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Projekt na zvýšenie bezpečnosti v meste

Mesto
Michalovce
na
Slovakiatour

Kamerový
systém pomáha
M

esto Michalovce chce budovať kamerový systém nielen z vlastných,
ale aj z externých zdrojov, keďže inštalácia kamier a prenos ich obrazu je finančne nákladná. Mesto získalo aj v roku 2014 dotáciu v rámci
programu prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR vo výške 9 000 €. Mesto spolufinancuje projekt s názvom „Zvýšenie bezpečnosti v meste Michalovce
prostredníctvom digitálnych kamier“ výškou 10 000 €.

prvýkrát
v Michalovciach

aktuality
Mestské kultúrne stredisko
vás pozýva
na one man show

MiROSLAVa
DONUTILa

Cestou necestou
25. februára
o 19.00 hod.
veľká sála MsKS

Mestské kultúrne stredisko
vás pozýva na výstavu

Zuzana Sotáková
– priestorová
inštalácia
do 27. februára
malá galéria

Úprava
cestovného
poriadku

Medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu
Slovakiatour 2015 otvoril
v Incheba Expo aréne
Bratislava svoje výstavné
priestory pre návštevníkov
spolu s výstavou gastronómie
Danubius Gastro.
Veľtrh sa uskutočnil od 29. januára do 1. februára na celkovej ploche
36 000 m2, zúčastnilo sa ho 738 vystavovateľov z 29 krajín. Aj napriek snehovej kalamite, ktorá ochromila dopravu,
veľtrh navštívilo 62 393 ľudí. Prezident
SR Andrej Kiska sa pri návšteve veľtrhu
zastavil aj pri stánku Košice – región.
ITF Slovakiatour patrí medzi najvýznamnejšie podujatia cestovného ruchu
v strednej Európe, ktoré prinieslo jedinečnú možnosť porovnať ponuky cestovných kancelárií, ale aj expozícií regiónov
a krajín pod jednou strechou.
Mesto Michalovce, ktoré je srdcom
dolného Zemplína, predstavilo sa návštevníkom ako turisticky atraktívna destinácia spolu so Zemplínskou oblastnou
organizáciou cestovného ruchu v spoločnom stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj (Košice región
turizmus), ktorá zabezpečovala výstavnú
expozíciu a program. Zástupcovia jednotlivých destinácií regiónu sa zúčastnili
otvorenej diskusie so zástupcami médií
na tému “Košický región – Vaša destinácia na rok 2015”, kde priblížili prítomným pestrú ponuku zameranú na turistické destinácie s jedinečnou atmosférou,
hrdé na svoje dedičstvo a tradície.
Vzájomne prepojená komplexná
turistická ponuka bola prezentovaná
odbornej a laickej verejnosti. Návštevníci mali k dispozícii množstvo kvalitne
spracovaných propagačných materiálov,
DVD o meste, regióne a ZOOCR s dôrazom na historické informácie, možnosti
rekreácie, oddychu, kultúrnych a spoločenských aktivít, ponuku ubytovacích
a reštauračných služieb počas všetkých
ročných období.
Účasť na výstave prináša zvýšenie povedomia v oblasti cestovného ruchu a posilnenie pozície na trhu. Návštevníci mali
jedinečnú možnosť získať komplexné
informácie o regióne a prostredníctvom
pestrej ponuky spoznať dolný Zemplín.
Iveta Pazičová

Najvyššia liga
v kickboxe

Projekt chce zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta a predchádzať rôznym formám vandalizmu,
protispoločenskej činnosti, zabezpečovať permanentnú preventívnu činnosť
na území celého mesta ako aj motivovať k spolupráci obyvateľov mesta pri
ochrane ich majetku a majetku mesta.
Chceme kamery umiestňovať v rámci
problémových lokalít na sídliskách
mimo centra mesta aj napriek tomu,
že ich inštalácia a prevádzkovanie je
finančne náročnejšia, keďže mesto ešte
nemá vybudovanú mestskú optickú
sieť v celom meste. V rámci projektu
budú tri nové kamery umiestnené na
Moskovskej ulici, sídlisku Stráňany na
ulici Nad Laborcom a na Komenského ulici v blízkosti dvoch základných
škôl. Obrazový signál z kamier bude
pripojený na monitorovacie oddelenie

mestskej polície. Súčasne budú v centre vymenené dve nefunkčné analógové kamery za digitálne a posilní sa
aj vybavenie oddelenia MsP ďalším
monitorom a ovládacím zariadením.
Monitorovacie oddelenie v súčasnosti
disponuje obrazom z 27 kamier.
Mesto Michalovce buduje digitálny kamerový systém, ktorý dokáže
nielen zobrazovať situáciu v zornom
uhle kamery, ale aj vyhodnocovať
situáciu na základe nadefinovaných
možných dovolených či nedovolených
stavov. Dôležitým faktorom, ktorý
pôsobí pri umiestnení kamerového
systému, je jeho preventívny účinok.
Potenciálny páchateľ upustí od kriminálnych úmyslov, keď si je vedomý, že je monitorovaný, a z trestného
činu bude ľahko usvedčený. Záznam
a vyhodnocovanie obrazu je účin-

ným prostriedkom pri objasňovaní
trestnej činnosti a operatívnom vyhľadávaní páchateľov aj pri požiadaní
záznamov pre štátnu políciu. Veľkým
prínosom kamerového systému je aj
vyššia objasnenosť znečisťovania verejného priestranstva, zvýšený počet
zistených dopravných priestupkov
– zvýšenie bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, znížená kriminalita – väčšia bezpečnosť v dosahu kamerového systému.
Mesto postupne buduje optickú
sieť, oživuje mestskú chráničku v dĺžke 13,5 km optickými vláknami, čím
sa podstatne rozšíria možnosti pripájania ďalších kamier v jednotlivých
častiach mesta. Mesto aj na rok 2015
podalo žiadosť o dotáciu na umiestnenie ďalších kamier.
jm

Jubilejný ples
V sobotu 24. januára  sa
uskutočnil 20. jubilejný ples KDH,
ktorý organizačne pripravilo OC
KDH v Michalovciach. Reštaurácia
Zlatý Bažant ponúkla svoje
priestory pre takmer 180 hostí,
ktorí prežili príjemný večer
v kruhu svojich priateľov.
Za organizátorov ples otvorili
Ondrej Hajduk, predseda OC KDH
a Jozef Bobík, poslanec NR SR.
V programe účinkovali hudobníci
a tanečníci umeleckej školy
Talent-um a svojím vystúpením
prispeli k dobrej nálade. Zábava
pokračovala v rytme zemplínskej
ľudovej hudby, no nechýbali ani
moderné piesne. Šťastlivci si
odniesli z plesu tombolové ceny,
no všetci hostia krásne zážitky.

Prepravca mestskej hromadnej
dopravy DZS – M.K. TRANS, s.r.o.
informuje občanov o zmenách
a úpravách cestovných
poriadkov. Tieto zmeny vstúpili
do platnosti od 1. februára
2015.
LINKA číslo 1
spoj 55/b: nový spoj s odchodom o 10.00
hod. III ZŠ – žel. stanica – Močarany
spoj 18/b: predlžený o úsek Močarany žel. stanica s odchodom 10.25 hod.
spoj 53/x: vloženie novej zastávky Nemocnica o 22.15 hod.
LINKA číslo 4
spoj 19: posun spoja z odchodom
o 2 min. neskôr na všetkých zastávkach
spoj 39/b: posun odchodu zo žel. stanice
o 15 min neskôr, zrušenie úseku III.ZŠ
– žel. stanica a náhrada zrušeného úseku
novým spojom: MHD 1, spoj 55/b
spoj 55/c: zrušený
LINKA číslo 6
spoj 43: zrušenie zastávky č. 15 – križovatka na Okružnej
spoj 46: skorší odchod o 3 min, z 22.05
na 22.02 hod.
Informácie o zmenách môžete získať priamo na stránke prepravcu www.
dzsmktrans.sk/MHDMI.

Z rokovania
mestskej rady
V utorok 3. februára
sa uskutočnilo
zasadnutie Mestskej rady
v Michalovciach v novom
zložení MUDr. B. Bančej,
PhDr. J. Cibereová,
Ing. J. Ďurovčík, CSc.,
MUDr. P. Kuchta,
MUDr. J. Makohus,
MUDr. J. Mihalečko,
MUDr. J. Paľovčík.
Členovia mestskej
rady boli zvolení na
ustanovujúcom zasadnutí
MsZ v Michalovciach
uznesením č. 1. dňa
12. decembra 2014.
V prvom bode prerokovali
Program rozvoja Mesta Michalovce na roky 2015 – 2018 predložený
primátorom mesta. Informáciu
o prebiehajúcich
a ukončených
súdnych sporoch k 31. 12. 2014
predložil na mestskú radu JUDr.
G. Dorič. V ďalšom bode bolo
prerokované vyhodnotenie kultúrno-osvetovej činnosti za rok
2014 a plán hlavných úloh MsKS
na rok 2015. Náčelník mestskej
polície JUDr. D. Šanta predložil
na prerokovanie správu o kontrole
využívania verejného priestranstva
za II. polrok 2014, správu o stave verejného poriadku, činnosti
MsP a stave kriminality na území mesta, Protest prokurátora Pb
č. 147/14/8807 a návrh dodatku
č. 1 k VZN č. 3/1992 o zriadení
mestskej polície. O stave realizácie
a prípravy projektov zo zdrojov
EÚ a dotačných politík a o poskytovaní a čerpaní dotácií z rozpočtu

mesta v roku 2014 informovala
RNDr. J. Machová.
Ing. J. Doležal predložil návrh
na prenájom majetku vo vlastníctve
mesta. Ďalej bol prerokovaný Protest prokurátora Pb 145/14/8807-5
vo veci VZN č. 158 o podmienkach evidencie a vodenia psov na
území mesta, Protest prokurátora
Pb 149/14/8807-5 vo veci VZN č.
142 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov a návrh nového VZN, návrh VZN o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach. V súvislosti
so zmenou rozpočtu bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 1.
V minulom roku v meste pribudli dve okružné križovatky.
Za účelom ich pomenovania bol
daný návrh nového VZN. V zmysle Štatútu mesta bol na prerokovanie predložený návrh na udelenie
titulu Čin roka 2014 a návrh na
zvolanie zhromaždení obyvateľov
mesta v marci tohto roku.
Hlavná kontrolórka Ing. M.
Bobovníková predložila správu
o výsledkoch kontroly a správu
o kontrolnej činnosti za II. polrok
2014. MUDr. B. Bančej, bol predkladateľom vyhodnotenia rozpočtu XXIII. vianočných trhov 2014
a návrhu rozpočtu XV. jarných
trhov 2015. V posledných troch
bodoch členovia mestskej rady
prerokovali informatívnu správu
o plnení uznesení MsR za II. polrok 2014, návrh plánu rokovaní
MsR, MsZ, komisií MsZ, redakčnej rady novín Michalovčan na
I. polrok 2015 a jednotlivé štatúty.
Prevažná časť materiálov bude
predložená na MsZ, ktoré sa uskutoční 17. februára.
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Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ponúka

byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.83/2005 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov v bytovom dome na Ulici staničnej č. 3
v Michalovciach.

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 20. 2. 2015.
Počet bytov: 1
Číslo bytu
Adresa
Poschodie
Bytový dom Počet izieb
-----------------------------------------------------------------------------------8
Ul. staničná 3
1. poschodie
Staničná 3
1
Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta
Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom
Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1, v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ponúka

nový byt do nájmu v nadstavbe bytového domu A-1, A-2 na Ulici obrancov
mieru 4 v Michalovciach v zmysle VZN č.116/2009 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 20. 2. 2015.
Počet bytov: 1
Číslo bytu Adresa Poschodie Bytový dom Počet izieb Podlahová plocha
-----------------------------------------------------------------------------------23 Obrancov mieru 4 5. NP „A-2“
Garsónka
30,79 m2
Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu):
2,19 €/m2. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej
stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody 1, v Michalovciach – kancelária č. 72 na
prízemí - JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne
informovaní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.

Pozývame vás na Deň
otvorených dverí
Strednej odbornej školy
technickej v Michalovciach
19. februára 2015 od 7.30 do 15.00 hod.
priestory SOŠT
pracovisko Partizánska 1, Michalovce
pracovisko Močarianska 1, Michalovce
pracovisko Kapušianska 6, Michalovce

Tešíme sa Vašu účasť v priestoroch našej školy
na všetkých pracoviskách.


Postreh poslanca NR SR

z pera viceprimátora

Nie všetko sa podarí
Návrhy zákonov do Národnej rady predkladá väčšinou
vláda SR. Ale môžu tak urobiť aj
poslanci Národnej rady. Faktom
je, že druhú možnosť využívajú
aj koaliční, resp. vládni poslanci
a aj opoziční poslanci. Niektoré predložené návrhy zákonov
Národná rada schváli a niektoré
neschváli. Niekedy sa stane prípad, že schválený návrh zákona
nepodpíše prezident republiky
a vráti ho so svojimi pripomienkami na opätovné prerokovanie.
V januári vrátil prezident republiky schválenú novelu Zákonníka práce z 2. decembra 2014.
Novela reagovala na viaceré nedostatky pri dodržiavaní pracovnoprávnych predpisov alebo ich
obchádzanie tak zo strany agentúr dočasného zamestnávania,
ako aj užívateľských zamestnávateľov. Na pána prezidenta sa obrátilo viacero organizácií, združujúcich zamestnávateľov v SR
a aj individuálnych zamestnávateľov. Vyjadrili obavy, že schválený zákon obmedzí tvorbu nových
a udržanie existujúcich pracovných miest. Národná rada vrátený zákon opätovne prerokovala.

Prezidentovi vyhovela v tom, že
posunula účinnosť novely Zákonníka práce od 15. marca 2014
a novelu Zákonníka práce schválila v pôvodnom znení.
Pán prezident vrátil na prerokovanie aj novelu Zákona
č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. Novela rozširovala okruh
prípadov, na ktoré sa zákon
o verejnom obstarávaní nevzťahuje, ak pôjde o dodanie tovarov
a poskytnutie služieb v súvislosti
so zabezpečením prípravy a výkonu predsedníctva SR v Rade
Európskej únie. Podľa pána prezidenta je obdobie nášho predsedníctva /druhý polrok 2016/
dlhodobo známe, a preto by sa
na tieto obstarávania nemala
vzťahovať výnimka. Novela zákona tiež mala znemožniť tzv.
schránkovým firmám uchádzať
sa o získanie zákaziek z verejných zdrojov. Parlament rozšírenie výnimky schválil a akceptoval niektoré terminologické
úpravy pána prezidenta. Novela
zákona o verejnom obstarávaní
bude účinná od 1. marca 2015.
Ing. Jozef Bobík
P.S. Dovidenia na referende
v sobotu 7. februára

Fotosúťaž Klubu
Zemplínčanov
Prezident Klubu
Zemplínčanov
v Košiciach vyhlasuje
fotografickú súťaž
pod záštitou
predsedu Košického
samosprávneho kraja
Zdenka Trebuľu.

Pozvánka na prvé
pracovné zastupiteľstvo
V komunálnych voľbách v novembri minulého roku boli zvolení poslanci mestského zastupiteľstva. Možno s ešte väčším záujmom sa o necelý mesiac uskutočnilo ustanovujúce mestské zastupiteľstvo. Na ňom
zložil predpísaný sľub nielen novozvolený primátor, ale aj prítomní
poslanci. Prebehlo kreovanie jednotlivých orgánov mestského zastupiteľstva. Možno dnes je už záujem verejnosti o fungovanie poslaneckého
zboru menej zaujímavý. Rozhodne pre život v meste, jeho budúci rozvoj
a perspektívu je najdôležitejšie prvé pracovné rokovanie mestského zastupiteľstva. Jedným z jeho kľúčových bodov bude proces prerokovania
a schválenia Rozvojového programu mesta na roky 2015 – 2018. Jeho
základné kontúry logicky podľa výsledku volieb budú vychádzať z volebného programu primátora a poslancov kandidujúcich za rovnaký
politický subjekt ako primátor.
No je tu i priestor na jeho pripomienkovanie, doladenie, spresnenie, prípadne obohatenie o pohľad občanov. Tu je priestor na mestskom
zastupiteľstve, ktoré je otvorené pre každého občana. Postup je jednoduchý a vychádza z rokovacieho programu mestského zastupiteľstva.
Pri prerokovávaní tohto bodu sa môže prihlásiť do diskusie aj občan
mesta Michalovce. Primátor mesta mu môže udeliť slovo po schválení
mestským zastupiteľstvom. Jeho vystúpenie má byť konkrétne k prerokovanému bodu v rozsahu určenom zastupiteľstvom. O jeho návrhu
rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva hlasovaním. Tento prvok
priamej demokracie bol doteraz veľmi málo použitý občanmi mesta. Je
síce pravdou, že poslanci sú priami zástupcovia občanov, no na druhej
strane by to nemalo brániť občanom zúčastniť sa rokovania mestského
zastupiteľstva.
Preto mi dovoľte pozvať vás na rokovanie prvého mestského zastupiteľstva v novom funkčnom období. Bude sa konať 17. februára v malej
zasadačke Mestského kultúrneho strediska o 10. hodine.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

vý život obyvateľov Zemplína.
V kategórií K3 budú hodnotené
historické archívne fotografie zo
Zemplína.

ŽIHADLO

Téma: Celý čas venujú mládeži
Hosť: Ing. Peter Biganič, manažér 1.BK Michalovce
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Termín doručenia
súťažných fotografií:
do 10. mája 2015

Súťažné kategórie:
K1. Krásy ZEMPLÍNA
K2. Život na ZEMPLÍNE
K3. Minulosť ZEMPLÍNA
– historické fotografie
Podmienky súťaže:
Súťaž je určená pre všetkých
amatérskych fotografov bez obmedzenia veku.
Technické požiadavky: súťažiaci doručia maximálne po
dve fotografie v každej kategórii
v elektronickej podobe v minimálnom rozlíšení 1024 x 1536
pixlov s menom autora, názvom
fotografie a s označením príslušnej kategórie (K1, K2, K3). Do
súťaže budú zaradené fotografie
farebné, čiernobiele a sépiovej
farby, bez akýchkoľvek ďalších
technických úprav počítačom
(fotomontáže).
Názov súboru posielajte v tvare: Kategória_Priezvisko_Meno_
Názov fotografie pre kategórie
K1. a K2. musia byť aktuálne
a zobrazovať krásy – či už prírodné, kutrúrne, stavebné v obciach
a mestách Zemplína, súčasný
spoločenský, kultúrny a športo-

Záznam

Miesto doručenia:
elektronicky: tkacmi@centrum.
sk ,resp. doručiť poštou na CD,
DVD: Klub Zemplínčanov v Košiciach, Vihorlatská 37, 040 01
Košice resp. na mestský /obecný/ úrad miest a obcí, ktoré sa
zapoja do spolupráce pri súťaži/ ich zoznam bude priebežne
zverejňovaný na stránke Klubu
Zemplínčanov v Košiciach a na
facebooku KZvK.
Vyhodnotenie:
Súťažné fotografie vyhodnotí odborná komisia. Najlepších
30 – 40 fotografií bude vystavených v Spoločenskom pavilóne v Košiciach od 23. 5. 2015
deň pred konaním XX. ročníka
zemplínskeho majálesu. Autori
najlepších fotografií vo všetkých
kategóriách budú odmenení
vecnými cenami. Zaslaním súťažných fotografií autori výslovne súhlasia s použitím fotografií
Klubom Zemplínčanov v Košiciach pre účely vystavovania
resp. publikovania v printových
médiách.
RNDr. Ing. Michal Tkáč
Prezident klubu
Zemplínčanov v Košiciach

Z vystúpenia Hnojňanov z Mihaľovec
Michalom a Michaelám (z 27. 9. 2014)
denne o 14.00 hod.

Úspech kanárikov v Holandsku
Na 63. svetovom šampionáte exotického vtáctva v holandskom
Rosmalene bola výprava zo Slovenska úspešná. V celkovom poradí
v rámci Majstrovstiev sveta medzi vystavovateľmi jaspisových kanárikov sa M. Vojník umiestnil na 4. mieste s 91 bodmi. Pre porovnanie
– držiteľ prvej priečky z Rakúska mal 94 bodov.

p o b a č e ň e M i ž a z va ro š a

Rachetle u mejsce
Bizovňe patri gu Silvestru i vitaňu Novoho roka ohňostroj. Jest vtedi
na jardze i u calim varošu preveľo ľudzi, co še prišľi popatrec i pocešic.
Jednak še rozlučic s rokom starim. No išče večša radojs z vitaňa roka
novoho. Tu še bez ňoho aňi ňezname obejsc. No ňeznam, čom še stalo
furtovňim puščac ohňostroje ľem tak. Ozda kec su fašiangi časom pľesov i radojci, ta každi muši buc s totu rachotu. Čul mi od jednoho kamarata, že jeden hardi api dal zrobic totu paradu pre svoju jednoročnu
ratolejs. Bizovňe na totu paradu sebe budze pametc do šmerci. Abo še
vecka joho hardi api budze barz čudovac, že joho ratolejs u peršim ročňiku puščala petardi. Bizovňe ho zato budze chvalic, kec pri otvoreňu
dzveri do domu mu joho ratolejs nastavi rachetľu na pozdrav. Ozda bi
trebalo podumac, či še s tim ňeda daco spravic. Ozda še o paru infarktov starim ľudzom predidze.
Vaš Mižo z varoša

Plán separoveného zberu na I. polrok 2015
Obvod č.

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

4

5. 1.

3. 2.

3. 3.

31. 3.

5. 5.

2. 6.

5

8. 1.

5. 2.

5. 3.

9. 4.

7. 5.

4. 6.

6

22. 1.

19. 2.

19. 3.

23. 4.

21. 5.

18. 6.

7

27. 1.

24. 2.

24. 3.

28. 4.

26. 5.

23. 6.

8

29. 1.

26. 2.

26. 3.

30. 4.

28. 5.

25. 6.

4. obvod: Vajanského vpravo – Odbojárov, Moussona, Gagarina, Zemplínska, Agátova, Cyrila a Metoda, Duklianska, Gorazda Zvonického
5. obvod: Vajanského vľavo – po Masarykovu, Gen. Petrova, Dobrianskeho
6. obvod: IBV Straňany, Konečná, Partizánksa, SNP, Višňová, Lipová, Fidlika
7. obvod: Nábrežie Urbana – Verbovčík, F. Kubača, F. Kráľa, Ivana Krasku, Farská
8. obvod: Topolianska, Letná, Kapušianská, Vrbovecká, Tešedíka, Močarianska
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce


dva týždne v kultúre

Michalovčan informuje

Mestské kultúrne stredisko

do stavu manželského vstúpili...

Cestou necestou
One man show Miroslava Donutila v novom predstavení
25. 2. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

Slavomír Pustai
a PhDr. Jana Selecká

Výstavy:

Andrej Menda
a Michaela Kešeľová

Zuzana Sotáková – priestorová inštalácia
do 27. 2., malá galéria MsKS
Miroslav Potoma – insitná výtvarná tvorba
do 19. 2., galéria ZOS

DANUBIUS GASTRO CUP 2015

Program kina Centrum
6. 2. piatok (2D) o 17.30 hod.
7. – 8. 2. sobota (2D), nedeľa (3D) o 16.00 hod.
SPONGEBOB VO FILME: HUBKA NA SUCHU
animovaná komédia
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €
2014
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 €
USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov
Slovenský dabing
7. – 8. 2. sobota, nedeľa o 18.00 hod.
HODINOVÝ MANŽEL
komédia
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Repríza
2014
ČR
Originál verzia

10. – 11. 2. utorok, streda o 19.30 hod.
NEZLOMNÝ
vojnový, dráma
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
USA
Slovenské titulky

12. 2. štvrtok o 19.30 hod.
13. 2. piatok o 20.00 hod.
14. 2. sobota o 20.00 a 22.15 hod.
15. 2. nedeľa o 20.00 hod.
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ
dráma, romantický
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2015
USA
Slovenské titulky

13. 2. piatok (2D) o 16.45 hod.
14. – 15. 2. sobota (3D), nedeľa (2D) o 16.00 hod.
CILILING A ZVER-NEZVER 3D a 2D
animovaný, dobrodružný, rodinný
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 €
Mládeži prístupný

2014
USA
Slovenský dabing

13. – 14. 2. piatok, sobota o 18.10 hod.
Premiéra
PRÍBEH MÁRIE	
životopisný, dráma
2014
Vstupné: 3,50 €
INDIA SALES, FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
České titulky
15. 2. nedeľa o 17.30 hod.
17. 2. utorok o 19.30 hod.
FOXCATCHER
dráma, životopisný, športový
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

2014
USA
Slovenské titulky

16. 2. pondelok o 19.30 hod.
NEZABÚDAJ NA SNY
rodinný
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

2014
SR
Originál verzia
18. 2. streda o 19.30 hod.

ČO SME KOMU UROBILI?
komédia
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Repríza
2014
FRANCÚZSKO
České titulky

19. – 20. 2. štvrtok, piatok o 19.30 hod.
21. 2. sobota o 17.45 hod.
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
akčná komédia
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

blahoželania

2014
USA
Slovenské titulky

Už po tretíkrát sa žiaci Súkromnej hotelovej akadémie – Dufincova
v Michalovciach zúčastnili v dňoch od 29. januára do 1. februára národnej súťaže kuchárskeho a cukrárskeho umenia Danubius Gastro Cup
2015 v Bratislave. Bratislavský klub SZKC zorganizoval 15. ročník súťažnej výstavy Poézia v gastronómii a 6. ročník súťaží vo varení a pečení
naživo Danubius Gastro Cup. Znova sa stretli odborníci, aby spoločne
prezentovali dôležitosť a krásu kuchárskeho a cukrárskeho remesla. Členovia cechu predviedli verejnosti svoju šikovnosť a majstrovstvo prostredníctvom súťažiacich, dokonca aj takých, ktorí nie sú členmi zväzu.
Školu prezentovali dvaja žiaci – Nikola Mikulaničová a Marcel Horvát
– vo varení naživo v odbore kuchár junior pod vedením vyučujúceho odborných predmetov Ing. Martina Gorného. Obidvaja boli za svoj výkon
odmenení bronzovou medailou.
Mgr. Marta Kurillová

Stretnutie s Elenou
Elekovou v knižnici
V stredu 11. februára
o 16.30 hod.
sa v Zemplínskej
knižnici G. Zvonického
v Michalovciach uskutoční
stretnutie s Elenou
Elekovou, na ktorom
predstaví svoju druhú
knihu Morituri.
Súčasťou podujatia je autogramiáda spojená s predajom
knihy.
Elena Eleková (vl. menom Katartína Varechová) je regionálnou
autorkou, členkou Literárneho
klubu Čriepky, ktorý pracuje pri
ZKGZ v Michalovciach. Vyrastala v Sobranciach, vyštudovala
medicínu na Lekárskej fakulte
UPJŠ v Košiciach a v súčasnosti
žije v Michalovciach. Je matkou
dvoch dcér.

S písaním prvých veršíkov
začala asi v ôsmich rokoch. Teraz
sa venuje písaniu predovšetkým
prózy a zároveň píše scenáre pre
Divadlo pri fontáne.
V roku 2014 jej vyšla v poradí druhá kniha pod názvom
Morituri. Dej tohto románu je zo
zdravotníckeho prostredia. V otvorenom a vierohodnom románe
pozýva čitateľa do geriatrického
prostredia, aj keď tam nikdy nepracovala.
E. Eleková je nositeľkou prémie
Literárnej ceny Mám talent 2011
za knižný debut Život pri živote.
Tento debut vypovedá o tom, ako
je potrebná profesionálna pomoc
tým, ktorí sú na ňu odkázaní.
V tomto prípade pacientom psychiatrického oddelenia nemocnice v nemenovanom slovenskom
mestečku.
Jana Mrázová

Šaliansky Maťko
J. C. Hronského 2015
Na okresnom kole
22. ročníka súťaže
Šaliansky Maťko Jozefa
Cígera Hronského
v prednese slovenských
povestí pre žiakov
základných škôl sa
v ZKGZ v Michalovciach
koncom januára zišlo 33
súťažiacich v doprovode
svojich učiteľov.
Aj v tomto roku organizátormi
súťaže boli Dom Matice slovenskej v Michalovciach a Zemplínska
knižnica Gorazda Zvonického.

V úvode prítomných srdečne privítali – za Dom Matice
slovenskej riaditeľka JUDr. M.
Kušnírová a za ZKGZ riaditeľka
PhDr. A. Vasiľová. Súťažilo sa
v troch vekových kategóriách.
Najlepší recitátori okresných kôl
sa stretnú na krajských a z nich
najlepší na celoslovenskom kole
v Šali. Túžbou každého recitátora
je dostať sa čo najďalej. Výkony
hodnotila odborná porota, ktorá
na záver poradila, ako sa zlepšovať v umeleckom prednese, zhrnula tohtoročnú úroveň súťaže
a vyjadrila názor, že všetci víťazi
majú na to, aby uspeli aj na krajskom kole Šalianskeho Maťka.
Dodajme, že na krajské kolo postupujú recitátori z prvých miest
jednotlivých kategórií.
Z michalovského okresného
kola si všetci interpreti odniesli diplom za účasť. Knižné ceny
dostali recitátori na prvých troch
miestach. Do krajského kola postúpili: Boris Andrišov zo ZŠ T.
J. Moussona, Natália Čisárová
zo ZŠ P. Horova, Sára Valisková
zo ZŠ, Moskovská. Porota udelila aj cenu za kultivovaný prednes Kataríne Hlavatej zo ZŠ T.
J. Moussona a cenu za osobnú
zanietenosť pri prednese Denise Sabolovej zo ZŠ Rakovec nad
Ondavou.
PhDr. Alena Vasiľová

Zlatých kvetov plnú náruč
k sviatku chceme Ti dať.
Veľa zdravia, šťastia, lásky k tomu priať.
Dňa 10. februára 2015 oslávi 80. narodeniny

TIBOR PIRČ

K životnému jubileu všetko najlepšie praje
syn Igor s rodinou.
Dňa 15. februára 2015 oslávi
svoje 60. narodeniny milovaný manžel, otec,
dedko, svokor, zať

MIROSLAV SINČÁK

K tomuto sviatku mu zo srdca prajú všetko
najlepšie, veľa zdravia, šťastia manželka Marta,
dcéra Marta, zať Róbert a svokra Marta.
Vnúčik Mathiasko ho bozkáva.
Dňa 12. februára oslávia 65. výročie sobáša manželia

Vilma a František Čornejovci

z Kusína.
Ku krásnemu výročiu im blahoželajú a všetko dobré prajú deti
Viera, František a Miroslav s rodinami,
vnúčatá a pravnúčatá Riško, Ivanka, Miško a Paťko.

NEVESTA BUDÚCNOSTI
Agentúra LeRen – Renáta Lenčéšová a Výstavisko Agrokomplex
Nitra usporiadali 23. januára 2015 už IV. ročník celoslovenskej súťaže
BRIDE OF THE FUTURE (NEVESTA BUDÚCNOSTI). Súťaž bola organizovaná pre vizážistov, kaderníkov, návrhárov, fotografov a nechtových dizajnérov. V kategórii „žiaci“ získal 1. miesto Ján ZOLOTA, žiak
druhého ročníka učebného odboru kaderník Strednej odbornej školy sv.
Cyrila a Metoda v Michalovciach, ktorý bol autorom súťažného účesu
i celkovej vizáže. Tento úspech je dobrou vizitkou kvalitnej práce majsteriek praktického vyučovania Mgr. Beáty Hricíkovej a Mgr. Dany Pallajovej pri príprave žiakov na budúce povolanie.
Eleonóra Žeňuchová, SOŠ sv. Cyrila a Metoda Michalovce

Komunikácia umením
Pracovníci MsKS tento rok
začali realizovať koncepciu plánu
výstavnej činnosti trochu netradične, ale zaujímavou formou.
Expozícia, ktorú návštevníci
galérie budú môcť vidieť vo februári, bude zostavená z fotografií
a tiež pôjde o inštaláciu objektov
v priestore. Spomínaná zvláštnosť koncepcie výstav je v tom,
že sa poskytuje priestor pre študentov umenia. Po predchádzajúcom Matúšovi Niemiecovi sa
vlastnou expozíciou predstaví
študentka Technickej univerzity
v Košiciach, Zuzana Sotáková.
Toho času je v štvrtom ročníku
na fakulte umení, v odbore sochárstvo.
Možno konštatovať, že autorka prezentáciou tejto formy
umenia komunikuje. Jej tvorbu je
možné vnímať v dvoch rovinách.
V prvej je používaným objektom
ľudské telo. Tak ako urbanizácia
mesta „určuje“ hranice človeku,

tak aj ľudské telo citlivo vložené
do okolitého sveta, je hranicou.
Fotografia zachytáva okamih
a ľudské telo ako objekt je možné vnímať ako návrh riešenia,
ktorým je komunikácia. (Možno
tichý protest a možno demonštratívne upozornenie na ľudskú
prítomnosť v realite sveta). Človek je v kontraste s prírodnými
scenériami, ktoré pôsobia ako
dekorácia.
Druhou rovinou je inštalácia
v priestore, ktorá je súčasťou prvej roviny. Sú to prezentácie autonómnych umeleckých diel. Sú
vytvorené podľa vopred určenej
umeleckej koncepcie. Z tohto
je evidentné, že človek je súčasťou prírody. Autorka expozíciou
prezentuje fakt, že svet, v ktorom
žije, jej nie je ľahostajný... Prejavom názorov kráča k métam slobody a vyznávania skutočných
hodnôt.
PaedDr. Ivana Mochorovská


dva týždne v športe

spoločenská rubrika

Liga MŠ v pohybovej zdatnosti
O pohár primátora mesta
18. 2., 9.00 hod., V. ročník – 3. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

navždy sme sa rozlúčili...
JUDr. Eva Kravecová (67)
Urban Chmurovič (80)
Tibor Tomovčík (69)
Ing. Anton Mikloš (70)
Jozef Buko (68)
Július Baláž (76)
Ing. Jozef Makohus (86)
Július Baran (80)
Vladimír Sokolský (54)
Helena Čapkovičová (72)
Jaroslav Ketsem (59)
Margita Ondková (86)

Basketbal
I.BK D Michalovce – Casovia Košice
21. 2., 16.00 hod., II. basketbalová liga Východ – ženy
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843
I.BK Michalovce – ŠPD Rožňava
15. 2., 13.00 hod., dorastenecká liga Východ – juniori
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

Florbal
O pohár primátora mesta
Mestská florbalová liga mužov
FBK Michalovce – FBK V. Kapušany, Fann Sport team – FBK Shadows, FBK V. Kapušany – Mladá Matica
10. 2., 17.40 – 18.50 hod., 5. kolo
FBK Michalovce – Fann Sport team, FBK Shadows – FBK V. Kapušany, Mladá Matica – Fann Sport team
17. 2., 17.40 – 18.50 hod., 6. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912
1. FbK Quick Sport B, Bystrica – Eastern Wings MI
14. 2., 9.00 hod., I. liga žien
Eastern Wings MI – 1. SC Malacky
14. 2., 15.00 hod., I. liga žien
Gama KE – FBK Michalovce
15. 2., 12.00 hod., II. liga mužov
Florko KE – FBK Michalovce
15. 2., 16.00 hod., II. liga mužov
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Hádzaná
HK Iuventa – Poruba
21. 2., 17.30 hod., WHIL žien – 16. kolo
HK Iuventa jun. – Topoľčany
15. 2., 17.00 hod., I. liga žien – 13. kolo
HK Iuventa – ŠSK Prešov
15. 2., 15. 00 hod., I.LSD – 13. kolo
HK Iuventa – ŠSK Prešov
15. 2., 13.00 hod., I.LMD – 12. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Softtenis
O pohár primátora mesta
Mestská softtenisová liga mužov, 10. – 13. 2., 17.00 hod., VII. ročník – I. liga – 12. kolo, 17. – 20. 2., 18.30 hod., VII. ročník – I. liga
– 13. kolo, 10. – 13. 2., 17.00 hod., VII. ročník – II. liga – 9. kolo
17. – 20. 2., 17.00 hod., VII. ročník – II. liga – 10. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Volejbal
O pohár primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých
10. 2., 17.30 hod. – II. liga – 12. kolo, 17. 2., 17.30 hod. – II. liga
– 13. kolo, 12. 2., 19.00 hod. – I. liga – 12. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912
VK Michalovce – Trebišov
14. 2., 11.00, 13.00 hod., I. liga žien – 15. kolo
VK Michalovce – Kežmarok
15. 2., 10.00, 12.00 hod., MSR oblasť Východ – kadetky – 11. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

Vybíjaná

Najvyššia liga v kickboxe
V sobotu 31. januára sa uskutočnilo 2. kolo Katsudo Open ligy SZKB v kickboxe. Dejiskom sa stala športová hala Gymnázia P. Horova. Pre Michalovce je podujatie takéhoto typu úplnou novinkou a česť usporiadať ho dostal
Športový Kickbox klub Michalovce. V ringu sa na tatami stretlo takmer 80
štartujúcich v takmer 160 štartoch z 12 klubov zo Slovenska a Poľska. Z michalovského klubu na súťaži štartovali 11 pretekári a spolu si vybojovali
21 medailí, z toho 6 zlatých, 8 strieborných a 7 bronzových. V priebežnom
hodnotení klubov sú aktuálne na treťom mieste.
ŠKk Michalovce

Futbalový turnaj
Prvú februárovú
nedeľu strana Smer-SD
usporiadala už 5. ročník
futbalového turnaja
o Pohár predsedu
SMER-SD.
Turnaj sa uskutočnil v telocvični GPH za účasti šiestich mužstiev z Michaloviec,
Strážskeho, Horoviec, Moravan
a Sliepkoviec. Súťažiace mužstvá boli rozdelené do dvoch
skupín.

Víťazom celého turnaja sa
stali Michalovce-Východ, ktoré
vo finále porazili Sliepkovce 1:0.
Tretie skončili Moravany, keď
porazili Michalovce-Hrádok 2:1.
Piate sa umiestnilo mužstvo zo
Strážskeho víťazstvom nad mužstvom z Horoviec 7:1.
Na turnaji sa hodnotili aj individuálne výkony. Najlepším brankárom sa stal Ján Bodnár zo Sliepkoviec, najlepším strelcom Stanislav Hreha z Moravan, najlepším
hráčom Michal Kopča z Horoviec.
RSDr. Ján Mikula

malý oznamovateľ
Kúpa – predaj – prenájom/byty

n Predám garáž pri OC NAY, elektrina, montážna jama, regál.
Cena dohodou. Tel.: 0918 222 808
n Predám alebo prenajmem kompletne zrekonštruovanú
budovu firmy s pozemkom a kancelárskymi priestormi
na Ulici stavbárov č. 3 v Michalovciach. Objekt je napojený
na inžinierske siete. Celý objekt je zabezpečený alarmom
a kamerovým systémom. Celková rozloha areálu je 1 812 m2,
zastavaná časť 590 m2. Tel.: 0904 433 237
n Predám pozemok v Michalovciach pri ceste E-50 medzi
Michalovcami a Močarianskou ulicou, parcela vedená ako orná
pôda o rozlohe 4 563 m2. Cena: 15 €/m2. Tel.: 0904 433 237
n Predám alebo prenajmem poschodový rodinný dom v obci
Bánovce nad Ondavou. Dom je podpivničený, izolovaný,
zateplený, brány s elektrickým ovládaním. Tel.: 0904 433 237
n Prenajmem garáž - novostavbu na Ulici leningradskej.
Tel.: 0917 203 776
n Poskytnem plochu na reklamu - bezplatne v Michalovciach.
Tel.: 0905 473 191
n Kúpim menší 2-izbový, resp. väčší 1-izbový byt. Podmienky: bezbariérová dostupnosť, balkón, prízemie vylúčené. Tel.: 0904 794 494
n Predám lukratívny pozemok v Lastomíri, cca 2 300 m2, 10,50 €/m2.
RK nevolať. Tel.: 0918 707 342
n Predám garáž na Ulici Kuzmányho v Michalovciach. Cena
dohodou. Tel.: 0948 601 432

Rôzne

O pohár primátora mesta
Mestská liga vo vybíjanej žiakov 3. – 4. ročníkov ZŠ
11. 2., 9.00 hod., VII. ročník – 3. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Mesto Michalovce

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ponúka

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 20. 2. 2015.
Počet bytov: 1
Číslo bytu Adresa
Poschodie Bytový dom Počet izieb Podl. plocha
-----------------------------------------------------------------------------------66 Ul. obrancov mieru 4 1. poschodie (malometrážny) garsónka 28,19 m2
Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 1,70 €/
m2. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hospodárenia s majetkom
Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu, Nám. slobody
1, v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

n Predám úplne nový, ešte nepoužitý smoking pre pána (č. 64, pás
do 118 cm) na ples, svadbu, stužkovú pre rodiča. Tel.: 0905 837 436
n Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n Predám kimono na judo, zn. Adidas – 500 g, veľkosť 130 cm.
Cena 15 €. Tel.: 0915 268 202
n Predám súťažné kimono na judo zn. Katsudo – 900 g, 100 %,
veľkosť 140 cm. Cena 23 €. Tel.: 0915 268 202
n Kúpim ornú pôdu pri ceste. Tel.: 0902 644 555
n Predám orechy - 7 €/kg. Tel.: 056 6471 364
n Predám Mitsubishi Lanzer – 1,3 b, r. v. 2007. Tel.: 0918 449 123
n Predám novinový stánok na Humenskej ceste
v Michalovciach. Tel.: 0915 213 626
n Predám zväčšovák Opemus, leštičku, expozičné hodiny.
Tel.: 0905 592 231
n Predám kimono Goju – kai, veľkosť 180. Tel.: 0905 592 231

Práca
n Hľadáme profesionálnych obchodných zástupcov na poskytovanie finančných služieb. Požadujeme min. výučný list. Provident
Financial, s. r. o. Bližšie informácie volajte: 0850 638 963

poďakovania
Chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste
s milovaným

Ing. ANTONOM MIKLOŠOM
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
synovia a dcéra
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, kolegom, známym a susedom,
ktorí sa prišli dňa 21. januára 2015 rozlúčiť
s drahým manželom, oteckom a dedkom

URBANOM CHMUROVIČOM

manželka, dcéra a synovia s rodinami

spomienky
Dňa 14. februára by bola oslávila 60 rokov
moja milovaná sestra

EVA KÖBÖLOVÁ
rod. Neumeistrová

spomína sestra Jarmila

Dňa 7. februára 2014 uplynul 1 rok,
čo nás navždy opustil náš drahý milovaný

MIRON RAPÁČ

Kto ho mal rád, nezabudne.
s láskou v srdci spomína
celá smútiaca rodina

Úspešný rok 1.BK D
Rok 2014 bol pre
amatérsky športový
basketbalový klub
1.BK D Michalovce
celkom úspešný. Tento
basketbalový klub
sa paradoxne, okrem
dievčenskej časti, ujal
pred troma rokmi
aj družstva mužov
a v minulom roku
zaznamenal niekoľko
dobrých výsledkov.
Dievčenskú zložku klubu reprezentovali v roku 2014 družstvá
žiačok a kadetiek, ktoré štartovali v oblastnej súťaži a družstvo
žien v 2. lige skupina Východ.
Staršie žiačky obsadili vo svojej
súťaži v sezóne 2013/2014 tretie
miesto, v sezóne 2014/2015 sú
zatiaľ na druhom mieste. Kadetky mali ako hlavnú súťaž medzinárodné turnaje v rámci okruhu
V4, a to v poľskom Przemysli,
ktorý vyhrali, ukrajinskom Ľvove a turnaji v Michalovciach, kde
obsadili druhé miesto.

Ženy po dobrom priebehu dlhodobú súťaž 2013/2014
vyhrali, ale v troch finálových
turnajoch skončili na druhom
mieste za Spišskou Belou. Paradoxom je, že víťazné družstvo zo
Spišskej Belej v tomto ročníku
v súťažiach druhej ligy Východ
nefiguruje a aj naše družstvo je
momentálne na nepostupovom
piatom mieste.
Podobnú predchádzajúcu sezónu mali aj naši muži, ktorí po
tom, ako vyhrali dlhodobú časť
predchádzajúceho ročníka druhej ligy mužov skupinu Východ,
nestačili vo finále na UVL Košice, ktoré sa stalo aj celkovým víťazom súťaže ročníka 2013/2014.
Naši basketbalisti sú na čele
druhej ligy skupiny Východ
a v prvej polovici súťaže neprehrali ani jeden zápas.
Basketbalovú kvalitu tréningového procesu pre týchto chlapcov sme zabezpečili skúsenými
trénermi – Štefan Straka, Milan
Janošov a Ladislav Janošov, ktorí
chlapcov pripravovali intenzívne
počas ôsmich mesiacov.
Ladislav Janošov,
prezident 1.BK D Michalovce

Pozvánka na kolkársky turnaj
O pohár primátora mesta Michalovce,
ktorý sa uskutoční v sobotu 14. februára o 9.00 hod.
v kolkárni v Strážskom.
Záujemcovia prihláste sa do 11. 2. 2015 na t. č. 0905 711 051, J. Mikula
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