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Park na Užhorodskej ulici zrevitalizovaný z Nadácie SPP

Letné
slávnosti
v Michateku
Spoločnosť Michatek, k.s.,
ktorá v Michalovciach
pôsobí ako výrobný závod
od roku 2004, ani tento
rok nezaprela tradičné
sociálne cítenie so svojimi
zamestnancami a ich
rodinnými príslušníkmi.
V piatok 25. júla
v podvečerných hodinách
sa už po desiatykrát konal
“Sommerfest”, teda Letné
slávnosti Michatek.
Slávnosť otvoril oficiálnym príhovorom konateľ spoločnosti Rainer Steinberger. Pre záujemcov bola naplánovaná
obhliadka výrobnej haly so sprievodom
a odborným výkladom. S kulisou ľudovej kapely sa prítomní hostili a vzájomne spoznávali pri bohatých bufetových
stoloch a výčapoch. Pre deti boli lákavejšie atrakcie ako skákací hrad, elektrické autíčka a možnosť zmerať si rýchlosť výkopu futbalovej lopty do brány.
O zábavu sa postarali príslušníci Colnej
správy a ich štvornohí pomocníci, ktorí
predviedli akčný zásah proti pašerákovi
drog a cigariet. Deti si následne mohli
vyskúšať skutočnú výstroj používanú
colníkmi pri výkone služby.
Podnik Michatek, k.s., je jedným
z najväčších výrobcov ohrevných zásuviek a komponentov pre domáce
spotrebiče mnohých svetových značiek.
V súčasnosti zamestnáva vyše 160 kvalifikovaných zamestnancov, pričom
i do budúcna si kladie za cieľ vytvárať
a udržiavať stabilné pracovné miesta.
V tomto roku Michatek postavil novú
výrobnú halu, v ktorej je výroba už čiastočne spustená. Do konca roka 2015 by
malo byť vytvorených ešte približne 30
nových pracovných miest.
ls

Gaštanový park
v novom šate
M

esto získalo v rámci programu Municipality Nadácie SPP finančné prostriedky v sume 8000 € na revitalizáciu gaštanového parku na Užhorodskej ulici. Cieľom projektu bola záchrana vzácnych 22 stromov pagaštanov
konských, obnovenie či odstránenie nefunkčných a zastaraných prvkov v parku.

program

aktuality
OZ ZEMP KULTURA
a Mesto Michalovce
vás pozývajú na

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

Pozývame vás na

Medzinárodný
motozraz sveta
motocyklov

spojený s prejazdom mesta
15. augusta
16.00 – 18.00 hod.
Námestie slobody
a pešia zóna

Pozývame vás na
17. medzinárodné
majstrovstvá Slovenska

vo varení a jedení
bryndzových
halušiek

Nefunkčnú starú fontánu nahradila fontána od akademickej sochárky M. Bartuszovej.
Našim predsavzatím bolo vytvoriť
miesto oddychu, pokoja a relaxu pre
obyvateľov mesta, umožniť všetkým
generáciám stráviť príjemné chvíle
v zelenej oáze sídliska, ozdravnými
procesmi zachrániť vzácne pagaštany
konské, ktoré sú ohrozované škodcami v celej Európe. Zámerom bolo
odizolovať park od cesty, revitalizovať ho v rámci finančných možností
projektu. Inovatívnym prístupom
pri jeho obnove bolo zakomponovanie prvkov umeleckého charakteru
a nového atypického prvku detských
ihrísk.
Celý park bol oddelený od rušnej
premávky priľahlých ulíc Užhorodská,
Verbovčík a Ľ. Štúra výsadbou živého
plota v celkovej dĺžke 150 m. Staré
neestetické lavičky a odpadkové koše
boli nahradené novými, boli odstránené nefunkčné a zastarané kovové
zábradlia, celé oplotenie a ohradenie
fontány bolo zrekonštruované.
Nefunkčnú starú fontánu nahradila
fontána od akademickej sochárky M.

Bartuszovej, pričom bola inštalovaná
nová záchytná vodná nádrž a čerpadlo.
Namiesto zdevastovaného pieskoviska
bola inštalovaná lanová pyramídová
preliezačka v tvare štvorbokého ihlana
určená najmä pre deti od 3 do 8 rokov,
ktorá je v meste zatiaľ jedinečná.
Park krášlia travertínové sochy,
ktoré vznikli počas týždňa maliarskeho
a sochárskeho sympózia v máji 2014.
Pri fontáne sa nachádza Strážca parku
od akademického sochára L. Staňa, pri
pyramíde je Motýľ od akademického
sochára M. Hrnčiarika a treťou sochou
je Sekera od akademického sochára M.
Jánoša. Celý priestor je monitorovaný
a chránený fotopascou.
Aj touto malou rekonštrukciou
chce mesto prispieť k zlepšeniu prostredia pre obyvateľov či návštevníkov
parku, priniesť niečo nové, inovatívne
na spríjemnenie a skrášlenie miesta
pre oddych, či meditáciu. Veríme, že
Michalovčania prispejú k uchovaniu
jeho súčasnej vynovenej podoby.
Jana Machová

V tomto mesiaci pokračuje Michalovský organ 21. augusta o 19.00
hod. kedy sa predstaví poľský organista Marek Stefanski.
Absolvent Krakovskej univerzity,
uznávaný v Nemecku a vo Francúzsku, sa nám predstaví s programom,
ktorý poteší priaznivcov Bacha, Merkela a Bartholdyho. Marek Stefanski
bol organistom v Bazilike Panny
Márie v Krakove. Od roku 1999 vyučuje hru na organe na hudobnej

univerzite v Krakove. Je víťazom
medzinárodnej organovej súťaže
vo Francúzsku. Nahral 10 CD v Poľku, Nemecku a Rusku. Koncert sa
koná v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave.
V septembri sa milovníci organových koncertov môžu tešiť na maďarského virtuóza Szilárda Kovácsa
v sprievode slovenského klarinetistu
Júliusa Kleina.
mk

Organové koncerty pokračujú
Mestské kultúrne stredisko
a rímsko-katolická farnosť
v Michalovciach pripravili
v rámci 700-stého výročia
rímskokatolíckeho Kostola
narodenia Panny Márie
v Michalovciach a VIII. ročníka
medzinárodného organového
festivalu bohatú ponuku
účinkujúcich.

Zemplínske
slávnosti

16. augusta
od 10.00 hod.
na Námestí osloboditeľov


aktivity primátora
27. 7.
		
27. 7.
		
28. 7.
		
30. 7.
3. 8.
		
4. 8.
5. 8.
		
6. 8.
7. 8.
8. 8.

účasť na slávnostnom zhromaždení Slovenského
rybárskeho zväzu Michalovce
účasť na vyhodnotení Medzinárodného turnaja
v tenise mužov
rokovanie s organizátormi futbalového turnaja
Michalovce CUP 2014
rokovanie Jarmočnej komisie
účasť na vyhodnotení Medzinárodného turnaja
v tenise žien
porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
rokovanie s organizátormi Medzinárodnej súťaže
vo varení a jedení halušiek
rokovanie s vedením SSC
rokovanie školskej komisie KSK v Košiciach
porada primátora

Krátke správy samosprávy
n Slovenská republika sa zapojila prostredníctvom Štatistického
úradu SR do Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré
v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej
únie. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o zdravotnom stave, zdravotnej starostlivosti a o faktoroch ovplyvňujúcich
zdravie v krajinách Spoločenstva. To umožňuje nielen analyzovanie
zdravotného stavu populácie na Slovensku, ale aj medzinárodné
porovnávanie Slovenska v rámci Európske únie. Na Slovensku bolo
do zisťovania pre rok 2014 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi
aj naše mesto Michalovce. Do zisťovania je zaradených takmer 7 700
domácností. Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. júla do 31. decembra
2014. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom Štatistického úradu SR.
n Ochranné opatrenia na zamedzenie kalamitného premnoženia
komárov: občania by mali dbať na pravidelné kosenie okolia domu,
vyprázdňovanie nádob na polievanie záhrad minimálne v 7-dňových intervaloch, prípadne na hladinu vody umiestniť plávajúce fólie
alebo naliať na hladinu malé množstvo jedlého oleja, aby sa zabránilo larvám a kuklám komárov nadýchnuť sa atmosférického vzduchu.
V okolí svojich obydlí je treba likvidovať komunálny odpad, ktorý by
mohol byť vhodný po zachytení dažďovej vody na liahnutie komárov. Svoje obydlia si chrániť sieťami na okná a dvere, prípadne ošetriť
rámy a siete insekticídmi, určenými na tento účel. Dôležité je chrániť
aj uzavreté priestory na chov hospodárskych zvierat. Vhodné je aj
používanie éterických látok vo vonných lampách, elektrických prístrojoch s vyparovaním proti hmyzu a lapačov hmyzu. Individuálna
ochrana osôb spočíva v správnom a primeranom oblečení sa a v natieraní repelentnými prípravkami. Obce v rámci opatrení zabezpečujú pravidelné kosenie verejných priestranstiev a údržbu krovinatých
porastov, likvidáciu zdrojov stojatej vody.

Nové pravidlá
Od 1. júla tohto roku je
v platnosti novelizácia
Zákona o pomoci
v hmotnej núdzi.
Najskôr si pripomeňme, čoho
sa tento zákon týka. Spomínaná
právna norma upravuje legislatívny rámec podmienok poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi. Dôraz
sa kladie na to, aby bola v rámci
systému poskytovania pomoci
zabezpečená adresnosť, zásluhovosť ako aj ochrana tých, ktorí
si vlastným pričinením nemôžu
alebo nevedia zabezpečiť, alebo
zvýšiť príjem vlastnou prácou.
Cieľom novelizácie zákona
je zmeniť pravidlá poskytovania
uvedenej dávky tak, aby podporovali pracujúce rodiny, to znamená tie, v ktorých aspoň jeden
z rodičov pracuje. Ďalším cieľom
je upraviť poskytovanie príspevku
na nezaopatrené dieťa, ktoré si
plní povinnú školskú dochádzku.
Zároveň dochádza novelizáciou zákona k tomu, že dávka
určená na zabezpečenie základných životných podmienok sa
znižuje o sumu 61,60 €. Platí to
pre každého plnoletého člena
domácnosti, ktorý neodpracuje
najmenej 32 hodín mesačne.
Podmienku je potrebné naplniť tak, že sa občan zúčastní na
tzv. aktivačných prácach na základe písomnej dohody medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a mestom, príp. organizáciou,
ktorej zriaďovateľom je mesto.
Mesto Michalovce vytvorilo
podmienky pre všetkých takýchto občanov mesta, pričom sa
snaží zohľadniť dosiahnuté vzdelanie a prax. Úrad práce, sociál-

nych vecí a rodiny následne oslovil s ponukou poberateľov dávok
v hmotnej núdzi. Viacerí využili
ponúknutú šancu a pracujú ako
obslužní a pomocní pracovníci
v budove mestského úradu.
Ďalší z nich sa prostredníctvom Technických a záhradníckych služieb Michalovce majú
možnosť začleniť do pomocných
prác pri údržbe čistoty a poriadku v meste a starostlivosti o mestskú zeleň.
Mestská polícia zapojila poberateľov dávok do tzv. ,,občianskych
hliadok“, ktoré budú nápomocné
mestskej polícii pri ochrane občanov v meste pred ohrozením
ich života a zdravia, pri ochrane
majetku, dodržiavaní poriadku,
čistoty a hygieny v uliciach a pri
ochrane životného prostredia. Počas školského roka budú mestskej
polícii nápomocní pri zvyšovaní
bezpečnosti pri školách.
Obyvatelia mesta spoznajú
týchto občanov podľa reflexných
viest oranžovej farby.
V prípade akýchkoľvek problémov ,,občianske hliadky“ priamo nezasahujú, ale kontaktujú
pracovisko MsP, ktoré potom vysiela na miesto udalosti policajnú
hliadku.
Obyvatelia môžu tieto hliadky stretnúť v doobedňajších, poobedňajších, ale aj vo večerných
hodinách v nasledovných lokalitách: Hurbanovo nábrežie, Verbovčík – parčík, Ulica moskovská
- Coop Jednota, pri materských
a základných školách, pri autobusovej a železničnej stanici, v lokalite pod Hrádkom.
Pri zvýšení počtu občanov
(poberateľov dávky v hmotnej
núdzi) rozšírime ich pôsobnosť
aj do iných lokalít v meste.
nč

z pera viceprimátora

Pozvánka na jarmok
a Zemplínske slávnosti

Všimla som si...

Čo sa tam deje? Pýtate sa kde? No predsa na Sídlisku Juh v priestore pri
obytných domoch na Okružnej ulici. Ľudia majú v rukách pracovné náradie, dookola sú kopy piesku, hliny, pneumatiky, dlažba. Hojdačky, kolotoče,
šmýkačky vyrástli v tomto priestore ako huby po daždi. Obyvatelia nasadili
svoje sily, neľutovali voľný čas a peniaze a výsledok sa dostavil. Okrem toho,
že skrášlili spoločný priestor, ovocím ich elánu, pracovitosti a výborného nápadu je priestor pre „vybláznenie sa“ detí vo všetkých športových disciplínach.
S materiálom pomohlo Mesto prostredníctvom technických služieb mesta.
Prenasledovala ma asociácia na socialistické „subotníky“. Pamätáte sa?
Vyzerali podobne. Myšlienka skrášľovania životného prostredia však ostáva
spoločná. Iniciatíva týchto obyvateľov si zaslúži úprimný obdiv a pochvalu.
Ľudmila Poláková

Diabetici v Tatrách
Organizácia DIAMI
Michalovce aj v roku
2014 pripravila
pre svojich členov
– diabetikov rekondičné
pobyty v Nízkych
a Vysokých Tatrách.
Štyridsaťdeväť dospelých diabetikov si to namierilo do krásnej a malebnej prírody v Nízkych
Tatrách, kde strávili jeden týždeň
v máji. Počas pobytu boli pre
nich pripravené liečebné procedúry na základe odporúčania
lekára, ale aj edukačné stretnutia,
ktoré boli zamerané na správnu
životosprávu, nutnosť kontroly
hladiny cukru. Nechýbalo ani sociálne poradenstvo. Prekvapením
pobytu bola módna prehliadka.
Dvadsaťtri detských diabetikov
sa spolu s inými deťmi z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, zišlo vo
Vysokých Tatrách, pod Roháčmi.

Bolo pre nich pripravené množstvo atrakcií. Navštívili Tatralandiu, Aquapark Bešeňovú. Súčasťou
každého letného detského tábora je
aj beh proti cukrovke. Všetci jeho
účastníci dostali medaily a víťazi
dostali diplomy a poháre. Stretli sa
aj s lesnými pedagógmi, ktorí im
priamo v lese ukázali, ako sa tam
má návštevník správať. Práve túto
oblasť našich Tatier neobišla veterná smršť, preto boli aj čistiť rúbaniská po tejto veternej katastrofe. Deti počas pobytu nadviazali
množstvo kamarátskych vzťahov
a na záver sa spolu lúčili v jazykoch
účastníkov (španielsky, česky, maďarsky, rusky, slovensky).
Vďaka patrí všetkým vedúcim,
Národnému endokrinologickému
a diabetologickému ústavu v Ľubochni, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sponzorom, darcom a v neposlednom
rade Mestu Michalovce.
Mgr. Lucia Demková

Tradične v tretí augustový víkend sa uskutočňuje v Michalovciach
Zemplínsky jarmok so začiatkom v piatok pätnásteho augusta. Ani
tento sa nezaobíde bez tradičných komponentov jarmoku. Okrem predajných stánkov a stánkov s občerstvením organizujeme uličku umeleckých remesiel. Každý jarmok sa nám podarí niečím spestriť. Tak tomu
bude aj na tomto jarmoku. Okrem tradičných umelcov sa ho zúčastní umelecký kováč s možnosťou priamo na jarmoku vyrobiť umelecký
ručne kovaný predmet. Nebude chýbať hrnčiarska dielňa s možnosťou
oboznámenia sa so základnými technikami hrnčiarstva. Podvečer pripravujeme v spolupráci s motorkármi tradičné stretnutie motorkárov
na Námestí slobody, spojené s programom a prejazdom po cyklistickom
chodníku pešej zóny. Po ňom bezprostredne prebehne na tribúne upútavka na sobotňajšie a nedeľné Zemplínske slávnosti. Aj keď sa jarmok
uskutočňuje počas celého víkendu, jarmočníkom spestrí pobyt aj program Zemplínskych slávností. Novou atrakciou tohtoročného jarmoku
bude aj medzinárodná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek.
Jej začiatok bude v sobotu o deviatej hodine. Súťažiť sa bude až do popoludňajších hodín. Bezprostredne po jej skončení zaznejú tóny pekných zemplínskych melódií v podaní domácich súborov aj hostí. Ani
nedeľa nebude o nič menej zaujímavá. Tradičným vyvrcholením bude
program súboru Zemplín. Verím, že v uvedený víkend bude v Michalovciach nielen živo, ale aj veselo.
Chcem pozvať všetkých Michalovčanov na uvedený jarmok a tradičné Zemplínske slávnosti.
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: Dejiny Michaloviec pred písomnými správami
Hostia: PhDr. L. Gačková a Mgr. R. Hreha, PhD., archeológovia
(repríza z februára 2014)
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

Zemplínska heligónka (repríza z mája 2014)
denne o 14.00 hod.

Dni nezábudiek
Liga za duševné zdravie SR je
neziskové, humanitné a nezávislé
záujmové združenie, ktorého cieľom je aktívna podpora duševného
zdravia, snaha o zlepšenie podmienok starostlivosti o duševne chorých
vo všetkých sférach života a venuje
sa tiež problematike duševných porúch u detí. V duchu poslednej vymenovanej aktivity sa Liga rozhodla
nasmerovať tohtoročnú pripravovanú kampaň pre verejnosť na duševné zdravie detí, pretože preventívne
pôsobiť je potrebné už od útleho
veku dieťaťa. Tomuto cieľu venujeme aj tohtoročnú celoslovenskú
verejnú zbierku Dni nezábudiek,
ktorú organizujeme v spolupráci
s Úniou materských centier a občianskymi združeniami. Zbierka je

spojená s vyberaním dobrovoľných
finančných prostriedkov darcov za
umelé kvietky – nezábudky, ktoré
verejnosti ponúkajú dobrovoľníci
z radov študentov stredných, prípadne vysokých škôl.
Výťažok z predaja nezábudiek
využije Liga na podporu aktivít,
ktoré sú v súlade s cieľmi a poslaním Ligy, na podporu projektov chránených dielní, chránenej
práce, chráneného bývania, podporu vzdelávania, podporu stacionárov na zmysluplné a tvorivé
trávenie voľného času a prevencie v oblasti duševného zdravia.
V našom meste sa bude konať celoslovenská verejná zbierka Dni nezábudiek v dňoch 11.
– 14. septembra 2014.

Storočnica Pavla Horova

Od Urbana do Michala V.
V 60. rokoch proti prirodzenému „plynutiu času“, ktorý berie so
sebou i spomienky, Pavol Horov
stavia lásku k životu. Silnejšie ako
inde v zbierke Koráby z Janova
(1966) je zastúpený vzťah k hodnotám života. Zosilnel aj vzťah
k básnickým láskam, k J. Smrekovi
a predovšetkým k L. Novomeskému, ktorému venoval svoju poslednú zbierku Ponorná rieka (1972).
Básnik podrobený skúškam
bolesti, zlej predtuchy, poéziou,
sestrou života, dosahuje rovnováhu. Ponorná rieka vyplavuje
na povrch útržky rozhovorov
so sebou samým, kusy monológu v hodine nebezpečenstiev. Je

nevšednou poetickou súvahou,
úprimnou spoveďou človeka, uvedomujúceho si nezvratnosť pominuteľnosti času a človeka v ňom,
s čím je Horov vyrovnaný.
Ďalšiu básnickú zbierku už nestačil pripraviť. Prekazila mu v tom
náhla smrť 29. septembra 1975. Po
jeho smrti vyšli dva výbery z básnikovej pozostalosti: Asonancie
(1976) a Z posledných (1977).
Okrem toho výbery z tvorby: Ozvi
sa báseň (1982) a Leť, moja pieseň
(1983). Svedčia o tom, ako sa básnik statočne vyrovnával s problémami a zostal do poslednej chvíle
zrastený s ľudom.
man

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a
Ňit mi bars veľki svetobežňik, no aňi doma ňešedzim. Jak starši chlop,
co ma dajake križiki, dostal mi kupeľe. Ňe u sezoňe, u ľece, aľe z jari.
U švece vichirene Piešťanske kupeľe. Perše, jak mi tam prišol, ta me dochtor prepatrel, určil proceduri. Počľivo mi jich chasnoval i špacirovac še
chodzil. Paradne to kupeľe. I ľudzi, co tam chodza, mi vidzel z caloho šveta. I do varoša mi še zablukal. Bars še mi ľubil tot kupeľňi život. Furt bulo
dze is i daco obačic. Čom mi sebe dňeška spomenul na tote prefajne časi?
Ňechodzim do varoša každi dzeň. Včera večar mi še vibral kuščok
še poprechodzic. U mesce polno naroda. Dachtore šedza na ľetňich
terasoch, na tribuňe vihravala jakaška muzika. Dakdze ľem tak še
prechodza, diškuruju. Ňichto še ňeplaši. Čujem za mnu chtoška daco
po angľikanski bešeduje. Perše mi dumal, že še mi toto šicko ľem šňije.
Ňemuh mi ňešednuc sebe na totu ľetňu terasu. I pivko mi sebe objednal
a pošedzel, bo mi bulo bars fajňe. I tedi mi mojo pješčanske časi prišľi
na rozum. Ozda še i Mihaľovce staňu varošom, dze sebe ľudze chodza
kuščok vikejškovac.
Vaš Mižo z varoša


dva týždne v kultúre
Mestské kultúrne stredisko
Deň Topoľančanov
9. 8. o 14.00 hod. svätá liturgia v chráme sv. Michala v Topoľanoch
o 16.00 hod. kultúrno-športový deň obyvateľov mestskej časti
Topoľany (futbalové ihrisko)
45. ročník Zemplínskeho jarmoku
15. – 17. 8., tribúna pri MsÚ
55. ročník Zemplínskych slávností
16. – 17. 8., pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja
JUDr. Zdenka Trebuľu a primátora Michaloviec Viliama Zahorčáka

Výstavy
Vladimír Larionov (UA) – autorská florentínska mozaika
7. 8. – 22. 8., Malá galéria MsKS
Ingrid Hrubá – autorská výstava fotografií
13. – 28. 8., galéria ZOS Michalovce

Program kina Centrum
8. 8. piatok o 19.30 hod.
9. 8. sobota o 21.10 hod.
LUCY
akčný, sci-fi
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2014
FRANCÚZSKO /USA
Slovenské titulky

8. – 10. 8. piatok, sobota, nedeľa o 17.30 hod.
POŠTÁR PAT VO FILME
animovaný, detský, rodinný
Vstupné: 3,50 €, deti: 3 €
Mládeži prístupný

2014
VEĽKÁ BRITÁNIA
Slovenský dabing

9. – 11. 8. sobota, nedeľa, pondelok o 19.30 hod.
V OKU BÚRKY
katastrofický
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Slovenské titulky
12. 8. utorok o 19.30 hod.

ATILLA MARCEL
komédia
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2013
FRANCÚZSKO
České titulky
13. 8. streda o 19.30 hod.

GRACE – KŇAŽNÁ Z MONAKA
životopisný, romantický
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
FRANCÚZSKO/USA
České titulky
14. 8. štvrtok o 20.00 hod.

EXPENDABLES 3
akčný, thriller, dobrodružný
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
České titulky

18. – 20. 8. pondelok, utorok, streda o 18.45 hod.
ZEJTRA NAPOŘÁD
romantická komédia
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
ČR
Originál verzia

18. – 20. 8. pondelok, utorok, streda o 20.30 hod.
EXPENDABLES 3
akčný, thriller, dobrodružný
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
České titulky

21. – 24. 8. štvrtok /3D/, piatok /2D/, sobota /3D/,
nedeľa /2D/ o 17.00 hod.
ÚTEK Z PLANÉTY ZEM
animovaná dobrodružná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €
Mládeži prístupný

2014
USA
Slovenský dabing

21. – 24. 8. štvrtok /2D/, piatok /2D/, sobota /2D/,
nedeľa /3D/ o 18.45 hod.
NINJA KORYTNAČKY
akčná komédia
Vstupné 2D: 4 € deti – študenti: 3 €
Vstupné 3D: 6 € deti – študenti: 5 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
USA/2014

2014
USA
Český dabing

21. – 22.8. štvrtok, piatok o 20.45 hod.

22 JUMP STREET
akčná komédia
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

České titulky

23. – 24. 8. sobota, nedeľa o 20.45 hod.
ZBAV NÁS ZLÉHO
kriminálny triler, horor
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 15rokov

2014
USA
Slovenské titulky

Cassovia Express
Výstava Cassovia Express
predstavuje výber vekovo
neohraničenej štruktúry
umelcov východného
Slovenska, ktorí zostali
verní tvorbe aj v časoch
neprajných umeniu.
Východné Slovensko predstavuje kvalitu v umení. Vybraní autori majú súvis s Fakultou
umení TU v Košiciach – buď ako
pedagogicky pôsobiaci, alebo ako
absolventi školy.
Cassovia Express má byť vlakom, ktorý začína svoju púť priamo na východe a to v Michalovciach – v Zemplínskom múzeu.
Výstava má tendenciu nabrať
smer na západ a zastaviť sa na
rôznych zastávkach – staniciach.

V tomto ponímaní v galériách,
kde by sa východoslovenský vlak
mohol odprezentovať ako kvalitné východoslovenské umenie.
Cassovia Express je súčasťou
výstavného cyklu výstav súčasného umenia galérie Subteren
Michalovce, ktorý sa realizuje v rozsiahlejších výstavných
priestoroch múzea v spolupráci
so Zemplínskym múzeom v Michalovciach.
Vystavujúci autori: Marián
Straka, Adam Szentpétéry, Martin
Moflár, Eva Moflárová, Ján Zelinka, Slavomír Durkaj, Peter Králik,
Vladimíra Vajsová, Ján Vasilko,
Monika Vrancová, Boris Vaitovič.
Kurátorom výstavy je Vladimír Beskid. Výstava potrvá do
15. októbra.
Mgr.art. Peter Králik

Radi vás privítame...
v Dennom centre
seniorov č. 4 na
Zakarpatskej 9
Michalovce. Pôvodne
nazývaný “Klub
dôchodcov“ oslavuje
tohto roku 30. výročie
svojho založenia.
Nachádza sa v pekne zariadenom 4-izbovom byte na prízemí
obytného domu (za obchodným
centrom LIDL). Je otvorený pravidelne v pondelok, stredu a piatok vždy od 9.00 do 12.00 hod.
(tel. číslo 056/9435611). Výhodou tohto centra je jeho umiestnenie v centre diania na Sídlisku
Východ, dobré dopravné spojenie ako aj menší počet členov,
čo umožňuje vytvoriť príjemné
takmer rodinné prostredie. Tu
sa starší ľudia dozvedia o akciách
a rôznych sociálnych službách,
ktoré pre nich mesto robí.
Počas 30-ročnej existencie
nášho denného centra bola jeho
činnosť bohatá a rôznorodá. Uskutočnilo sa množstvo zájazdov,
organizovaných posedení počas
roka pri rôznych príležitostiach,
návštevy divadiel a iných kultúrnych podujatí, výlety do prírody.
Okrem týchto aktivít mali seniori možnosť zapojiť sa do projektu
vzdelávania seniorov a športovej
činnosti účasťou na športových
olympiádach seniorov.
Hlavnou snahou vedenia DC
č. 4 je vytvárať svojím prístupom

Larionov
a jeho
mozaika
Od 7. augusta je v galérii
Mestského kultúrneho strediska
v Michalovciach
sprístupnená
expozícia Florentínskej mozaiky
V. Larionova. Širokej verejnosti, ktorá inklinuje k výtvarnému
umeniu, sa Larionov predstavuje
tretíkrát. Výstavná expozícia je
zostavená z obrazov menšieho
formátu. Autor má nezvyčajný
výtvarný prejav. Kombináciu materiálu, ktorý sa používa na stavbe
a farieb, teda nazývame už spomínanou Florentínskou mozaikou. Kúsky stavebného materiálu
sú detailne spájané do tvaru a celkov, z ktorých vznikne výtvarný
námet. On tvorí abstraktnú alebo
realistickú podobu jednotlivých
obrazov. Autor tak divákovi ponúkne odraz prírody a krajiny.
To, čo diváka zaujme, je ojedinelé
využitie techniky ako dôkaz toho,
že aj kmeň „dýcha“. Expozícia
bude verejnosti prístupná do 22.
augusta.
PaedDr. Ivana Mochorovská

príjemné a ľudsky teplé prostredie
pre starších a najmä osamelých
občanov, kde nájdu pokoj, dobrú
radu a snáď i veselú náladu. Miesto, kde sa môžu podeliť so svojimi
starosťami, ale i radosťami, poznať osudy iných seniorov, získať
nových priateľov, jedným slovom
príjemne prežiť jeseň svojho života.
Nie je problém milovať svojich blízkych, ale k nášmu veku už
patrí aj trpezlivosť v láske, ochota
vypočuť úplne cudzieho človeka,
priateľa, suseda, prejaviť mu účasť
často v jeho samote, smútku, podať mu pomocnú ruku, ak o ňu
žiada. Povedať milé slovo, ktoré
poteší. Len vtedy máme pocit, že
žijeme naplno a že náš život má
zmysel.
Preto neváhajte a príďte medzi nás. Radi vás privítame!
Ing. Helena Lóšková

Michalovčan informuje
vítame medzi nami našich najmenších...

Simona Matiová
Adam Modrák

do stavu manželského vstúpili...
Ing. Peter Kolesár
a Anna Brejdová
Peter Kandráč
a Anna Vargová
Ing. Michal Jacko
a Mgr. Zuzana Babinčáková
Ľubomír Bačo
a Kristína Borková

blahoželanie
Dňa 22. júla 2014 oslávil krásne životné
jubileum 70 rokov manžel, otec a dedko

EDUARD DZURJO

K narodeninám srdečne blahoželáme a prajeme
pevné zdravie, spokojnosť, veľa Božej milosti
a radosti v kruhu svojich najbližších.
manželka Marta, syn Radoslav
a dcéra Adriana s rodinami

Doslova umelecké
dielo uzrelo
svetlo sveta na
Štefánikovej ulici
pred obytným
domom B3. Toto
jednoducho
nepotrebuje
komentár.
Vyslovujeme
úprimnú pochvalu.


dva týždne v športe

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ponúka

Futbal
O pohár primátora mesta
Michalovské futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov
5. ročník, 16. 8., 9.00 hod., Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912
MFK Zemplín – Partizán Bardejov
16. 8., 19.30 hod., DOXXbet liga muži – 4. kolo
MFK Zemplín „B“ – TJ Veľké Revištia
10. 8., 19.30 hod., Región Východ III. liga muži – 3. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415
MFK Zemplín – Trnava jun.
14. 8., 17.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 – 2. kolo
MFK Zemplín – FC Nitra
9. 8., 15.00 hod. a 17.00 hod., Dôvera I. MD U 17, U 16 – 1. kolo
MFK Zemplín – FK Poprad
17. 8., 10.00 a 12.00 hod., Dôvera I. LSŽ U 15, U 14 – 2. kolo
MFK Zemplín – ŠK Odeva Lipany
10. 8., 9.00 a 10.30 hod., Dôvera I. LMŽ U 13, U 12 – 1. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401
TJ Sokol Močarany – FK Tibava Sobrance
10. 8., 16.30 hod., VI. liga mužov – 1. kolo, Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114
AFK Topoľany – TJ FK Družstevník Trhovište
16. 8., 14.00 hod., III. zemplínska liga dorast – 2. kolo
AFK Topoľany – TJ FK Družstevník Trhovište
17. 8., 16.00 hod., VII. liga západ muži – 2. kolo
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433
Michalovce cup 2014
Medzinárodný dorastenecký turnaj, 5.ročník, 19. – 22. 8.
Valencia CF – Dukla Praha
19. 8., 18.00 hod.
MFK Zemplín – FC Barcelona
19. 8., 20.00 hod.
Dukla Praha – Legia Varšava
20. 8., 18.00 hod.
Slávnostné otvorenie turnaja
20. 8., 19.40 hod.
Real Madrid – FC Barcelona
20. 8., 20.00 hod.
Legia Varšava – Valencia CF
21. 8., 18.00 hod.
MFK Zemplín – Real Madrid
21. 8., 20.00 hod.
Zápas o 5. miesto
22. 8., 16.00 hod.
Zápas o 3. miesto
22. 8., 18.00 hod.
Finále
22. 8., 20.00 hod.
Slávnostný záverečný ceremoniál
22. 8., 21.45 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401

Hádzaná
Memoriál Tomáša Jakubču 2014
21. ročník, 8. – 10. 8.
HK Iuventa – Astrachanočka Astrachaň
DVSC Debrecen – HCM Baia Mare
DVSC Debrecen – Astrachanočka Astrachaň
HK Iuventa – HCM Baia Mare
HK Iuventa – DVSC Debrecen
Astrachanočka Astrachaň – HCM Baia Mare
Záverečný ceremoniál
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.104/2008
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici obrancov mieru
v bytových domoch „A” a „C“ v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 15. 8. 2014.
Počet bytov: 1
Číslo
bytu Adresa Poschodie Bytový dom Počet izieb Podlahová plocha
----------------------------------------------------------------------------------------21 Ul. obrancov mieru 8 6. NP
„A“
2-izbový
55,55 m2
Cena nájmu (bez poplatku za služby spojené s užívaním bytu) 1,93 €.
Bližšie informácie nájdete na www.michalovce.sk alebo na odbore hospodárenia s majetkom mesta, budova Mestského úradu Nám. slobody 1
v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili...

spomienky

Dňa 31. júla uplynulo 15 rokov
od smrti manžela a otca

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

Ing. MIROSLAVA MAGURU

ponúka

s láskou spomínajú manželka a deti

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 152/2013
o podmienkach prideľovania nájomných bytov v objektoch škôl, resp.
objektoch pôvodne určených pre školy a školské zariadenia

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 15. 8. 2014.
Počet bytov: 1
Adresa
Poschodie
Počet izieb
Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------Školská 2

prízemie

3-izbový

81,03 m2

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 0,71 €/m2
Bližšie informácie nájdete na www.michalovce.sk alebo na odbore hospodárenia s majetkom mesta, budova Mestského úradu Nám. slobody 1
v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

MARTIN TOČENÝ

Myslíme na Teba stále, aj keď je to už 20 rokov,
čo si nás bez rozlúčky tragicky a náhle opustil.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
spomína celá rodina
Život Ti nedoprial dlhšie s nami byť,
no v našich srdciach zostávaš stále žiť.
Dňa 9. augusta uplynie 5 rokov
od smrti našej milovanej

Mesto Michalovce

ĽUBKY PALÁGYIOVEJ

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

rod. CHVOSTAĽOVEJ
s láskou spomína manžel, syn
a celá smútiaca rodina

ponúka
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 138/2011
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici okružnej
v polyfunkčnom dome Okružná v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je treba podať v termíne do 15. 8. 2014. Žiadosti
podané pred alebo po termíne nebudú brané do úvahy.

Čas nedokáže zahnať smútok,
chýbaš nám stále a všade.
Dňa 6. augusta uplynul rok, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec, dedko

Číslo bytu: Adresa
Poschodie
Počet izieb Podlahová plocha
-------------------------------------------------------------------------------------26
Ul. okružná 92B 5. poschodie
2-izbový
47,48 m2

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomína manželka a deti s rodinami

JOZEF HOSPODÁR

Výška nájmu (bez poplatkov za služby spojené s bývaním): 2,37 €/m2
Bližšie informácie nájdete na www.michalovce.sk alebo na odbore hospodárenia s majetkom mesta, budova Mestského úradu Nám. slobody 1
v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Dňa 4. augusta uplynul rok od smrti

PETRA LUDVIGA

Odišiel si bez rozlúčky,
zanechal si smútok a žiaľ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
s láskou spomína celá rodina

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
8. 8., 18.00 hod.
9. 8., 10.00 hod.
9. 8., 16.30 hod.
9. 8., 18.30 hod.
10.8., 10.00 hod.
10.8., 12.00 hod.
10.8., 14.00 hod.

Ľadový hokej
HK Dukla – KH Sanok(PL)
12. 8., 17.00 hod.
HK Dukla – HK Spišská Nová Ves
19. 8., 17.00 hod., prípravné zápasy, Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

ponúka

na predaj byt do osobného vlastníctva formou dražby v zmysle VZN MsZ
Michalovce č. 59/2001 o predaji bytov a príslušenstva bytu.

Primátor Mesta Michalovce

Dražba sa uskutoční dňa 27. augusta 2014 (streda) o 13.00 hod. v budove Mestského úradu v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 30, miestnosť
č. 214, 1. poschodie.
Predmet dražby: Byt č. 1 – pozostávajúci z dvoch obytných miestností,
na 1. poschodí s príslušenstvom v bytovom dome A-3 Narcisová ulica,
súpisné číslo 3593, orientačné číslo 7, na parcele KN 1699/12. K pozemku parcela KN 1699/12 je zriadené vecné bremeno.
Vyvolávacia cena: 25 100,00 €.
Bližšie informácie nájdete na www.michalovce.sk alebo na odbore hospodárenia s majetkom mesta, budova Mestského úradu Nám. slobody 1
v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

vyhlasuje

malý oznamovateľ

Plávanie
Plávanie Šíravou
4. ročník, 17. 8., 9. 00 hod., Info: František Džuppa, tel.: 0907 931 722

Basketbal
Letný michalovský streetball
6. ročník, 16. 8., 9.00 hod., Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Jachting
TOP 24
28. ročník, 8. 8., 8.00 hod., Info: Gabriel Max, tel: 0907 535 404

Mesto Michalovce

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 3-izbový byt v Michalovciach. Cena dohodou.
Tel.: 0907 970 595
n Ponúkam voľnú garáž do prenájmu. Tel.: 0915 641 010
n Predám dom v radovej štvrti na IBV v Michalovciach. Cena
dohodou. Tel.: 0940 703 040
n Slovenský zväz chovateľov Michalovce dá do prenájmu
nebytové priestory na prízemí s rozlohou 30,56 m2, ku ktorým
je vstup z ulice Námestie osloboditeľov. Tel.: 0907 972 649
n Dám do prenájmu garáž pri Zekone, Ulica okružná.
Tel.: 0949 716 152

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

Rôzne

ponúka

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 Originálna thajská masáž. Tel.: 056 6281000

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.70/2003 o nájme
bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 15. 8. 2014.
Počet bytov: 1
Číslo bytu Adresa
Poschodie
Bytový dom Počet izieb
-------------------------------------------------------------------------------

27 Ul. obrancov mieru 4 1. poschodie (malometrážny)
1,5
Bližšie informácie nájdete na www.michalovce.sk alebo na odbore hospodárenia s majetkom mesta, budova Mestského úradu Nám. slobody 1
v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Eva Baňasová (76)
Angela Plutková (76)
Ján Buc (74)
Tibor Tomko (70)
Jana Koščová (56)
Michal Fedor (83)

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

štatutárny zástupca zriaďovateľa
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Leningradská 1
Požadované kvalifikačné predpoklady:
minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru
podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti v výberovým
konaním:
– bezúhonnosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.,
– zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
– ovládanie štátneho jazyka podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,
– absolvovanie výberového konania písomnou formou a pohovorom.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá
do výberového konania:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– doklady o vzdelaní (overené kópie),
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov
(nie starší ako 3 mesiace),
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon
pedagogickej činnosti v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.
(nie staršie ako 3 mesiace).
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť
do: 18. augusta 2014 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota, žiadosť musí
byť doručená) na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad, Odbor školstva,
kultúry a športu, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce v zalepenej
obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej: „Výberové konanie
učiteľka MŠ – neotvárať“.
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným
primátorom mesta. Interný poriadok je zverejnený na webovej stránke
Mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu
Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov
na účely výberového konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov výberového konania a zároveň súhlasí, aby po skončení výberového konania
boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku
Mestského úradu v Michalovciach (zverejnené 4. 8. 2014).
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