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Ocenenie Osobnosť cestovného ruchu získal výkonný riaditeľ ZOOCR

MiChalOvCe na veľtRhu 

CestOvnéhO RuChu

aktua l i ty

Pozývame vás na
situačnú komédiu

Tri leTušky 
v Paríži

14. februára 
o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

Pozývame vás na 
prednášku Michaely 

Bušovskej 

Čo vie SlovenSko 
o novej ukrajine? 

Černobyľ 
po 30 rokoch

14. februára o 16.00 hod. 
Zemplínska knižnica 

Gorazda Zvonického

Pozývame vás na
trojvýstavu

Zdravie, kráSa 
a neveSTa

17. – 18. februára 
Mestská športová hala

Pozývame vás na
výstavu

Pavol Hammel 
obrazy

do 28. februára
galéria ZOS

Slniečkársky 
tromf
majstrovstvá sveta

2 Ples 
seniorov
2. ročník

3 Educate 
Slovakia
Cirkevná základná škola

4 Civilná 
ochrana
modernizácia siete sirén

6

Mesto Michalovce sa predstavilo 
návštevníkom ako turisticky atraktív-
na destinácia spolu s mestom Užho-
rod v rámci projektu SK-INFO-UA 
Inovatívne informačné produkty ce-
zhraničnej spolupráce. V spoločnom 
stánku Košického samosprávneho 
kraja vystavovala aj Zemplínska ob-
lastná organizácia cestovného ruchu. 
Expozícia bola zameraná na kultúr-
ne, prírodné pamiatky destinácie, 
spoločenské aktivity a aktuálne po-
nuky turistických produktov na ce-
loročnú turistickú ponuku. Každý 
región prezentoval turistické atrak-
tivity, prírodné unikáty, historické 
pamiatky, ale aj folklór a tradičnú 
kuchyňu. Košický samosprávny kraj 
bol partnerským regiónom veľtrhu, 
ktorý získal ocenenie za spoluprácu 

pri príprave projektu „Partnerský 
región veľtrhu cestovného ruchu ITF 
Slovakiatour 2017”.

Súčasťou prezentácie najvýznam-
nejšieho medzinárodného podujatia 
cestovného ruchu v strednej Európe 
bolo udelenie ocenenia ministra do-
pravy a výstavby SR Árpáda Érseka 
za zásluhy o rozvoj rezortu cestov-
ného ruchu „Osobnosť cestovného 
ruchu”, ktoré získal výkonný riaditeľ 
Zemplínskej oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Ing. Ján Ďurovčík. 
Hlavným cieľom ocenenia bola pocta 
osobnosti, ktorá sa zaslúžila o rozvoj 
a prestíž odvetvia, aktívna činnosť 
ponuky cestovného ruchu na miest-
nej, regionálnej a celoštátnej úrovni. 

Ján Ďurovčík stál pri viacerých 
významných aktivitách v cestovnom 

ruchu v regióne dolný Zemplín. 
Patrí medzi výrazné osobnosti, ces-
tovný ruch sa stal jeho prioritnou 
doménou práce a veľkých snov roz-
voja cestovného ruchu. V roku 2006 
sa stal spoluzakladateľom Turistickej 
informačnej kancelárie v Michalov-
ciach, podieľal sa na otvorení ďal-
ších turistických centier v destinácii. 
Ďalšie aktivity smerovali k rozvoju 
cestovného ruchu. V rámci propa-
gácie a spoznávania regiónu dolný 
Zemplín sa stal „krstným otcom” 
aktivity Kráčaj s rodinou dolným 
Zemplínom. Ocenenie osobnosti 
bolo vyzdvihnutím jeho dlhoročnej 
práce, celoživotného oduševnenia 
pre ďalšie smerovanie dolného Zem-
plína ako destinácie nadregionál-
neho významu a zároveň spôsob 
podpory povedomia ľudí o význame 
cestovného ruchu, prínos v ekono-
mických a spoločenských oblastiach 
Slovenska. Stal sa osobnosťou preto, 
že uvedomele určuje svoje vzťahy 
k okoliu, je autorom hodnôt, ktoré 
pretrvávajú.

Účasť na výstave priniesla zvýše-
nie povedomia v oblasti cestovného 
ruchu a posilnenie pozície na trhu. 
Návštevnosť expozície odrážala 
záujem o destináciu, ktorá splnila 
predstavy prezentácie regiónu. Náv-
števníci mali jedinečnú možnosť zís-
kať komplexné informácie o regióne 
a prostredníctvom pestrej ponuky 
spoznať dolný Zemplín.

Iveta Pazičová

Výstavný areál Incheba Expo v Bratislave patril 23. ročníku veľtrhu cestovného 
ruchu ITF Slovakiatour, ktorý sa konal v dňoch 26. až 29. januára spolu s výstavou 
gastronómie Danubius Gastro. Prezentovali sa portfóliá 350 vystavovateľov z 22 
krajín na ploche 17 000 m2. Veľtrh priniesol komplexný servis pre všetkých, ktorí 
chcú cestovať do zahraničia a spoznávať krásy Slovenska.
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pobačeňe miža z varoša

Bizovňe jak mňe, ta i vam še stalo, že dostaňece od dakoho znamoho 
šumne pozdraveňe do mobilu. No tot, co vam ho poslal, tiž ho dostal od da-
koho. Tot dachto od daľšoho. A dakedi še staňe, že še kuščok pozmeňene vam 
vraci po dajakim čaše. 

Vecej raz mi take daco zažil. Zato kec mi dostal na Novi rok irečitu, u na-
šim narečju veršovačku, ta mi ju ňemuch ochabic ľem pre sebe. Bizovňe sce 
ju čitaľi u novoročnim Mihaľovčanoj. Po čaše še ozval čľovek, co totu ver-
šovačku vidumal. Chcem ho bars popitac o prebačeňe, že mi sebe dovoľil 
podpisac še pod ten vinš. Joho meno je Jožko Pirkovski a jagbač mu tote ver-
šovački idu bars dobre, bo totu informaciju poslal do redakcii Mihaľovčana 
tiž u veršoch. Ozdaľ še od ňoho dočekame i druhi raz dačoho prekrasnoho 
co už bizovňe u redakcii podpišu joho menom jak avtora.

Vaš Mižo z varoša

Prebačeňe jednomu 
dobromu čľoveku

Interpelácie poslancov

ing. joZef BoBík
Verejné osvetlenie na Hviezdoslavovej ulici od križovatky s Vajanského 
ulicou po prvé domy v Topoľanoch funguje na 50 % t.j., svieti každý 
druhý svetelný bod. Tento stav trvá viac ako dva mesiace. Vyrušuje to 
hlavne ľudí, ktorí túto trasu využívajú na presun do Topoľan. Dostá-
vame sa do obdobia, keď tma trvá dlhšie ako denný svit. Z uvedeného 
dôvodu žiadam o urýchlenú opravu uvedeného verejného osvetlenia.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Na verejnom osvetlení v uvedenej lokalite bola porucha z dôvodu poško-
denia rozvodového kábla. Túto poruchu sme odstránili v priebehu mesia-
ca december. Po odstránení Tohto nedostatku je svietivosť dostatočná. 

ing. vladimír Braník
Na základe odporúčania Komisie dopravy a miestneho rozvoja, ako 
aj obyvateľov Sídliska Juh, týmto žiadam zaoberať sa možnosťou zriadenia 
cestného retardéra na Ul. okružnej v blízkosti vstupu do XI. MŠ na jestvu-
júcom priechode pre chodcov, ktorý je na dve časti predelený ostrovčekom 
obdobne ako je to zrealizované na tej istej ulici, na priechode pre chodcov 
pred VI. ZŠ. Svoju žiadosť odôvodňujem tým, že uvedený priechod je vy-
užívaný v zvýšenej miere nielen deťmi a rodičmi navštevujúcimi XI. MŠ, 
ale aj žiakmi IV. ZŠ. Realizáciou uvedeného retardéra sa výrazne zvýši 
bezpečnosť uvedeného priechodu, nakoľko predpísaná rýchlosť vodičmi 
prechádzajúcimi uvedeným úsekom často nie je dodržiavaná.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Mesto požiadalo o stanovisko OR PZ SR k požadovanej zmene dopravné-
ho zariadenia (stredový deliaci ostrovček) s možnosťou vybudovania dl-
hého spomaľovacieho prahu v mieste existujúceho priechodu pre chodcov 
a taktiež o zaslanie stanoviska, či je daný upravený priechod vedený ako 
rizikový a či je potrebné ho upraviť. Tento priechod bol realizovaný v rám-
ci projektu BECEP v roku 2008. 

mudr. joZef makoHuS
Na základe podnetov občanov chcem poukázať na stav chodníka, ktorý 
spája Štefánikovu ulicu s areálom XXII. MŠ medzi bytovými domami č. 33 
a 35. Chodník je preliačený pod okolitý terén a v nepriaznivom počasí za-
liaty vodou, preto chodci obchádzajú chodník po zeleni. Verím, že v rám-
ci plánovanej rekonštrukcie Sídliska Západ bude opravený. Napriek tomu 
chcem požiadať, ak je to možné, aspoň o jeho provizórnu opravu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Rekonštrukcia chodníka medzi blokom A-4 a A-5 je súčasťou II. etapy 
revitalizácie Sídl. Západ, avšak táto etapa Sídliska Západ nie je v pláne 
rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na roky 2016 až 2018. 
Opravu v nutnom rozsahu zrealizujú TaZS mesta Michalovce. 

ing. ján ĎurovČík,CSc.
Prosím TaZS mesta Michalovce o výmenu telesa šmýkačky na detskom 
ihrisku v medziblokovom priestore bloku H2 a J2 a zároveň uskutočniť 
údržbu zariadenia.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Údržbu vami spomínaného zariadenia zrealizujeme v jarných mesiacoch, 
až keď to dovolia poveternostné podmienky. 

doc. ing. miCHal STriČík, Phd
Na základe podnetu od viacerých občanov predkladám nasledovné in-
terpelácie:
Už niekoľko dní nefunguje osvetlenie dominanty mesta Michalovce 
– kaplnky na Hrádku. V tejto súvislosti sa pýtam, či sa jedná o prechod-
ný stav spôsobený nejakou poruchou, ktorý bude napravený, alebo ide 
o trvalé vypnutie osvetlenia.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Osvetlenie kaplnky na Hrádku nefunguje z dôvodu poškodenia elektric-
kého rozvodu padnutým stromom počas silnej búrky. V súčasnom období 
sa pracovníci strediska verejného osvetlenia venovali a venujú inštalácii via-
nočnej výzdoby. V tomto čase sa vyskytlo viacero závažných porúch na ve-
rejnom osvetlení v obytných častiach mesta, ktoré musíme prioritne odstrá-
niť. Hneď po odstránení týchto porúch zrealizujeme opravu kaplnky. 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
8. decembra 2016.

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Funky, cha-cha, smooth, 
waltz... – povinné tance 
rôzneho žánru tancovalo 
34 tanečníkov súboru 
Slniečko v kongresovej sále 
centra Babylon v Českej 
republike v meste Liberec 
od 5. do 8. januára. 

Za účasti 21 krajín (najvzdiale-
nejšie USA, Južná Kórea, Thajsko), 
spolu so 400 účastníkmi merali 
svoje tanečné umenie na Majstrov-
stvách sveta v Line Dance.

Ako jediní účastníci zo Sloven-
skej republiky hájili farby Slovenska 
a svojho rodného mesta – Micha-
loviec. Tanečný súbor dlhoročne 
pracuje pri CVČ ZŠ T. J. Mousso-
na Michalovce a po absolvovaní 
kvalifikačnej súťaže Czech Open 
2014, 2015, 2016 boli nominovaní 

na majstrovstvá sveta. Line Dance 
je tanec v radoch, kroky sú povinné 
a niekoľkokrát za sebou sa musia 
opakovať. Tanečníci tancujú buď só-
lovo alebo v pároch. Súťažné chore-
ografie si každý tanečný súbor tvorí 
sám, ale musí dodržiavať pravidlá 
a najmä techniku.

Na stupeň víťazov sa postavi-
lo vždy päť najlepších tanečníkov. 
Hymna Slovenskej republiky zaznela 
hneď dvakrát za sebou, lebo slnieč-
kári si odniesli dve 1. miesta, sedem-
krát 2. miesto, štyrikrát 3. miesto, 
štyrikrát 4. miesto, raz 5. miesto 
a šesť dievčat sa dostalo do finále. 
Nech lúče nášho Slniečka aj naďalej 
teplo hrejú.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám 
finančne prispeli a tak nám umož-
nili cestu na tanečné majstrovstvá 
sveta.

Mgr. Zuzana Tongeľová

Slniečkársky tromf

Pevnosť Boyard
Kde bolo tam bolo, žilo raz 
jedno mladé dievča – Laura. 
Jej život bol popretkávaný 
mnohými skúškami a jej 
hrdinské činy inšpirujú 
mladých ľudí dodnes.

Jej sviatok pripadá na 22. januára 
a saleziánska rodina, sestry FMA, 
saleziáni SDB, ADMA ale aj veriaci 
sa ho rozhodli osláviť. V doobedňaj-
ších hodinách si Lauru pripomenuli 
slávnostnou sv. omšou, ktorá bola 
zároveň odpustovou slávnosťou 
u sestier saleziánok. Poobede sa ora-
tórium na Ulici sv. Cyrila a Metoda 
premenilo na pevnosť Boyard, kde 
ich čakal ukrytý poklad.

V pestrých skupinkách na čele 
s animátormi sa veselo vydali plniť 
deväť náročných úloh. Museli za-

bíjať klince do dreva, prejsť tajom-
ným labyrintom, čítať s ústami pl-
nými vody, hľadať matice a skrutky 
v nechutnom „džabajze“, krvopot-
ne prenášať svojich členov po stras-
tiplnej ceste, šľahať vaječné bielka, 
lámať si hlavy nad náročnými hla-
volamami, stavať vysoké veže z ko-
ciek či uhádnuť čarovné ingredien-
cie podľa chuti. Samozrejme, aj keď 
boli deti šikovné, niektoré úlohy 
sa im nepodarilo splniť, a tak mu-
seli navštíviť múdreho starca Fura-
sa, ktorý im ponúkol druhú šancu 
na získanie chýbajúceho kľúča. 

Poklad, prirodzene, našli a so šťas-
tím žiariacimi očami si ho rozdelili. 
Na záver sa spoločne poďakovali Ne-
beskému Otcovi v kaplnke a rozlúčili 
sa spievajúc „Laura je náš vzor a Lau-
ra je náš ideáááál...“

Emma Veľasová
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14. február je deň, kedy sa osla-
vuje Valentín – sviatok všetkých 
zamilovaných, ktorí sa obdarúvajú 
kvetmi, sladkosťami, či inými drob-
nosťami a stretávajú sa na roman-
tických miestach. História sviatku 
ostáva opradená rúškom tajomstva. 

Viete, kto bol sv. Valentín a prečo 
si ľudia práve v tento deň vyznávajú 
lásku? O svätom Valentínovi, ktorý 
žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje 
veľa legiend. Jednou z najznámejších 
je kresťanská legenda, ktorá hovo-
rí o svätom Valentínovi, ktorý bol 
mučeníkom žijúcim za vlády cisára 
Claudia II. Tento panovník nepova-
žoval ženatých mužov za dobrých 
bojovníkov. Preto zakázal všetky zás-
nuby a sobáše v celom Ríme. Valentín 
bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek ci-
sárovmu zákazu tajne sobášil zami-
lované páry. Keď to cisár Claudius 
zistil, uväznil Valentína a odsúdil 
ho na trest smrti. Poprava sa kona-
la 14. februára roku 296. V roku 469 
pápež Gelasius ustanovil deň smrti 
sv. Valentína za pamätný deň na je-
ho počesť. Sv. Valentín sa tak stal 
patrónom zaľúbených. Či už sú tieto 
legendy pravdivé alebo nie, Valentín 
sa stal patrónom zamilovaných a ten-
to sviatok sa stal obľúbeným nielen 
na Slovensku ale aj v zahraničí. 

Deň zaľúbených nadobudol 
na Slovensku aj iný rozmer – Sloven-
ský Červený kríž v spolupráci s Národ-
nou transfúznou službou SR a hema-
tologicko-transfúznymi oddeleniami 
organizujú Valentínsku kvapku krvi. 
Jej cieľom je motivovať mladých ľudí, 
aby darovali krv a stali sa novými bez-
príspevkovými darcami. Nič sa nevy-
rovná pocitu, že niekto na vás myslí, 
že vás má rád. Človek je spoločenský 
tvor, potrebuje pre svoju existenciu 
lásku vo všetkých jej podobách. Každý 
sviatok nesie v sebe určité posolstvo. Ak 
milý drobný darček podčiarkuje har-
monický vzťah medzi dvoma blízkymi 
ľuďmi, nie je deň svätého Valentína 
pre takúto dvojicu ničím výnimoč-
ný. Ak má však záujem deklarovaný 
v tento deň maskovať celoročnú nevší-
mavosť, stráca kytica kvetov či pohľad-
nica svoj účel. Sviatok sv. Valentína by 
mal už existujúcu lásku umocňovať, 
krášliť, robiť nevšednou a zázračnou. 

Láska prichádza vtedy, keď jeden 
toho druhého má rád práve preto, že je 
taký, aký je. Keď pochopí, že je jedineč-
ný v celom vesmíre. Spomeňte si počas 
Valentína na niekoho, koho máte na-
ozaj radi. A tak dajte vedieť aj vy svo-
jej láske, že ste ju našli, že vám život 
zmenila od základov. A nezabudnite, 
že tú najkrajšiu kvetinu „Lásku“ treba 
polievať, aby nezvädla.

MUDr. Bančej Benjamín, 
zástupca primátora

svätý valentín

z pera viceprimátora
Ples senIOROv
Na prahu nového 
kalendárneho roka 
odznelo mnoho pekných 
želaní, ktoré oslovili 
aj nás seniorov. 

Mnohé nás nielen poteši-
li, ale aj presvedčili, že nie sme 
akousi príťažou pre spoločnosť, 
že úcta k šedinám, priateľstvo 
a tolerancia patria medzi tie naj-
väčšie hodnoty.

Šťastná to spoločnosť, v kto-
rej tváre seniorov žiaria nielen 
spokojnosťou a pohodou, vedia 
sa smiať, zabávať, no dokážu preň 
aj čosi urobiť. Dôkazom toho bol 
aj II. ples seniorov mesta Micha-
lovce v reštaurácii Zlatý bažant, 
ktorý sa konal 14. januára. Zorga-
nizovali ho práve seniori. V kul-
túrnom programe vystúpila spe-
vácka skupina Ozvena z Denného 
centra č.1 na Ul. obrancov mieru, 
po boku úspešnej speváckej sku-
piny Mihaľovski ňevesti a beťare, 
ľudového rozprávača Jožko-Jožka 
a tanečnej skupiny z Markoviec.

Príjemná atmosféra, hudba 
skupiny Oceľare a dobrá nála-
da sa odzrkadľovali na tvárach 
prítomných seniorov počas 
celého plesu. Ďakujeme za to 
manželom Anne a Miroslavovi 
Kučkovcom z DC č. 1, ktorí boli 
hlavnými organizátormi, MsO 
– JDS Michalovce, Ing. Jozefo-
vi Sokologorskému, asistencovi 
poslanca NR SR Ing. Emila Ďu-
rovčíka, za krásne slová, ktorými 
sa prihovoril seniorom a otvoril 
ples. Vďaka patrí ajmoderátorke 
Mgr. Jelke Timkovej, ktorá drža-
la celý chod večera k plnej spo-
kojnosti zabávajúcich sa. 

Ďakujeme predstaviteľom náš-
ho mesta za to, že podporili túto 
krásnu myšlienku, a že sa v Micha-
lovciach na seniorov nezabúda. 

E.Š.

Šaliansky Maťko 
J. C. Hronského 2017
Na 24. ročníku okresnej 
súťaže Šaliansky 
Maťko Jozefa Cígera 
Hronského v prednese 
slovenských povestí 
pre žiakov základných škôl 
sa v ZKGZ v Michalovciach 
24. januára zišlo 29 
súťažiacich v doprovode 
svojich učiteľov, rodičov 
a starých rodičov. 

Aj v tomto roku organizátormi 
súťaže boli Dom Matice sloven-
skej v Michalovciach a Zemplín-
ska knižnica Gorazda Zvonického 
v Michalovciach.

V úvode prítomných privítala 
PhDr. A. Vasiľová, riaditeľka knižni-
ce. Súťažilo sa v troch vekových kate-
góriách. Túžbou každého recitátora je 
dostať sa čo najďalej. Víťazi okresných 
kôl sa stretnú na krajských a z nich 
najlepší na celoslovenskom kole v Ša-
li. Výkony hodnotila odborná poro-

ta. Zhrnula tohtoročnú úroveň súťa-
že a vyjadrila názor, že všetci víťazi 
majú na to, aby uspeli aj na krajskom 
kole Šalianskeho Maťka. 

Z michalovského okresného kola 
si všetci interpreti odniesli diplom 
za účasť. Ceny v podobe knižiek 
dostali recitátori na prvých troch 
miestach. Do krajského kola postú-
pili z I. kategórie: Daniel Sunitra, ZŠ 
P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, 
z II. kategórie: Želmíra Jakubocová 
ZŠ Okružná 17, Michalovce, z III. 
kategórie: Peter Ondrik, ZŠ T. J. 
Moussona, Michalovce.

Porota udelila aj cenu za zau-
jímavý prednes žiakom: Nine Sa-
bolovej z II. ZŠ Michalovce, Janke 
Duškovej zo ZŠ Strážske, Richar-
dovi Čornejovi zo ZŠ T. J. Mous-
sona. Za výber textu v III. kategórii 
ocenila Emu Korčákovu z Gym-
názia, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach 
a Natáliu Čisárovu zo ZŠ P. Horova 
v Michalovciach. Celkovo na súťaži 
bolo prítomných 63 návštevníkov.

PhDr. Alena Vasiľová



Educate Slovakia
Projekt Educate 
Slovakia, ktorý 
bol realizovaný 
na Cirkevnej základnej 
škole sv. Michala 
od 23. do 27. januára 
je organizovaný pod 
záštitou ministerstva 
školstva a organizácie 
AIESEC. 

Zámerom projektu je zlepšenie 
medzi-kultúrneho porozumenia 
a globálneho zmýšľania slovenskej 
mládeže. Projekt prispieva k cieľom 
trvalo udržateľného rozvoja v ob-
lasti ,,Kvalitné vzdelávanie“.

Pozostával z realizácie týždenné-
ho učebného plánu, v rámci ktorého 
prišli na našu školu dve lektorky zo za-
hraničia. Isabella z Brazílie, pochá-
dzajúca z mesta Jundiaí pri Sao Paule, 
a Nurlita z Indonézie, pochádzajúca 

z mesta Semarang, ostrov Jáva. Išlo 
o dve vysokoškolské študentky, ktoré 
formou prednášok a interaktívnych 
workshopov, za aktívneho používa-
nia anglického jazyka, sprostredko-
vávali našim žiakom počas 20 hodín 
týždenne poznatky o svojej krajine 
– tradície, zvyky, umenie a intelektu-
álne dedičstvo krajiny.

Medzi-kultúrna komunikácia 
spočívala v tom, že stážistky ukáza-
li našim žiakom, ako komunikovať 
s odlišnými kultúrami. Prostredníc-
tvom debát a hier viedli so žiakmi 
diskusie o tolerancii a odlišnostiach. 
Hlavným zámerom realizovaného 
projektu bolo odbúravanie pred-
sudkov a poukázanie na to, že kaž-
dý je iný, uvedomenie si tolerancie 
k ľuďom inej národnosti, kultúry 
a náboženstva. Počas týždenného 
pobytu mali stážistky možnosť spoz-
nať naše mesto a okolie, boli prijaté 
na mestskom úrade a svoje názory 
o realizovanom projekte poskytli pre 
regionálnu televíziu TV Mistral.

Mgr. Štefan Korinok

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Duálne vzdelávanie
Nemecká spoločnosť 
Michatek, k.s., 
sa po skúsenostiach 
s obsadzovaním 
pracovných miest rozhodla 
spustiť systém duálneho 
vzdelávania pre študentov 
strojárskeho odboru 
mechanik – mechatronik.

V školskom roku 2016/2017 sme 
na základe uzatvorenej zmluvy zača-
li spoluprácu so Strednou odbornou 
školou technickou v Michalovciach 
(SOŠT), ktorá našim študentom 
zaisťuje teoretické vzdelávanie. 

Už od prvého ročníka vykoná-
vajú školskú prax priamo vo firme 
naši prví dvaja študenti – Lukáš 
Hadvab a Tomáš Mechir. 

V prvom polroku sa pod vedením 
inštruktora Ing. Pavla Mendzezofa 
oboznámili so základmi materiálov, 

spôsobmi ich opracovania ako aj 
so spôsobmi merania.Praktická príp-
rava tvorí 50 % rozsahu vzdelávania 
priamo na pracovisku zamestnávate-
ľa, čo zaručuje širší rozvoj zručností 
v súlade s požiadavkami trhu.

Vyznaným motivačným faktorom 
je vyplácanie podnikového štipendia, 
dodatočný príspevok za prospech, 
bezplatné poskytovanie autobusovej 
dopravy, ochranných pracovných 
pomôcok a pracovného oblečenia 
či stravovanie. Žiaci majú možnosť 
zdarma využívať fitnescentrum. 

Prínos duálneho vzdelávania je 
teda výhodný pre obe strany. V na-
stávajúcom školskom roku plánuje 
spoločnosť prijať do učebného po-
meru opätovne dvoch študentov. De-
viatakov zvažujúcich výber strednej 
školy, výchovných poradcov ale pre-
dovšetkým rodičov radi osobne uví-
tame a prevedieme naším závodom.

Mgr. Lenka Maľarová

Tri leTušky v Paríži
situačná komédia Marca Camolettiho
14. 2. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
Pavol Hammel – oBraZy
do 28. 2., galéria ZOS

šTefan PavluvČík – kreSlený Humor
do 28. 2., galéria MsKS

 Program kina
3. – 5. 2. piatok, sobota, nedeľa o 17.30 hod.

PSia duša  2017
rodinný USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

3. – 4. 2. piatok, sobota o 19.45 hod.
kruHy  2017
dráma, horor  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

4. – 5. 2. sobota, nedeľa o 15.30 hod.
SPievaj  2016
animovaný, komédia  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

4. 2. sobota o 21.30 hod.
XXX: návraT Xandera CaGea  2017
akčný, thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

5. 2. nedeľa o 19.45 hod.
všeTko aleBo niČ  2016
romantická komédia  ČR/SR/PL
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

7. 2. utorok o 19.30 hod.
PaTerSon  2017
dráma, komédia USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

8. 2. streda o 17.30 hod.
všeTko aleBo niČ  2016
romantická komédia  ČR/SR/PL
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Originál verzia

8. 2. streda o 19.30 hod.
oBCHádZka na CeSTe k dokonalej ilÚZii  2016
dráma  SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

9. – 12. 2. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 17.45 a 20.00 hod. 
PÄŤdeSiaT odTieŇov TemnoTy  2017
erotický  USA
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov  Slovenské titulky

10. – 12. 2. piatok (2D), sobota (3D), nedeľa (2D) o 15.45 hod. 
leGo® BaTman vo filme  2017
dobrodružný, animovaný  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

15. 2. streda o 19.30 hod.
realiTa  2014
dráma  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

16. 2. štvrtok 17.30 hod.
PÄŤdeSiaT odTieŇov TemnoTy  2017
erotický  USA
Nevhodné pre maloletých do 18 rokov  Slovenské titulky

�  kultúra – školstvo



Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
Téma: Hrnčiarstvo na Zemplíne

Hostia: Ľubomír Lipai a Jozef Hrabovský
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z vystúpenia sZuš talent-um

NEBEskÍ NEZBEDNÍCi
denne od 14.00 hod. 

Jedlá zmena v zdravo voňaveJ škole
Život v ZŠ T. J. Moussona je v tomto školskom roku spestrený o realizáciu dvoch 
zaujímavých projektov: Jedlá zmena a Zdravo voňavá škola. Počas tematicky zame-
raných dní sme sa dozvedeli veľa nového o potravinách. Naše pani učiteľky sa sna-
žia podať žiakom množstvo informácií tak, aby sa na potraviny dívali trošku inak. 
Nezostalo to len pri učení. Pred Vianocami navarili voňavé maškrty z bio potravín. 
Veľmi zaujímavá bola výroba vlastnej eko – kozmetiky.              Mgr. Lenka Paľová

michalovčan informujemichalovčan informuje

Do STAVu MANžELSKéHo VSTúPILI...

Tomáš Gargulák  
a Mgr. Ivana Majdáková

VíTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠíCH...

Vojtech Lakomý
Michaela Urbančíková

Martin Šuťák
Marek Boržík

František Monhart

�  kultúra – školstvo

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea 
70 rokov 

IRENA LUKÁČOVÁ
Veľa zdravia, šťastia a lásky do ďalších rokov 
života jej želajú manžel Gejza, dcérky Jana 
a Júlia, synovia Stanislav, Peter, sestra Valika 
s manželom, švagriná Irena

blahoželania

Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia 
k 90. narodeninám našej mamke 

ALŽBETE FERENCOVEJ 
prajú synovia s rodinami 

a krstňa Anka

GYMNÁZIUM
Ľ. Štúra 26, Michalovce

pozýva žiakov 5. ročníka ZŠ a ich rodičov na

Deň otvorených Dverí
11. februára 2017 (sobota) o 9.30 hod.

• informácie o štúdiu na 8-ročnom gymnáziu • krátky 
kultúrny program • prehliadka priestorov školy a ukážky 

aktivít z vyučovacieho procesu 

tel.: 056 644 13 46 • www. gymmi.sk • e-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk

Výstava Pavla Hammela
Keď vyslovíte, počujete 
meno Pavol Hammel, v mysli 
vám znejú piesne ako 
Medulienka, učiteľka tanca, 
Keď pavúk svoje siete dotká, 
Cirkus leto, Čas malín... 

Okrem toho, že je Pavol Hammel 
skvelý profesionálny hudobník, spevák 
a skladateľ, už niekoľko rokov sa ak-
tívne venuje výtvarnej tvorbe. Jeho 
obrazy sú žiarivo farebné, dynamické. 

Témy svojej prevažne abstraktnej tvor-
by nachádza v prírode, i v okolitých 
bežných dejoch.

Každý namaľovaný obraz je odra-
zom duše svojho autora. Tak aj hudob-
ník s ďalším umeleckým rozmerom 
výtvarníka-maliara nám prostred-
níctvom svojej tvorby odkrýva kúsok 
zo svojho najhlbšieho „JA“.

Výstavu si môžete pozrieť 
do 28. februára v galérii Zemplínskeho 
osvetového strediska v Michalovciach 

zosmi

Kreslený humor 
Mesiac február bude 
patriť v galérii mestského 
kultúrneho strediska 
ojedinelej a predsa vzácnej 
expozícii, ktorej autorom 
je Štefan Pavluvčík. 

Radí sa medzi výtvarníkov s profe-
sionálnym zameraním. Už dlhé roky 
žije a tvorí v Michalovciach a širokej 
verejnosti je dobre známy. Jeho tvorbu 
možno vnímať z rôznych uhlov pohľa-

du v prejave a štýloch. Tento raz expo-
zícia prehovára “rečou humoru”. Toto 
korenie života akoby sa v realite života 
strácalo. Odľahčené vnímanie reality 
poznačené štipkou humoru sa dnes 
často vníma ako urážka. Sám autor 
má za cieľ inú skutočnosť. Chce, aby 
sa do života uponáhľaného a ustaros-
teného človeka vrátila radosť a dôvod 
na úsmev. Veď nič nie je také zlé, aby 
nemohlo byť ešte horšie. Výstava bude 
verejnosti prístupná do konca mesiaca. 

viamo

Slávnosť don Bosca
Mesiac január je bohatý na sviatky, 

ktoré súvisia s rehoľnou komunitou 
bratov saleziánov (SDB) a sestier sa-
leziánok (FMA). Spomínanú pestrosť 
završuje zakladateľ rehole saleziánov, 
don Bosco. Na území mesta táto ko-
munita bratov i sestier pôsobí dlho-
dobo. 31. január bol dňom, keď sa 
široká saleziánska rodina zišla osláviť 
sviatok svojho zakladateľa. Don Bosco 
nie je len spomienkou, ale jeho odkaz 
a dielo sú stále živé prostredníctvom 
jednotlivých komunít. Obe komunity 

v meste sa snažia o formáciu zverenej 
mládeže, ktorá sa schádza v oratóriu. 
Práve v prístupe prijatia jednotlivcov je 
možné od individualizmu prejsť v pro-
cese k spoločenstvu, ktoré sa navzájom 
rešpektuje a prijíma v odlišnosti cha-
rakterov a názorov. Tento cieľ sa nedo-
sahuje na základe príkazov a zákazov, 
ale v Duchu lásky, ktorá má moc lámať 
ľady. V tomto Duchu sme sa zišli oslá-
viť tento sviatočný deň. Vďační obom 
komunitám za ich prínos daru pre nás.

Saleziánska rodina
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Modernizácia varovného systému civilnej ochrany
Pod modernizáciou 
varovnej siete sirén civilnej 
ochrany Ministerstva 
vnútra SR sa rozumie 
výmena technicky 
a morálne zastaraných 
elektromotorických sirén 
za moderné elektronické 
sirény tak, aby bolo 
dosiahnuté pokrytie 
obývaného územia 
akustickým varovným 
signálom na 80 %.

Prostriedky varovného a vyrozu-
mievacieho systému sú diaľkovo ovlá-
dané z územne príslušných varovných 
centier civilnej ochrany a z obecných 
alebo z mestských úradov.

Elektronické sirény PAVIAN boli 
v meste Michalovce vybudované 
na jednotlivých budovách v rámci 
projektu modernizácie varovného 
systému civilnej ochrany SR, kto-
rým dochádza k výstavbe nových 
elektronických sirén. Tento projekt 
zastrešuje sekcia krízového riadenia 
MV SR. V meste Michalovce bolo 
nainštalovaných šesť sirén. Keďže 
boli inštalované postupne, pri ich 
umiestňovaní sa kládol dôraz, aby 
bolo varovným signálom pokryté 
celé územie mesta Michalovce. 

Hlavným účelom týchto elek-
tronických sirén je včasné varova-
nie a informovanie obyvateľstva 
pred hroziacim nebezpečenstvom. 
Varovanie je zabezpečené konkrét-
nym signálom aj krátkou reláciou, 

ktorá informuje o hroziacom ne-
bezpečenstve, či už je to ohrozenie 
vodou, chemické ohrozenie a pod.

Keďže siréna je vybavená aj mik-
rofónom, v prípade potreby je mož-
né prostredníctvom hovoreného 
slova podať obyvateľstvu prípadné 
ďalšie potrebné informácie.

Elektronické sirény sú schopné 
reprodukovať okrem výstražných sig-
nálov aj hlasové správy. Pozostávajú 
z elektronickej a akustickej časti. Celá 
elektronika je zabudovaná v skrini 
z nehrdzavejúcej nerezovej ocele. 
Elektronická časť obsahuje akumulá-
tory, ktoré zabezpečujú činnosť siré-
ny aj po dobu 72 hodín po výpadku 
elektrickej energie. Akustická časť je 
tvorená reproduktorom a ozvučni-
cou. Prípadná porucha sa nezistí až 
v okamihu použitia sirény ale vopred, 
čo umožňuje jej včasné odstránenie.

Varovný systém sa preskúšava 
spravidla v druhý piatok kalendár-
neho mesiaca o 12.00 hod. dvoj-
minútovým stálym tónom sirén po 
predchádzajúcom informovaní oby-
vateľstva o čase skúšky prostredníc-
tvom hromadných informačných 
prostriedkov. Koordináciu preskú-
šavania týchto systémov vykonáva 
sekcia krízového riadenia Minister-
stvo vnútra SR. 

Elektronické sirény sa hlasitou 
skúškou v roku 2017 budú pre-
skúšavať trikrát. Dňa 9. júna 2017 
o 12.00 hod. sa uskutoční klasická 
hlasitá skúška sirén. Skúšku vyko-
ná okresný úrad v sídle kraja pros-
tredníctvom rádiového ovládania 
(TMS). V septemberi a to konkrét-

ne 8. septembra 2017 medzi 8.00 
– 16.00 hod. sa uskutoční hlasitá 
skúška sirén hovorovou informáciou 
(prostredníctvom mikrofónu). Skúš-
ku vykonajú miestne a obecné úrady 
prostredníctvom modulov miestne-
ho ovládania a modulov rádiového 
ovládania – otestuje sa zrozumiteľ-
nosť hovorenej informácie.

Posledná tretia hlasitá skúška si-
rén sa uskutoční 8. decembra 2017 
aktiváciou prijímačov RDS vysie-
laním Slovenského rozhlasu po 
dobu 2 minút. Túto skúšku vykoná 
sekcia krízového riadenia MV SR 
prostredníctvom RDS – otestuje sa 
aktivácia prijímačov RDS prostred-
níctvom vysielania Slovenského 
rozhlasu po dobu 2 minút.

Počas ostatných mesiacov sa pre-
skúšavajú sirény tzv. tichou skúškou, 
počas ktorej prebieha kompletná 
diagnostika sirény rovnako ako pri 
hlasitej skúške.

Priamo v meste Michalovce bolo 
v rámci projektu modernizácie siete 
sirén umiestnených šesť elektronic-
kých sirén, ktoré sa nachádzajú na:
1.  budova spoločnosti AV-REAL 

na Priemyselnej ulici, 
2.  budova ZŠ Teodora Jozefa 

Mousssona,
3. obytný dom V2 

na Stráňanoch(Ulica nad 
Laborcom), 

4. obytný dom na Ulici Jána 
Hollého(B10/B), 

5. výrobná hala spoločnosti 
ZEKON, a.s. 

6.  budova MsÚ Michalovce 
– budova B, Námestie slobody 1.

Sieť varovných sirén v meste Mi-
chalovce je doplnená o autonómny 
systém varovania. Prevádzkovatelia 
chemických prevádzok, jadrových 
zariadení, vodných stavieb zimných 
štadiónov a podobných zariadení, 
ktoré svojou činnosťou môžu ohro-
ziť život, zdravie a majetok občanov 
na ohrozenom území, sú povinní 
podľa § 16 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 42/1994 
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov budo-
vať autonómne systémy varovania 
obyvateľstva a vyrozumenia osôb. 

V meste Michalovce sa nachá-
dzajú ešte ďalšie sirény v rámci au-
tonómneho systému varovania ktoré 
vybudoval:
1. Slovenský vodohospodársky 

podnik, štátny podnik, 
Odštepný závod Košice, 
Správa povodia Laborca 
Michalovce na vodnej stavbe 
Vihorlat (turistický známa 
pod názvom Zemplínska 
šírava) má vybudovanú sirénu: 
bytový dom na Konečnej ulici 
a na domove mládeže na Ulici 
kapušianskej 6 

2. Spoločnosť Syráreň BEL, a.s., 
majú vybudovanú sirénu, 
ktorá sa nachádza na budove 
spoločnosti.

Spolu je teda na území mesta Mi-
chalovce nainštalovaných deväť elek-
tronických sirén, z toho šesť v správe 
MV SR a tri sú vybudované v rámci 
autonómneho systému. 

Okresný úrad Michalovce

Výročná členská schôdza
V priestoroch Denného 
centra seniorov 
na ul. obrancov mieru 
sa 24. januára konala 
výročná členská schôdza 
neziskovej organizácie 
– Združenia vojnových 
poškodencov, invalidov 
a ich sympatizantov.

Zúčastnili sa na nej aj vzácni hos-
tia – Ing. Ján Jasovský, vedúci odbo-
ru sociálnych vecí MsÚ, predseda 
Republikovej rady Združenia Doc. 
Buleca a delegáti zo sesterských or-
ganizácií z Prešova a Humenného. 
Predseda výboru Združenia mest-
skej organizácie v Michalovciach 

vyhodnotil aktivity, spomenul dlho-
ročnú históriu organizácie, siahajú-
cu do dôb po prvej svetovej vojne. 
Zároveň opakovane všetkým členom 
pripomenul, že poslanie združenia 
spočíva v naplnení jeho základnej 
myšlienky, a to nezabúdať a mladým 
stále pripomínať historické udalosti 
čias minulých, kedy v nezmyselných 
vojnách umierali milióny vojakov 
ale aj civilných občanov a detí.  

Činnosť organizácie by sme ne-
mohli zabezpečovať bez podpory 
Mesta. Podpora, okrem možnosti 
využívať priestory denného centra 
seniorov, spočívala tiež v poskytnutej 
finančnej dotácii pri realizácii nášho 
projektu – relaxačno-ozdravného 
pobytu na kúpalisku v Podhájskej. 

Ing. Pavol Hody

novoročné stretnutie rusínov-ukraJincov
Členovia Mestskej organizácie Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenska v Michalov-
ciach spolu s novozaloženou Asociáciou mladých Ukrajincov zorganizovali novo-
ročné stretnutie všetkých tých, ktorí oslavujú vianočné sviatky a Nový rok podľa Ju-
liánskeho kalendára. Uskutočnilo sa 19. januára v reštaurácii U Švejka.              nis
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NAVžDy SME SA RoZLúČILI...

spoločenská rubrika

Jolana Papšíková (83)

Regina Sabelová (60)

Vladimír Kotora (63)

Jaroslav Slivarich (77)

Tibor Onduška (65)

Ing. Vladislav Baňas (52)

Zuzana Borková (76)

Eduard Boboš (80)

Irena Kačmárová (83)

Marta Lukáčová (93)

poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a susedom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 10. januára 
s našou mamkou a babkou 

ANNOU POLÁKOVOU
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
dcéry a syn s rodinami

Slza v oku, v srdci veľký žiaľ, 
čo drahé nám bolo, osud vzal.
Dňa 12. februára uplynul rok, 
čo nás navždy opustil syn, brat 

PATRIK BEZÁK
s láskou v srdci spomínajú rodičia a sestra

malý oznamovateľ

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Kúpim ornú pôdu, pasienky alebo lúku v Čečehove.  

Tel.: 0905 157 792
n	Prenajmeme priestory na ambulanciu o rozlohe 50 m2 v zdravotníc-

kom zariadení (čakáreň, 2 miestnosti, 2 WC, klimatizácia, výťah). 
Zmluvné podmienky výhodné. Tel.: 0907 928 006

n	Dám do prenájmu 2-izbový byt v centre mesta na Pasáži.  
Tel.: 0907 435 757

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter piva, 

hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), odznaky, 
etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, 
tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, vršky z fliaš, prepravky 
a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 
pohľadnice, obálky, dokumentky, legitimácie, knihy, porcelán, 
hodinky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Klietky pre chov prepelíc a pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka. 
Viac na www.123nakup.eu Tel.: 0907 181 800

Práca
n	Zamestnám zváračov CO2. Tel.: 0905 464 136, 00420 736 703 343
n	Hľadám predavačku do obchodu s dámskou konfekciou. Aj dô-

chodkyne alebo študentky. Bližšie info na tel. čísle 0907 921 577

Služby
n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu van-

kúšov a paplónov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta Michalovce 
zabezpečíme zdarma. Tel.: 0915 325 381, 056 6497735

spomienky

Dňa 6.februálna 2017 uplynie 20 rokov, 
čo odovzdala svoju dušu Stvoriteľovi 

Mgr. ALBINA POBUdOVÁ
rod. Kráľová, z Michaloviec vo veku 65 rokov. 
Prosíme tých, ktorí ste ju poznali 
o tichú spomienku s modlitbou...
Dcéry Sylvia, Renáta a brat Marián s rodinami

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s najdrahšou manželkou, mamičkou, babičkou, 

prababičkou, tetou, susedou, kamarátkou, kolegyňou 

IRENOU SALANSKOU
ktorá nás opustila dňa 21. decembra 2016.

V mene smútiacej rodiny ďakujeme za kvetinové 
dary a prejavy sústrasti. Bude nám chýbať.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym za slová útechy, prejavy 
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej 
rozlúčke dňa 17. januára s našou milovanou 
mamou a babkou 

JOLANOU PAPŠÍKOVOU
smútiaca rodina

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 

č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydáva 
stavebné povolenie pre stavbu: 

POLYFUNKČNÉ CENTRUM – objekt SO 01, 
umiestnenú na Sobraneckej ulici parc. reg. C-KN č. 3729/51. 

Celé znenie stavebného povolenia je umiestnené na úradnej tabuli 
Mesta Michalovce.

Ročné hodnotenie
Koniec roka hodnotí každý dobrý 

gazda. Ak sa rok vydaril bilancovať sa 
môže aj pri plnom stole. Únia nevidia-
cich a slabozrakých v Michalovciach 
hodnotila ročné obdobie svojej práce 
na zasadnutí v priestoroch staročeskej 
reštaurácii U Švejka. Verejne sa chceme 
poďakovať majiteľom reštaurácie za ich 
ústretový a ľudský prístup k ľudom 
s ťažkým zdravotným postihnutím, 

za priestory a finančnú pomoc. Poďa-
kovanie patrí aj personálu za vzorný 
prístup a obsluhu. Pekné a útulné pro-
stredie v tejto reštaurácii nás doslova 
nútilo zaspievať si a zasmiať sa na ve-
selých vtipoch. Aj napriek tridsiatim 
schodom, ktoré vedú do priestorov 
reštaurácie, neodradí nás to od spoloč-
ného stretnutia aj na budúci rok.

Výbor ZO ÚNSS Michalovce



� šport

dva týždne v kultúredva týždne v športe

open liga v kickboxe
Úvod sezóny 2017 znamenal pre Kickbox klub Michalovce šesť zlatých, štyri 
strieborné a štyri bronzové medaily. 1. kolo Open ligy SZKB v kickboxe 2017 
sa konalo v Košiciach 21. januára za účasti 209 štartujúcich z 22. klubov. 
Skúsenejší pretekári Karel Svobodník, Vasyl Klevlyanyk, Marko Babuka, 
Timea Hamariková, ale aj nováčikovia Štefan Mlynár, Emma Sabadošová 
a Denis Popovič úspešne reprezentovali a všetci obsadili medailové priečky.

Elena Takáčová

Štatistické zisťovanie 
Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku 

rodinných účtov.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. februára do 30. apríla 2017.
V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi 

pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať 
sa v domácnostiach osobitným poverením.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Basketbal
i.Bk miCHalovCe – iSkra SviT 
5. 2., 11.30 a 13.00 hod., mladší mini žiaci – Východ, skupina A; 
športová hala GPH 
Info: www.new.1bkmi.sk

florbal
PuCHírove leGendy – Team HadZi 
3. 2., 18.00 hod., MFL 6. ročník, 1. perióda – 7. kolo; Mestská športová hala

Team ZemPlín – fBk Pink Squad 
3. 2., 18.45 hod., MFL 6. ročník, 1. perióda – 7. kolo; Mestská športová hala

Senior Team – SenáTorS vranov 
3. 2., 19.30 hod., MFL 6. ročník, 1. perióda – 7. kolo; Mestská športová hala

fBk Pink Squad – Senior Team 
10. 2., 18.00 hod., MFL 6. ročník, 2. perióda – 1. kolo; Mestská športová hala

Team ZemPlín – Team HadZi 
10. 2., 18.45 hod., MFL 6. ročník, 2. perióda – 1. kolo; Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

Ľadový hokej
Hk dukla miCHalovCe – mHC marTin 
5. 2., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga muži – 52. kolo

Hk dukla miCHalovCe – Hk GladiaTorS Trnava 
10. 2., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga muži – 54. kolo
Info: www.duklamichalovce.sk

Hk mládež – mHC marTin 
4. 2., 14.00 hod., extraliga dorast – 37. kolo, Zimný štadión

Hk mládež – mHC marTin 
5. 2., 10.30 hod., extraliga dorast – 38. kolo, Zimný štadión
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

Softtenis
o PoHár PrimáTora meSTa
Mestská softtenisová liga mužov 
6. – 10. 2., 17.30 hod., IX. ročník – 12. kolo
13. – 17. 1., 17.30 hod., IX. ročník – 13. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Turistika
reGionálny Zimný ZraZ
Krivoštianka, Krivošťany – Jasenovský hrad – Humenné
12. 2., 7.00 hod. 
Info: www.kstmichalovce.sk

volejbal
o PoHár PrimáTora meSTa
Mestská volejbalová liga dospelých 
8. 2., 17.15 hod. – VIII. ročník I. a II. liga – 14. kolo;  Mestská športová hala
15. 2., 17.15 hod. – VIII. ročník I. a II. liga – 15. kolo; Mestská športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk


