
N ochutnali ste bryndzové halušky? Príďte na holúbky. Mesto Michalovce pripravuje 
5. a 6. septembra podujatie Michalovce s Michalmi, Michalom a Michalelám, ktorého 
súčasťou bude nie len pokus o prekonanie rekordu, ale aj súťaž vo varení nášho 

tradičného jedla – holúbkov.

V Michalovciach spojil Rok sedmičiek SĽUK a halušky

po HalUšKácH 

ponúKneMe HolúbKy

V Roku sedmičiek, teda v roku kedy 
si Michalovce pripomínajú hneď nie-
koľko  významných  výročí  spojených 
práve  s číslom  sedem,  sa  uskutočnilo 
v  našom  meste  počas  Zemplínskeho 
jarmoku ešte jedno „sedmičkové“ po-
dujatie.  V sobotu  16.  augusta  bol  na 
Námestí osloboditeľov 17. ročník me-
dzinárodných majstrovstiev Slovenska 
vo varení a jedení bryndzových halu-
šiek. Za dejisko tohto ročníka si mesto 
Michalovce vybrali organizátori – hu-
manitná  spoločnosť  Humanita  za  ži-
vot Spišské Vlachy, práve pre paralelu 
sedmičiek. 

Návštevníci  si  teda  mohli  pozrieť 
zápolenie pätnástich družstiev, nielen 
zo Slovenska, ale dve boli aj zo Srbska 
a  dve  z Rumunska,  ktoré  sa  usilovali 
navariť a zjesť bryndzové halušky v čo 
najkratšom čase. Porota zložená z od-
borníkov,  renomovaných  šéfkuchá-
rov, posudzovala nie len čas, za ktorý 
to  prihlásené  družstvá  zvládli,  ale  aj 
kvalitu pripravovaného jedla, hygienu 
a dokonca aj to, či sa niekto pri príp-
rave  jedla  nezranil!  Víťazom  sa  stalo 
družstvo z Poltára Súčasťou podujatia 

bola  aj  tombola,  z ktorej  výťažok  ve-
novali organizátori detičkám so zdra-
votným postihnutím z Materskej ško-
ly na Vajanského ulici.

Po  ukončení  jednej  „lahôdky“, 
ktorá  naplnila  žalúdky,  prišla  na  rad 
ďalšia pre potešenie ducha. Vo večer-
ných hodinách vystúpil vo veľkej sále 
mestského kultúrneho strediska SĽUK 
so svojím  hudobno-tanečným  prog-
ramom  Krížom  –  krážom.  V tomto 
galaprograme predstavil ľudové piesne 
a tance  z viacerých  regiónov  Sloven-
ska. 

Naše  mesto  bolo  počas  troch  dní 
mestom  hudby,  spevu,  tanca,  folk-
lóru  a remesiel.  Zemplínsky  jarmok 
a Zemplínske slávnosti ponúkli boha-
tý program, v ktorom si mohol každý 
nájsť niečo pre seba. Okrem tradičnej 
Uličky  umeleckých  remesiel  mohli 
diváci  navštíviť  vystúpenie  orchestra 
Zlaté husle so sólistami z Umeleckého 
súboru  Lúčnica,  motorkárov,  drob-
nochovateľov,  množstvo  predajných 
aj občerstvovacích  stánkov a v nepo-
slednom  rade  zápolenie  v streetballe 
aj vo futbale hráčov nad 50 rokov.

Ak  ste  si  napriek  tomu  nevybrali, 
alebo ste nemohli navštíviť Zemplín-
sky  jarmok  či  Zemplínske  slávnos-
ti,  ponúkame  vám  ďalšiu  príležitosť 
na  zábavu.  V piatok  a sobotu  5.  a 6. 
septembra Michalovce opäť zažijú at-
mosféru Terry Incognity prostredníc-
tvom podujatia Michalovce s Michal-
mi, Michalom a Michaelám. V piatok 
podvečer  sa  v MsKs  v  slávnostnom 
programe  predstaví  speváčka  Micha-
ela a nezabudnuteľný virtuóz v hre na 
akordeón Michal Červienka, predsta-
víme  našich  športovcov  –  nositeľov 
tohto mena a privítame aj najstaršieho 
Michala. V sobotu sa pokúsime preko-
nať  minuloročný  rekord  v počte  Mi-
chalov a Michael na jednom určenom 
mieste. Chýbať nebude ani Holúbková 
paráda – súťaž vo varení nášho tradič-
ného jedla – holúbkov a ich ochutnáv-
ka.  V sobotu  popoludní  dvojdňový 
program vyvrcholí zábavným poduja-
tím  s pestrou  ponukou  hudby,  spevu 
a veselého  zápolenia  v hre  na  netra-
dičné hudobné nástroje.

Príďte, určite neoľutujete.
Iveta Palečková
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770. výročie prvej 
písomnej zmienky 
o meste očami študentov

Starým 
lavičkám 
odzvonilo

V rámci  nej  mali  všetci  zamestnanci 
možnosť navrhnúť zlepšenia, ako by bolo 
možné  skrášliť  a zútulniť  priestory  ne-
mocníc.  Práve  lavičky  patria  k  najkriti-
zovanejším v slovenských nemocniciach. 
Často  sú  zničené  a pôsobia  odpudivo. 
Ich  počet  je  navyše  nedostatočný  a pa-
cienti  pri  čakaní  nemajú  zabezpečené 
dostatočné pohodlie. Generálna výmena 
všetkých lavičiek prinesie nový štandard 
v  čakárňach  nemocníc.  Nové  lavičky 
sa vyznačujú  dobrou  ergonómiou  seda-
diel,  odolnosťou  a jednoduchou  hygie-
nickou údržbou.

Po  nemocniciach  v Trebišove, Rož-
ňave, Spišskej Novej Vsi a v Humennom 
dostala  v uplynulých  dňoch  dodávku 
nových  lavičiek  aj  nemocnica  v  Mi-
chalovciach.  Pacienti  majú  k dispozícii 
86  lavičiek  s  258  miestami  na  sedenie. 
Umiestnené  sú  v spoločných  priesto-
roch  nemocničných  oddelení  a ambu-
lancií v tzv. chirurgickom pavilóne našej 
nemocnice.

ts

Regionálne nemocnice 
Svet zdravia spoločne 

so zdravotnou poisťovňou 
Dôvera pokračujú 

v generálnej výmene 
lavičiek vo všetkých 

12 nemocniciach siete. 
Projekt vznikol na 

základe iniciatívy Pekná 
nemocnica.

Mesto Michalovce opätovne pripravuje 
v tomto roku podujatie Michalovce s Mi-
chalmi,  Michalom  a Michaelám,  ktoré  je 
pokračovaním  projektu  Terra  Incognita. 
Preto  Vás  pozývame  6.  septembra  2014 
v čase od 13.30 do 14.00 hod. na Námes-
tie osloboditeľov, kde bude prebiehať po-
kus o zápis do Slovenskej knihy rekordov 
o čo najväčší počet Michalov a Michael na 
určenom  mieste.  Každého  nositeľa  tohto 
mena,  radi privítame na  tomto podujatí. 
Každý z registrovaných účastníkov poku-
su  bude  odmenený  tričkom  a  certifiká-
tom. Registrácia Michalov a Michael bude 
prebiehať 6. 9. 2014 v čase od 10.00 hod. 
do  13.30  hod.  na  Námestí  osloboditeľov. 
Neváhajte a podporte náš projekt!

Výzva pre
Michaely, 
Michaly, 
Michalov, 
Michaelov

Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach si 
pripomenuli 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste 
vypracovaním projektov s tematikou historického vývoja 
Michaloviec. Študenti vytvorili pracovné skupiny, ktorých úlohou 
bolo čo najvernejším a najoriginálnejším spôsobom priblížiť 
históriu mesta sebe, svojim spolužiakom, pedagógom, ale aj 
verejnosti, keďže najkvalitnejšie projekty boli prezentované 
aj v priestoroch školy. Zároveň boli víťazné projekty poskytnuté 
aj mestu a sú vystavené v priestoroch vstupného vestibulu 
Mestského úradu na Námestí osloboditeľov.

             Mgr. Marcel Makovič, Mgr. Jana Žeňuchová

aktua l i ty

Kultúrne leto 
2014

22. augusta o 18.00 hod.
Tribúna pri MsÚ

Vystúpenia hudobných 
skupín – víťazov súťaže 

Zemplín Pop 2014 

TaZS mesta Michalovce 
oznamujú verejnosti, že 

od 25. augusta 
do 29. septembra bude

 
kúpalisko a sauna 

zatVorené

z dôvodu sanitárnych 
a údržbárskych prác.

Jednota dôchodcov 
MsO Michalovce

vás pozýva na výstavu

PloDY JeSene 

26. augusta o 9.30 hod.
MMB (Denné centrum 

seniorov) na Ulici 
obrancov mieru

ObÚ Michalovce, Mesto 
Michalovce a SZPB 

vás pozývajú na
 

PietnY aKt 
KlaDenia VencoV
pri príležitosti 70. výročia SNP 

27. augusta o 10.00 hod.
Pamätník na Bielej hore
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Pri okrúhlejších výročiach udalostí sa im zvykne venovať zvýšená 
pozornosť. Preto skúsim pohľadom dnešného človeka pozrieť sa na uve-
dený prvok našej histórie. 

Slovenské národné povstanie je práve tým, ktoré významne ovplyvnilo 
povojnový obraz o Slovensku a Československu. Jeho vznik a rozsah nás za-
radil medzi národy a krajiny, ktoré sa postavili proti fašizmu. Z tých, ktorí 
sa ho aktívne zúčastnili a prežili ho, je dnes len veľmi málo žijúcich. Všetci 
sú už vo veku, ktorý určitým spôsobom obmedzuje fyzické aj psychické fun-
kcie jednotlivca. Aj keď ich spomínanie na uvedené udalosti je autentické, 
nemôže mladej generácii dostatočne plasticky priblížiť atmosféru, v akej 
žili a museli sa rozhodovať. Pre históriu teda ostáva táto skutočnosť trvalo 
zapísaná. Budú sa ju učiť aj pravnuci priamych a aktívnych účastníkov 
uvedených udalostí. Ani povstanie a udalosti pred ním neboli obrazom 
jednoliateho postoja celého národa. I tu sa každý jednotlivec dopracoval 
na účastníka aktívneho odporu svojou cestou. Doba bola zvláštna. Nikto 
nemohol nikomu veriť. Často za partizánov sa vydávajúci jednotlivci boli 
nasadenými provokatérmi. O život mohol prísť človek pri najmenšom po-
dozrení zo zakrývania niečoho. Bol nedostatok jedla a strádanie bolo na 
každom kroku. Všetkého bol nedostatok. Pohyb v teréne bol obmedzený. 
Deportácie civilného obyvateľstva boli na dennom poriadku. Vysoko ris-
kantné bolo aj počúvať správy z frontu na rozhlasových staniciach.

Mašinéria propagandy neustále masírovala vedomie občanov o voj-
nových úspechoch. Pritom každý žil dennodenne v strachu o holý život. 
Nie každý v takejto situácii rozmýšľal o aktívnom pridaní sa k povsta-
niu so zbraňou v ruke. Obava a strach boli druhou stranou v takejto 
bezperspektívnej situácii. Aj partizánske hnutie sa zameriavalo skôr 
na záškodnícke a diverzné akcie, ako na aktívne bojové prejavy. Pre-
to tu musela existovať ešte aj ďalšia sila, ktorá pracovala s myšlienkou 
povstania. Jeho organizáciou, materiálnym zabezpečením, ľudskými 
zdrojmi, stratégiou i organizáciou života na uvedenom území. Boli 
to predstavitelia exilových politických síl, ktorí pracovali s uvedenými 
úmyslami na príprave SNP.

Využili neisté podmienky života civilného obyvateľstva, prechod čas-
ti armády na stranu povstalcov a silu doterajších partizánskych jedno-
tiek na aktívny prejav odporu proti domácim predstaviteľom fašizmu 
v snahe urýchliť oslobodenie Slovenska. Preto sa Slovenské národne 
povstanie stalo jedným z najvýznamnejších medzníkov v novodobých 
dejinách Slovenska. Preto si ho potrebujeme neustále pripomínať. Preto, 
lebo bolo aj prejavom určitej spoločenskej vyspelosti tých, ktorí neváhali 
napriek všetkému pridať sa k povstaniu. Preto, lebo v ňom sa prejavili 
naši otcovia a dedovia.

Preto, lebo chceli skoncovať s fašizmom na Slovensku. Preto, lebo 
nechceli len čakať na oslobodenie od iných, ale aj sami ukázali veľkú 
túžbu po slobode. Vzdajme teda hold všetkým, ktorí položili svoje živo-
ty, a úctu tým, ktorí sa dožili dnešných čias. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

SedemdeSiate 
výročie SNP

n	V utorok 12. augusta sa v malej zasadačke Mestského kultúrneho 
strediska Michalovce uskutočnilo 23. mimoriadne zasadnutie Mestské-
ho zastupiteľstva Michalovce. Dôvodom bolo prerokovanie a schvále-
nie jedného bodu – zabezpečenie spolufinancovania k žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok v rámci ROP prioritnej osi 1 infraštruktúra 
vzdelávania na realizáciu projektu Rekonštrukcia a prístavba Základ-
nej školy, Moskovská. Súčasťou predkladanej žiadosti je aj uznesenie 
MsZ. Poslanci predloženie žiadosti, zabezpečenie realizácie projektu aj 
spolufinancovanie vo výške viac ako 74 tis. eur schválili.

n	V 33. týždni sa na pôde Mestského úradu v Michalovciach us-
kutočnilo spoločné rokovanie firiem Arriva Michalovce, a.s. a DZS-
M.K.Trans, s.r.o. so zástupcami Úradu KSK a Mestského úradu Micha-
lovce. Témou rokovania boli podnety občanov k premiestneniu auto-
busového nástupišťa z Kostolného námestia na Staničnú ulicu. Situáciu 
v doprave po tejto zmene všetci zainteresovaní podrobne monitorujú. 
V utorok boli na spoločnom rokovaní s prepravcami prijaté viaceré 
rozhodnutia o úprave niektorých liniek aj zastávok. Jedným z nich je aj 
doplnenie krytých častí na zastávke oproti OC Zemplín, kde dochádza 
k zvýšenej kumulácii cestujúcich. Tieto prístrešky zabezpečí Mesto 
Michalovce prostredníctvom technických a záhradníckych služieb.

Krátke správy samosprávy

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Michalovce v stredoveku (1�44 – 15�6)

Hostia: Doc. PhDr. M. Bodnárová, CSc. a Mgr. A. Mišíková, PhD. (repríza)
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
Michalovce Cup �014: MFK Zemplín – Real Madrid 

od pondelka 25. 8. 2014 denne o 14.00 hod.

SLEDUJTE NÁS AJ NA

www.tvmistral.sk, www.michalovce.sk, na faceboku, YouTube a v DVB-T

Občianske združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Mi-
chalovciach združuje rodiny s postihnutým členom a svojimi aktivitami 
sa snaží prispieť k znižovaniu sociálnej vylúčenosti a riešeniu problémov 
postihnutých osôb a ich rodín. V rámci Koncepcie činnosti na rok 2014 
výkonný výbor ZPMP v Michalovciach svojim členom ponúkol sociálno-
rekondičný pobyt v Bardejovských Kúpeľoch a návštevu termálneho kú-
paliska vo Vrbove. Sociálno-rekondičného pobytu sa zúčastnilo 17 rodín, 
celkom 37 osôb. Termálne kúpalisko navštívilo spolu 65 členov.

Bars mi še cešil, kec mi vidzel u Mihaľovčanoj, co šicko še richtuje na 
jurmarok. U piatok, kec jurmarok spuščili, mi už bul na jardze. Chcel mi 
uvidzec, jaki remešelňici še toho roku prichodza predvejs zo svojim kum-
štom. Bars še mi ľubil kovaľ, co i vihňu pririchtoval, žebi ľudze vidzeli, 
jak zna sebe zrichtovac šicko zos žeľeza. I motorku zo žeľeza tam mal, 
co vikumštoval u svojej vihňi. Pri tim mi zabačil daco, co mi doteraz na 
jurmarku ňevidzel. Pri fontanoj buľi dajaki mladi ľudze, co maľi napisa-
no pri staňe že “Svet zdravia”. Ta toto mi ňemuch ňepopatrec. Šumňe mi 
jich pozdravkal i opital še, či tam zdravičko predavaju. Jedňi še zašmjaľi 
a druhe me na stolčok usadziľi. I načala še bešeda. Začaľi še pitac, či mi 
ňit chori. Či ňeberu dajake ľiki. Reku, šak ja do dochtora ňechodzu. To 
ľem moja stara zos klubami i s tlakom furt gu dochtoroj chodzi.

Ja chvalabohu doteraz ňe. I či sebe dam pomerjac tlak i cuker u krevi. 
„A to čom?“ „Bači, tu ziscujeme u šickich, co chceju, či jim daco ňechibi“. 
„Ta mňe ľem eura na jurmark.“ „Ňe u kešeňi, ľem či maju dajaku choro-
tu a aňi o ňej ňeznaju.“ Ta mi sebe ochabil pomerjac tlak. „No mace ho 
višši, jak bi mal buc.“

Vžaľi mi i krev z paľca. Naščesce cuker mi mal dobri. Hutorim jim 
i co teraz. Poradziľi mi, žebi mi mal chodzic gu svojomu dochtoroj na 
preventivne prehľedaňa. No na jurmark mi išol i gu dochtoroj po jur-
marku budzem mušec is. Ozdaľ budze taki prefajni gu mňe, jak buľi 
toti na jurmarku. 

Vaš Mižo z varoša

pobačeňe Miža z varoša

Vyhodnotenie volebného obdobia – I. časť

ZvyšovaNie hoSPodár-
Skeho roZvoja
n	Na  základe  podnetov  kon-

krétnych  podnikateľských 
subjektov  boli  realizované  v 
období rokov 2011 až 2014 tri 
aktualizácie Územného plánu 
mesta Michalovce. 

n	Súčasťou  web  portálu  mesta 
v časti  Firmy  a podnikate-
lia  sú  podrobné  informácie 
o možnostiach  investovania 
na  území  mesta,  informačné 
materiály  sú  prístupné  pre 
budúcich investorov v sloven-
skom a anglickom jazyku. 

n	Podnikateľské  subjekty 
v meste majú možnosť rozví-
jať svoje podnikateľské aktivi-
ty aj využitím majetku Mesta, 
ktorý  Mesto  bezprostredne 
nevyužíva  pre  svoju  činnosť, 
formou jeho prenájmu. 

n	V roku  2013  bola  vypraco-
vaná  Marketingová  stratégia 
mesta,  jej  hlavným  cieľom  je 
zvýšenie  konkurencieschop-
nosti a imidžu mesta. 

n	Mesto  pomáha  podnikateľ-
ským  subjektom  rozvíjať  ich 
investície aj tým, že im umož-
ňuje  umiestňovať  inžinierske 
siete na pozemkoch mesta. 

n	Podnikateľské  subjekty,  ktoré 
na svoje podnikateľské aktivity 
využívajú na základe prenájmu 
majetok Mesta, majú nárok na 
zníženie  výšky  nájomného  až 

o 50  %  pri  splnení  určitých 
podmienok: zveľadenie majet-
ku formou technického zhod-
notenia, resp. opravy väčšieho 
rozsahu.

n	Mesto  osobitným  spôsobom 
pristupuje k podpore bývania 
vo svojich nájomných bytoch 
u osôb,  ktorých  ubytovanie 
súvisí  s vytváraním  pracov-
ných miest v meste a obstara-
nie  bytov  súvisí  s realizáciou 
významnej investície. 

n	Medzi  benefity  prezentované 
a prístupné  na  stránke  mes-
ta  patrí  bezplatná  registrácia 
v katalógu firiem na www.mi-
chalovce.sk a bezplatná regis-
trácia  ubytovacích  a reštau-
račných  zariadení  na  území 
dolného Zemplína na stránke 
www.dolnyzemplin.sk . 

n	Svoje  nevyužívané  priesto-
ry,  pozemky  a  stavby  Mesto 
permanentne  ponúka  záu-
jemcom  o  nájom.  Z celkové-
ho  počtu  175  Mestom  pre-
najímaných  priestorov  je  na 
podnikateľský  účel,  vrátane 
služieb, prenajatých 131. 

n	Vybrané priestory vhodné na 
podnikateľské účely, prípadne 
na  nové  investičné  zámery 
Mesto ponúklo aj do databá-
zy  agentúry  SARIO  ako  tzv. 
hnedé priemyselné parky. 

n	Mesto  podporuje  aj  projekty 
využitia nevyužívaných pries-

  9. 8.   účasť na podujatí Deň Topoľančanov
  11. 8.   stretnutie s autormi publikácie Rod Sztáray 
    v Michalovciach
  12. 8.   rokovanie mestskej rady
  12. 8.   mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
  14. 8.   rokovanie k podujatiu Michalovce Michalom
  14. 8.   rokovanie so zástupcami spoločnosti Arriva
  14. 8.   rokovanie regionálnej Rady ZMOS
  14. 8.   účasť na prezentácii inštalácie nového typu  
    lavičiek v nemocnici
 15. – 17. 8.   účasť na podujatiach Zemplínskeho jarmoku  
    a Zemplínskych slávností
  18. 8.   rokovanie predstavenstva VVS, a.s. v Košiciach
  19. 8.   otvorenie mládežníckeho futbalového turnaja 
    Michalovce CUP 2014
  21.8.   zasadnutie mzdovej komisie 
  21. 8.   prijatie účastníkov futbalového turnaja  
    Michalovce CUP 2014
  21. 8.   zasadnutie predsedov komisií Zastupiteľstva KSK
  22. 8.   porada primátora
  22. 8.   účasť na oslavách 10. výročia pôsobenia firmy  
    HIMER LMB
  22. 8.   účasť na vyhodnotení mládežníckeho futbalového 
    turnaja Michalovce CUP 2014

aktivity primátora

Naš jurmarok

Program rozvoja mesta na roky 2011 – 2014 bol 
schválený na jednom z prvých pracovných rokovaní 
mestského zastupiteľstva ako hlavný programový 
dokument Mestského zastupiteľstva a vedenia mesta 
na volebné obdobie 2011 – 2014. Vzhľadom na blížiace 
sa komunálne voľby vám prinášame vyhodnotenie 
programu rozvoja mesta podľa jednotlivých kapitol 
v skrátenej verzii. Plné znenie vyhodnotenia si môžete 
pozrieť na našej web stránke.

torov  na  verejnoprospešné 
účely, na tento účel  je prena-
jatých 44 priestorov.

n	Na  podnikateľské  účely  bolo 
v roku  2011  odpredaných 
7  pozemkov, v roku  2012  6 
pozemkov,  v roku  2013  14 
pozemkov  pre  zriadenie  no-
vých,  resp.  rozšírenie pôvod-
ných podnikateľských aktivít. 
V roku 2014 sa na tento účel 
predáva 8 pozemkov.

n	Zároveň boli predmetom pre-
daja  aj  Mestom  nevyužívané 
alebo neefektívne stavby. V ro-
ku  2012  boli  podnikateľským 
subjektom odpredané 3 (diel-
ňa  na  Ul. Masarykovej,  stará 
budova  Mestskej  polície  na 
Ul. duklianskej a autoumyvár-
ka na Ul. okružnej), roku 2013 
objekt Pavilónu služieb a v ro-
ku  2014  pomocné  objekty  na 
Ulici obchodnej a vo dvore na 
Námestí osloboditeľov.

n	Mesto na základe požiadaviek 
organizátorov  spolupracuje 
pri  príprave  rôznych  kultúr-
nych  a spoločenských  podu-
jatí  organizovaných  súkrom-
nými  podnikateľmi.  Jedná  sa 
prevažne o koncerty a inú hu-
dobnú  a filmovú  produkciu 
v centrálnej pešej zóne počas 
letných mesiacov.

n	Výraznou  mierou  sa  podni-
kateľské  subjekty  zapájajú  aj 
do  rozvoja  v  oblasti  vysoké-
ho  školstva  v meste.  Nadácia 
profesora Čolláka, ktorá v ro-
ku 2014 oslavuje svoje 20. vý-
ročie, finančne a organizačne 
zabezpečuje  prevádzku  mi-
chalovského  pedagogického 
pracoviska  Podnikovohospo-
dárskej  fakulty  Ekonomickej 
univerzity v Bratislave so síd-
lom v Košiciach.

n	Do  kultúrneho  diania  mesta 
bola výrazne zapojená spoloč-

nosť NIKA PRESS, s.r.o., ktorá 
na základe zmluvného vzťahu 
má  mimo  podujatí  organizo-
vaných  Mestom  organizovať 
doplnkové  kultúrne,  spolo-
čenské a športové podujatia.

n	Mesto  Michalovce  už  v ro-
ku  2011  a následne  aj  v roku 
2012  zapojilo  menšie  pod-
nikateľské  subjekty  do  akcií 
Mesta  ako  napr.  Kultúrne 
leto,  Zemplínsky  jarmok 
a Vianočné trhy. V roku 2013 
Mesto  rozšírilo  tieto  akcie  aj 
o Reprezentačný ples mesta.

n	Mesto  v rámci  aktívnej  spo-
lupráce  s Úradom  práce  so-
ciálnych  vecí  a rodiny  vytvá-
ra  podmienky  pre  získanie, 
rozvoj a udržanie pracovných 
návykov pre absolventov škôl 
a dlhodobo nezamestnaných.

n	Mesto  vytvorilo  predpoklad 
pre  účasť  na  absolventskej 
praxi  v roku  2011  pre  18  ab-
solventov,  v roku  2012  pre  5 
absolventov,  v rokoch  2013 
a 2014  zhodne  pre  7  absol-
ventov. Dobrovoľnícku službu 
vykonávali dvaja nezamestna-
ní v roku 2013 aj v roku 2014. 
V projekte  na  zamestnáva-
nie  v rámci  aktivačných  prác 
a menších  obecných  služieb 
sme v roku 2011 poskytli prá-
cu  120  uchádzačom,  v roku 
2012 a 2013 110 uchádzačom 
a v roku  2014  140  uchádza-
čom  o zamestnanie.  Títo  vy-
konávali  práce  pri  ručnom 
čistení  mesta,  separovanom 
zbere,  upratovaní  školských, 
predškolských  a športových 
zariadení  a pri  údržbe  verej-
nej zelene. Od 1.7.2014 Mesto 
Michalovce  vytvorilo  pod-
mienky  pre  zamestnávanie 
cca  300  poberateľov  dávok 
v hmotnej núdzi. 

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Od Urbana do Michala VI.
Pavol  Horov  súbežne  s  vlast-

nou básnickou tvorbou sa venoval 
aj prekladom, a to predovšetkým z 
literatúry poľskej, bulharskej, rus-
kej,  tureckej,  slovinskej  a srbskej. 
Rozsahom  preložených  básní  sa 
približuje vlastnej tvorbe. Vydal 9 
samostatných kníh prekladov a na 
ďalších  troch  spolupracoval.  Pre-
klady sú organickou zložkou jeho 
literárnej  činnosti,  ktoré  s  vlast-
nou tvorbou tvoria vzácny celok.

Veľa sa venoval tureckému bás-
nikovi Nazimovi Hikmetovi, kto-
rého tvorbu prostredníctvom ruš-
tiny priblížil slovenskej čitateľskej 
verejnosti  troma  samostatnými 
vydaniami: Bojujúce srdce (1951), 
Slama  vlasov,  očú  síňava  (1962) 
a Viac  ako  vlastný  hlas  (1963). 
Prebásnil aj klasika perzskej poé-
zie Omara Chajjáma. Výber z jeho 
tvorby vyšiel r. 1976 pod názvom 
Láska,  hlina,  spev  a  čaša  vína.  Z 
ruštiny  preložil  divadelnú  hru 

S. Michalkova  Veselý  sen  (1953). 
Má účasť na preklade knihy S. Je-
senina Belasá Rus (1967) a na an-
tológií Hviezda ľudská (1957).

Rozsiahly  výber  bulhar-
skej  poézie  Náhodné  stretnutia 
(1958)  predstavuje  dve  desiatky 
klasikov  poézie.  Je  vlastne  pr-
vou  antológiou  bulharskej  po-
ézie  u  nás.  Zvlášť  vyšli  preklady 
N.  J.  Vapcarova  Piesne  o  člove-
ku  (1962)  a  E.  Bagriany  Horia-
ci  strom  (1966).  Vari  najväčší 
záujem  Horov  prejavil  o  poľskú 
poéziu.  Predstavujú  ho  prekla-
dy  z  tvorby  26  poľských  básni-
kov, ktorú približoval slovenskej 
verejnosti  na  stránkach  tlače 
a v piatich  knižných  výberoch. 
Okrem spomínanej antológie sú 
to Vysoké stromy (1959), Mĺkve 
monológy  (1964),  Keď  hynú 
lesy(1971)  a  posmrtne  vydaný 
výber Belasá rieka (1978).

man

Storočnica Pavla Horova
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dva týždne v kultúre

VítaMe MeDZI NaMI NaŠIch NajMeNŠích...

Letícia Ďurinová
Tomáš Caban

Janka Gajdošová
Sára Balážová
Martin Paľo

Sofia Janková

Michalovčan informuje

DO StaVU MaNŽelSKéhO VStúPIlI...

Marek Murka 
a Zuzana Stričková
PhDr. Richard Pirč 

a Mgr. Renáta Dűtmentová
Radovan Žáčik 

a Mgr. Daniela Demčáková
Jaroslav Pálfy 

a Mgr. Jana Kicová
Ing. Martin Bercík 

a Ing. Zuzana Ondová
Marián Vereš 

a Lenka Ivanová
Ivan Morozov 

a Alisa Andrieieva
Ing. Ľubomír Palovčík 

a Jana Paňková

tešíme sa na vás
Denné centrum Stráňany 
č. 2 je situované 
v krásnej mestskej časti 
Stráňany (pri obvodnom 
zdravotnom stredisku). 

Naše  denné  centrum  patrí 
k najstarším a pomaly si pripome-
nie 30-ročné jubileum, ktoré určite 
všetci oslávime. V dennom centre 
sa  v priebehu  dvoch  rokov  zreali-
zovala  kompletná  rekonštrukcia 
a modernizácia  všetkých  pries-
torov,  t.j.  spoločenská  miestnosť, 
sociálne  zariadenie,  kuchynka 
a kancelária vedúceho. Vytvorila sa 
veľmi príjemná rodinná atmosféra, 
čoho výsledkom je zvýšený záujem 
a účasť počas otvorených dní, a to: 
v  pondelok  9.00  –  13.00  hod.,  v 
stredu 10.00 – 13.00 hod. a v piatok 
10.00 – 13.00 hod. Samozrejme ak 
sa  jedná  o spoločenské  aktivity,  je 
denné centrum otvorené aj mimo 
otváracích dní, t.j. v utorok, štvrtok 
so  súhlasom  Mesta.  Aby  sme  sa 
predstavili, z našich aktivít uvádza-
me: Spevácky zbor Stráňanka oslá-
vila už 25. výročie od svojho zalo-
ženia, má za sebou veľa vystúpení 
a ocenení  a sme  veľmi  radi,  že  sa 
jej aj naďalej darí. Máme družobnú 

spoluprácu s folklórnou speváckou 
skupinou  Pavlovčaňe,  s ktorou  sa 
pravidelne  stretávame,  vymieňa-
me si skúsenosti, pesničky a spolu 
si  posedíme  na  guľášovej  party. 
Naše priestory využívame k spolo-
čenským hrám a k súťažiam medzi 
sebou, kde je veľa zábavy a hlavne 
sa  lepšie  spoznávame.  Pamätáme 
aj  na  našich  chorých  členov  pra-
videlnými  návštevami,  ktorými 
im  dodávame  potrebnú  silu  pri 
zvládaní  zdravotných  problémov. 
Pravidelne  sa  zúčastňujeme  všet-
kých  športových  podujatí,  olym-
piády, kultúrnych a spoločenských 
podujatí.  Venujeme  sa  aj  našim 
vnúčatám počas  letných prázdnin 
organizovaním  rôznych  podujatí 
ako  najkrajšia  kresba,  maľovanie 
na  asfalt  a pod.  Zapojili  sme  sa 
do projektu – Zvýšenie kvality ži-
vota  seniorov v meste Michalovce 
vzdelávacími  aktivitami.  Máme 
tri  počítače,  kopírku  a internet. 
Zájazdy,  výlety  organizuje  naše 
denné  centrum  pravidelne  každý 
rok.  Chodíme  do  Sarospataku, 
Kisvardy,  Zemplínských  Hámrov 
a iných destinácií. Spolupracujeme 
aj s inými DC a klubmi pri organi-
zovaní zájazdov.

Ing. Gustáv Jozef Párnický, MBA

blahoželanie
Nech Ťa láska stále hreje, 
nech Ti smutno nikdy nie je, 
nech Ti zdravie dobre slúži 
a máš všetko, po čom túžiš.
Všetko najlepšie k 80. narodeninám 
KVetoSlaVe FurDoVeJ 
prajú synovia Marián a Miloš s rodinami.

Deň topoľančanov 
Mesiac august spestrilo 
v mestskej časti 
topoľany, kulturno 
spoločenské podujatie 
Deň topoľančanov. 

Hlavným  organizátorom  bolo 
OZ  ZEMP-KULTURA.  S pod-
porou  Mesta  Michalovce  oslovili 
organizátori  podujatia  mnohé  fir-
my a ľudí, ktorí im finančne, ale aj 
iným spôsobom pomohli a prispeli 
na túto veľkú udalosť. 

Každý človek o niečom sníva. 
Našim snom – snom organizáto-
rov tohto podujatia bolo: „...spo-
jiť to, čo niekedy spojené už bolo, 
a to – nás TOPOĽANČANOV“. 

Deň  Topoľančanov  sa  usku-
točnil v sobotu 9. augusta. Začal 

sa  Svätou  liturgiou  v chráme  sv. 
Michala,  ktorej  koncelebrantom 
bol významný Michalovčan a ro-
dák z Topoľan, páter dominikán, 
Prof. Konštanc Miroslav Adam. 

Bohatý kultúrno spoločenský 
program sa potom odohrával na 
futbalovom ihrisku. 

Aby sa nezostalo len pri kultú-
re, na rad prišla športová udalosť 
roka,  a to  futbalový  zápas  medzi 
Papučarmi  (ženáči)  a Zajacmi 
(slobodní) o „Zlatú opálku 2014.“

Pre deti bol pripravený nafukova-
cí hrad na skákanie, trampolíny, ma-
ľovanie na tvár, jazda na koníkoch. 

Každý si mohol pozrieť histo-
rickú  fotogalériu  Topoľan.  Ako 
pri  každom  výbornom  podujatí 
nechýbal  priestor  na  občerstve-
nie, guľáš a grilovanie klobások.Bezplatné kurzy

pre seniorov
Projekt vzdelávania 
s názvom Zvýšenie kvality 
života seniorov v meste 
Michalovce vzdelávacími 
aktivitami organizuje 
mesto Michalovce až do 
31. 12. 2014. 

V  projekte  je  možné  absolvo-
vať  6  rôznych  druhov  učebných 
programov, ktoré sa líšia zamera-
ním, obsahom, formou ale aj ho-
dinovou  dotáciou.  Všetky  kurzy 
sú  bezplatné,  účastníci  dostanú 
učebnice  a potrebné  pomôcky. 
Do  vzdelávania  budú  zaradení 
tí  účastníci,  ktorí  úplne  vyplnia 
prihlášku,  ktorá  je  prístupná  na 
portáli www.michalovce.sk, alebo 
v tlačenej podobe v Turistickej in-
formačnej  kancelárii  v A budove 

MsÚ na Námestí osloboditeľov 30 
a na odbore Informatizácie a gran-
tov  v B  budove  MsÚ  na  Námestí 
slobody 1. Vyplnenú prihlášku  je 
potrebné doručiť na MsÚ. Prihla-
sovanie záujemcov bude prebiehať 
až do naplnenia kapacít v jednot-
livých kurzoch. Záujemca sa svo-
jím podpisom záväzne prihlasuje 
na vybrané programy vzdelávania 
a bude  sa  zúčastňovať  vybrané-
ho  druhu  vzdelávania.  Všetkých 
prihlásených  budeme  postupne 
zaraďovať do skupín a telefonicky 
kontaktovať. 

Ďalšie informácie: RNDr. Jana 
Machová  –  mob.:  0918  876  601, 
tel.:  056  68  64  176;  e-mail:  jana.
machova@msumi.sk, Ing. Katarí-
na Ballová – mob.: 0918  490 296, 
tel.: 056 68 64 232; e-mail: katari-
na.ballova@msumi.sk.

Slovenská únia sluchovo postihnutých Michalovce 
vás pozýva na XI. ročník

športových hier sluchovo postihnutých
�0. augusta o 10.00 hod. 

v zariadení Penziónu Anima na Zemplínskej šírave
Viac informácií: vmitrovav@gmail.com alebo 0908 665 472

Mestské kultúrne stredisko
Kultúrne leto 2014
Vystúpenia hudobných skupín – víťazov súťaže Zemplín Pop 2014 
22. 8. o 18.00 hod., Tribúna pri MsÚ

atMoSFeriK 
Vystúpenie rockovej kapely 
23. 8. o 18.00 hod., Tribúna pri MsÚ

PietnY aKt KlaDenia VencoV Pri PríležitoSti 
70.Výročia SnP
27. 8. o 10.00 hod., Pamätník na Bielej hore

Výstavy
Martin iVanKo – PotulKY Po inDonézií 
výstava fotografií, 25. 8. – 12. 9., Malá galéria MsKS

ingriD Hrubá – autorSKá VýStaVa FotograFií
do 28. 8., Galéria ZOS Michalovce

Hvezdáreň
Vzhľadom na neskorý západ Slnka a súmrak, dovolenky a prázdninové 
podujatia hvezdárne, pozorovanie oblohy pre verejnosť počas augusta je 
len na základe objednávky zo strany záujemcov. Pozorovanie alebo náh-
radný večerný program sa uskutoční len v prípade aspoň 5 záujemcov.

Program kina centrum
22. – 24. 8. piatok /2D/, sobota /3D/, nedeľa /2D/ o 17.00 hod.

úteK z PlanétY zeM 
animovaná dobrodružná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €   2014
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €   USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

22. – 24. 8. piatok /2D/, sobota /2D/, nedeľa /3D/ o 18.45 hod.

ninJa KorYtnačKY 
akčná komédia
Vstupné 2D: 4 € deti – študenti: 3 €   2014
Vstupné 3D: 6 € deti – študenti: 5 €  USA 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

22. 8. piatok o 20.45 hod.

22 JuMP Street
akčná komédia  2014
Vstupné: 3 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

23. – 24. 8. sobota, nedeľa o 20.45 hod.

zbaV náS zléHo 
kriminálny triler, horor  2014
Vstupné: 3 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 15rokov  Slovenské titulky

25. 8. pondelok o 19.30 hod.

na Vine Sú HViezDY 
romantická dráma  2014
Vstupné: 3 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

26. – 27. 8. utorok, streda o 17.30 hod. 

baboVŘeSKY 2
komédia  2014
Vstupné: 2 €   ČR
Mládeži neprístupný od 12 rokov  Originál verzia

26. – 27. 8. utorok, streda o 19.30 hod.

cHlaPčenStVo
dráma  2014
Vstupné: 4 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

28. – 31. 8. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod.

let’S Dance all in 
hudobný, romantický, tanečný  2014
Vstupné: 4€, študenti: 3 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

28. 8. štvrtok o 17.30 hod.
30. – 31. 8, sobota, nedeľa o 17.30 hod.

MiKuláŠoVe ŠibalStVa na PrázDninácH 
rodinný  2014
Vstupné: 4 €, deti: 3,50 €   FRANCÚZSKO/USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

2. – 3. 9. utorok, streda o 19.30 hod.   

Kúzlo MeSačnéHo SVitu  Premiéra
romantická komédia  2014
Vstupné: 3,50 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

4. 9. štvrtok o 19.30 hod.
5. 9. piatok o 20.30 hod.

Sin citY: ženSKá, Pre Ktorú bY SoM VražDil 
akčný 2014
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky
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dva týždne v športe

NaVŽDy SMe Sa ROZlúčIlI...

spoločenská rubrika

Klára Mihalyiová (75)
Mária Dudičová (60)
Bernardina Demčišáková (81)
Ján Pastirik (66)
Mária Laszlová (72) 
Štefan Mlynár (68)
Michal Zbojan (77)
Etela Šaffová (74)
Milan Biela (62)
Volodimir Krivecký (82)
Zita Irchová (65)
Miroslav Bilohuščin (62)

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

Tel.: 0907 969 459
n	Predám 3-izbový byt v Michalovciach. Cena dohodou.  

Tel.: 0907 970 595
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 Námestia osloboditeľov. Tel.: 0907 972 649

n	Dám do prenájmu garáž pri Zekone, Ulica okružná.  
Tel.: 0949 716 152

n	Dám do prenájmu priestrannú, širokú garáž v centre mesta. 
Tel.: 0907 675 851

n	Predám garáž na Humenskej ceste. V garáži je elektrická 
energia, montážna jama a pivnica, obložená kameňom. 
Pozemok je vysporiadaný. Cena 7 300 €. Tel.: 0907 419 193

n	Predám 4-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0915 267 989

Služby
n	APV – SERVIS, upratovacie služby: tepovanie kobercov, 

sedačiek a automobilov, pravidelné a nepravidelné 
upratovanie bytových a nebytových priestorov, umývanie 
okien, seniori a ŤZP zľavy, zaujímavé ceny.  
Tel.: 0917 607 045, e-mail: apv.servismi@gmail.com

Práca
n	Ponúkame prácu v ČR v elektrotechnickom a automobilovom 

priemysle. Doprava a ubytovanie zdarma. Zálohy od 3. dňa. 
Nástup možný ihneď. Tel.: 0917 852 971

malý oznamovateľ

Letné sústredenie kickboxerov
Už tradične patrí prvý augustový týždeň letnému sústredeniu michalov-
ských kickboxérov. Aj tento rok ho absolvovali v hoteli Sĺňava na Zem-
plínskej šírave spolu s košickým klubom ŠKP Policajná škola, ktorý ve-
die ako šéftréner Peter Bonk. Tento rok sústredenie absolvovalo spolu 
35 pretekárov z oboch klubov. Počas dvojfázových tréningov si účast-
níci sústredenia mohli okrem kondičnej a technickej prípravy vyskúšať 
aj tréning ju jitsu od Petra Tomka z Red Dragon Strážske. Tento rok 
oživili sústredenie a našim zverencom odovzdali nové poznatky aj tré-
neri z Poľska – Piotr Bakowski so svojím tímom. Pretekári tak nastúpia 
do novej sezóny a na blížiace sa Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov 
v kickboxe, ktoré sa budú konať v septembri 2014 v talianskom Rimini, 
s novými skúsenosťami, poznatkami a v ešte lepšej forme.

vt

spomienky
Čas plynie, zostanú len slzy, 
smútok a spomienky...
Dňa 16. augusta uplynulo 5 rokov od smrti 
nášho milovaného 
PaVla KlaciKa
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, 
ktorí ste ho poznali a nezabudli.
deti s rodinami

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, 
ostala len spomienka a žiaľ.

Dňa 24. augusta 2014 uplynie 5 rokov 
od smrti milovaného otca, manžela, syna, brata

 aDriána KaKaru
s láskou spomínajú syn Adrián, manželka, 

rodičia, brat, sestra

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 
návrhov v hmotnoprávnej lehote, 8. septembra 2014 do 12.00 hod., 
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke 
www.michalovce.sk.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Východ sa stal víťazom
V športovom areáli SOŠt 
v Michalovciach na Ulici 
partizánskej sa uskutočnil 
v rámci 45. ročníka 
zemplínskeho jarmoku 
V. ročník michalovských 
futbalových majstrovstiev 
hráčov nad 50 rokov 
O pohár primátora mesta. 

Organizátorom podujatia bolo 
Mesto  Michalovce  a  uvedená 
stredná  škola.  Turnaj  slávnostne 
otvoril  MUDr.  Benjamín  Bančej 
– viceprimátor mesta, ktorý na zá-
ver odovzdal najlepším družstvám 
a jednotlivcom aj ocenenia.

Turnaja sa zúčastnili všetky šty-
ri sídliskové družstvá a to Východ, 
Stráňany,  Západ  a Juh.  Potešením 

bolo sledovať výkony bývalých hrá-
čov TJ Zemplín Vihorlat Michalov-
ce, ale i hráčov z nižších súťaží.

Víťazom turnaja sa stalo druž-
stvo Východ, ktoré vo finále pora-
zilo družstvo Juhu 4:1. 
Výsledky jednotlivých stretnutí:
o  1.miesto:  Východ  –  Juh  4:1, 
o 3. miesto:  Západ  –  Stráňany, 
Východ  –  Západ  2:2  –  penalty 
3:2, Juh – Stráňany 3:2. 
Celkové poradie:  1.  Východ,  2. 
Juh, 3. Západ, 4. Stráňany
Najlepší hráč:  Jozef Žarnay, Naj-
lepší brankár:  Stanislav  Bliščák, 
Najlepší strelec: Rudolf Schmiedt. 

Všetkým  účastníkom  turnaja 
bolo poskytnuté občerstvenie, všet-
ky družstvá dostali za umiestnenie 
pohár  a diplom  a ocenení  boli  aj 
najlepší brankár, strelec a hráč dip-
lomom a športovou trofejou.

basketbal
MlaDé ženY MicHaloVce leto 2014
28. – 30. 8., 16.00 hod., Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

turnaJ 
Kategória 14 – 18 rokov, 29. – 31. 8., 8.00 hod.
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Futbal
MFK zeMPlín – MFK loKoMotíVa zVolen
DOXXbet liga muži – 6. kolo, 30. 8., 19.30 hod.

MFK zeMPlín „b“ – MFK SloVan giraltoVce
Región Východ III. liga – 5. kolo, 24. 8., 10.30 hod.
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415

MFK zeMPlín – MFK ružoMberoK
Dôvera I. LSD U 19 – 4. kolo, 3. 9., 15.00 hod. 

MFK zeMPlín – Fo žP ŠPort PoDbrezoVá
Dôvera I. LMD U 17, U 16 – 3. kolo, 27. 8., 11.00 a 13.00 hod. 

MFK zeMPlín – MFK Snina 
Dôvera I. LMŽ U 13, U 12 – 3. kolo, 24. 8., 9.00 a 10.30 hod. 

MFK zeMPlín – MFK Snina
Dôvera I. LSŽ U 15, U 14– 4. kolo, 31. 8., 10.00 a 12.00 hod. 

MFK zeMPlín – FK SPiŠSKá noVá VeS 
II. liga žien Východ – 1. kolo, 30. 8., 15.00 hod. 
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401

aFK toPoľanY – MFK Sobrance 
III. liga Zemplínska – dorast – 4. kolo, 30. 8., 14.00 hod.

aFK toPoľanY – Fc ruSKá
VII. liga Západ – muži – 4. kolo, 31. 8., 16.00 hod.
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433

tJ SoKol MočarianSKa – oŠK PaVloVce n/uHoM 
VI. liga mužov – 4. kolo, 31. 8., 16.00 hod.
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

ľadový hokej
MultiŠPort cuP 2014
Medzinárodný hokejový turnaj žiakov U 12 – 7. ročník
22. – 24. 8., 8.00 hod.
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

HK DuKla – JJSe MiSKolc (Hun) 
25. 8., 17.00 hod.

HK DuKla – beMaco Hc 46 barDeJoV 
prípravné zápasy, 2. 9., 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Stolný tenis
oblaStná oPen liga 
Muži, žiaci (MI, Sobrance), 29. 8., 18.00 hod.
Info: Ing. Milan Paulina, tel.: 0917 056 922

Strelectvo
StrelecKý ViacboJ K Výročiu SnP
31. 8., 9.00 hod., Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Šach
oPen Vinné Jazero
Medzinárodný šachový turnaj mužov – 10. ročník
22. – 24. 8., 9.00 hod.
Info: Mgr. Richard Gerbery, tel.: 0907 889 968

turistika 
HViezDicoVý VýStuP na ViHorlat 
17. ročník, 1. 9., 7.00 hod.
Info: František Džuppa, tel.: 0907 931 722

na PaMäť 29. cYKlozrazu KSt ŠíraVa 2007
23. 8., 8.00 hod.

36. zraz cYKloturiStoV KSt SigorD
28. – 31. 8., 8.00 hod., Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

36. zraz cYKloturiStoV KSt SigorD 
28. – 31. 8., 8.00 hod.

46. tatranSKý oKruH VoDáKoV KSt
29. 8. – 1. 9., 8.00 hod. 

JazDa na ViHorlat
1. 9., 7.00 hod., Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

zverejňuje 
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení ne-
skorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
Časť pozemku p. C-KN č. 1568/14 k. ú. Stráňany o výmere 45 m2, nachá-
dzajúceho sa na nároží Ulíc lipová a topoľová v Michalovciach, za účelom 
užívania ako pridomová záhrada.   

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových 
ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 8. septembra 2014 do 12.00 hod., 
sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej 
stránke www.michalovce.sk.

Michalovský streetball
V rámci Zemplínskeho jarmoku 

sa v sobotu 16. augusta uskutočnil 
šiesty ročník Letného michalovské-
ho streetballu. Podujatie usporiadali 
basketbalový klub 1.BK Michalovce 
a  Mesto  Michalovce.  Výraznou 
mierou ďalej prispeli Nadácia TAT-
RABANKY a spoločnosť SUZUKI. 
Tento  streetballový  turnaj  bol  ur-
čený  pre  všetky  vekové  kategórie. 
Uskutočnil  sa  v  areáli  Základnej 
školy  P.  Horova  (8.ZŠ)  v  Micha-
lovciach.  Zásluhou  Mesta  Micha-
lovce pribudli dva nové exteriérové 
basketbalové  koše,  čím  sa  zlepšilo 
technické vybavenie. Kvalitu zvýšila 
účasť hráčov BK Užhorod (Ukraji-
na), keď spolu postavili 8 družstiev.

Organizátorov skúšala nestálosť 
počasia, keď ešte ráno nebolo isté, 
či sa bude hrať. Nakoniec sa turnaj 
uskutočnil  a  prekonal  očakávania 
nielen kvalitou ale aj účasťou. Zno-
va  sa podarilo prekonať  rekordný 
zápis z roku 2013 (110 hráčov, 28 
družstiev v 6 kategóriách). Ročník 
2014  zaknihoval  116  hráčov,  32 
družstiev v 7 kategóriách. 

To, že turnaj má svoju tradíciu 
a účasť  rastie,  potvrdilo  aj  pre-
konanie  hranice  500  účastníkov. 

Jubilejným hráčom sa stal Marcel 
Pliško,  ktorému  slávnostne  odo-
vzdali tričko s nápisom 500. Poďa-
kovanie patrí aj Ole Hamadejovej 
(moderátorka RTVS) za spoluko-
mentovanie,  DJ  Petrovi  za  hu-
dobný doprovod, p. Kostovčíkovi 
za zabezpečenie občerstvenia a ve-
deniu 8.ZŠ za poskytnutie areálu. 
Fotogalériu z podujatia nájdete na 
našej stránke www.1bkmi.sk. 

Súťažilo  sa  v  týchto  7  kategó-
riách: U mužov v kategóriách do 10 
rokov, do 12, 14, 16, 18 rokov a ka-
tegória OPEN MUŽI. U žien bola 
len  jedna  kategória  OPEN  ŽENY 
(spolu  s  kategóriou  do  16  rokov). 
Najviac účastníkov bolo v kategórii 
OPEN mužov (8 družstiev). V prie-
behu turnaja prebehli individuálne 
súťaže  o  najlepšieho  trojkára,  naj-
lepšieho  smečiara  do  koša,  súťaž 
v trestných hodoch. U najmenších 
prebehla  súťaž  v  člnkovom  behu 
a súťaž v trestných hodoch. V hlav-
nej kategórii mužov zvíťazilo druž-
stvo  TITANIC  a  u  žien  družstvo 
VIVA LA HANGOVER. Podujatia 
sa zúčastnili družstvá z Košíc, Hu-
menného, Užhorodu.

1.BK MICHALOVCE


