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Poslanci schválili nový rozpočet

Miestne dane
sa nemenia
V

piatok 7. novembra sa poslanci mestského zastupiteľstva stretli na svojom
poslednom rokovaní v tomto volebnom období. V dopoludňajších hodinách mali
pracovné rokovanie, na ktoré bolo pripravených takmer dvadsať bodov programu.
V podvečer sa plénum stretlo na slávnostnom zasadnutí, spojenom s odovzdávaním
mestských ocenení.

Nová
okružná
križovatka
Vo štvrtok 30. októbra bola
v Michalovciach slávnostne
otvorená nová okružná
križovatka na cestách prvej
triedy I/50 a I/18.
Prestavbou pôvodnej priesečnej križovatky riadenej svetelnou signalizáciou na okružnú sa podarilo zabezpečiť
v tomto úseku plynulú a bezpečnú dopravu a zároveň zvýšiť kvalitu životného
prostredia. Prestavba križovatky ciest
v nemalej miere prispela aj k zvýšeniu
estetiky dotknutého územia. Na otvorení okružnej križovatky sa zúčastnili
viacerí vzácni hostia, medzi nimi štátny
tajomník ministerstva dopravy Viktor
Stromček, predseda KSK Zdenko Trebuľa, Roman Žembera, generálny riaditeľ SSC Bratislava ako investor diela, za
zhotoviteľa Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ spoločnosti
EUROVIA SK, a.s. a primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák.

Úvod rokovania patril tak ako obvykle voľbe návrhovej komisie a informáciám o prijatých uzneseniach
mestskej rady za obdobie september
– október, ako aj správe o riešení interpelácií poslancov z ostatného rokovania zastupiteľstva.
Po prerokovaní správy hlavnej
kontrolórky nasledovalo rozpočtové
opatrenie, ktorým sa upravovali bežné
aj kapitálové príjmy a výdavky, pričom
celkový rozpočet, vrátane finančných
operácií, ostáva naďalej vyrovnaný.
Poslanecký zbor prerokoval a schválil aj návrh dodatku organizačnej štruktúry Základnej školy na Švermovej ulici
a Základnej školy na Moskovskej ulici,
v ktorých je zohľadnené zvýšenie počtu žiakov v triedach základných škôl
a úpravy úväzkov zamestnancov.
Nasledoval balík tzv. ekonomických
zákonov mesta. Prvým z nich bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady, ktorý obsahoval zapracované legislatívne zmeny, ku ktorým
došlo zmenou zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady. V návrhu je už priamo zapracované ustanovenie týkajúce
sa zníženia poplatku o 30 % u osôb
v hmotnej núdzi, ktoré sú držiteľom
preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím a držiteľmi
preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Je potrebné
zdôrazniť, že akúkoľvek úľavu je občan
povinný žiadať písomne a k žiadosti
doložiť doklady preukazujúce nárok na
zníženie, či odpustenie. Žiadna úľava
nemôže byť poskytnutá automaticky.

Ako ďalší v poradí prerokovali
poslanci návrh VZN o dani z nehnuteľností, v ktorom dochádza k niektorým zmenám. U dane z pozemkov
sa znižuje sadzba za lesné pozemky
z 1,5 % na 1,25 %, u dane zo stavieb
dochádza k zmenám názvu niektorých stavieb a zároveň sa rozširuje ich
počet tým, že doteraz všetky druhy
garáží boli určené jednou sadzbou.
Podľa zákonnej úpravy sa garáže
rozčleňujú na tri samostatné sadzby.
Ďalšia zmena sa týka ustanovení týkajúcich sa oslobodenia a zníženia
daní, kde je veľmi dôležitá skutočnosť,
že uplatnenie nároku na zníženie,
alebo odpustenie dane si daňovník
musí uplatniť v priznaní daní alebo
v čiastkovom priznaní na zdaňovacie
obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok, najneskôr do 31. januára.
V praxi to znamená, že nestačí napísať žiadosť na zníženie dane z titulu
poberania dávky v hmotnej núdzi,
alebo držiteľa preukazu ZŤP kedykoľvek počas roka (platí to aj pre osoby
staršie ako 70 rokov). Musí to byť
do konca januára a musí byť k tomu
vyplnené priznanie dane. Poslednou
zmenou v tomto VZN je doplnenie
oslobodenia od dane pre majiteľov
psov adoptovaných z útulku Mesta
Michalovce. V závere je potrebné povedať, že miestne dane ostávajú aj pre
budúci rok nezmenené.
Zákonodarcovia mesta následne
prerokovali a schválili aj VZN o dani
za užívanie verejného priestranstva
a VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl
na území mesta na rok 2015.

Najdôležitejším bodom programu
bol predkladaný rozpočet mesta pre
roky 2015 – 2017.
Návrh viacročného rozpočtu mesta je spracovaný v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a verejnej správy, v súlade so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočet rešpektuje odporúčania MF SR vo vzťahu k zvýšeniu
podielových daní, zohľadňuje prevádzkové potreby Mesta a rešpektuje
všetky platné zmluvné vzťahy platné
pre rozpočtované obdobie.
Pre rok 2015 sú rozpočtované bežné a kapitálové príjmy vo výške 30,15
mil. € a bežné a kapitálové výdavky
vo výške 27,3 mil. €. Rozpočet Mesta bez finančných operácií je predložený ako prebytkový vo výške 2,8
mil. € a je ním krytý schodok finančných operácií, v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách. Výdavky
rozpočtu sú rozpracované aj do programovej štruktúry a sú v textovej časti
zdôvodnené, zároveň sú stanovené aj
ukazovatele a ciele na ďalšie obdobia.
Rozpočet pre rok 2015 bol predložený ako záväzný, na roky 2016 – 2017
bol predložený orientačný rozpočet.
Poslanci viacročný rozpočet mesta
schválili.
Plénum na svojom poslednom
pracovnom rokovaní schválilo aj rozpočty pre technické a záhradnícke
služby a mestské a kultúrne stredisko, a tiež majetkovoprávne záležitosti
a prenájmy.
Záver patril interpeláciám a diskusii poslancov.
Ing. Iveta Palečková

Pri príležitosti vyvrcholenia osláv 770.
výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce sa v piatok 31. októbra
uskutočnilo v Michalovciach hneď niekoľko zaujímavých podujatí.
Oslavy začali slávnostnou bohoslužbou
Tedeum – v rímskokatolíckom Kostole narodenia Panny Márie, na ktorej
sa zúčastnili okrem viacerých významných hostí aj potomkovia rodiny
Sztárayovcov. Pricestovali z Budapešti a Bruselu na pozvanie primátora
mesta Viliama Zahorčáka. Slávnostnú
omšu celebroval dekan Stanislav Pavúk
v rúchu, ktoré pre dvornú dámu Annu
Máriu Sztáray vyšívala dcéra Márie
Terézie – Mária Kristína. Na omši
sa výnimočne používal aj zlatý kalich,
ktorý kostolu venoval gróf Imrich Sztáray v roku 1749.
Neskôr sa hostia presunuli do Zemplínskeho múzea, kde sa uskutočnil
slávnostný akt uvedenia publikácie
Rod Sztáray a Michalovce. Výnimočnú udalosť umocnilo výnimočné prostredie portrétnej sály kaštieľa. Tu bola nová kniha, ktorú vydalo Mesto Michalovce v spolupráci so Zemplínskym
múzeom, predstavená verejnosti.

Máme majstra
sveta
úspech bojových
umení

aktuality
Filmový festival

SNOW FILM FEST
celovečerné premietanie
špičkových filmov plných
extrémnych zážitkov
a športov
18. novembra
o 18.00 hod.
Kino Centrum

SZZP, Mesto Michalovce
a ZOS
vás pozývajú na

benefičný
koncert
24. novembra
o 17.00 hod.
Veľká sála MsKS

pietny akt
kladenia
vencov

pri príležitosti 70. výročia
oslobodenia mesta
Michalovce
26. novembra
o 11.00 hod.
Cintorín ČA – Hrádok

Ďalším čestným občanom
nášho mesta sa stal známy
režisér Dušan Klein.
Už polstoročie pôsobí v Čechách,
ale k Michalovciam, svojmu
rodisku, i ku Slovensku sa hrdo
hlási. Na udeľovanie Cien mesta
a Cien primátora pricestoval
spolu so svojou manželkou
Silverou, bývalou tanečnicou
pražského Hudobného divadla
Karlín. S manželskou dvojicou
sa stretli v mestskom kultúrnom
stredisku členovia ochotníckeho
Divadla pri fontáne. Manželia
Kleinovci sa živo zaujímali
o dianie v meste, nadchli
zaujímavým rozprávaním,
skromnosťou a pán režisér
aj jemným humorom.


aktivity primátora
4. 11.
		
4. 11.
		
4. 11.
6. 11.
7. 11.
7. 11.
		
11. 11.
		
11. 11.
11. 11.
		
		
11. 11.
13. 11.
		
13. 11.
		

účasť na otvorení školského rozhlasového štúdia
v SOŠT Michalovce
účasť na podujatí Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Michalovciach
rokovanie so zástupcami finančnej inštitúcie
otvorenie Autosalónu 2014 v Mestskej športovej hale
rokovanie mestského zastupiteľstva
slávnostné rokovanie zastupiteľstva spojené
s odovzdávaním mestských ocenení
účasť na uvedení do funkcie nového veliteľa
ShDO Michalovce
účasť na podujatí Červené maky
účasť na záverečnej konferencii projektu
Zvyšovanie kvality života seniorov v meste
Michalovce vzdelávacími aktivitami
účasť na podujatí Na Zemplíne tak...
prijatie úspešných žiakov a športovcov,
reprezentantov mesta
účasť na slávnostnej akadémii Horovoho Zemplína
pri príležitosti 100. výročia narodenia básnika

Parlamentné okienko
Národná rada mala podľa
predloženého návrhu prerokovať
v septembri 112 bodov. Vzhľadom
na vsunuté mimoriadne rokovanie
k odvolaniu ministra Richtera sa
nakoniec podarilo prerokovať 44
bodov. Minister v hlasovaní obstál. Za jeho odvolanie z dôvodu
kauzy firmy Star EU a nezvládnutie agendy európskych fondov na
ministerstve bolo 50 opozičných
poslancov. Proti odvolaniu bolo
70 poslancov Smeru-SD.
Zo schválených zákonov považujem za prospešný Zákon
o oznamovaní protispoločenskej
činnosti. Po viacerých neúspešných pokusoch KDH chrániť
oznamovateľov korupcie, predložila teraz vláda zákon, ktorý okrem korupcie bude pokrývať aj
oblasť poškodzovania finančných
záujmov Európskych spoločenstiev / v súčasnosti veľmi aktuálne
/ a obsahuje aj všetky trestné činy
s hornou hranicou prevyšujúcou
tri roky alebo správne delikty, za
ktoré hrozí pokuta najmenej 50
tisíc eur. Pod zákon budú spadať
aj delikty ako znečisťovanie životného prostredia a predaj pokazených potravín po záruke.

Oznamovateľ bude osoba, ktorá
sa v súvislosti s výkonom svojho
zamestnania, povolania, postavenia
alebo funkcie dozvedela o závažnej
protispoločenskej činnosti a urobila o tom v dobrej viere oznámenie.
Orgány verejnej správy a zamestnávatelia s viac ako 50 zamestnancami
musia vytvoriť vnútorný kontrolný
systém prijímania a vybavovania
podnetov, vrátane anonymných
oznámení. Ak sa oznámenie skutočnosti ukáže ako závažné, prokurátor oznámi inšpektorátu práce
a zamestnávateľovi, že konkrétny
zamestnanec je pod ochranou zákona. Oznamovateľ môže zostať aj
v anonymite, pričom jeho nároky,
resp. ochrana, bude rovnaká, ako
keby netrval na anonymite.
Zákon počíta aj s odmenou pre
oznamovateľa. Rozhodne o nej minister spravodlivosti a to po právoplatnom skončení trestného, resp.
správneho konania. Strop odmeny
je vo výške 50-násobku minimálnej
mzdy. Momentálne je minimálna
mzda 352 € a od januára 2015 to
bude 380 €. V inom zákone parlament oslobodil odmeny pre oznamovateľov od platby DPH.
Ing. Jozef Bobík

z pera viceprimátora

Sedemnásty
november

Oblastný výbor SZPB
Na rokovanie oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktoré sa uskutočnilo 5. novembra, prijali pozvanie primátor mesta Viliam Zahorčák, za KSK MUDr. Jozef Makohus a prednostka okresného úradu PhDr. Jana Cibereová. Tajomník oblastného výboru Ing. Daniel Sidor predniesol požiadavku predsedu SZPB Pavla Šaraniča, ktorý
požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu zo zdravotných dôvodov. Na jeho
miesto bol zvolený Ing. Jozef Bloščičák. Pavol Šaranič, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o postavenie oblastnej organizácie zväzu v Michalovciach
a o jej rozvoj v regióne, sa stal Čestným predsedom. Pripomenuli sme si
podujatia, ktoré sú pripravené na november a zaoberali sme sa úlohami,
ktoré nás čakajú v najbližšom období.
AZ

Denné centrum
seniorov oslavuje
V závere októbra sa
uskutočnilo slávnostné
stretnutie členov
jubilujúceho Denného
centra seniorov č. 4. na
Zakarpatskej ulici, ktoré
v tomto roku slávi 30.
výročie svojho založenia.

Stretnutie sa uskutočnilo
vďaka finančnej podpore Mesta
Michalovce za účasti primátora
mesta Viliama Zahorčáka, vedúceho odboru sociálnych vecí Jána
Jasovského a ďalších hostí, a to
hneď z troch dôvodov.
Prvý, aby sme v rámci Mesiaca úcty k starším prejavili vďaku
seniorom a tiež aby sme si pri
príležitosti 30. výročia založenia
a činnosti nášho Denného centra seniorov s úctou a vďakou

spomenuli na všetkých aktívnych
členov, ktorí mali zásluhu na založení klubu, ktorí počas 30 rokov venovali všetky svoje sily, čas
a um pre jeho ďalšie rozvíjanie.
Poďakovali sme sa všetkým, ktorí
svojou obetavou prácou prispeli k fungovaniu tohto strediska.
Zároveň sme zablahoželali našim
členom – jubilantom..
Pri tejto príležitosti primátor
mesta Viliam Zahorčák srdečne poďakoval všetkým seniorom
za ich pôsobenie v tomto centre
a odovzdal vedúcej denného centra Ing. Lóškovej ďakovný list mesta za prínos v oblasti rozvíjania
starostlivosti o starších občanov.
Ďakovné listy mesta si prevzali
tiež aktívni členovia a jubilanti. Na
záver boli odovzdané všetkým členom Denného centra seniorov pamätné listy mesta pri príležitosti
30. výročia založenia tohto klubu.

Interpelácie poslancov z XXIV. zasadnutia MsZ
MUDr. Ján PAĽOVČÍK
Na základe podnetu občanov z ulíc Široká, Tomášikova a 1. mája
podávam tieto interpelácie:
1. Parkovisko medzi Širokou ulicou a objektom s potravinami a pohostinstvom s lavičkami slúži viac ako tu bývajúcim, skôr iným ľuďom. Prevažne mladým, ktorí najmä v letnom období sa zhromažďujú na uvedených miestach a robia neporiadok a hluk aj po 2.00 hod.
Návrh: Odstrániť resp. premiestniť lavičky k jazierku Baňa a umiestniť značku zákaz státia od 22.00 – 6.00 hod.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Lavičky na parkovisku medzi Širokou ulicou a objektom s potravinami premiestnime do konca mesiaca september 2014.
2. Výjazd z garáží na Širokej ulici je neprehľadný pre tuje pred vedľajším domom. Autá často prekračujú rýchlosť.
Návrh: Umiestniť značku zníženie rýchlosti, eventuálne značku
zóna s rýchlosťou 40 km/h.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR
Mesto Michalovce, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho
rozvoja spolupracuje s dopravným inšpektorátom pri riešení problémov, ktoré sú na tejto ulici. Na miestnom šetrení bolo dohodnuté, že
orez vysokých kríkov v zelenom páse mestskej zelene zabezpečí správca mestskej zelene TaZS tak, aby bol možný bezpečný výjazd z vedľajšieho pozemku na mestskú komunikáciu v zmysle platnej legislatívy.
Rovnako bol s dopravným inšpektorátom prerokovaný problém rýchlej jazdy na tejto ulici, kde bolo odporúčané zriadenie Zóny s najvyššou povolenou rýchlosťou v celej lokalite IBV Stráňany. V súčasnosti
prebieha príprava podkladov k vydaniu dopravného určenia.
MUDr. František Zitrický
Vyzval TaZS mesta Michalovce, aby spevnili pevné plochy pri nových autobusových zastávkach v mestskej časti pod Hrádkom. Pri
zastávkach sú trávnaté pasy, ktoré v jesennom počasí budú spôsobovať problémy pri nastupovaní a vystupovaní.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Pevné plochy pri autobusových zastávkach v mestskej časti pod Hrádkom spevníme do konca mesiaca september 2014.
Ing. Michal Stričík,PhD.
1. Na základe požiadaviek viacerých občanov Ulice Gorazda Zvonického prosím o vyznačenie priechodov pre chodcov vodorovnými dopravnými značkami na tejto ulici ako aj prepojenie tejto časti
mesta v pozdĺžnom a priečnom smere dopravnými značkami na
Ulicu Pavla Országha Hviezdoslava. Týmto opatrením zabezpečíme bezpečnejší priechod cez cestu občanov a hlavne detí, ktoré

z tejto časti mesta, ako aj blízkych dedí, navštevujú Základnú školu
T. J. Moussona, prípadne prechádzajú cez cestu.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR
Odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja po vykonaní miestneho šetrenia vydal dopravné určenie k obnove dopravného značenie na Ul. Gorazda Zvonického, a zároveň na zriadenie
nového priechodu pre chodcov cez komunikáciu P.O. Hviezdoslava.
Dopravné určenia boli zaslané správcovi miestnych komunikácií –
TaZS, ktorý zrealizuje dopravné značenie do konca septembra 2014.
2. Na internetovej stránke mesta Michalovce v časti samospráva, venovanej mestskému zastupiteľstvu, je vytvorený priestor na poslanecké interpelácie. Nakoľko posledné interpelácie sú z roku 2010 od poslancov
Mgr. Jána Váradyho, Ing. Mirka Gejguša a MUDr. Jozefa Makohusa,
prosím o aktualizáciu údajov v tejto časti internetovej stránky čím sa
zlepší informovanosť verejnosti o riešení niektorých problémov mesta.
Na interpeláciu odpovedala RNDr. Jana Machová, vedúca odboru IaG
Mesto na svojom web portáli zverejňuje všetky povinné informácie,
interpelácie podľa zákona 211/2000 Z.z. nepatria medzi povinné informácie, napriek tomu ich mesto zverejňuje v dvojtýždenníku Michalovčan, ktorý je v elektronickej podobe súčasťou portálu. V prípade požiadaviek MsZ o zaradení interpelácií samostatne medzi povinné informácie ich budeme zverejňovať v uvedenej rubrike.
Ing. Ján ĎUROVČÍK,CSc.
1. Občania ma oslovili s problémom parkovania pri železničnej a autobusovej zastávke. Požadujú riešiť priestor pre parkovanie obmedzením
času parkovania, čím sa zlepší priestor na zastavenie a vystúpenie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mesto Michalovce, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho
rozvoja sa zaoberá problémom parkovania, vykonáva monitoring a na základe zisteného stavu prijme opatrenie v súlade s právnym poriadkom.
2. Problém havranov na Okružnej ulici je naďalej aktuálny. Je potrebné aj v jesennom období eliminovať ich počet.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR
Mestský úrad Michalovce, odbor V,ŽPaMR sa problematikou zvýšeného počtu havranov poľných (Corvus frugilegus) na území mesta
zaoberá dlhodobo. Ide hlavne o lokalitu parku na Ul. kpt. Nálepku
a od roku 2012 sa problém hniezdenia havranov objavil aj na týchto
uliciach v meste – Leningradská, Moskovská, Užhorodská a Okružná.
Mesto sa problémom hniezdenia havranov bude zaoberať aj v roku
2015 s cieľom v maximálnej možnej miere znížiť počet hniezdiacich
havranov v blízkosti bytových domov a v parku na Ul. kpt. Nálepku.

Bez prívlastkov významný dátum v novodobej histórii Slovenska. Zvlášť, ak
dnes vyrástla generácia už dospelých dvadsaťpäťročných ľudí, ktorí sa o uvedených udalostiach učili len v učebniciach a počuli o tom od svojich rodičov.
Bez osobného zážitku môžu len ťažko pochopiť hĺbku a rozsah zmien
v spoločnosti pred a po uvedenej udalosti. Určite sa pýtajú, prečo je tento
deň štátnym sviatkom. Pochopiť spoločenský systém, ktorý fungoval v bývalom Československu, len na dnes prezentovaných možnostiach cestovania,
slobody vierovyznania, dostatku niektorých druhov tovarov, možnosti podnikania a osobného vlastníctva, je len čiastočným pomenovaním rozdielov.
Podstatným rozdielom bol do ústavy zakotvený základný článok
o “vedúcej úlohe komunistickej strany”. Bol uplatňovaný pri všetkých
rozhodnutiach dotýkajúcich sa spoločenského života. Volení vo voľbách
mohli byť len tí kandidáti, ktorých schválil príslušný orgán komunistickej strany. Nebolo potrebné upravovať hlasovacie lístky, pretože bola
jednotná kandidátka. Vo volebnej miestnosti sa síce nachádzalo miesto
na úpravu hlasovacieho lístka, no jednoducho nebol dôvod tam ísť. Stačilo vhodiť hlasovacie lístky do urny.
Účasť bola skoro 99-percentná. Dnes je potrebné zobrať na seba
zodpovednosť pri voľbách. Je potrebné vybrať z ponúkaných kandidátov
takého, o ktorom sme presvedčení, že bude pracovať a presadzovať naše
záujmy. Aj preto je mnoho takých občanov, ktorí k voľbám nechodia.
Druhým pilierom moci bola ideológia, ktorá presadzovala len marxisticko-leninsku ideológiu budovania beztriednej spoločnosti. Bolo obmedzené osobné vlastníctvo. Presadzovanie celospoločenského vlastníctva
bolo podporené vytváraním orgánov štátnej moci na sledovanie občanov, ochranu majetku, hraníc a tajnej polície. Rozvoj štátnych podnikov
vytváral podmienky na plnú zamestnanosť celého obyvateľstva. Plat zamestnanca neurčoval ekonomický podiel na cene výrobku.
Odvíjal sa od tabuľkovej tarifnej skupiny pre jednotlivé profesie v hospodárskych odvetviach. Pre nevýrobné odvetvia boli určené tiež tabuľkové
platy na základe odpracovaných rokov a dosiahnutého vzdelania. Z tohto
krátkeho porovnania je zrozumiteľné, že udalosti v novembri 1989 boli
spúšťačom zmien v spoločenskom systéme, rozvoji pluralitnej spoločnosti, návratu k individuálnemu vlastníctvu, demokratickej voľbe osobnosti
politických strán. Začala diskusia, vedúca k vzniku samostatnej Slovenskej
republiky. Zmeny v štruktúre hospodárstva, zmena vlastníckych pomerov
a právnych predpisov. Objavili sa pojmy, ktoré sprevádzajú tento systém
spoločnosti. Dražby, bezdomovci, nezamestnaní, hospodárska kríza, množstvo nových politických subjektov, nebankové subjekty. Treba si pripomenúť
aj jeden zo sloganov novembra 1989. Nech láska a pravda zvíťazí nad lžou
a nenávisťou... Rozhodne pre mladých, šikovných vznikol väčší priestor na
sebarealizáciu a možnosti na lepšie uplatnenie sa. Teda aj väčšie možnosti
na napredovanie a pokrok celej pospolitosti. Preto sa oplatí nezabúdať na
tento medzník a trošku ho aj pripomínať tým, ktorí ho nezažili.
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: Futbalisti vedú tabuľku
Hosť: František Šturma, tréner MFK Michalovce
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam

SLÁVNOSTNÉ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
od soboty denne o 14.00 hod.

Z činnosti ZO SZZP
Výbor ZO SZZP 24. októbra
pripravil pre svojich členov malé
posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Akcia sa konala
v DC 1 a 3 na Ulici obrancov mieru
za účasti 76 osôb. Z MsÚ Michalovce sa na našom podujatí zúčastnili primátor mesta Viliam Zahorčák, vedúci odboru sociálnych vecí
a rodiny Ján Jasovský a Jana Šestáková, asistent poslankyne NR SR
Ľubice Roškovej – Tomáš Doležal.
O niekoľko dní neskôr výbor ZO

SZZP Michalovce mal ďalšiu akciu
a 4. novembra si na spoločnom posedení uctil 21 jubilantov. Primátor
mesta Viliam Zahorčák a predseda
ZO SZZP Michalovce Jaroslav
Koščo im odovzdal ďakovné listy
a kvety. O hudbu sa netradične postarali členovia skupín Klubovanka
a Stráňanka a aj ich spoločný spev
zapôsobil na účastníkov podujatia.
Všetkých 74 zúčastnených sa vyjadrilo o tejto akcii pochvalne.
Jaroslav Koščo

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a
Končil še mešac oktober. Jak slušňe vichovane me mojo dzeci pozvaľi na
zakončeňe roka šedmičok do športovej hali. Reku, kec konči mešac ucti gu
staršim, ta sebe pujdzeme na tot program popatrec. I taxik zavolaľi, žebi me
pešo ňechodziľi. Išče me ľem gu hokejovomu štadionu prichodziľi, už mi vidzel, keľo narodu še tam zbira. Jakoškaľ pomaľučki nas taxik priviz až pred
športovu halu. Naroda preveľo še trepe dnuka. Idzeme i mi, dokedi še da.
Našľi me sebe mesto u hľaďisku i čekaľi. Jak še spuščila zvučka markizackich televiznich novin a začala hutorec hlasateľka Hospodarova, ta mi dumal,
že še pomiľiľi a namesto programu, nam televizne novinki puščiľi. No barz
skoro me pokračovaňe vivedlo z omilu. Same Mihaľovčaňe špivaľi, tancovaľi.
I Ander z Košic prišol. O dachtorich mi aňi ňedumal, že maju korene
u Mihaľovci. Najľepši na koncu, i režiser Janko Ďurovčik še gu rodakom prihutoril. Ceplo bulo pri šercu pri tim prešumnim programe. Aňi še mi domu
ňechcelo i kec skončiľi. Ľem mi sebe podumal, že aňi ňezname, chto šicko
ma dajake koreňe u našim varošu. Ozda nam i toto hutori, že še i u nas
rodza dobri, šikovni ľudze a znaju to i švetu ukazac a tam še ňestracic.
Vaš Mižo z varoša


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

vítame medzi nami našich najmenších...

LÁÁÁSKA
bláznivá komédia
21. 11. 2014 o 19.00 hod., Veľká sála MsKS

Tomáš Ivanko
Adam Maružan
Dominik Kovaľ
Emma Hreňková
Zoe Špáková
Tobias Treščanský

pietny akt kladenia vencov
pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Michalovce
26. 11. 2014 o 11.00 hod., Cintorín ČA – Hrádok
Slávnostná akadémia
pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Michalovce
účinkujú žiaci základných škôl, Základnej umeleckej školy
a súkromných škôl Jurošík a Talent–Um
26. 11. 2014 o 18.00 hod., Veľká sála MsKS

Výstavy
Ladislav Grossmann – Vítej doma (grafické listy)
3. 11. – 28. 11. 2014, Malá galéria MsKS

HVEZDÁREŇ
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ
bývajú na hvezdárni len za jasného počasia
v stredu a v piatok so začiatkom: 19. 11. a 21. 11. o 17.30 hod.
26. 11. a 28. 11. o 17.30 hod.
GLOBÁLNE PROBLÉMY ĽUDSTVA
Seminár pre učiteľov občianskej náuky a geografie ZŠ
27. 11. (štvrtok) o 13.30 hod. v budove ZŠ P. Horova

Program Kina Centrum
15. – 16. 11. sobota, nedeľa o 19.40 hod.
ŽELEZNÉ SRDCE
akčný, dráma, vojnový
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Slovenské titulky

15. – 16. 11. sobota /3D/, nedeľa /2D/ o 16.15 hod.
VČIELKA MAJA 3D a 2D
animovaný, detský
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €, 2D: 4 € deti: 3 €
Mládeži prístupný 	

Repríza
2014
NEMECKO
Slovenský dabing

15. – 17. 11. sobota, nedeľa, pondelok o 18.00 hod.
ROZPRÁVKAR
romantický, dráma
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
ČR
Originál verzia

17. 11. pondelok o 19.40 hod.
JESSABELLE
horor
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2014
USA
České titulky

18. 11. utorok o 18.00 hod.
FILMOVÝ FESTIVAL: SNOW FILM FEST
Program: 18:00 ÚVOD, ARSLANBOB 12 min., HIGH TENSION
37 min., POLÁRNIK 54 min., SUPERVENTION 16 min.,
VAYA A LA CUMBRE 23 min.
Vstupné: 1 €, Dôchodcovia, ZŤP, deti do 12r. – zdarma
19. 11. streda o 19.30 hod.
GET ON UP – PRÍBEH JAMESA BROWNA
životopisný, hudobný, dráma
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2014
USA
České titulky

20. 11. štvrtok o 19.30 hod.
21. 11. piatok o 21.30 hod.
22. – 23. 11. sobota, nedeľa o 17.45 hod.
HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA – 1. ČASŤ
dobrodružný, akčný
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Slovenské titulky

22. – 23. 11. sobota, nedeľa o 15.30 hod.
LÁSKA NA VLÁSKU
rodinný, rozprávka
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Repríza
2014
SR
Originál verzia

22. – 23. 11. sobota, nedeľa o 20.00 hod.
JESSABELLE
horor
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Repríza
2014
USA
České titulky

25. – 26. 11,. utorok, streda o 19.30 hod.
ČO SME KOMU UROBILI?
komédia
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

Premiéra
2014
FRANCÚZSKO
České titulky

27. – 28. 11. štvrtok /3D/, piatok /2D/ o 17.45 hod.
TUČNIAKY Z MADAGASKARU
animovaná rodina komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €
Mládeži prístupný

2014
USA
Slovenský dabing

do stavu manželského vstúpili...
Deti z Materskej školy na Ulici Fraňa Kráľa v Michalovciach majú nové
telovýchovné náradie a náčinie. Pre potreby školy ho zakúpili z dotácie
Mesta Michalovce. Finančnú podporu využila materská škola aj na zorganizovanie 13. ročníka olympiády detí materských škôl mesta Michalovce.

Deň vedy
V stredu 5. novembra
Gymnázium, Ľ. Štúra
26 v Michalovciach žilo
vedou.
Uskutočnil sa 1. ročník Dňa
vedy, ktorý zorganizovala predmetová komisia prírodovedných
predmetov. Predchádzala tomu
dlhodobá príprava, práca so študentmi, tvorba učebných pomôcok, zháňanie materiálu. Študenti videli a vyskúšali si desiatky
rôznych experimentov z biológie, chémie a fyziky. Veľmi zaujímavé boli napr. bengálske ohne,
imitovanie poranení, slonia zubná pasta, obraz v zrkadle, ukážky z kinetiky, optiky, fyziológie
rastlín, pokusy s mikrovlnkou,
skúmanie stavby srdca, zrakové
klamy. Spestrením bola ukážka

výcviku psov, žiaci mali možnosť
dotknúť sa živých plazov. Žiakov
zaujal trojrozmerný model bunky v „nadživotnej“ veľkosti.
Mnohé pomôcky použité
pri prezentácii boli vyrobené vo
vlastnej réžii. Jednotlivé ukážky
a experimenty predvádzali samotní žiaci a zároveň odpovedali
na všetečné otázky. Presvedčili sa,
že zaujať iných nie je také jednoduché a vyžaduje si to dôkladnú
prípravu a znalosť veci. Pre všetkých zúčastnených to bolo zaujímavo prežité dopoludnie.
Na pôde školy sme privítali aj
klientov Domu sociálnych služieb
ANIMA, s ktorými už dlhodobo
spolupracujeme a pre ktorých bol
tento deň veľkým zážitkom.
PaedDr. Zuzana Tkáčová,
RNDr. Ľudmila Bertičová

Záložka do knihy...
Základná škola, J. Švermu 6
v Michalovciach sa zapojila v rámci Medzinárodného dňa školských
knižníc do 5. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy
spája školy“. V predchádzajúcich
štyroch rokoch v rámci projektu
nám boli pridelené slovenské školy.
O to väčšie prekvapenie bolo, keď
sme sa dozvedeli, že v tomto roku
posielame záložky do Českej republiky. Našou partnerskou školou
sa stala ZŠ, Vejrostova 1 v Brne.
Žiaci sa s radosťou pustili do
prípravy záložiek. Pod vedením
svojich učiteľov kreslili a tvorili
s jedinou myšlienkou – zobraziť
svoju najmilšiu knihu na záložke,
lebo témou tohtoročného projektu
bola „Moja obľúbená kniha“. Celý
október sa niesol v tomto duchu.

Tvorivosť a fantázia našich žiakov sa zhmotnili v 500 záložkách,
ktoré mali pred sebou ďalekú
púť. Dvadsiatich autorov najkrajších záložiek z prvého a druhého
stupňa sme odmenili sladkou odmenou, čo sa stalo už neodmysliteľnou tradíciou na našej škole. Po
niekoľkých priateľských e-mailoch sme sa dozvedeli zaujímavé
informácie o našich partnerských
školách. Potom prišiel deň výmeny balíkov plných prekrásnych
záložiek, ktoré si našli svojich nových majiteľov. Spolupráca, ktorú
sme začali prostredníctvom záložiek, bude medzi našimi školami
pokračovať aj naďalej. Záložky sa
stali symbolom priateľstva, dobrosrdečnosti a spolupráce.
Mgr. Nižníková

Životný zážitok
V októbri sa uskutočnil poznávací zájazd študentov SOŠ sv. Cyrila a Metoda do koncentračného
tábora Auschwitz – Birkenau, najväčšieho nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora
založeného počas druhej svetovej
vojny Nemcami v okupovanom
Poľsku. Poznávací zájazd bol zorganizovaný za pomoci dotácie
Mesta Michalovce. Prezreli sme si
drevené baraky, kde boli ľudia väz-

není v neľudských podmienkach.
Sprievodkyňou bola vnučka väzňa
z koncentračného tábora. Vypočuli sme si aj mnoho autentických
spomienok jej starého otca, pri
počúvaní vypadla nejedna slzička
z očí našich žiakov.
Po prehliadke koncentračného tábora sme sa presunuli do
Wieliczky – soľnej bane, ktorá sa
nachádza 327 m pod zemou.
soš

Vitaj u nás doma
Pod týmto názvom prebieha
v galérii MsKS hodnotná expozícia grafík. Jej autorom je Ladislav Grossmann. Autor pochádza
z Olomouca. Je absolventom grafickej školy v Prahe. Expozícia,
ktorú predstavuje Michalovčanom, má vznešený zámer. Upriamuje pozornosť diváka na hodnoty. Sám autor apeluje na návrat
k hodnotám. Sú nimi tradičná rodina, hodnota vzťahov a ich ochrana a všetko je akoby korunované
hodnotou daru života. V grafickom prevedení detailne vyjadruje
sledovanú ucelenú myšlienku, čím

jej sám vtláča punc autenticity.
Diváka zaujme rodostrom dlaní.
Každá dlaň má päť prstov a to je
narážka na fakt, že každá rodina
sa môže usilovať o čnosť na päť
písmen, ktorou je láska. Že je život rodiny púťou, o tom svedčia
topánky a nohy. Rodina prežíva
vtedy harmóniu a pokoj, ak v nej
nik nechýba. Expozíciu treba vedieť čítať, je bohatá na symboliku
a odráža tak podstatnú skutočnosť
dôležitosti rodiny, že je vhodné sa
na okamih zastaviť a uvažovať. Expozícia potrvá do 28. novembra.
PaedDr. Ivana Mochorovská

Juraj Štovka
a Slávka Timková
Marek Šimko
a Lenka Maliczká
Mgr. Peter Dlhoš
a Mgr. Lenka Raškovská
Martin Zvalčák
a Marcela Dzvoníková
Ing. Ján Čižmár
a Ing. Lucia Geročová
Ján Semko
a Bc. Alena Pihuličová

Vladimír Kináč
a Helena Pavligová
Matúš Bukovčík
a Lenka Kondorová

blahoželania

Dňa 22. novembra sa dožíva krásnych 70 rokov

ANNA TKÁČOVÁ

Hoci Ti zdravie už neslúži, nepoddávaš sa,
svojou láskou, dobrým srdcom nás obdarúvaš.
Všetko najlepšie, veľa radosti z každého
prežitého dňa Ti zo srdca praje
dcéra Eva s manželom a vnúčatá.
Dňa 26. novembra sa dožíva 60 rokov
drahá mamka, babka

KVETKA UDVARDYOVÁ

Zo srdca Ti ďakujeme a do ďalších rokov
vyprosujeme veľa zdravia, lásky, šťastia,
Božieho požehnania.
syn Erik, dcéra Nikoleta s rodinou,
vnúčatá Filipko, Lilinka
V týchto dňoch oslavuje
svoje okrúhle životné jubileum

Ing. Jozef Mikloš

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia,
optimizmu a životnej pohody do ďalších rokov.
Kolegovia SOŠT Michalovce

Besedy v knižnici
O najnovšom románe
Tamary Heribanovej Malá
doba ľadová a jej ďalších
literárnych počinoch sa
môžete dozvedieť priamo
od autorky. Na stretnutie
s Tamarou Heribanovou
vás srdečne pozývame
20. novembra o 16.00
hodine.
Záujemcovia o históriu mesta
Michalovce a milovníci krásnych
kníh si môžu nájsť čas a prijať
pozvanie Zemplínskej knižnice
Gorazda Zvonického v Michalov-

ciach na besedu o knihe Rod Sztáray a mesto Michalovce. Beseda
sa uskutoční v piatok 21.novembra o 16.30 hod. za účasti autorov.
Súčasťou besedy bude aj autogramiáda a predaj knihy.
Ďalším nemenej zaujímavým
podujatím v knižnici bude prednáška Petry Sehnalovej Grafoterapia... alebo rukopisom k rozvoju osobnosti. Uskutoční sa v utorok, 25. novembra o 16.30 hod.
Na všetky podujatia je vstup
voľný.
Tešíme sa na vás a dúfame, že
podujatia spríjemnia vaše jesenné popoludnia.
Janka Váradyová

Výrazný úspech
mladého elektronika
Vo februári tohto
roku sa uskutočnilo
celoslovenské kolo súťaže
Zenit v elektronike, ktorú
vyhral Adam Lassak,
študent SOŠ technickej
Michalovce v študijnom
odbore mechanik
elektrotechnik.
Na základe tohto víťazstva
a následného výberu víťazov Skills
Slovakia sa dostal do 10-členného
družstva, ktoré reprezentovalo Slovensko v siedmich profesiách súťaží odborných zručností EuroSkills
2014. Súťaž sa koná každé dva roky
a 2. – 4. októbra sa uskutočnila vo
francúzskom meste Lille pod záštitou organizácie WorldSkills France.

Súťaže sa zúčastnilo 450 mladých
ľudí z 25 krajín v 41 odboroch o titul
„Best of Europe“. Adam Lassak spolu s Matejom Hyčkom, študentom
SPŠE Bratislava, vytvorili družstvo,
ktoré reprezentovalo Slovensko
v odbore Electronics. Ich úlohou
bolo skonštruovať EggBot – jedná sa
o plotter, ktorý kreslí na guľové teleso, v prípade zadania na vajce. Naše
družstvo získalo 3. miesto a bronzovú medailu. Zároveň naši stredoškoláci získali zlaté medaily ako najlepší
v rámci výpravy Slovenska.
Tento úspech dokazuje, že aj
v podmienkach, ktoré umožňuje
naše školstvo, môže vyrásť talent
európskeho formátu. Adamovi
srdečne blahoželáme a veríme, že
tento úspech motivuje aj ďalších
žiakov v ich práci a záľubách.
Ing. Gabriel Staško


dva týždne v športe

spoločenská rubrika

Atletika

navždy sme sa rozlúčili...

Beh O Štít mesta Michalovce
a Detský beh Ivana Pšenka
26. 11., 13.00 a 16.00 hod., XXII. ročník
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Jozef Kubica (85)

Basketbal

Milan Hajduk (65)

Gabriel Juraško (63)

Jozef Sabo (87)

I.BK D Michalovce – DASTET Krompachy
15. 11., 17.00 hod., II. basketbalová liga Východ – muži
I.BK D Michalovce – Stará Ľubovňa
16. 11., 10.00 hod., II. basketbalová liga Východ – ženy
I.BK D Michalovce – Rožňava
23. 11., 10.00 hod., 12.00 hod., OHK Východ - kadetky
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Futbal
MFK Zemplín – Slavoj Trebišov
22. 11., 13.00 hod., DOXXbet liga muži – 18. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401

Hádzaná
Turnaj hádzanárskych nádejí
18. 11., 8.30 hod., 3. – 4. ročníky ZŠ
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912
HK Iuventa – ASC Corona 2010 Brašov
15. 11., 17.30 hod., Pohár EHF – 3. kolo
HK Iuventa jun. – Močenok
15. 11., 13.00 hod., I. liga žien – 8. kolo
HK Iuventa – Močenok
15. 11., 15.30 hod., I.LSD – 8. kolo
HK Iuventa – Močenok
15. 11., 14.00 hod., I.LMD – 8. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Ľadový hokej
HK Dukla – P. H. K Prešov
16. 11., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 22. kolo
HK Dukla – MHK 32 Liptovský Mikuláš
19. 11., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 23. kolo
HK Dukla – HC Dukla Senica
26. 11., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 25. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HK Mládež – HK Ružinov 99 BA a. s.
15. 11., 14.00 hod., I. liga juniorov – 19. kolo
HK Mládež – HK Ružinov 99 BA a. s.
16. 11., 14.00 hod., I. liga juniorov – 20. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

Softtenis
O pohár primátora mesta
Mestská softtenisová liga mužov
VII. ročník I. a II. liga, 3. – 4. kolo, 18. 11. – 21. 11. 2014
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Stolný tenis
O pohár primátora mesta
Mestský stolnotenisový turnaj
24. 11., 8.30 hod., VII. ročník, 5. – 9. ročníky ZŠ
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912
ŠKST „C“ – STK Slávia Sobrance
15. 11., 17.00 hod., IV. liga mužov Zemplínsko – Košická – 6. kolo
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Turistika

Erika Mruškovičová (83)

Michalovce majú
majstra sveta!
Michalovský klub bojových
umení MMA TEAM SLOVAKIA
MICHALOVCE sa aj naďalej prezentuje hlavne svojou činnosťou.
Počas uplynulého obdobia sa stal
oficiálnym členom svetovej organizácie WORLD FIGHT SPORTS
@ MARTIAL ARTS COUNCIL,
ktorá združuje bojové športy
a umenia na celom svete. Michalovčania získali certifikát tejto
organizácie a jej hlavný tréner Tibor Šimonič sa stal jej oficiálnym
reprezentantom pre Slovenskú
republiku.
Na základe tohto poverenia sa
uskutočnili 28. septembra v Michalovciach majstrovstvá Slovenska s medzinárodnou účasťou. Zástupcovia michalovského
klubu v mládežníckych i seniorských kategóriách obsadili popredné miesta. Majstrami Slovenska pre rok 2014 sa stali Kristán
Kudráč a Ondrej Bajus. Striebor-

né medaily získali Tomáš Čopák,
Marko Lazar, Rastislav Nazarej.
Ešte lepšie prezentovali našu
vlasť a mesto v chorvátskom
Umagu michalovskí športovci,
kde sa v dňoch 23. až 26. októbra
uskutočnili majstrovstvá sveta.
Majstrom sveta v grapplingu
– zápasení sa stal Dominik Engel, ktorý zároveň získal druhé
miesto v MMA, čiže v zmiešaných bojových umeniach. Ďalšie
vynikajúce umiestnenia získali
Marko Lazar, ktorý sa stal vicemajstrom sveta v disciplínach
grappling a MMA. Na stupne
víťazov sa postavil aj Rastislav
Nazarej, ktorý získal striebro
a bronz v disciplínach MMA
a grappling. Pod tento vynikajúci výsledok sa podpísala hlavne
vytrvalá práca a tréning. Chlapcom patrí poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu nášho mesta
a vlasti u nás i v zahraničí.

plaváreň pre verejnosť

Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

14.00 – 16.00 hod.
14.00 – 16.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.
14.00 – 16.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.
14.00 – 16.00 hod., 18.00 – 20.00 hod.
13.00 – 19.00 hod.
10.00 – 17.00 hod.

verejné korčuľovanie na zimnom štadióne

16. november
23. november

15.45 – 17.45 hod.
15.45 – 17.45 hod.

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou.
Tel.: 0907 969 459
n Predám pozemok v Lastomíri. Tel.: 0918 707 342
n Dám do prenájmu garáž pri Tescu a pri Nay - Elektrodome.
Tel.: 0905 192 106
n Predám 4-izbový byt na sídlisku Východ, blok B2.
Cena dohodou. Tel.: 0903 687 647
n Predám garáž na Ulici Kuzmányho. Cena dohodou.
Tel.: 0902 342 081
n Predám 1-izbový byt v Michalovciach na Ulici Masarykovej
v pôvodnom stave. Tel.: 0905 473 191
n Predám pozemok v Michalovciach pri kruhovom objazde,
vhodný na autobazár. Tel.: 0905 837 436

Rôzne

Kolova hora
17. 11., 7.30 hod., IV. ročník
Kapušiansky hrad
22. 11., 7.30 hod.
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603
Kolova hora
17. 11., 7.30 hod., V. ročník
Krivoštianka – Jasenovský hrad
23. 11., 7.30 hod., Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

Volejbal
O pohár primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých
VI. ročník II. liga, 3. a 4. kolo, 18. 11. a 25. 11. 2014
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

n Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n INKATHERM ponúka na predaj vo VOC: gamatky, radiátory,
súdky na kapustu. Tel.: 056 6420965
n Predám 3-radlicový pluh továrenskej výroby. Cena dohodou.
Tel.: 0907 534 726
n Bývalá učiteľka MŠ sa vám postará o dieťa (deti) vo veku
od 2 rokov v čase vašej neprítomnosti. Tel.: 0944 032 968

Služby
n Strechy, www.stavebneprace.info, tel.: 0907 922 100
n Účtovníctvo. Najvýhodnejšie hypotéky a poistenie.
www.ekonomickesluzby.eu, tel.: 0915 644 489

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

Andrej Onuška (66)
Ing. Ľubomír Salma (54)

spomienky
Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 15. novembra uplynie 1. výročie, čo nás
opustila milovaná manželka, mamka a babka

RUŽENKA STOLÁROVÁ, rod. NAŠTOVÁ

Ďakujeme za spomienku.
spomína manžel, deti a vnučky
Dňa 18. novembra si pripomenieme
10. výročie úmrtia

ANDREJA ČOPÁKA

Dotĺklo srdce, stíchol hlas, spomienky zostávajú
v nás. Sviečku, kvety mu na hrob už iba dáme,
s úctou a láskou v modlitbách na neho spomíname.
manželka, deti, vnúčatá, ostatná rodina
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
zhasli oči, stíchol hlas ...
Uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila
mamka, babka a manželka

OLINKA PIOVÁROVÁ

s hlbokým žiaľom spomínajú dcéra Slávka, vnučka
Nikolka, syn Peter s rodinami a manžel Ján
Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Dňa 12. novembra 2014 uplynul rok,
čo nás navždy opustila drahá mamka, babka,
prababka, praprababka

ANNA ŠPILKOVÁ

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
s láskou dcéry a syn s rodinami
Človek odchádza,
ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
Dňa 12. novembra 2014 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil drahý otec, dedko a pradedko

JÁN STANKOVSKÝ

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami.
dcéry Julka a Ľubka s rodinami
Dňa 17. novembra uplynie 15 rokov, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko

Ing. JÁN MUĽÁR

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.
s láskou spomína manželka,
dcéra Janka a syn Marián s rodinami
Pred 10 rokmi náhle, ticho a bez rozlúčky
odišiel ako vánok

JOZEF MEGELA

s láskou a úctou spomína mama
a bratia Peter, Pavol, Martin
s rodinami
Dňa 13. novembra 2014 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko

JURAJ HREŠKO

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
spomína rodina
More lásky si so sebou vzala, hory bolesti nám
si zanechala. Prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.
Dňa 10. novembra 2014 uplynul rok, čo dotĺklo
srdce starostlivej manželky, mamky a babky

JOLIKY MOLNÁROVEJ

smútiaca rodina

Dňa 13. novembra uplynulo 20 rokov,
čo nás opustil

MICHAL ČUROŠ

Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
s láskou na Teba spomínajú manželka,
dcéra a sestra s rodinami
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