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aktua l i ty

Príďte pozdraviť

PREZIDENTA SR
ANDREJA KISKU

10. júna o 9.00 hod. 
pred budovu MsÚ

Pozývame vás na
 

MIchAlovSKé 
PIvNé SlávNoSTI

10. – 12. júna 
Park študentov

(pri Lagúne)

Pozývame vás na 
súťaž žiakov v speve 
populárnych piesní

hAvRANA 
2016

14. júna o 9.30 hod.
Tribúna pri MsÚ

Pozývame vás na 
otvorenie LTS 2016

oDoMKNUTIE 
vôD ZEMPlíNSKEJ 

šíRAvy

19. júna o 15.00 hod.
Stredisko Kamenec

Čítanie 
je „in“
čítajte deťom každý deň

2 Pre deti 
s autizmom
metodický deň

4 Michalovce
– moje mesto
dejepisná súťaž 

5 Basketbalový 
turnaj
prvé a druhé miesto

8

Dni na poctu mesta 

michalovce

Dies pro honore civitatis

Kultúrne podujatie s názvom 
Dies pro honore civitatis ... na poctu 
mesta sa bude konať aj tento rok. 
Hlavným cieľom organizátorov je 
propagácia histórie Michaloviec, 
ktorú priblížia návštevníkom zau-
jímavou formou. 

Počas šiestich dní bude pripra-
vený pestrý program, ktorý bude 
pozostávať z troch blokov. V prvom 
z nich Deti mestu – sa so svojimi 
vystúpeniami predstavia deti a žiaci 
jednotlivých materských a základ-
ných škôl. Druhý blok bude patriť 
divadelným predstaveniam v nárečí. 
„Mihaľovski deski“ sú už neodmys-
liteľnou súčasťou kultúrneho života 
v našom meste. Tentokrát sa môžete 
tešiť na ochotnícke Divadlo pri fon-
táne a jeho predstavenie Tresk. Čle-
novia Kladzianskeho divadla zahrajú 
hry “Koňec zbojňikoch na vichodze” 
a “Jou, paňe Bože”. Divadlo poézie 
– Čiapka uvedie hru s názvom „Po-
paterce“. Posledným divadelným 
predstavením v rámci osláv Dní 
mesta bude Lás-ka-nie 2 v podaní 
Radošinského naivného divadla. 

Vyvrcholením osláv bude samot-
ná slávnosť Dies pro honore civitatis 
... na poctu mesta. V nej si opäť pri-
pomenieme časť histórie nášho mes-
ta. Tentokrát hrnčiarstvo. Pred 600 
rokmi pisár do latinskej listiny zapísal 
mená dvoch hrnčiarov pochádzajú-
cich z dedín z okolia Michaloviec. 
Hrnčiari pôsobili na pozdišovskom 

panstve, ale svoje výrobky chodili 
predávať najmä na trhy a jarmoky 
do mestečka Michalovce. Súčasťou 
života obyvateľov sa tak stali hrnce, 
taniere, džbány či poháre. Z úcty 
k majstrom hrnčiarom si slávnost-
ným programom chceme pripomenúť 
toto významné výročie. Do Panteónu 
historických osobností mesta uvedie-

me grófku a dvornú dámu cisárovnej 
Alžbety Habsburskej Irmu Sztáray. 

V rámci osláv si organizátori 
si pripravili aj špeciálne „Špacirki 
po varošu“ na tému Vybrané osob-
nosti Michaloviec z minulosti. V par-
číku na Námestí osloboditeľov bude 
zároveň otvorená výstava obrazov 
v tzv. Galérii pod nebom s názvom 
Pohľady do minulosti – najvýznam-
nejšie osobnosti Michaloviec. 

Pri príležitosti 600. výročia po-
zdišovskej keramiky bude pre ma-
lých aj veľkých hrnčiarov sprístup-

nená tvorivá dielňa, v ktorej si budú 
môcť vyskúšať, ako vyrobiť rôzne 
keramické výrobky. 

Poznať minulosť svojho národa, 
štátu, či mesta, kde sme sa narodili, 
alebo kde žijeme, je naozaj dôležité. 
Veríme, že si z pestrého programu 
niečo vyberiete a prídete s nami 
osláviť Dni mesta Michalovce.

PRogRAM:
n	21. 6. o 16.00 hod. 
 vystúpenie detí základných škôl
n	22. 6. o 16.00 hod.
 vystúpenie detí materských 

a základných škôl
n	22. 6. o 18.00 hod.
 Špacirki po varošu
n	23. 6. o 16.00 hod.
 vystúpenie detí základných škôl
n	24. 6. o 11.00 hod.
 Tvorivá dielňa pre malých 

aj veľkých hrnčiarov
n	24. 6. o 14.00 hod.
 otvorenie Galérie pod nebom 
n	24. 6. o 18.00 hod.
 Dies pro honore civitatis  

... na poctu mesta – slávnostný 
program

n	24. 6. o 19.30 hod.
 Mihaľovski deski 2016
n	25. 6. o 16.00 hod.
 Mihaľovski deski 2016
n	26. 6. o 19.00 hod.
 Radošinské naivné divadlo  

Lás-ka-nie 2
nč

Predposledný júnový týždeň sa bude niesť v duchu osláv Dní mesta Michalov-
ce. Mestské kultúrne stredisko, michalovská radnica a Zemplínske múzeum pri-
pravili sériu podujatí, ktoré budú prebiehať od 21. do 26. júna. Michalovčania 
ale aj návštevníci si pripomenú významné udalosti, ktoré sú späté s dejinami 
nášho mesta a prenesú sa do obdobia stredoveku.



� aktuality

Obnova bytových domov
Vedenie Okresného 
stavebného bytového 
družstva (OSBD) dňa 
24. mája na Zemplínskej 
šírave v hoteli Glamour 
zorganizovalo seminár pre 
vlastníkov a nájomníkov 
bytových domov. 

Na seminári, ktorý otvoril pred-
seda OSBD Ing. Čeripka, sa zúčast-
nili jednotlivé firmy z okresu Micha-
lovce, Humenné, Košice, Bratislava 
a z niektorých miest z Českej repub-

liky. Diskutovalo sa hlavne o zatep-
ľovaní, obnove striech, renovácii bal-
kónov, o oprave a výmene výťahov 
a rozvodov. Prednášajúci z jednot-
livých firiem sa jednotlivým témam 
venovali výstižne a vysoko profesi-
onálne. Na odbornom seminári od-
znelo 20 referátov a zúčastnilo sa ho 
110 poslucháčov. Predstavitelia OTP 
banky a ČSOB banky odprezento-
vali ponuky pôžičiek pre záujemcov 
o rekonštrukciu bytoviek.  

Záver podujatia spestrili svojím 
vystúpením harmonikári Papovci.

J. G.

30. 5.  porada primátora k materiálom na rokovanie mestskej rady
30. 5.  prijatie veľvyslanca SR vo Francúzsku Mareka Eštoka
6. 6.   pracovné stretnutie so spracovateľmi PHSR
6. 6.   rokovanie Valného zhromaždenia spoločnosti Mistral, s.r.o.
6. 6.   rokovanie Valného zhromaždenia spoločnosti SMM, s.r.o.
6. 6.   rokovanie k problematike statickej dopravy v meste
7. 6.   účasť na otvorení Mestskej športovej olympiády seniorov
7. 6.   rokovanie mestskej rady
8. 6.   účasť na otvorení Mestskej športovej olympiády detí    
 materských škôl
8. 6.   stretnutie k príprave otvorenia Letnej turistickej sezóny 2016   
 na Zemplínskej šírave
8. 6.   zasadnutie školskej komisie KSK v Košiciach
8. 6.   rokovanie s vedením odboru dopravy Úradu KSK a vedením   
 spoločnosti Arriva Michalovce, a.s.
9. 6.   účasť na rokovaní Valného zhromaždenia VVS, a.s. v Košiciach
10. 6.  prijatie prezidenta SR Andreja Kisku a jeho sprevádzanie počas  
 jeho návštevy Michaloviec

aktivity primátora

pobačeňe Miža z varoša

Čul mi už o tim, že na Juhu slavja začatkom juna Dzeň Južanov. No ňig-
da mi ňevišlo is tam. Kec mi obačil u noviňkoch Mihaľovčan, že to budze 
u piatok trecoho, ta mi sebe povedzel, že še tam toho roku mušim opatrec. 
No kec mi pred štvartu opatrel z oblaka, ta mi vidzel, jak ľapči. Jakbač mi 
ňebudze sudzeno še tam opatrec ani toho roku. Jak furt i teraz mi ňebudze 
sudzeno, bo plana chviľa. Vnuk bul aľe inakšej meri. 

„Dzedu, šľubil ši, že me povožiš u furiku.“ Hutorim: „Aľe šak dňeška 
še ňebudze dac.“

„Čom ňe, šak tam maju ťelocvičňu.“ Nič še ňedalo robic. Vibraľi me še 
po tim diždžu gu šestkoj. Jak bi ucal. Kec me prichodziľi gu škoľe, ta i dižč 
prestaval. To me už čuľi, jak famfari duju na hrisku na tribuňe. Na počatku 
nas ňebulo veľo, bo i druhich odradzil tot dižč. No dostaľi me še o teľo skorej 
na tote suťaže. I mi koľeno zabrudzil u tim švungu behaňa s vnukom u furi-
ku. No i cena še nam ušla. Až treca. To bulo cešeňa. I občarstveňa u školskej 
jedalňi še nam ušlo. Kec začaľi tote najmeňše na tribuňe tancovac a večše 
hrac i špivac, ta i slunočko vikuklo opatrec na totu krasu. I lavočki buľi naraz 
pulne zvedavich ľudzi. Jakbač pridzem popatrec i o rok, kec dožijem. 

Vaš Mižo z varoša

Dzeň Južanov

Čítanie je „in“
V dnešnej uponáhľanej 
dobe je čoraz dôležitejší 
osobný kontakt a vzájomná 
komunikácia. Čítanie 
poskytuje deťom priestor 
na rozvoj obrazotvornosti, 
fantázie, osvojovania 
si nových pojmov. Upútať 
dieťa knihou je pre 
knihovníkov veľká výzva. 

Na konci mája sa Zemplín-
ska knižnica Gorazda Zvonického 
(ZKGZ) zapojila do projektu Celé 
Slovensko číta deťom, pod záštitou 
prezidenta SR Andreja Kisku. Hes-
lom podujatia bolo „Čítajte deťom 
aspoň 20 minút denne“. Hosťami 
programu boli Jela Timková, spiso-
vateľka Elena Eleková, etnograf. Jo-
zef Hrabovský a dlhoročná pracov-
níčka detského oddelenia knižnice 
Mária Hovancová.

V knižnici oslávili aj Medziná-
rodný deň detí, a to s netradičnou 

knižnou hrdinkou. Rozprávka spi-
sovateľky Gabriely Futovej O Bez-
vláske je úprimný príbeh o princez-
nej, ktorá nie je bežnou hrdinkou 
s krásnymi vláskami. Príbeh dodáva 
chorým deťom sebavedomie a učí 
tolerancii. Po prečítaní rozprávky 
sa deti zahrali na ilustrátorov. Po-
dujatie sa realizovalo v spolupráci 
s nadáciou Dobrý anjel a žiakmi ZŠ 
na Okružnej ulici v Michalovciach.

Na čitateľskom maratóne Čítaj-
me si 2016, ktorý sa konal 2. júna, 
sa zúčastnili všetky základné školy 
z Michaloviec a 564 čítajúcich detí 
prekonalo čitateľský rekord z minu-
lého roku. V priestoroch detského 
oddelenia knižnice deti čítali knihu 
Marty Šurinovej Záhada čarovného 
vajíčka. Bonusom bola výstava pre-
krásnych ilustrácií z menovanej kni-
hy výtvarníčky Aleny Wágnerovej. 
Celoslovenským koordinátorom či-
tateľského maratónu na podporu či-
tateľskej gramotnosti detí bola Linka 
detskej istoty na Slovensku. 

Mgr. Iveta Majvitorová

Ing. JARoSlAv KAPITAN
Obyvatelia Sídl. SNP sa na mňa obrátili s požiadavkou, že na Ul. fialko-
vej chýba asfaltový povrch vozovky. Ostal tam betónový podklad, ktorý 
sa rozpadáva, je nerovný a spôsobuje zvýšenú prašnosť. Znepríjemňuje 
to život hlavne v letnom období. Pýtam sa, kedy je možné riešiť tento 
pretrvávajúci problém.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mestská rada pri schválení obsahu a rozsahu rekonštrukcie komunikácií 
pre rok 2016 – 2018 vychádzala z návrhov poslancov za jednotlivé volebné 
obvody. Ul. fialková sa bude realizovať v roku 2017.

MUDr. JáN MIhAlEčKo
Prosím o opravu výtlkov na Ul. J. M. Hurbana.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Uvedené výtlky na Ul. J. M. Hurbana v Michalovciach budú vyspravené  
v mesiaci máj.  

Mgr. JáN váRADy
Občania Ul. vrboveckej ma požiadali o posúdenie a možnosti riešenia 
zlého stavu povrchu cesty, ktorá ďalej pokračuje smerom do Čečehova, 
Jastrabia a Iňačoviec. Táto komunikácia je v zlom technickom stave už 
od rozkopávok, ktoré vznikli počas vybudovania kanalizácie (1993). 
Tento zlý stav sa neustále zhoršuje a bežné vysprávky dier, výtlkov 
a prepadlín už nestačia. Povrch cesty je potrebné odfrézovať a položiť 
nový koberec v minimálnej hrúbke 10 cm.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Komunikácia, ktorú popisujete, nie je v majetku ale ani v správe Mesta 
Michalovce. Ide o cestu vo vlastníctve KSK a jej správcom je Správa ciest 
KSK. Požiadavku na rekonštrukciu sme zaslali príslušnému správcovi da-
nej komunikácie. 
Krajnica Ul. užhorodskej v úseku pred kasárňami je už príliš navýšená 
nánosmi a posypovým materiálom zo zimnej údržby, čo spôsobuje ne-
dostatočný odtok povrchovej vody. Počas daždivého počasia dochádza 
k vzniku veľkých kaluží, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, 
ale aj cyklistov a chodcov. Za kladné riešenie predložených interpelácii 
vopred ďakujem.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Krajnicu na Ul. užhorodskej v úseku pred kasárňami TaZS mesta Micha-
lovce vyčistia od posypového materiálu v priebehu mesiaca máj.  

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli pred-
ložené na IX. zasadnutí MsZ v Michalovciach 19. apríla 2016.



� aktuality 

Komunikácia vedenia mesta Mi-
chalovce s občanmi mesta pozná viace-
ro možností. Tým najbezprostrednejším 
je nahlásiť sa k primátorovi na stretnu-
tie. Primátor má v svojom pracovnom 
čase vymedzený priestor pre túto mož-
nosť oboznámiť sa s problémami, ktoré 
trápia občanov. Nie všetky je možné 
vyriešiť ihneď a k spokojnosti občana. 
Nie všetky patria do možnosti riešenia 
mestom. Pri niektorých aj primátor 
potrebuje čas na ich prešetrenie a prí-
padne ďalšie stretnutie. 

Primátor si vytvoril svoje poradné 
orgány, ktoré zastupujú určité sku-
piny občanov. Raz štvrťročne sa stre-
táva s Radou seniorov, Radou cirkví 
a Radou Rómov. Rada mladých bola 
po dvojročnom fungovaní pretransfor-
movaná na Mládežnícky parlament. 
Rada podnikateľov pracuje nepravi-
delne. Raz ročne je vedením mesta or-
ganizované verejné stretnutie s občan-
mi po volebných obvodoch. Spravidla 
v jarných mesiacoch. Len v poslednom 
roku volebného cyklu je to v závere 
roka. Samozrejmou je komunikácia 
listová, mailová, telefonická. Pre úpl-
nosť existuje ešte jedna forma. 

Na úradnej tabuli mesta na mest-
skom úrade je uzatvorená schránka 
s názvom Pripomienky občanov. Vy-
berá  ju poverený pracovník mestského 
úradu raz za týždeň a doručuje primá-
torovi. Aj odpoveď je písomná v prípa-
de známeho adresáta. Ani anonymné 
nekončia v koši. Sú evidované a preve-
rovaný je každý podnet občana. 

Tak mi minulý týždeň primátor 
pridelil anonymný podnet občana, 
v ktorom reaguje na vysielanie televízie 
Mistral. Citujem: “V upútavkovom šote 
pred správami každú parnú hodinu 
hailuje mladý muž, čo vzbudzuje po-
horšenie verejnosti, najmä  tých star-
ších, ktorí zažili na vlastnej koži hrôzy 
2. svetovej vojny.“ Priznám sa, v prvom 
momente som si nebol celkom istý pod-
netom občana, preto som si našiel na in-
ternete vysielanie Televízie Mistral. 

Opakovane som si púšťal začiatoč-
nú znelku a potom som pochopil, o čo 
ide občanovi. Treba povedať, že je to po 
dlhšom čase nová obrazová znelka zos-
trihaná z udalostí ostatných rokov. V jej 
závere sa objaví obraz zo scény osláv 
a programu pri príležitosti 770. výro-
čia prvej písomnej zmienky o meste 
Michalovce. V nej choreograf Janko 
Ďurovčík ako bývalý tanečník súboru 
Zemplín uvádza „A teraz zahrajce totu 
moju...“ s gestom príznačným ako vý-
zva pre hudbu k zahratiu zemplínskych 
melódií, na ktoré potom tancovali bý-

Schránka
na pripomienky

z pera viceprimátora

pokračovanie  na 6. strane

Výbor základnej 
organizácie Združenia 
vojnových poškodencov, 
invalidov a sympatizantov 
v Michalovciach 
zorganizoval v pondelok 
23. mája pre svojich členov 
výlet do „Vtáčieho raja“ pri 
obci Senné.

Za príjemného rána do autobu-
su nastúpilo 50 členov združenia, 
včítane členov zo spriateleného 
klubu DCS č. 2 Straňany.

Pri vstupe do Vtáčieho raja nás 
očakával a následne po ňom sprevá-
dzal odborník – ornitológ Ing. Ma-
tej Repel zo Slovenskej ornitologic-

kej spoločnosti Bird Life Slovensko. 
Príroda hýriaca čerstvou paletou 
farieb a príjemne slniečko bolo spo-
ločníkom pri samotnej prechádzke 
spojenej s odborným výkladom ako 
aj pri posedení pri ohni.Všetci moh-
li triafať šípkami do kruhového ter-
ča. Drobné darčeky potešili víťazov. 

Poznávanie nepoznaného tak-
mer na „záhrade“ nášho mesta 
mnohým z nás prinieslo inšpiráciu 
aj pre časy budúce. Aj týmto člán-
kom chceme prispieť k propagácii 
nevšedného Vtáčieho raja. Cieľom 
nie je len obdivovať krásu mokradí 
v jej plnej šírke ale učiť sa viac o prí-
rode, chrániť ju a urobiť všetko pre 
to, aby sme ju zachovali aj pre ďalšie 
generácie. 

Ing. Pavol Hody

Návšteva vtáčieho raja

Sviatok Božieho 
tela a krvi

Cirkevný sviatok Božieho tela a krvi 
Pána Ježiša sme oslávili tradičný-

mi procesiami. Vo štvrtok, v deň 
sviatku, po svätej omši vo farskom 
kostole, sme prešli parkom Kertou 

s klasickými štyrmi oltárikmi. 
V nedeľu popoludní bola spoločná 

procesia na námestí. Jednotlivé 
zastavenia pripravili katolícke spo-
ločenstvá pôsobiace v našom meste 
– saleziáni, redemptoristi, palotíni, 
gréckokatolícka a rímskokatolícka 
farnosť. Ďakujeme za spoluprácu 
vedeniu mesta a technickým služ-
bám za úpravu parku a námestia 

pred slávnosťou. 

Mestské kultúrne stredisko Michalovce uviedlo v Mestskej športovej hale balet Luskáčik na motívy rozprávky E. T. 
A. Hoffmanna. Luskáčik je balet v dvoch dejstvách a troch obrazoch od Piotra Iľjiča Čajkovského a patrí medzi naj-
hranejšie diela klasického baletného repertoáru. V našom meste ste ho mohli vidieť vďaka generálnemu konzulovi 
SR v Petrohrade Augustínovi Čisárovi, v podaní členov ruského baletu Sankt Peterburg. Tento vynikajúci baletný 
súbor je stelesnením všetkého, čo sa nazýva ruskou školou klasického baletu. Snúbi sa v ňom prísna elegancia klasiky, 
dokonalá technika, nádherné kostýmy a kulisy, ale aj ruská duša a svieži nádych 21. storočia.

Poďakovanie
V uplynulých dňoch ukončil 
MsÚ Michalovce revitalizáciu 
Ul. J. Murgaša na Sídlisku juh. 
Problém, ktorý sa zdal ťažko 
riešiteľný, sa vyriešil k oboj-
strannej spokojnosti mesta 
aj obyvateľov. Ulica nadobudla 
krajší vynovený vzhľad, získali 
sme nové parkovacie miesta, 
prečistili sa kanály, dostali sme 
funkčné chodníky. 
Touto cesto sa chceme vedeniu 
mesta poďakovať za vykonanú 
úpravu. Ďakujeme za kladnú 
komunikáciu medzi obyvateľmi 
ulice a pracovnou skupinou, 
ktorá stavebné práce uskutoč-
nila. 

Obyvatelia Murgašovej ulice



Súkromná základná 
umelecká škola Miroslava 
Capovčáka v spolupráci 
so Zemplínskym osvetovým 
strediskom Michalovce 
pripravila výstavu 
k 10. výročiu založenia 
školy – Detský farebný svet. 

Výstava tejto bohatej výtvarnej 
tvorivosti mládeže potrvá do 17. júna 
2016 v galérii Zemplínskeho osveto-
vého strediska Michalovce. 

Návštevníkom priblíži tvorbu 
absolventov súkromnej umeleckej 
školy. Výtvarné práce z oblasti maľ-
by a grafiky sú prevedené rôznymi 
výtvarnými technikami. Začínajúci 
umelci rozvíjajú svoj talent pod vede-
ním skúseného pedagóga PaedDr. M. 
Capovčáka, ktorý sám vo svojej tvo-
rivej práci spája pedagogickú činnosť 
s umením. V každom dieťati objavu-
je skrytý talent, nekonečnú fantáziu 
a sústreďuje sa na zvládanie rôznych 
výtvarných techník. 

Mgr. Erika Marcinčinová

Detský farebný svet

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Pre deti s autizmom
Okresný úrad Košice v spoluprá-

ci so Spojenou školou internátnou 
v Michalovciach zorganizoval v máji 
metodický deň pre učiteľov špeciál-
nych základných škôl. Zúčastnilo 
sa ho viac ako 120 pedagogických 
zamestnancov ôsmich špeciálnych 
základných škôl z okresov Micha-
lovce, Sobrance a Trebišov. Všetkých 
účastníkov privítala na pôde školy 
riaditeľka Mgr. R. Saboviková. 

Metodický deň bol venovaný 
inovatívnym formám vo vyučovaní 
na I. a II. stupni. Jeho obsah tvorili 
vyučovacie hodiny zo slovenského 
jazyka s využitím analogickej didak-

tickej rozprávky, vlastivedy s využi-
tím interaktívnej tabule a priestoro-
vé modelovanie z papiera. Učitelia 
mali možnosť vyskúšať si netradičnú 
výtvarnú techniku – kašírovanie.

Pri tejto príležitosti riaditeľka 
upriamila pozornosť na otvorenie ZŠ 
pre žiakov s autizmom bez mentál-
neho postihnutia, MŠ pre deti s au-
tizmom a MŠ pre deti s mentálnym 
postihnutím. Škola a materská škola 
by mali začať svoju činnosť od sep-
tembra. V prípade základnej školy 
pre žiakov s autizmom je to prvá ško-
la takéhoto typu v našom regióne.

Ľ. Kočanová

�  kúltúra – školstvo

Michalovce včera a dnes
Galéria mestského kultúrneho 

strediska pripravila v mesiaci jún 
zaujímavú expozíciu. Bude cha-
rakterizovať Michalovce minulos-
ti a súčasnosti. Pôjde o expozíciu 
stredoškolského pedagóga Eugena 
Hochmana, ktorý je zároveň ama-
térskym výtvarníkom. Toho času je 
už dôchodca a má snahu využiť čas 
plnohodnotne. Spomínaná expozí-
cia bude pozostávať z grafík, ktoré 
zachytávajú architektúru mesta. 

Pôjde o využitie viacerých techník 
v oblasti grafiky. Bude možné vidieť 
kolorovanú kresbu, koláže. Je treba 
konštatovať, že expozície zostavené 
z grafiky sú ojedinelé, ale zato bo-
haté na jednotlivé detaily a precíz-
nosť, ktorou grafik disponuje. Eugen 
Hochman má jediný zámer, vzdať 
touto expozíciou hold mestu, v kto-
rom žije a tvorí. Expozícia bude ve-
rejnosti dostupná do konca mesiaca.

Ivana Mochorovská

Odkaz J. C. Hronského
Pod týmto názvom sa 10. mája 

konala v spoločenskej sále ZUŠ v Mi-
chalovciach prednáška spojená s be-
sedou pre študentov Gymnázia na 
Ul. Ľ. Štúra pri príležitosti 120. výro-
čia narodenia J. C. Hronského. Hlav-
nými organizátormi podujatia boli: 
Zemplínska knižnica G. Zvonického, 
Dom Matice slovenskej a ZUŠ. 

Prednášajúcim bol Mgr. P. Caba-
daj, vedecký tajomník Matice sloven-
skej, literárny historik a spisovateľ.

J. C. Hronský bol všestrannou 
osobnosťou a patril k ústredným 
postavám slovenského kultúrneho 
života 20. storočia. Bol spisovate-
ľom, publicistom, výtvarníkom, pe-

dagógom, významným predstavite-
ľom Matice slovenskej. 

V roku 1945 bol nútený opus-
tiť Slovensko a nakoniec sa usadil 
v Argentíne. Pracoval v Slovenskom 
kultúrnom spolku, stal sa čestným 
predsedom Spolku slovenských spi-
sovateľov v zahraničí a predsedom 
Slovenskej národnej rady v zahrani-
čí. V exile sa venoval tiež výtvarnej 
tvorbe. Pracoval ako výtvarný ná-
vrhár a projektant. 

Zomrel v Lujáne, v Argentíne 
13. júla 1960. Na jeho pohrebe sa 
príhovorom s ním rozlúčil aj náš 
rodák G. Zvonický.

PhDr. Alena Vasiľová

hAvRANA 2016 – SPEvácKA SúťAž
14. 6. o 9.30 hod., tribúna pri MsÚ

DNI MESTA MIchAlovcE – DIES PRo hoNoRE cIvITAS...
21. – 26. 6., tribúna pri MsÚ

výstavy
ZáhADA čARovNého vAJíčKA
ilustrácie A. Wagnerovej
do 17. 6., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

DETSKý fAREbNý SvET – 10. výRočIE SZUš cAPovčáK
do 17. 6., galéria ZOS

EUgEN hochMAN – MIchAlovcE včERA A DNES (grafika)
1. – 30. 6., galéria MsKS

Program kina
10. 6. piatok o 19.15 hod. (2D – SD)

11. 6. sobota o 17.00 hod. (3D – SD), o 21.30 hod. (2D – SD)
12. 6. nedeľa o 17.45 hod. (2D – SD), o 20.00 hod. (2D – ST) 

15. 6. streda o 19.30 hod. (2D – SD)

WARcRAfT: PRvý STRET  2016
akčný, fantasy, dobrodružný  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenský dabing, Slovenské titulky

10. 6. piatok o 21.30 hod. 
11. 6. sobota o 19.15 hod.

v ZAJATí DéMoNov 2  2016
horor USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

11. 6. sobota o 15.15 hod. 

RobINSoN cRUSoE 2015
animovaná rodinná komédia  BE/FR
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

12. 6. nedeľa o 15.45 hod.

ANgRy bIRDS vo fIlME  2016
animovaná komédia  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

14. 6. utorok o 19.30 hod.

ZKáZA KRáSoU  2016
dokumentárny  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

16. – 17. 6. štvrtok (3D), piatok (2D) o 17.15 hod.
18. 6. sobota o 17.15 hod. (3D), o 21.15 hod. (2D)

19. 6. nedeľa o 16.00 hod. (2D)

hĽADá SA DoRy  /2016
animovaná rodinná komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov  Slovenský dabing

16. – 17. 6. štvrtok, piatok o 19.15 hod. 
19. 6. nedeľa o 20.00 hod.

PoDfUKáRI: 2. DEJSTvo  2016
triler, akčný, komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

17. 6. piatok o 21.15 hod. 
18. 6. sobota o 19.15 hod.
19. 6. nedeľa o 18.00 hod.

cENTRálNA INTElIgENcIA 2016
akčný, komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

bližšie info: www.kino.michalovce.sk



Michalovčan informuje

VítaMe MeDZI NaMI NašICH NaJMeNšíCH...

Mileva Petranin
Ondrej Mačaj

Katarína Tomášová
Matúš Prokop
Martin Huska

Nikola Lajtárová

Michalovčan informuje

�  kúltúra – školstvo

Noviny Mistral
a športové správy

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

Dokumenty
šírava z iného uhla a levočská púť �01�

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
ZEMPlÍNska HEliGÓNka �016

denne od 14.00 hod. 

DO StaVU MaNželSkéHO VStúPIlI...

JUDr. Stanislav Závodník  
a Mgr. Veronika Maskáľová

Ing. Marek Tóth  
a Ing. Veronika Jančová

Michal Demko  
a Klaudia Kráľová

Emil Paciga  
a Mgr. Lucia Galová

Tomáš Giraltoš  
a Zuzana Lehončáková

Jozef Mandičák  
a Mgr. Marta Fringešová

Mgr. Marek Tomášik, PhD.  
a Mgr. Marcela Želinská

Mgr. Patrik Jevčák  
a Tetiana Khodorovska

Dňa 10. júna oslávi 85. narodeniny 

Ing. JURAJ GAŠPAR
Veľa zdravia do ďalších rokov mu želajú 

manželka Mária, deti Mária, Ľubomír, 
Juraj a Erika s rodinami. Pripája sa švagriná 

Paulína s rodinou.

blahoželanie

Michalovce – moje mesto

Dlhoročná spolupráca
„Spája nás krásnych 13 rokov spolu-

práce,” prihovorila sa divákom v kul-
túrnom dome mesta Rzeszow riaditeľ-
ka ZŠ, J. Švermu 6, Mgr. Y. Kobilicová, 
po úspešnom vystúpení žiakov tejto 
školy na medzinárodnom festivale ľu-
dovej hudby a tanca, ktorý sa uskutoč-
nil 2. – 4. mája. Skupina 19 mladých 
talentov za doprovodu ľudovej hudby 
a spevu, ako jediní reprezentanti Slo-

venska na festivale, svojím progra-
mom očarili publikum. Na druhý deň 
sa v sprievode spolu s reprezentantmi 
Poľska a Maďarska hrdo niesla vlajka 
Slovenska, ale i mesta Michalovce, za 
ktorou kráčali v krojoch vyobliekaní 
žiaci našej školy. Potom sa predviedli 
karičkou, hudbou, spevom, rezkým 
čardášom a vyslúžili si potlesk. 

Mgr. Yvonne Kobilicová

Deň mlieka
Tradície sa majú zachovávať. Zvlášť vtedy, ak sú dôležité nielen pre jednotlivcov,  
ale i pre celú spoločnosť. Takou tradíciou je v ZŠ, J. Švermu 6, Medzinárodný deň 
mlieka. Na väčšine mliečnych výrobkov sa nachádzajú hliníkové fólie. Ich rozklad 
trvá 20 – 100 rokov. Na túto skutočnosť sme chceli upozorniť našich žiakov i rodičov. 
Päť týždňov sme zbierali viečka. Vyvrcholenie nastalo 16. mája. Žiaci školského klu-
bu detí spoločne z týchto viečok vytvorili ALguľu – zemeguľu. Hliníková zemeguľa 
dosiahla hmotnosť 6,6 kg  a poputuje do zberných surovín.                    M. Tóthová

11. ročník mestskej dejepisnej sú-
ťaže Michalovce – moje mesto... sa 
uskutočnil 20. mája v priestoroch Zla-
tého býka. Šesť základných škôl (I. ZŠ, 
II. ZŠ, III. ZŠ, IV. ZŠ, V. ZŠ, VI. ZŠ) sa 
zišlo na pozvanie organizátora ZŠ T. 
J. Moussona v spolupráci so Zemplín-
skym múzeom na podnet vyhlasova-
teľa – primátora mesta. 

Úlohy pre žiakov boli zábavné, bez 
stresu a zápolenia, akoby predĺženou 
rukou hodín dejepisu. Popisovali his-
torické stavby mesta, určovali osob-
nosti Zemplína, spoznávali staré zbier-
kové predmety z múzejných expozícií 
– pekáč, oselník, soľnička...  Ani krea-

tivite žiakov sa medze nekládli. Všetci 
sa pobavili pri modelovaní predlohy 
historického exponátu a logiku využili 
pri dotváraní rodostromu Irmy Sztá-
rayovej. Za každú správnu odpoveď 
družstvá získavali sladké drobnosti. 

Veľká vďaka patrí pracovníkom 
Zemplínskeho múzea Milici Tomkovej 
a Jozefovi Hrabovskému. Poďakovanie 
patrí aj učiteľom dejepisu, ktorí svojich 
žiakov k týmto úspechom správne mo-
tivovali a zodpovedne pripravili. Touto 
cestou organizátori ďakujú aj MsKS 
v Michalovciach za prepožičanie sály 
Zlatého býka.

Mgr. D. Rudášová

Podnikateľský plán
V priestoroch Obchodnej aka-

démie, Watsonova 61 v Košiciach 
sa v máji konala regionálna sú-
ťaž stredných škôl Najlepší pod-
nikateľský plán. Organizoval ju 
KSK. Na tejto súťaži sa zúčastnili 
aj študenti Obchodnej akadémie 
v Michalovciach – D. Kirnágová 
a K. Stankovičová, ktoré prezento-

vali svoj podnikateľský plán s náz-
vom HIPPIES, s.r.o.. Predviedli 
vlastnoručne vyrobené výrobky, 
o ktoré bol medzi účastníkmi veľký 
záujem. Dievčatá odborne viedla 
Ing. D. Kerekešová, ktorá bola ich 
konzultantkou. V silnej konkuren-
cii sa umiestnili na 2. mieste. 

D. K.

Puškinov pamätník
V Lučenci si 4. júna merali sily 

najlepší ruštinári – recitátori na Slo-
vensku. Konalo sa tam celoslovenské 
finále súťaže Puškinov pamätník. ZŠ 
T. J. Moussona a mesto Michalovce re-
prezentovala žiačka Katarína Hlavatá 
v kategórii próza. Z celoslovenského 
kola sa prebojovala medzi šiestich naj-
lepších recitátorov do finále. Tam pred 
takmer tisíckou divákov a porotou 
pozostávajúcou zo známych hercov 
Evy Pavlíkovej, Andyho Hrica, Ľubo-

míra Pavloviča, prezidentky fondu pre 
podporu vzdelávania v ruštine Tatiany 
Golubevoj a stredoškolskej profesorky 
Gajarovej predviedla výborný výkon 
a obsadila 2. miesto. Šiesti najlepší re-
citátori v kategórii poézia a próza ok-
rem hodnotných cien získali aj pobyt 
v Sankt-Peterburgu, krásnom meste na 
Neve. Súčasťou večerného finále bolo 
aj vystúpenie peterburgského baletné-
ho súboru s predstavením Luskáčik.

 PhDr. Anna Kaputová
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Stretnutie krásistov
Genius loci bol pôvodne 
v rímskej mytológii 
duch ochraňujúci isté 
miesto. Dnes týmto 
termínom označujeme 
charakteristickú atmosféru 
daného miesta. 

Takouto je i jedinečná atmosféra 
Veľkej Javoriny a Holubyho chaty, 
ktorá bola miestom stretnutí Čechov, 
Moravákov a slovenských národov-
cov nielen v polovici 19. stor., ale aj 
28. mája, kedy sa konalo 53. stret-
nutie čitateľov časopisu Krásy Slo-
venska pri príležitosti 95. výročia 
založenia tohto časopisu.

Na tomto stretnutí obdivova-
teľov krás bolo aj 14 členov 1. mi-
chalovského klubu slovenských tu-
ristov, ktorých žlté trička dopĺňali 
pestrosť a krásu májovej prírody 
na lúkach pod Javorinou. V rám-
ci tohto trojdňového výletu sme 
vzdali úctu M. R. Štefánikovi pri 
mohyle na Bradle, navštívili i jeho 
rodisko v Košariskách, pozreli si 
hrad Čachtice a pokračovali po žl-

tých a červených turistických znač-
kách v okolí.

Táto akcia bola len jedna zo šty-
ridsiatich, ktorých sa zúčastňujú 
členovia nášho klubu. Za nami sú 
lokálne výstupy na Sninský kameň, 
Sľubicu, Lysák, Krivoštianku, Bo-
gotu, Brekov, Šimonku, z Oreského 
na Šíravu, Busov, Jasov, Medzev, 
Veľký Milič a Čerhov – Minčol, či 
49. zimný zraz KST v Banskej Štiav-
nici. Aj vodácka sekcia už bola ak-
tívna na Jarnom splave Laborca i na 
čistení Ondavy.

Členovia vysokohorskej sekcie 
turistiky si overili svoju zdatnosť 
v minulosti i tohto roku nielen na 
kurzoch a výstupoch na štíty našich 
Tatier ale aj na vrcholoch Pobaltia, 
Škandinávie i na najvyššom vrchu 
Afriky, 5895 m vysokom Kibo-u 
na Kilimandžáre. Pred nimi je vý-
stup do Baskických Pyreneí a Álp.

Aktívni sú aj členovia cyklotu-
ristiky, ktorí sa okrem iného tešia 
na 38. zraz cykloturistov KST v Pie-
ninách. Medzi 73 členmi máme 
i Klub turistov veteránov.

O. M.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
PONúka
byty 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 od 30. 5. 2016 do 17. 6. 2016.
Počet bytov: 2
Číslo bytu   Adresa                Poschodie     Bytový dom     Počet izieb   Podl. plocha
--------------------------------------------------------------------------------------------
51    Ul. obrancov mieru 4,   Prízemie    (malometrážny)        G      28,19 m2

53    Ul. obrancov mieru 4,   Prízemie    (malometrážny)        G     28,19 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 1,70 €/m2.
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informá-
cie 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.

valí členovia súboru Zemplín. Predpokladám, že spomínaný divák nevidel tento 
program ani naživo ani v Televízii Mistral. Určite ak sa prihlási v štúdiu televízie 
alebo na mestskom úrade, dostane záznam uvedeného programu zdarma. Aj s po-
ďakovaním za podnet, i keď v tomto prípade zle pochopený a interpretovaný. 

Chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa snažíte aj touto cestou 
byť nápomocní pri skvalitňovaní života v meste Michalovce.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Schránka na pripomienky
pokračovanie  z 3. stranytancuj, hraj a spievaj

Súkromná základná 
umelecká škola a FS 
Jurošík si vybrali ťažkú 
cestu a nabrali veľa odvahy, 
keď pred rokmi začínali. 
škola pred desiatimi, súbor 
pred piatimi. Zodpovední 
sa podujali našim deťom 
a vnúčatám vštepiť lásku 
k umeniu, ešte výraznejšie 
folklóru. 

Len tradícia udržala často veľké 
kultúry, preto ak nechceme zanik-
núť v dobe konzumu a nekultúry, 
je treba podporiť tých, ktorí dokážu 
deti a mladých formovať v ume-
ní tým správnym smerom. Vrchol 
práce SZUŠ ako aj FS Jurošík sme 
videli 28. mája na vystúpení pri 
príležitosti 5. výročia založenia FS 
Jurošík pod názvom Tancuj, hraj 
a spievaj a 4. a 5. júna na závereč-
nom koncerte SZUŠ pri príležitosti 
jej 10. výročia. 

Vydržať v snoch a plánoch, ktoré 
si človek dáva, nie je ľahké, pretože 
na svojej ceste môže stretnúť zne-

chutenie, hnev, odmietanie a aj ne-
záujem. Je chvályhodné, že tejto 
škole a folklórnemu súboru sa poda-
rilo motivovať deti tak, aby vydržali 
a aby stále ďalšie generácie mali záu-
jem vzdelávať sa v umení. Kedysi to 
bol základ výchovy. 

Vystúpenia boli nádherné. Roz-
víjať tradíciu folklóru v dobe rapu, 
hip-hopu a nezmyselných reality 
show, ktoré prinášajú peniaze, to je 
husársky kúsok. Ako stará mama 
mojich vnukov, ktorí prešli školou 
i FS Jurošík, týmto vyjadrujem 
veľké poďakovanie všetkým, ktorí 
sa na týchto úžasných vystúpeniach 
i formovaní našich detí podieľajú 
a podieľali. Zážitok z vystúpení 
umocnila aj ľudová hudba pod ve-
dením primáša Jána Jónyho. 

A tak všetkým do ďalších ro-
kov prajem v mene svojom a iste 
aj iných čitateľov veľa chuti, tvori-
vých nápadov a záujem detí aj ro-
dičov uchovávať to, čo je typické 
pre náš kraj a národ. Ľudovú tvo-
rivosť, kreativitu, ľudskosť i vtip, 
ktoré vytvorili slovenský folklór 
a tradíciu. 

Anna Tomová
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NaVžDy SMe Sa rOZlúČIlI...

spoločenská rubrika

Ján Lӧrinc (76)

Zuzana Hrešková (90) 

Matej Rusnák (72)

Michal Sabol (83)

Július Marcinčák (76) 

Jozef Ovád (67)

Ing. Slavomír Mikuš (49) 

Eva Bačová (59)

poďakovania
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym za slová útechy, 
prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť 
na poslednej rozlúčke dňa 22. mája  
s naším drahým 

JÁNOM LÖRINCOM
smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, 
priateľom a známym za slová útechy, prejavy 
sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej 

rozlúčke dňa 23. mája s naším drahým 

Mgr. PAVLOM UHRINOVSKÝM
smútiaca rodina

Dňa 14. júna si pripomenieme 5. smutné výročie 
smrti drahej manželky a mamky 

OĽGY MATYSOVEJ
Tichučko snívaj ten večný sen, 

my nezabudneme na ten smutný deň.
s láskou spomína manžel Ivan a syn Ivan 

s priateľkou Gabikou

Dotĺklo srdce, stíchol čas. 
Všetko dobré i zlé odvial čas...

Dňa 18. júna uplynie 10 rokov od smrti môjho brata

PAVLA TIRPÁKA
v tichej spomienke sestra Valika s rodinou

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, 
nezabudol. Čas plynie, smútok zostáva.
Dňa 11. júna uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný otec, dedko 

JÁN ŠAFFO
s láskou spomína dcéra Alena a vnúčatá Lívia, Tomáš

malý oznamovateľ

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Kúpim 3 – 4-izbový byt v Michalovciach s rozlohou nad 70 m2 

v pôvodnom stave, nie prízemie, ani vrchné poschodie.  
Tel.: 0908 446 411

n	Predám stavebný pozemok v Michalovciach, Ulica močarianska, 
2 000 m2. Cena dohodou. Tel.: 0918 360 300

n	Predám garáž na Ulici B. S. Timravy pri Nay Elektrodom, poze-
mok v osobnom vlastníctve. Tel.: 0907 997 743

n	Predám 4-izbový byt s veľkým balkónom na 6. posch., 80 m2 
+ pivnica 4 m2, Ulica J. Švermu, Michalovce. Byt je v osobnom 
vlastníctve a kúpou voľný. Tel.: 0907 997 743

n	Dám do prenájmu 1-izbový byt v Michalovciach na 2. poschodí 
s balkónom, čiastočne zrekonštruovaný a zariadený. Tel.: 0949 684 536

rôzne
n	Kúpim parožie. Tel.: 0902 555 510
n	AFK Topoľany prijíma futbalistov – žiakov. Seriózne podmienky. 

Tel.: 0918 449 123
n	Predám 3-radličný pluh, málo používaný. Cena dohodou.  

Tel.: 0907 534 726

Služby
n	Ponúkam vedenie účtovníctva, 10-ročná prax. Tel.: 0948 554 654

spomienky

Úprimne ďakujeme všetkým, 
ktorí sa zúčastnili rozlúčky s naším milovaným 

MICHALOM SABOLOM
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Dňa 15. júna uplynie rok od smrti drahého manžela, 
otca, dedka a pradedka 

ALEXANDRA BODNÁRA
s láskou a úctou na neho spomína manželka Anna, 
dcéra Silvia s rodinou, syn Alexander s rodinou, 
syn Otto a smútiaca rodina

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
PONúka
byty do nájmu v zmysle vZn msZ v michalovciach č. 104/2008 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici obrancov mieru 
v bytových domoch „a” a „C“v michalovciach

Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne od 30. 5. 2016 do 17. 6. 2016.
Počet bytov: 2
Číslo bytu   Adresa                Poschodie     Bytový dom     Počet izieb   Podl. plocha
--------------------------------------------------------------------------------------------
18    Ul. obrancov mieru 8       5. NP              „A“                 1-izbový     42,85 m2

20    Ul. obrancov mieru 8       5. NP              „A“                 2-izbový     59,05 m2

Cena nájmu (bez poplatku za služby spojené s užívaním bytu) 2,19 €.
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk 
alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach,  budo-
va Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí  
- JUDr. Vasil Danko.

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
PONúka
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 od 30. 5. 2016 do 17. 6. 2016.
Počet bytov: 1
Číslo bytu      Adresa              Poschodie     Bytový dom     Počet izieb   Podl. plocha
--------------------------------------------------------------------------------------------
29         Obrancov mieru 4        5. NP             „A-2“             Garsónka   30,79 m2

Cena nájmu (bez poplatkov za plnenia poskytované s užívaním bytu): 2,19 €/m2.
Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie 
informácie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk  
alebo odbore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, bu-
dova Mestského úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prí-
zemí – JUDr. Vasil Danko. Žiadatelia budú o pridelení bytu písomne informova-
ní po prerokovaní žiadostí v komisii bývania.
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

víťaZom meStSkej florBalovej ligy team Senior
Ďalší ročník Mestskej florbalovej ligy je za nami. Víťazom v sezóne 2015/2016 
sa stalo družstvo Team Senior Michalovce. Po finálovom zápase organizátori 
spoločne s viceprimátorom mesta MUDr. B. Bančejom ocenili družstvá a jed-
notlivcov. Najlepším strelcom sa stal L. Sabol a za najlepšieho hráča bol vyhlá-
sený B. Sokirka. Najlepším brankárom sa stal M. Rada z tímu FBK Shadows.

   Peter Brendza

Už XII. ročník 
basketbalového turnaja 
kadetov a kadetiek 
v Michalovciach, ktorí 
organizátori venovali 
aj olympiáde v Brazílii, 
sa vydaril po športovej 
i spoločenskej stránke. 

Donori podujatia, Mesto Mi-
chalovce, Fi. KV Mont Michalovce, 
STAMI Michalovce a Olympijský 
klub Michalovce, pripravili pre 
účastníkov aj zaujímavý výlet na 
Morské oko. Počas troch hracích dní 
sa družstvá stretli systémom každý 
s každým a zaujímavé zápasy boli 

v obidvoch kategóriách. V kategórii 
kadetiek štartovali Cassovia Košice, 
Union Košice, ŽBK Rožňava a do-
máce 1.BK D Michalovce. V kategó-
rii chlapcov štartovali 1.BK Humen-
né, Sporti skola Eger (Maďarsko), 
Šport škola Užhorod (Ukrajina) 
a domáce 1.BK D Michalovce.

Medzi dievčatami na 1. mieste 
skončili basketbalistky 1. BK D Mi-
chalovce pred družstvami Union 
Košice a ŽBK Rožňava. 

V kategórii kadetov sa na 
1. mieste umiestnila Športová ško-
la Eger. Na 2. mieste skončili kadeti 
1.BK D Michalovce a na 3. mieste 
1.BK Humenné.

Ladislav Janošov

bojové umenia
fIghTMáNIA - MMA
18. 6., 19.00 hod., Mestská športová hala
Info: T. Šimonič, tel.: 0915 964 842

futbal 
TJ SoKol MočARANy – ošK ZAlUžIcE 
11. 6., 17.00 hod., V. liga U19 – 10. kolo

TJ SoKol MočARANy – fK TATRAN úPoR 
12. 6., 17.00 hod., V. liga mužov – 26. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Strelectvo
REgIoNálNA lIgA šARIš ZEMPlíN 
12. 6., 8.00 hod., DACCM Michalovce
Info: G. Dobranský, tel.: 0905 427 540

Jachting
o MoDRú STUhU ZEMPlíNSKEJ šíRAvy 
18. – 19. 6., Medvedia hora
Info: Z. Mošpan, tel.: 0907 340 061

Turistika 
hRAD SlANEc
18. 6., 8.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

DAvIDov – ZAPIKAN – bANSKé
12. 6., 6.30 hod.

REgIoNálNy lETNý ZRAZ TURISTov   
23. – 26. 6., 7.50 hod.

TRI hRADy ZEMPlíNA 
23. – 26. 6., 8.15 hod.

45. ZRAZ MlADých voDNých TURISTov KST 
23. – 26. 6., Červený Kláštor – Dunajec
Info: www.kstmichalovce.sk

turnaj sa vydaril

Skalných členov 
najstaršieho michalovského 
klubu slovenských turistov 
turista (NM kSt t) 
neodradila od účasti 
na nenáročnom výlete 
ani negatívna predpoveď 
počasia.

Prognóza sa však nenaplnila, 
a tak za krásneho slnečného rána 
sa Michalovčania spolu so sečovský-
mi priateľmi vydali na túru. Opus-
tili provinčné, bývalé okresné mes-
tečko Sečovce a prešli obcou Malé 
Ozorovce, v ktorej okrem kultúrnej 
pamiatky neskororenesančnej dre-
venej zvonice z r. 1619, postavenej 
bez použitia jediného kovového 
klinca, sú netradične aj dva ved-
ľa seba stojace kostoly. Z dedinky 
sa vydali západným smerom poľnou 
cestou vyznačenou neprehliadnuteľ-

nými maxi turistickými značkami 
až ku začiatku kalvárie, cez ktorú 
pokračovali ďalej. Po zhruba štyroch 
kilometroch došli pod skalnú strž, 
domácimi zvanú Bralo, ktorá je boč-
ným ramenom úžľabiny s pretekajú-
cou horskou bystrinou Milač.  Veľmi 
pekne upravená sakrálna lokalita 
s masívnymi lavicami so železným 
kovaním, oltárom, ba aj so spovedel-
nicami je známym pútnickým mies-
tom, kde sa každého 17. dňa v me-
siaci konajú pobožnosti pod holým 
nebom. Obďaleč hneď pri chutnom 
prameni je tiež postavená kaplnka 
Panny Márie na počesť jej zjavenia 
sa na tomto mieste. Cesta ďalej po-
kračovala severným smerom na vý-
chodnom úpätí Slanských. Turisti 
prešli popod majestátnou Bogotou 
(856 m n. m.), minuli Kamenný po-
tok i areál autokrosu Dubiny a prišli 
až do obce Dargov.

Anton Hasák

Slanské vrchy 
OZNÁMeNIe Pre rODIČOV

Odbor školstva a športu v Michalovciach oznamuje, 
že počas letných prázdnin bude zabezpečená prevádzka 

v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Michalovce takto:

Od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2016 
MŠ na Ul. Fraňa Kráľa 78 • MŠ na Ul. školská 5

MŠ na Ul. Komenského 2 • MŠ na Ul. Masarykova 30
MŠ na Ul. okružná 19 • MŠ na Ul. leningradská 1

MŠ na Ul. J.Švermu 8

Od 18. 7. 2016 do 29. 7. 2016 
MŠ na Ul. okružná 19 • MŠ na Ul. leningradská 1

Od 1. 8. 2016 do 19. 8. 2016 
MŠ na Ul. Vajanského 5

Od 22. 8. do 2. 9. 2016 nebude v prevádzke žiadna 
materská škola z dôvodu prípravy nového školského roka.

Školský rok začína 5. 9. 2016.


