
M esto Michalovce začalo v máji výstavbu ďalšieho kruhového objazdu, ktorý 
spája Špitálsku a Okružnú ulicu. 11. júla bola táto stavba ukončená a odovzdaná 
do užívania pre motoristickú verejnosť.

Malá okružná križovatka Špitálska – Okružná

ôsMy kruhák

OtvOrený

V poradí  ôsma  okružná  križovat-
ka s vonkajším priemerom 31 metrov 
nahradila  existujúcu  priesečníkovú 
križovatku  ulíc  Špitálska  a Okružná. 
Jej súčasťou je aj samostatný odbočo-
vací pruh v smere zo Špitálskej ulice 
na  Okružnú,  ktorý  je  oddelený  od 
kruhového objazdu zvýšeným ostrov-
čekom. V rámci stavby sa zrealizovala 
aj  prekládka  plynovodu,  rekonštruk-
cia verejného vodovodu, rekonštruk-
cia  verejnej  kanalizácie,  vonkajšie 
osvetlenie a preložka verejnej teleko-
munikačnej siete.

V úseku rekonštrukcie sa obnovili 
chodníky pre peších z dôvodu výško-
vého  osadenia  okružnej  križovatky. 
Nová cestná  stavba  je  zároveň vyba-
vená bezbariérovými priechodmi pre 

chodcov. Vnútorný priestor okružnej 
križovatky  upravili  pracovníci  Tech-
nických a záhradníckych služieb, kto-
rí skrášľujú postupne všetky mestské 
„kruháky“ výsadbou okrasnej zelene. 
Tentokrát je hlavným estetickým prv-
kom okružnej križovatky logo nášho 
mesta,  respektíve  jeho  grafická  časť 
– srdce. Viacerí obyvatelia túto snahu 
ocenili a adresovali nám poďakovanie 
za  tento nápad: Chcem sa poďakovať 
vedeniu mesta za nový kruhový ob-
jazd. Je krásny, symbol mesta je jedi-
nečný nápad. Opäť sa zvýšil kredit 
mesta. Som veľmi hrdá na naše mesto. 
Drobné nedostatky sa postupne odstrá-
nia. Teším sa. Želám Vám veľa zdravia 
a povzbudenia pri ďalšom zveľaďovaní 
mesta (Eva L.)

Počas  dvoch  mesiacov,  kedy  sa 
výstavba  realizovala,  bola  premávka 
v tomto  úseku  odklonená  a  obchádz-
ková  trasa  bola  označená  dočasným 
dopravným  značením  po  miestnych 
komunikáciách.  Z reakcií  vodičov  je 
zrejmé,  že  oceňujú  rýchlosť  realizá-
cie:  Ďakujem vám za splnenie sľubu 
skorého otvorenia kruhového objazdu 
Okružná – Špitálska. Takáto rýchla 
výstavba je v našich končinách neví-
daná. Nech nám všetkým slúži k lepšej 
bezpečnosti mestskej premávky (Ma-
rián M.)

Stavebný projekt si vyžiadal z roz-
počtu Mesta Michalovce celkom 420 
tisíc eur. Zhotoviteľom stavby je firma 
Eurovia SK, a.s.

Ing. Iveta Palečková

Nezostávajte
doma
Denné centrum č. 5

3

4

Patróni 
Slovanov

drevené súsošie

2

2Vypočujeme,
poradíme

sociálna poradňa

Úspešní
kulturisti
S. Prada 
a J. Bencuľáková

zdarma     •     piatok, 25. júl 2014     •     ročník XXV, číslo 15

Medzinárodný tábor

El Clásico 
v našom 

meste

 Ďalšími účastníkmi tohto turnaja sú – 
Valencia CF, Legia Varšava, Dukla Praha 
a domáci MFK Zemplín Michalovce. Ide 
už o piaty ročník tohto medzinárodného 
mládežníckeho  turnaja,  ktorý  je  v rámci 
Slovenska  jedinečný  kvalitou  zúčastne-
ných družstiev. Podľa slov organizačného 
riaditeľa turnaja Mgr. Martina Nebesníka 
si  tento  futbalový  turnaj  získal  vysoký 
kredit nielen na Slovensku ale aj v zahra-
ničí.  Výsledkom  toho  je  aj  účasť  takých 
slávnych  futbalových  klubov,  akými  sú 
FC  Barcelona,  Real  Madrid  CF,  alebo 
Valencia  CF.  Futbaloví  priaznivci  nášho 
regiónu by mali využiť možnosť vidieť na 
vlastné  oči  budúcich  slávnych  futbalo-
vých  reprezentantov  Španielska,  Poľska, 
Česka alebo Slovenska.

Program turnaja: 
19. 8. utorok: 
VALENCIA CF – DUKLA PRAHA 
(18.00 hod.), ZEMPLÍN MICHALOV-
CE – FC BARCELONA (20.00 hod.), 
20. 8. streda: 
DUKLA PRAHA – LEGIA VARŠAVA 
(18.00 hod.), Otvárací ceremoniál 
(19.40 hod.), REAL MADRID CF – FC 
BARCELONA (20.00 hod.),
21. 8. štvrtok: 
LEGIA VARŠAVA – VALENCIA CF 
(18. 00 hod.), ZEMPLÍN MICHALOV-
CE – REAL MADRID CF (20.00 hod.), 
22. 8. piatok: 
o 5. miesto (16.00 hod.), o 3. miesto 
(18.00 hod.), Finále (20.00 hod.), Záve-
rečný ceremoniál (21.45 hod.)
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Futbalistov dvoch 
najznámejších 

španielskych veľkoklubov  
FC Barcelona a Real 

Madrid CF majú možnosť 
vidieť michalovskí 
futbaloví priaznivci 

na futbalovom štadióne 
MFK Zemplín Michalovce 

v dňoch 19. až 22. 
augusta 2014 v rámci 

medzinárodného 
dorasteneckého turnaja 

Michalovce CUP 2014. Donedávna  neutešený  pohľad  na 
múr pri stráňanskom moste sa radikálne 
zmenil vďaka kreatívnemu nápadu Filipa 
Kaľavského  a šikovným  rukám  mladé-
ho umelca Rada Kocúra. Spoločne našli 
sponzorov na farby a pustili sa do práce. 
Výsledkom  je  neprehliadnuteľná  maľba, 
ktorá  je  galériou  starších  aj  súčasných 
dominánt mesta. Aktivity dobrovoľníkov 
si  všimol  aj  primátor  mesta  Viliam  Za-
horčák  a pozval  mladých  ľudí  na  osob-
nú návštevu do  svojej pracovne,  aby  im 
vyjadril  uznanie  aj  poďakovanie  za  túto 
myšlienku  a jej  realizáciu.  Po skrášlení 
múrov na Sídlisku Východ tak prišlo na 
rad aj užšie centrum mesta.
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Dominanty
mesta 
na múre

aktua l i ty

netradičné poznávanie 
Michaloviec
Špacirki 

po varoŠu 
Historické centrum 

Michaloviec

25. júla o 18.00 hod.
pred Mestským úradom 

THEaTruM MuSica 
a. vivalDi – ŠTyri 
ročné obDobia

diela klasických majstrov 
v rockovom prevedení 

26. júla o 18.00 hod.
tribúna pred MsÚ

OZ ZEMP KULTURA 
a Mesto Michalovce

Vás pozývajú na

DEŇ 
TopoĽančanov
9. augusta o 16.00 hod.
na ihrisku v Topoľanoch

Máme pre Vás pripravený 
bohatý kultúrny program

Medzinárodný  letný  tábor,  ktorý  zorganizovalo  Mesto  Michalobce,  sa 
konal od 4. do 13. júla. Centrom diania bolo krásne prostredie Zemplínskej 
šíravy. Deti boli ubytované v rekreačno-zdravotníckom zariadení hotela Gra-
nit. Medzinárodného  letného  tábora  sa zúčastnili  chlapci a dievčatá z dru-
žobných miest: poľského mesta  Jaroslav a českého mesta Vyškov. Táborové 
aktivity  boli  zamerané  na  vzájomné  poznávanie  kultúry,  zvykov  a jazyka 
jednotlivých národov. Počiatočná komunikačná bariéra, ako aj ostych či pa-
sivita, boli rýchlo prekonané. Pre účastníkov bola pripravená bohatá, pestrá 
a dúfajme,  že  aj  nezabudnuteľná  náruč  podujatí,  akcií,  hier,  výletov  a dob-
rodružstiev. Program bol orientovaný na športové, poznávacie a záujmovo-
umelecké aktivity. K najväčším lákadlám desaťdňového pobytu patrila náv-
števa mesta Košice s obhliadkou jeho najkrajších skvostov. Veľký úspech mala 
bobová dráha, výlet na Sninské rybníky, ako aj prehliadka mesta Michalovce 
a návšteva skanzenu v Humennom. Deti sa zapojili do tímovej súťaže s náz-
vom „Šíraviáda“. Atraktívny program obohatil aj medzinárodný volejbalový 
turnaj. Zavítali sme aj do Thermalparku Šírava. Pobyt na Šírave spestrila tiež 
túra na stredisko Slnečný lúč a plavba loďou po Zemplínskej šírave. Večerné 
programy sa niesli v réžii družobných miest, na ktoré si deti pripravili pre-
zentáciu svojho mesta a zábavné aktivity, ktoré priniesli veľa smiechu. 

Na budúci rok bude desať ďalších usilovných michalovských detí hosťom 
poľského mesta Jaroslav.                                                                                        lk
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Pamätníci už nežijú a z učebníc dejepisu sa to žiaci musia naučiť.
Niekedy s veľkou nevôľou, podstatné fakty o niečom, čo si v takom 

momente človek ani len neuvedomí. Často to vníma ako suchú skutoč-
nosť, bez osobného prežitku. Pritom i v Michalovciach máme cintorín, 
na ktorom sú pochované obete tejto vojny. Aj odtiaľ pochádzali a do voj-
ny odchádzali pradedkovia dnešných detí, ktorí bojovali v prvej svetovej 
vojne. Ba mnohí v nej i položili svoje životy. Nikdy sa domov nevrátili 
a ich hroby sú niekde v Taliansku alebo na Balkáne. Preto pre pripome-
nutie aspoň to podstatné z faktov o tejto vojne. 

Prvá svetová vojna, pred rokom 1939 známa ako veľká vojna alebo 
svetová vojna. Ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. 
júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území 
Európy, ale aj v Afrike, Rusku, na oceánoch, na Blízkom východe a inde. 
Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva.

Aj keď atentát na následníka trónu sa odohral 28. júna 1914, napad-
nutie Srbska vtedajším Rakúsko-Uhorskom bolo o mesiac 28. júla 1914. 
Zámienka tejto vojny – údajne potrestanie atentátnikov? Ako mnohokrát 
v minulosti, aj v tomto prípade išli trestať nevinné civilné obyvateľstvo. 
Nemohol nevyvolať odpor voči vojakom. V tom momente došlo k strate 
hodnôt ľudskosti, súcitu, hodnoty ľudského života. Následná reťaz štvor-
ročného vojnového besnenia už absolútne zabudla, na čom vlastne vzni-
kol konflikt. Ostali len rozvrátené krajiny, stratené mladé ľudské životy. 

Nesmieme zabudnúť, že obete tejto vojny ležia aj v našom meste. 
Patrí sa vzdať im patričnú úctu. Oni nevyvolali vojnový konflikt, ale 
stali sa jeho obeťami. Ich zmarené životy nech sú i pre dnešok memen-
tom. Snaha o svetovládu nie je ani v dnešných časoch zažehnaná. Je len 
sofistikovanejšie zabalená do šatu bojov za všetko (demokraciu, ľudské 
práva, životné záujmy či sféry vplyvu). Nezmieriteľnosť politík a pokuše-
nie vyskúšať nové zbrane je aj v súčasnosti obrovská. Preto uchovávajme 
pamätníky týchto udalostí v patričnej úcte, aby sa to nestalo aj nám. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

100. výročie vzniku 
Prvej svetovej vojny

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Z kuchyne HK Dukla Michalovce

Hostia: Peter Tirpák a Ivan Fedor (repríza)
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
Akadémia I. ZŠ pri príležitosti mesiaca knihy (repríza)

denne o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS AJ NA

www.tvmistral.sk , www.michalovce.sk , na faceboku aj YouTube

Víťazia nad chorobou
Do 2. ročníka športového dňa 

onkologických pacientov, ktorý sa 
uskutočnil  v júni  v Humennom, 
sa zapojili aj členovia našich dvoch 
michalovských onko – klubov a to 
Stomikov-ILCO a Venuša. Poduja-
tia sa zúčastnili aj členovia podob-
ne  zameraných  klubov  Viktória 
z Košíc, Venuša z Prešova a Klub 
klinickej onkológie v Humennom, 
ktorí boli zároveň aj hlavným or-
ganizátorom  celého  športového 
podujatia. Jeho cieľom je pomáhať 
onkologickým  pacientom,  posky-
tovať  im morálnu podporu a vyt-
várať  zázemie  na  stretávanie  sa 
s ľuďmi s podobným osudom.

Súboj  jednotlivých  súťažných 
družstiev  pozostával  z disciplín: 
váľanie kolkov, hod kockami, hod 

krúžkami  na  tyč,  kop  loptou  do 
bránky,  ale  snáď  najzábavnejšou 
bola  disciplína  –  štafeta  s  fľašou 
medzi kolenami. Počas celého po-
dujatia vládla príjemná atmosféra, 
vydržalo  aj  počasie  a vytvoril  sa 
priestor  pre  výmenu  skúseností 
a nadviazanie  priateľských  kon-
taktov  medzi  jednotlivými  súťa-
žiacimi.  Všetky  súťažné  družstvá 
bojovali, ako najlepšie vedeli. Naše 
michalovské  družstvo  sa  umiest-
nilo  na  peknom  štvrtom  mieste. 
I  keď  išlo  o  súťažné  športovanie, 
výsledky  neboli  v  konečnom  dô-
sledku vôbec dôležité.

Pekným  momentom  poduja-
tia  bola  spomienka  na  tých  čle-
nov, ktorí sa už pozerajú z neba. 

Iveta Mesarošová  

Ňedavno še mi šňilo, že šoferujem u svojim luksuše pres kruhovu kri-
žovatku pri nadjazdze. Znam, povice sebe, šak še na ňej robi a chodzic 
še da po obchadzkoj. Ňeda še is z mesta po Štefaňikovej na nadjazd. 
Pravda, teraz še išče ňeda, no mňe še šňilo, že še už da. U tim sňe mi 
išol bars pomali, skoro jak bi mi išol pešo. Patrel mi na každi falatok 
tej roboti, co še tam zrobila. Bars mi še čudoval, bo ňikoho mi ňigdze 
ňevidzel, ľem ja sam prešol po calim kruhaku. Jak kebi mi bul dajaka 
kontrola. Ľubilo še mi šicko a taki spokojni mi patrel až z nadjazdu, 
chto pujdze daľši. I mi še dočekal.

Motore prichodziľi, male, veľke, nakladňe i šumňe bez čekaňa. Bez 
semaforov každi prechodzil. Šicki buľi spokojni. Řadoval mi še i jagbač 
ušmival, bo naraz me žena budzi. Ti še zo sna usmivaš a do roboti ši 
zaspal. 

Frišno mi še obritvil, na dochvatki prekušil chľeba a ucekal do roboti. 
Išče mi ľem na draže štretnul peršoho sušeda, čujem hundre sebe: totu 
kruhovu križovatku na Juhu, kedi už dokonča. Pridze gu nam druhi 
sušid a z daľeka vidno, že ňema dobru dzeku. „Co še stalo?“ pitam še 
ho. „Aľe, dňeška jagbač už otvoria kruhač na Okružnej.“ „No a?“ „Čom 
takoj aj na calu Okružnu novi poverch ňezrobiľi?“ Až veckaľ mi sebe 
spomenul na muj ranni sen. Jagbač budze veľo takich, jak mojo sušedzi. 
Tich co budu spokojni, jakbač budze veľo, no bizovňe ňe šicki.

Vaš Mižo z varoša

pobačeňe Miža z varoša

Interpelácie poslancov

MuDr. FranTiŠEk ZiTrickÝ
1. v súvislosti s výstavbou kruhovej križovatky pri nadjazde, navrhu-
jem zvýrazniť jestvujúce dopravné značenie (v spolupráci s kompe-
tentnou organizáciou) napr. prerušovaným svetelným signálom. 
mnohí vodiči, ktorí prichádzajú do mesta, jazdia často „po pamäti“ 
a nedávajú prednosť vozidlám prichádzajúcim z Pekárenskej ulice. 
na uvedenom miesto došlo k viacerým dopravným nehodám.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstav-
by, ŽP a MR
Výstavba okružnej križovatky na ceste I/50 Sobranecká cesta – I/18 
Humenská cesta nie investíciou mesta. Investorom je Slovenská sprá-
va ciest, ktorá zabezpečovala aj potrebnú dokumentáciu k povoľova-
niu tejto stavby. Nakoľko ide o stavbu na ceste I. triedy je povoľovacím 
orgánom Okresný úrad Košice odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií. Týmto úradom ako cestným správnym orgánom bolo 
aj  odsúhlasené  dočasné  dopravné  značenie  na  základe  súhlasného 
stanoviska  Krajského  riaditeľstva  policajného  zboru  Košice.  Mesto 
Michalovce  nemá  kompetencie  na  nariadenie  zmeny  určeného  do-
pravného značenia odsúhlaseného príslušnými orgánmi. 

2. Prosím o krátku informáciu o ideovom zámere využitia priesto-
ru kostolného námestia, resp. o stave príprav na jeho využitie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
K  vašej  žiadosti  o informáciu  o ideovom  zámere  využitia  priestoru 
Kostolného námestia v Michalovciach zaujímame nasledovné stano-
visko: Mesto získalo v r. 2012 dotáciu z Úradu vlády SR na výstavbu 
autobusového nástupišťa pri železničnej stanici. V roku 2013 začala 
výstavba nového autobusového nástupištia na Ul. staničnej, v súčas-
nosti je stavba ukončená, a od 1. júla 2014 by mala slúžiť verejnosti. 
Pôvodná autobusová stanica na Kostolnom námestí sa zruší a plánuje 
sa so zmenou funkčného využitia tohto územia. V zmysle Územného 
plánu mesta Michalovce sa dané územie nachádza v Centrálnej mest-
skej zóne a má určené funkčné využitie: pešia zóna. 
V máji  2014  Mesto  vyhlásilo  Verejnú  súťaž  na  vypracovanie  Ideovej 
štúdie – Kostolné námestie Michalovce. Predmetom verejnej súťaže je 
vypracovanie  Ideovej  štúdie,  v ktorej  ide  o získanie  najvhodnejšieho 
návrhu na využitie vymedzeného územia – Kostolné námestie v Micha-
lovciach. Územie patrí k významným územiam mesta, čo sa týka urba-
nistickej štruktúry a architektúry objektov, a nachádza sa v ochrannom 
pásme nehnuteľných kultúrnych pamiatok: kaštieľ, starý kaštieľ, konia-
reň, park, rotunda, rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie. 
Medzi základné podmienky vyhlásenej verejnej súťaže patria: 
Súťaž je verejná, jednokolová, anonymná. 
Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci – autorizovaní architekti, alebo 
kolektív autorov, fyzických alebo právnických osôb, z ktorých aspoň 
jeden musí spĺňať kvalifikáciu autorizovaného architekta podľa záko-
na  č.  138/1992  Zb.  o autorizovaných  architektoch  a autorizovaných 
stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov. 
Súťažné návrhy budú vyhodnotené odbornou porotou, ktorú vyme-
nuje primátor mesta Michalovce. 
Odmeny za súťažné návrhy: 
1. miesto, odmena sa stanovuje vo výške : 1.000,- €
2. miesto, odmena sa stanovuje vo výške: 700,- €
3. miesto, odmena sa stanovuje vo výške: 300,- € 
Súťažné návrhy je nevyhnutné doručiť odo dňa vyhlásenia verejnej sú-
ťaže do 1. júla 2014, do 12. 00 hod., doručením do podateľne Mestského 
úradu v Michalovciach, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce. 
Termín vyhlásenia výsledkov súťaže je do 27. augusta 2014. 
Podrobnejšie informácie o vyhlásenej súťaži môžete získať na webo-
vej stránke mesta Michalovce: www.michalovce.sk, časť elektronická 
informačná tabuľa, pridané 30. 5. 2014. 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli predložené 
na XXII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, 
17. júna 2014 (dokončenie z minulého čísla).

Patróni Slovanov v Michalovciach
V podvečer na sviatok Božského srdca pri gréckokatolíckom Chráme na-
rodenia Panny Márie v Michalovciach odhalili drevené súsošie sv. Cyrila 
a Metoda, ktorého autorom je majster Vladimír Tomko z Prešova. Pa-
mätník šíriteľov kresťanstva odhalili predseda Spolku sv. Cyrila a Meto-
da doc. M. Hospodár a viceprimátor mesta MUDr. B. Bančej. Vznikol 
a bol inštalovaný zásluhou Spolku, založeného v roku 1941, vtedy pod 
názvom Jednota. Na súsošie prispel aj primátor mesta, obec Vrbnica, 
anonymný darca a pútnici do Medžugoria a do Šaštína. Posvätil ho ko-
šický vladyka Mons. M. Chautur. Pripomenul, že sv. Cyril a Metod sú 
patrónmi Košickej gréckokatolíckej eparchie.

an

Od Urbana do Michala IV.
Poézia  Pavla  Horova  rozsieva 

dobré správy, prebúdza v nás lás-
kavé  city,  smelé  myšlienky  a uš-
ľachtilé  predsavzatia,  predovšet-
kým  lásku  k matke,  úzkemu  do-
movu, ktorý je preňho „najväčšou 
veličinou“,  pred  ktorou  „básnik 
trasie  sa  v láske  a pokore“.  Hod-
noty  domova  si  vari  najsilnejšie 
uvedomuje  vo  veľbásni  či  poéme 
Vysoké letné nebe (1960).  

Skladba je umeleckou biografi-
ou autora a rodnej dediny, skvost, 
akých je v slovenskej poézii neve-
ľa.  Je  to  spev o kráse  tohto kraja. 
To je jeho i naše nebo, zemplínske, 
pokojne  sa  zrkadliace  v  „múdro 
mĺkvych  vodách  Ondavy“,  bde-
júce  nad  nekonečnou  rovinou 

i človekom  prisatom  k štedrým 
poliam,  kde  ožíva  prastará  „ces-
tička  sivá,  hadia“  či  „pešník  cez 
pole“, kde pokojne čupia „chyžky 
jak  teplé  hniezda“,  pri  nich  „va-
hadlové  studne“,  „šaré  husi“  a po 
chotári  sa  rozlievajú  starodávne, 
clivé melódie detstva.  

Vysoké  letné nebe  je  reakciou 
na  smrť  milovanej  matky.  Patrí 
k najpietnejšej  poézii,  venovanej 
rodnému  kraju,  akému  básnik 
splácal  svoj  dlh.  Je  akýmsi  mos-
tom  trvalého  spojenia  básnika 
s domovom,  ktorý  v srdci  nosil 
a s ktorým sa vlastne nikde neroz-
lúčil,  lebo  srdcom,  mysľou  ostal 
doma.  

e. ochman

Storočnica Pavla Horova

Sergejevič Alexander Kuchtarov padol v roku 1944 na Dargove a svoj 
večný sen sníva na michalovskom cintoríne na Hrádku. Jeho vnuk, Ale-
xander Kuchtarov – mladý Moskovčan, ktorý žije v USA, sponzorsky 
zabezpečil informačnú tabuľu k Ústrednému vojenskému cintorínu 
Červenej armády Michalovce. Jeho snahou bolo zlepšiť informovanosť 
návštevníkov tohto pietneho miesta o historickom význame cintorína 
a prispieť tak k tomu, aby sme nezabúdali, že naša sloboda nie je sa-
mozrejmosťou a mnohí za ňu zaplatili svojimi životmi. V spolupráci 
s pracovníkmi Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce 
upravil aj okolie informačnej tabule. Ďakujeme!

Voda každodenná
Dôchodcovia  zo  Zariadenia 

pre  seniorov  v Michalovciach 
využili  ponúknutú  možnosť 
a zúčastnili  sa  v júni  na  výstave 
vo  Východoslovenskej  vodáren-
skej  spoločnosti,  a.s.  závod  Mi-
chalovce. 

Bolo  to  poučné  dopoludnie, 
nakoľko  riaditeľ  Ing.  Petrík  nás 
osobne sprevádzal na prehliadke 
a zaujímavým  slovom,  filmom, 
ale aj chutnou vodou nám priblí-
žil  históriu  výstavby  vodovodov 
na Zemplíne a v samotnom mes-
te Michalovce.

Dnes  totiž  už  nie  je  takou 
samozrejmosťou  mať  dostatok 

kvalitnej  pitnej  vody,  ako  by  sa 
to  mohlo  na  prvý  pohľad  zdať. 
Za touto  realitou  je  veľa  zodpo-
vednej  práce  zamestnancov  vo-
dární. Prehliadka nám pripome-
nula už tak trochu zabudnuté de-
saťročia, ako s vodou bolo kedysi 
a ako je to dnes, že ju dostávame 
priamo do domov, bytov, ale aj do 
maštalí,  aby  sme  mali  napríklad 
zdravé chutné mlieko či mäso.

V odbornom výklade riadite-
ľa sme cítili istotu, že vodovodný 
systém  v meste  je  v súčasnosti 
vybavený  moderným  zariade-
ním a technikou. 

Š.P.

Vypočujeme, poradíme
Špecializovaná sociálna 
poradňa, ktorú 
zriadila v roku 2010 
Arcidiecézna charita 
v Košiciach s finančnou 
podporou Košického 
samosprávneho kraja, 
poskytuje svoje služby 
už  viac ako štyri roky. 
Poslaním poradcov 
je pomáhať ľuďom 
v sociálnych problémoch. 

Ľudia sa na nás obracajú s naj-
rozličnejšími problémami: nema-
jú kde bývať - hľadajú ubytovanie, 
sú nezamestnaní – hľadajú prácu, 
majú  finančné  problémy,  majú 
nízke  príjmy,  potrebujú  pomoc 
pri  administratíve,  pomôcť  pri 
zorientovaní  sa  v sociálnom  sys-
téme  a majú  problémy  v rodine, 
v práci,  majú  zdravotné  problé-
my, atď. Cieľovými skupinami po-
radne sú: sociálne vylúčené osoby 
(bezdomovci,  dlhodobo  neza-
mestnaní,  nízkopríjmové  skupi-
ny, osoby v hmotnej núdzi,  seni-
ori v nepriaznivej sociálnej situá-
cii). Našich klientov vypočujeme, 
povzbudíme, poradíme, hľadáme 
alternatívy pri riešení problémov, 

usmerníme  ich  a sprostredkuje-
me  im  ďalšiu  odbornú  pomoc. 
Poskytujeme  informácie  o do-
stupných sociálnych službách, or-
ganizáciách  na  území  Košického 
samosprávneho kraja.

Snažíme  sa  našim  klientom 
zvyšovať  povedomie  o ich  prá-
vach,  poskytujeme  poradenstvo 
pri  vybavovaní  úradných  zále-
žitostí,  pomoc  pri  vybavovaní 
osobných dokladov, pri spisovaní 
a podávaní  písomných  podaní, 
vypisovaní  tlačív,  pri  písomnej 
komunikácii  v úradnom  styku 
a vybavovaní iných vecí v záujme 
fyzickej  osoby.  Motivujeme  ich 
pri riešení problémov. Posilňuje-
me  ich sociálne zručnosti. Spro-
stredkujeme a hľadáme im býva-
nie. Pomôžeme pri hľadaní práce. 
Klientov  sa  snažíme  sprevádzať 
pri riešení ich problémov, asistu-
jeme pri administratíve – pomoc 
pri  písaní  žiadostí,  životopisov 
a iných úradných záležitostí.

Navštívte  nás,  radi  vás  uvíta-
me  v našej  bezplatnej  poradni. 
Nájdete nás na adrese: Pri sýpke 
4, v Michalovciach, počas týždňa 
od pol ôsmej do štvrtej popolud-
ní. Tel.: 0911 174 094, email: po-
radna.michalovce@charita-ke.sk.

adch

Špecializovaná sociálna poradňa v Michalovciach
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dva týždne v kultúre

VítAME MEdZI nAMI nAŠICh nAjMEnŠíCh...

Samuel Hrebeňár
Zuzana Bučková

Šimon Spišiak
Nina Rošková
Oliver Hirák

Alžbeta Šestáková

Michalovčan informuje

dO stAVU MAnžElsKéhO VstúPIlI...

Marek Osada 
a Oľga Bogdanová

Andrej Verčimák 
a Mgr. Lenka Antolová

Róbert Kanóc 
a Lucia Ondríková

MUDr. Peter Jarušinský
a Ing. Lucia Kohaniová

nezostávajte doma, 
príďte k nám
V minulom čísle sme 
uverejnili zoznam 
všetkých denných 
centier pre seniorov 
v našom meste. dnes 
sa vám predstaví jedno 
z nich – denné centrum 
č. 5, ktoré sídli na 
Komenského ulici.

Pôsobíme  na  Sídlisku  JUH, 
Komenského  č.34,  v pekne  zre-
konštruovanom  obytnom  dome 
na prízemí (vedľa IV. ZŠ). Nemô-
žete to minúť – máme označenie 
na okne aj na zvončeku.

Otvorené  máme  pravidelne 
v pracovných dňoch: v pondelok, 
v  stredu  a v piatok  vždy  od  8.30 
do 12.00 hod.

Naše priestory sú útulné a vy-
bavenie je plne funkčné pre zabez-
pečenie  života  a pestrých  aktivít 
pre  nás  seniorov  –  knihy,  spolo-
čenské hry, časopisy, noviny a pod. 
Seniorov, ktorí napriek seniorské-
mu veku, niektorí so zdravotnými 
problémami,  barličkami,  palička-
mi, či osobnými problémami ešte 
nepatria do „starého železa“. 

Ako si žijeme? Ani sme sa ne-
nazdali  a naše  centrum  v tomto 
roku  oslávilo  25.výročie  založe-
nia  „Klubu  dôchodcov  –  JUH“. 
Sme  hrdí,  že  krásne  jubileum 
s nami oslávili ešte aj zakladajúci 
členovia  klubu.  Za  25  rokov  sa 
toho určite pre seniorov urobilo 
veľa ale ani my – terajší členovia 
sa nenecháme zahanbiť.

Vysúkali  sme  rukávy  a za 
uplynulé  dva  roky,  sme  priesto-
ry centra postupne vlastnoručne 
kompletne  zrekonštruovali.  Ne-

mali  sme  sa  a stále  sa  nemáme 
čas nudiť. Robíme to s nadšením 
a sme  radi,  že  sa  našim  členom 
v centre  páči  a radi  k nám  cho-
dia. Vieme sa zasmiať, zaspievať, 
vieme  si  dobre  navariť,  napiecť, 
pooslavovať  čo  treba,  vieme  si 
urobiť nádherné Vianoce, jedno-
ducho – užívať si „jeseň života“.

Nezabudli  sme  aktívne  žiť: 
radi  sa spolu  zúčastňujeme  akcií 
organizovaných  v meste,  spo-
ločne si zájdeme len tak „špacir-
ku  po  varošu“,  navštíviť  galériu, 
ideme na palacinky, na spoločný 
obed, chodíme na huby, urobíme 
si  piknik,  opekačku,  navštevu-
jeme  bowling,  chodíme  na  ranč 
s koňmi, zúčastňujeme sa aktívne 
športovej  olympiády,  absolvovali 
sme  viacero  výletov  aj  relaxač-
ných pobytov.

Naše  centrum  sa  aktívne  za-
pojilo aj do vzdelávania seniorov. 
Väčšinu  vzdelávacích  programov 
sme  absolvovali  priamo  v našom 
centre.  Ocenili  to  hlavne  me-
nej  pohybliví  členovia.  Súčasťou 
vzdelávacieho  programu  bola  aj 
zdravoveda a dvojdňový zájazd do 
Bardejovských  kúpeľov.  Bol  pre-
krásny a užili sme si ho celkom 25-
ti. Radosť bola pozerať ako tí skôr 
narodení  (o barličkách,  pomoc-
ných paličkách) to všetko odvážne 
zvládali  za  našej  pomoci.  Večer 
síce unavení ale radi sme si všetci 
spoločne posedeli pri vínku. 

Neseďte  sami  doma,  príď-
te  medzi  nás,  určite  neoľutujete 
a my vás radi privítame a zreali-
zujeme aj vaše nápady.

DC č. 5, Komenského 34, 
Michalovce, tel.: 056/6425456, 
e-mail: klubdochkom@gmail.sk

Darina BARNOVÁ

Brána poznania 
otvorená
V Základnej škole 
teodora jozefa Moussona 
v Michalovciach bol 
v júni ukončený projekt 
spolufinancovaný 
zo zdrojov Eú Brána 
poznania otvorená. 

Počas  dvoch  rokov  učitelia 
vypracovali  a so  žiakmi  ove-
rovali  pracovné  listy  a interak-
tívne  cvičenia  v predmetoch 
slovenský  jazyk,  matematika, 
informatika,  fyzika,  biológia, 
cudzie  jazyky,  prírodoveda; 
vypracovali  interaktívnu  zbier-
ku  gradovaných  úloh  z mate-
matiky  a štvorjazyčný  slovník, 
ktorý  obsahuje  základnú  slov-
nú  zásobu  pre  žiaka  základnej 
školy  v ruskom,  nemeckom, 
anglickom a slovenskom jazyku. 
Všetky  vypracované  materiály 

budú  slúžiť  učiteľom  a žiakom 
školy  aj  v nasledujúcich  rokoch 
na spestrenie vyučovacieho pro-
cesu. Sú prispôsobené veku žia-
kov, rešpektujú ich individuálne 
schopnosti, zručnosti, pracovné 
tempo.  Zamerané  sú  hlavne  na 
čítanie  s porozumením.  Vypra-
covali  ich  učitelia  s dlhoročnou 
praxou  tak,  aby  sa  na  nich  dali 
overiť vedomosti a zručnosti žia-
kov. Využívaním týchto materiá-
lov bolo badať u žiakov zvýšený 
záujem  o prácu  na  vyučovacích 
hodinách,  zlepšila  sa  motivácia 
k učeniu,  vytvorila  sa  pozitívna 
pracovná  klíma  a zlepšili  sa  aj 
ich vyučovacie výsledky.

Určite aj realizácia tohto pro-
jektu prispela k tomu, že deviata-
ci  našej  školy  dosiahli  najlepšie 
výsledky v Testovaní -9 v Sloven-
skej republike.

vedenie školy

blahoželanie
Dňa 24. júla 2014 

sa drahý manžel, otecko, dedko
anTon capÍk

dožíva vzácneho životného jubilea 80 rokov.
Za všetko Ti zo srdca ďakujeme 

a do ďalších rokov v modlitbách vyprosujeme 
Božie požehnanie, zdravie, vieru a nádej.

s láskou manželka, dcéra, zať, vnuk

Mestské kultúrne stredisko
Špacirki po varoŠu – HiSTorické cEnTruM MicHaloviEc
netradičné poznávanie Michaloviec
25. 7. o 18.00 hod., Zraz účastníkov pred Mestským úradom 

THEaTruM MuSica – a. vivalDi – ŠTyri ročné obDobia
diela klasických majstrov v rockovom prevedení. 
26. 7. o 18,00 hod., tribúna pred MsÚ

MicHalovSkÝ organ
8. ročník organových koncertov, Irenée Peyrot – organ (Francúzsko)
7. 8. o 19.00 hod., Rímskokatolícky kostol narodenia Panny Márie

výstavy
alžbETa MEŇkyová – iluSTračná Figurálna MaĽba
do 6. 8., malá galéria MsKS

program kina centrum
25. – 28. 7. piatok /2D/, sobota /3D/, nedeľa /2D/, 

pondelok /3D/ o 19.30 hod.

HErculES  2014
akčný, dobrodružný  USA
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 4 €, študenti: 3,50 €  3D – Český dabing  
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  2D – České titulky

25. – 27. 7. piatok, sobota, nedeľa o 18.00 hod.

ZakáZané uvoĽnEniE
komédia  2014
Vstupné: 3,50 €   ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

26. – 27. 7. sobota, nedeľa o 16.15 hod.

liETaDlá 2
animovaná rodinná komédia  2014
Vstupné: 3,50 €   USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

29. 7. utorok o 19.30 hod. 

ZakáZané uvoĽnEniE
komédia  2014
Vstupné: 3,50 €   ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

30. 7. streda o 19.30 hod.

poSlEDnÝ vrcHol
dokumentárny  2010
Vstupné: 3 €   ŠPANIELSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

31. 7. – 3. 8. štvrtok /2D/, piatok /2D, 
sobota /3D/, nedeľa /2D/ o 18.45 hod.

STrážcovia galaXiE
akčný, dobrodružný, sci-fi  2014
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

31. 7. – 1. 8. štvrtok, piatok o 21.00 hod.

očiSTa 2
horor, thriller  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

2. – 3. 8. sobota /2D/, nedeľa /3D/ o 16.30 hod.

ako Si vycvičiŤ Draka 2
animovaná dobrodružná rodinná komédia  2014
Vstupné 3D: 5 €, 2D: 3 €   USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

2. – 3. 8. sobota, nedeľa o 21.00 hod.
4. – 6. 8. pondelok, utorok, streda o 20.00 hod.

SEX TapE
komédia  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

5. – 6. 8. utorok /3D/, streda /2D/ o 17.00 hod.

TranSForMErS: Zánik
akčný  2014
Vstupné 3D: 5 €, 2D: 3 €   USA  
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  2D a 3D Český dabing

Členky Denného centra seniorov číslo 5, ktoré sídli na Komenského ulici

Z tvorby A. Meňkyovej 
V galérii  Mestského  kultúr-

neho  strediska  v Michalovciach 
vystavuje  v týchto  dňoch  Mgr. 
Art  Alžbeta  Meňkyová.  Čerstvá 
absolventka  VŠVU  v Bratislave 
predstavuje  milovníkom  výtvar-
ného umenia svoju tvorbu. Aj keď 
expozícia nie je zostavená z úplne 
nových diel, tie majú v sebe hlbo-
kú  myšlienku  a ukrývajú  v sebe 
jednoduché,  ale  vznešené  po-
solstvo  pre  každého  diváka.  Čo 
obraz, to jeden zo životných prí-
behov alebo úlet fantázie. Tvorba 
autorky však odráža realitu živo-
ta. Z expozície je zjavná jeho dy-
namika,  ktorú  Alžbeta  Meňkyo-

vá jasne vníma a vo svojej tvorbe 
aj cielene vyjadruje.  Jej výtvarný 
prejav  je  osobitý,  preniknutý  ra-
dosťou,  túžbami.  To  všetko  je 
vlastne  hľadaním  a objavovaním 
aj seba samej.

Naplnenie  zmyslu  života  au-
torka  nachádza  vo  vzťahoch, 
ktoré tvoríme. Cení si priateľstvá 
i samotných  ľudí,  ktorí  sú  cha-
rakteristickí  tým,  že  premýšľajú 
o tom,  čo  buduje  mosty  lásky 
a nie o tom, čo rozdeľuje a rúca. 
Autorka  využíva  olejomaľbu  na 
plátne a sololite. 

Expozícia potrvá do 6. augusta.
PaedDr. Ivana Mochorovská

letné kino
Už štvrtý rok po sebe si 
vás dovoľujú srdečne 
pozvať na letné kino 
pre fajnšmekrov 
dobrovoľníci 
z neziskového 
občianskeho združenia 
Medias Res, ktoré sa 
uskutoční tak ako po 
minulé roky na dvore 
starého súdu (námestie 
osloboditeľov 77, 
Michalovce). 

Toto  leto  sa  uskutoční  cel-
kom  päť  premietaní.  Prvé  dve 
sa  už  uskutočnili  a pokračovať 
budú  29.  júla  filmom  Pieta  od 
Kim Ki-Duka, ktorý získal v Be-
nátkach Zlatého  leva, 5. augusta 
romantickou  drámou  Pena  dní 
na motívy románu Borisa Viana 
a  12.  augusta  zakončíme  letné 

kino animovaným filmom Mary 
a Max.

Tohtoročné  Letné  kino  sa 
uskutoční  vďaka  trom  organi-
záciám,  ktoré  zo  stoviek  oslove-
ných  finančne  podporili  letné 
kino, za čo im patrí veľká vďaka: 
Minet Slovakia, s.r.o., Syteli, s.r.o. 
a 1. Basketbalový  klub  Micha-
lovce.

Ako  vždy,  premietať  sa  budú 
filmy,  ktoré  nie  je  možné  bežne 
vidieť v komerčných televíziách. 
Sú  to  svetové  filmy  ocenené  na 
medzinárodných  filmových  fes-
tivaloch  ako  Cannes,  Benátky, 
Berlinale a pod. 

Vstupné na jednotlivé premie-
tania sa od tohto roku zvyšuje na 
2,- € / osobu. Premietať sa bude 
v  utorky  po  zotmení,  približne 
o 21.00 hod. V prípade nepriaz-
nivého  počasia  sa  premietanie 
presunie na iný termín. 

OZ Medias Res 
spomienka na majstra
Zacnelo sa mi po Zemplínem,
čo sviežou zemou rozváňa.
Po rieke ktorá tíško plynie
mocnými brehmi sputnaná...

Pavol Horov

25. mája si široká kultúrna ve-
rejnosť  pripomenula  sté  výročie 
narodenia Pavla Horova. 

Obec  Bánovce  nad  Ondavou 
v spolupráci s Domom Matice slo-
venskej v Michalovciach pripravili 
v závere júna dôstojnú spomienku 
na majstra Horova. V tento deň sa 
otvorili aj dvere Literárneho múzea 
Pavla  Horova  a návštevníci,  ktorí 
zavítali do Bánoviec nad Ondavou 
mali možnosť prezrieť si expozíciu 
múzea venovanú nášmu rodákovi. 

Spomienkové podujatie sa ko-
nalo v rámci Bánovského čurbesu 
a ako v úvode povedala Jela Tim-
ková, ktorá ho uvádzala, spomína-
li sme na človeka, ktorý veľmi mi-
loval Zemplín. Aj dnes, keď uply-
nulo sto rokov od jeho narodenia, 
vždy  znovu  sa  s úžasom  započú-
vame do jeho poézie – raz jemnej 
a nežnej, keď hovorí o svojej milo-
vanej mame a inokedy drsnej, keď 
spomína na roky vojny. 

Na  podujatí  zneli  Horovove 
verše, ktoré sa snúbili s krásnymi 
zemplínskymi piesňami v podaní 
FS  Hnojňane  z  Mihaľovec  a  do-
mácej FS Ondavčanka. Nechýbala 
ani tá známa “Valaly, valaly”, ktorú 
mal Majster vraj najradšej. Zlatým 
klincom  programu  bol  krst  kni-
hy  Preludy  lások.  Výber  zostavil 
PhDr.  Ernest  Sirochman,  doslov 
napísal  prof.  PhDr.  Pavol  Plutko, 
CSc. a publikáciu vydal Dom Ma-
tice  slovenskej  v Michalovciach. 
Nasledoval  krst  novej  poštovej 
známky  s  portrétom  Pavla  Ho-
rova, ktorú do života uviedli Ing. 
Jiří  Vacek  –  zástupca  Slovenskej 
pošty  a  MUDr.  Ján  Dobrovoľský 
– predseda klubu filatelistov z Mi-
chaloviec.  

Jedno známe príslovie hovorí, 
že  doma  nikto  nie  je  prorokom. 
Presvedčili sme sa, že to určite ne-
platí  v  prípade  nášho  rodáka.  Aj 
keď sa nenaplnili slová jeho básne 
“Ležať  tam  kde  leží  moja  mama 
v mäkkej  nežnej  prsti  Zemplí-
na...“ verím, že  sa majster Horov 
kdesi v „literárnom nebíčku“ teší, 
že jeho rodáci na neho nezabudli.

Ľudmila Geročová

Dňa 1. augusta sa dožíva krásneho veku 85 rokov 
milovaná mamička, babička, prababička, svokra
božEna kuriplacHová
Všetko najlepšie k jubileu jej praje 
nevesta Alena, vnuci Marcel a Martin s rodinami. 
Za celú rodinu ju bozkáva pravnúčik Miško
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dva týždne v športe

nAVždy sME sA ROZlúčIlI...

spoločenská rubrika

Helena Kočanová (80)
Zuzana Tirpáková (80) 
Ján Poľaško (66)
Zuzana Moščáková (91)
Anna Cmárová (78)
Ján Novotný (65) 
Mária Potocká (81)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou. 

Tel.: 0907 969 459
n	Zoberiem do prenájmu priestrannú, širokú garáž 

v Michalovciach. Elektrická energia nutná. Tel.: 0949 423 170.
n	Predám lacno garáž v osobnom vlastníctve, oproti Tescu. 

Montážna jama, možnosť pripojenia na elektrickú energiu.  
Tel.: 056 6435701, 0948 216 070

n	Dám do prenájmu garáž pri Zekone. Tel.: 0949 716 152
n	Predám 3-izbový byt v Michalovciach. Cena dohodou.  

Tel.: 0907 970 595
n	Ponúkam voľnú garáž do prenájmu. Tel.: 0915 641 010

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	Navštívte novootvorenú VETERINÁRNU AMBULANCIU 

na Krymskej ulici č. 5, v objekte VII. základnej školy (vchod 
od ihriska). Ponúkame základné i špeciálne vyšetrenia zvierat, 
vakcinácie, chirurgické zákroky, odstraňovanie zubného 
kameňa ultrazvukom a iné. Tel.: 0908 667 858,  
e-mail: orszaghova.vet@gmail.com

n	Predám 2 ks kozičky a 1 ks capka bielej farby vo veku 1,5 roka 
na chov. Cena za 1 ks/30,00 €. Tel.: 0948 227 742

malý oznamovateľ

spomienka
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, 
na ktoré tisíckrát spomíname. Žiarila s Tebou 
láska, dobrota, budeš nám chýbať do konca 
života. Dňa 7. augusta 2014 uplynie 10 rokov, 
kedy dotĺklo šľachetné srdce nášmu milovanému 
vlaDovi Draganovi
s láskou manželka, deti, vnuk

Úspešného S. Pradu a J. Bencuľákovú 
prijal primátor mesta Michalovce 
Primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák prijal na Mestskom úrade 
Michalovce naturálneho kulturistu Slavomíra Pradu a kulturistku Jan-
ku Bencuľákovú, ktorí urobili výbornú reklamu nielen sebe, ale aj mestu 
a celému Slovensku. S.Prada na troch podujatiach zakaždým skončil v pr-
vej päťke, darilo sa mu v individuálnych kategóriách i v pároch, keď jeho 
partnerkou bola J. Bencuľáková, pre ktorú to boli vôbec prvé súťaže.

Futbal
MFk ZEMplÍn – MFk TaTran lipTovSkÝ MikuláŠ 
26. 7., 19.30 hod., DOXXbet liga, muži – 1. kolo

MFk ZEMplÍn – MFk koŠicE b 
2. 8., 19.30 hod., DOXXbet liga, muži – 2. kolo
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401

Tenis
EnEl – FaMily/MalEX 
6. 8., 18.00 hod., Michalovská mestská tenisová liga – 8. kolo
Info: V. Činčár, tel.: 0903 381 462

MicHalovcE cup 2014
Medzinárodný tenisový turnaj
27. 7. – 3. 8., 8.00 hod
Info: L. Jurko, tel.: 0905 384 606

Turistika
blaTná polianka 
26. 7., 8.00 hod., Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

SninSkÝ kaMEŇ
26. 7., 8.00 hod., Info: Gabriel Gazda, tel. : 0902 206 926

poďakovania
Ďakujeme za prejavené sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke drahej 
zosnulej manželky, mamky, babky a prababky 
HElEny kočanovEJ
smútiaci manžel a deti s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 

s milovaným manželom, otcom, bratom,  
pplk. v. v. JánoM kunDráToM 

na poslednej ceste. Zároveň ďakujeme 
za prejavené sústrasti a kvetinové dary.

smútiaca rodina

Chceme sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s mojim manželom, 
s našim otcom a dedom 
vincEnToM HrEHovčÍkoM 
na poslednej ceste. Zároveň ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca manželka, syn a dcéra s rodinami

Chceme sa poďakovať všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s milovaným ockom, 

manželom a dedkom 
MiroSlavoM bElloM 

ktorý nás náhle opustil dňa 14. júla 2014. 
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 

a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým 
futbalovým spoluhráčom, spolupracovníkom 
ŠBČS, priateľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s milovaným manželom, otcom a dedkom 
laDiSlavoM HurčÍkoM 
na poslednej ceste do večného života.
manželka, dcéry a synovia

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
Na prenájom časti pozemku p.C-KN č. 2714, k. ú. Michalovce do výmery 
50 m2, nachádzajúceho sa na Ulici P. O. Hviezdoslava v Michalovciach, 
za účelom zriadenia pridomovej záhradky.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, do 11. augusta 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

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 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) Nám. osloboditeľov č. 24 v Michalovciach (Pasáž )
g) Ul. močarianska č. 15 v Michalovciach (Autoservis)
h) Ul. okružná č. 2 v Michalovciach (Autoservis)
i) Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (objekt Strediska služieb škole)
j) Ul. pri sýpke č. 4 v Michalovciach

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 11. august 2014 do 12.00 hod., sú zverejne-
né na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Dňa 16. júla t.r. nás opustil rodák z Laškoviec, 
absolvent michalovského gymnázia 

Doc. Andrej Hajduk
popredný predstaviteľ evanjelickej cirkvi 

na Slovensku, básnik a náboženský historik. 

Jeho životné dielo je právom súčasťou aj nášho 
zemplínskeho duchovného bohatstva.

MFM hráčov 
nad 50 rokov
Odbor školstva, kultúry 
a športu Mestského 
úradu v Michalovciach 
ako organizátor turnaja 
a prípravný výbor 
vás týmto pozývajú 
na jubilejný V. ročník 
michalovských 
futbalových majstrovstiev 
(MFM) hráčov nad 50 
rokov.

Uskutoční sa už tradične ako 
sprievodné  podujatie  Zemplín-
skeho  jarmoku  16.  augusta  (so-

bota)  v športovom  areáli  SPŠ-E, 
Partizánska ul., na Stráňanoch so 
začiatkom o 9.00 hod.

Štartujú  hráči  štyroch  mest-
ských častí nášho mesta - Stráňa-
ny, Juh, Východ, Západ, ktorí do-
vŕšili vek 50 rokov, a majú trvalý 
pobyt v našom meste.

Po skončení turnaja zástupco-
via mesta odovzdajú ceny a dip-
lomy pre uvedené mužstvá.

Informácie:  Mgr.  Kalaninová 
– MsÚ Michalovce, Pažej – 0902 
529 555, Vasiľko – 0907 631 184, 
Ján Varga, Jozef Žarnaj, Fridrich 
Bliščák, Ján Sokirka, Jozef Varga.

Dušan Kudroč

ZePTA – Združenie na podporu tvorivých aktivít 
seniorov v Michalovciach a Denné centrum 
seniorov č. 1 v Michalovciach pod záštitou 

primátora mesta pripravujú na október 2014 

SpEvÁcKU SúťAŽ 
SENIOrOv

Tento oznam je len informatívny a má za cieľ zistiť 
záujem seniorov o uvedenú akciu. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť u svojho vedúceho denného centra, 
alebo u predsedu ZePTA na telefónnom čísle 0908 984 688, 

kde dostanú podrobnejšie informácie.

www.michalovce.sk • www.dolnyzemplin.sk


