpečíme. Tel.: 056 6497735, 0915 325 381

na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na:

a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk)
b) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd)
c) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb)
d) Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach (budova C MsÚ Michalovce)
e) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach ( budova Domu služieb)
f) Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis)
g) Ul. okružná č. 2 v Michalovciach ( Autoservis)
h) Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole)
i) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 14. júla 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

VYHLÁSENIE VEREJNEJ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľ: Mesto Michalovce, Mestský úrad v Michalovciach,
Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, v zmysle ust. § 847 až § 849
zákona č. 40/1967 Zb. – Občiansky zákonník, v platnom znení

vyhlasuje
Verejnú súťaž na vypracovanie Ideovej štúdie
– Kostolné námestie Michalovce
Predmetom verejnej súťaže je vypracovanie Ideovej štúdie, v ktorej ide
o získanie najvhodnejšieho návrhu na využitia vymedzeného územia
– Kostolné námestie v Michalovciach.
Súťažné návrhy je nevyhnutné doručiť do 31. júla 2014, do 12.00 hod.,
do podateľne Mestského úradu v Michalovciach, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce. Bližšie informácie o verejnej súťaži získate
na webovej stránke mesta Michalovce: www.michalovce.sk.     

od 1. 7. 2014 zmena cestovných poriadkov
Zároveň sa zavádza prestupový lístok,
ktorý je možné realizovať do 30 min od začiatku
cesty za cenu 0,01€ len na čipovú kartu.

viac info: www.mhdmi.sk
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