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To najlepšie, čo v meste Michalovce máme

aktua l i ty

Pozývame vás na

Jarný beh 
Michalovčanov
19. marca o 10.30 hod.

Prezentácia: 
Stredná odborná škola 

obchodu a služieb, 
Školská 4, Michalovce

Pozývame vás na 
reprízu veselohry

Žimne vre

22. marca 
o 18.00 hod.

veľká sála MsKS

Pozývame vás na 

Pašiový sPrievod
piatok 25. marca

o 13.30 hod.
trasa od Saleziánov 

k Evanjelickému kostolu 
zraz je na parkovisku 

pred Chemkostav 
arénou

Pozývame vás na 
výstavu fotografií

100 % 
Paris

do 30. marca 
galéria ZOS

Jarné 
upratovanie
rozmiestnenie kontajnerov

2 Letná sezóna 
na Šírave
rekordná navštevnosť

3 Ľudové 
remeslá
zážitkové učenie

5 Olympijská 
pochodeň
Posolstvo Riu 2016 

8

Čin roka 2015

Titul Čin roka udeľuje mestské 
zastupiteľstvo raz ročne jednot-
livcom alebo kolektívom, ktorí 
v predchádzajúcom roku dosiahli 
mimoriadne výsledky v oblasti 
športu, kultúry, architektúry, hu-
manizmu, školstva, pedagogiky 
a zdravotníctva. V zmysle Štatútu 
mesta Michalovce je možné tento 
titul udeliť najviac trom jednotliv-
com a trom kolektívom v jednom 
roku a v jednej oblasti.

Návrh na jeho udelenie môže 
podať poslanec mestského zastupi-
teľstva, primátor mesta, mimovlád-
ne organizácie, stavovské profesijné 
organizácie ale aj občania mesta 
Michalovce najneskôr do 31. de-
cembra bežného roka.

Predstavujeme vám prehľad oce-
nených podľa jednotlivých oblastí:

Jednotlivci 

n	oblasť humanizmu: MUDr. Mar-
tina MUCHOVÁ za záchranu 
života pri dopravenej nehode

n	oblasť kultúry: Mgr. Katarína 
ČORNEJOVÁ za reprezentáciu 
školy, mesta a štátu v tanečnom 
odbore, Nika KARCH za mimo-
riadne vydarený vianočný gala-
koncert

n	oblasť pedagogiky: Mgr. Má-
ria ADAMČÍKOVÁ za kvalitnú 
prípravu žiakov na Testovanie 
9., Mgr. Martin MELNÍK za zís-

kanie titulu majster Slovenska vo 
futsale žiakov, Bc. Alena NIKLA-
SOVÁ za úspechy na celosloven-
ských výtvarných súťažiach

n	oblasť školstva: Mgr. Henrich 
MARCINČÁK za mimoriadny 
prínos v oblasti školskej hádzanej 
dievčat, PhDr. Anna KAPUTO-
VÁ za celoslovenské úspechy žia-
kov v súťažiach v ruskom jazyku

n	oblasť športu: Ella FRANKOVÁ 
za mimoriadne športové výsled-
ky v kulturistike, Marco LAZAR 
za mimoriadne športové výsled-
ky v grapplingu, Mgr. Gerhard 

PUCHÍR za dosiahnuté úspechy 
žiakov vo florbale

KoleKtívy

n	oblasť architektúry: HEON, 
s.r.o., RAHAR, s.r.o., Ing. Rado-
slav Harbuľák, DENNON, s.r.o. 
za stavbu roka 2015 – Tržnica 
Michalovce

n	oblasť kultúry: Detský spevácky 
zbor PRO MUSICA za získanie 
1. miesta na festivale vo Was-
hingtone, Tanečná skupina 
ESTRELLA a ESTRELLKA pri 
ZUŠ Michalovce za úspechy 
na medzinárodnom tanečnom 
festivale, Spevácko-dychový sú-
bor FLAUTO CANTABILE za 
1. miesto na celoslovenskej pre-
hliadke komornej hudby

n	oblasť školstva: KOLEKTÍV 4.B 
(súčasná 5.B) TRIEDy na ZŠ 
T. J. Moussona za úspechy v ce-
loslovenskej súťaži Super trie-
da, ZÁKLADNÁ ŠKOLA T. J. 
MOUSSONA a ZÁKLADNÁ 
ŠKOLA, UL. OKRUžNÁ 17 za 
umiestnenie v TOP 10 najlepších 
základných škôl na Slovensku

n	oblasť športu: FLORBALOVý 
KLUB (FBK) MICHALOVCE, 
IUVENTA MICHALOVCE 
a MFK ZEMPLÍN MICHA-
LOVCE za mimoriadne špor-
tové výsledky.

Iveta Palečková

Mestské zastupiteľstvo na svojom ôsmom zasadnutí schválilo návrh 
na udelenie titulu Čin roka 2015. Sošky Michalovského Pegasa si všet-
ci ocenení prevezmú na slávnostnom podujatí s názvom To najlepšie, 
čo v meste Michalovce máme, ktoré sa uskutoční v Mestskom kultúrnom 
stredisku Michalovce 18. marca o 17.00 hod. V programe sa predstavý slá-
čikové kvarteto členov Štátnej filharmónie Košice – Kom Bo Zet Kvartet.



� aktuality

Zhromaždenia obyvateľov mesta podľa jednotlivých volebných obvodov 
sa tento rok konali od 7. do 16. marca. Vedenie mesta využíva takúto formu 
stretávania sa s občanmi pravidelne každý rok, zvyčajne v jarnom období. 
Výnimkou sú roky konania komunálnych volieb, kedy sú zhromaždenia zvo-
lávané pred termínom volieb, aby slúžili zároveň ako priestor pre odpočet 
plnenia volebného programu. Verejné zhromaždenia sú pre samosprávu naj-
lepšou spätnou väzbou.

Vážení čitatelia Michalovčana, 
mal som tú česť, že od 1. júla 2014 
do 5. marca 2016 som bol poslancom 
Národnej rady Slovenskej republiky. 
Pracoval som vo výbore pre verejnú 
správu a regionálny rozvoj a v man-
dátovo imunitnom výbore. Snažil 
som sa uplatniť predchádzajúce skú-
senosti v zákonodarnej činnosti par-
lamentu. Zároveň som chcel priblížiť 
slovenskú legislatívu čo najzrozumi-
teľnejšie občanom nášho mesta. Vďa-
ka pochopeniu redakčnej rady Mi-

chalovčana sa mi to podarilo. Svedčili 
o tom reakcie samotných občanov.

Pretože v novom parlamente pô-
sobiť nebudem, nemôžem ani pokra-
čovať v autentických informáciách 
z parlamentu. Ďakujem všetkým, 
ktorí vo voľbách podporili moju po-
litickú stranu KDH, mňa a aj mojich 
kolegov z michalovského okresu. 
Veľké ďakujem patrí aj mojej rodine 
za podporu, pochopenie, trpezlivosť, 
za všetko.

Ing. Jozef Bobík

7. 3.  porada k materiálom 
na rokovanie mestskej rady
7. 3.  stretnutie 
k pripravovaným oslavám 
50. výročia začiatku cestovného 
ruchu na Zemplínskej šírave
7. 3.  stretnutie s občanmi 
v I. volebnom obvode – Centrum
8. 3.  stretnutie s členmi nového 
vedenia Obl. výboru SZPB 
8. 3.  stretnutie s pracovníčkami 
mestského úradu pri príležitosti 
MDž
8. 3.  stretnutie s občanmi 
v II. volebnom obvode – Východ
9. 3.  rokovanie 
k pripravovanému jubilejnému 
ročníku Plesu mesta 2017
9. 3.  účasť na rokovaní 
výročnej schôdze MO SZZP
9. 3.  stretnutie s občanmi 
v III. volebnom obvode – Juh
10. 3.  rokovanie o prípravách 
Dňa učiteľov 2016 na Úrade 
KSK
10. 3.  účasť na oslavách MDž 
v Slovenskej únii sluchovo 
postihnutých
10. 3.  stretnutie s občanmi 
v IV. volebnom obvode – Západ, 
Sever
11. 3.  stretnutie s občanmi 
v V. volebnom obvode – Stráňany
12. 3.  účasť na otvorení 
15. ročníka Zemplínskeho 
pohára v mariáši
12. 3.  otvorenie 
medzinárodného bridžového 
turnaja Karpatský pohár
14. 3.  rokovanie vedenia mesta 
s vedením MsKS
14. 3.  rokovanie vedenia mesta 
s vedením TaZS
14. 3.  stretnutie s občanmi 
v VI. volebnom obvode 
– Močarianska
15. 3.  rokovanie mestskej rady
15. 3.  stretnutie s občanmi 
v VI. volebnom obvode 
– Kapušianska
16. 3.  rokovanie regionálneho 
snemu ZMOS
16. 3.  stretnutie s občanmi 
v VI. volebnom obvode 
– Topolianska
17. 3.  zasadnutie Rady cirkví
17. 3.  rokovanie Rady seniorov
17. 3.  zasadnutie správnej rady 
Nadácie prof. Čolláka
18. 3.  porada primátora
18. 3.  účasť na odovzdávaní 
mestských ocenení Čin roka 
2015

aktivity primátora

pobačeňe Miža z varoša

Furt pred voľbami sebe dumame, že už budze ľem ľepši. Choľem tote, 
co idu voľic. Vedzkaľ calu noc čekame, okusujeme sebe nochce. Rano ňemo-
žeme zaspac od šoku nad tim, co še to stalo. Ňeda še ňič robic. Ozdaľ ňebu-
dze ňichto hrišic na tich, co buľi voľic, že jak voľiľi. Bo buľi i taki, co ňeznaľi 
prisc na meno ľudzom, co to navoľiľi. Ozdaľ ľem toto, co jim cali čas tlukľi do 
hlavi. No ne tak ľudze od poľitiki, jak ľudze od pirka i mikrofonu. Furt ľem, 
jak to budze, kec to budze. I teraz po voľboch, jak kebi še zobudziľi. Jeden 
je krivi, druhi podvodnik, treci mafian. Ňeznam, gu čomu to dobre, kec ňe-
hodňi preľignuc toto, co ľudze vibraľi.

Vaš Mižo z varoša

Buľi voľbi

Vážení občania mesta 
a okresu michaloVce, 
doVoľte mi, aby som  

sa poďakoVal 
Všetkým, ktorí 

Využili sVoje Volebné 
práVo a Vo Voľbách 

5. 3. 2016 sVojím 
hlasom podporili 

stranu smer-sd a moju 
kandidatúru do nr sr. 
ďakujem za prejaVenie 

dôVery, ktorú 
ste mne a strane 
smer-sd aj týmto 

spôsobom prejaVili. 
zároVeň Vám želám 
príjemné prežitie 

Veľkonočných 
sViatkoV V kruhu 

najbližších. 

ing. emil ďuroVčík
Predseda sMer-sd 

Michalovce

AKO HLASOVALI MICHALOVČANIA 
V meste Michalovce sa na hlasovaní do Národnej rady 
Slovenskej republiky v roku 2016 z celkového počtu 31 165 
zapísaných voličov zúčastnilo 15 642 voličov, čo predstavuje 
50,79 % účasť. Najvyššia účasť 69,80 % bola vo volebnom 
okrsku č. 23 – SZŠ na Masarykovej ulici. Najnižšia účasť 
31,72 % v okrsku č. 11 – SOŠT, Kapušianska ulica. Voľbu 
poštou zo zahraničia využilo 162 voličov. 
Rovnako ako pred štyrmi rokmi na prvom mieste sa umiestnila 
strana SMER, ktorá získala 35,19 % hlasov, ďalej s najvyšším 
percentuálny ziskom hlasov sa umiestnili strana OĽaNO – NOVA 
11,64 %, SaS 9,69 %, SNS 8,75 %, SME RODINA 8,03 %, 
ĽSNS 7,55 %, SIEŤ 6,30 %, KDH 6,15 %, MOST-HÍD 1,75 %.

a. hodáňová  

rozmiestnenie 
kontajnerov

Rozmiestnenie 
veľkoobjemových 
kontajnerov (VOK) 
na objemný odpad počas 
jarného upratovania.

V dňoch 14. 3. – 25. 4. 2016 
budú v meste Michalovce roz-
miestnené VOK na uloženie  ob-
jemného odpadu:

VOK budú rozmiestnené na 
týchto stanovištiach: Ul. úzka, Ul. 
konečná, Ul. Gagarinova, Ul. pri 
mlyne, Ul. topolianska, Ul. vr-
bovská (otočka), Ul. močarianska 
(oproti PD), Ul. J. Kollára, Ul. P. 
Jilemnického, Ul. A. Kmeťa, Ul. 
kamenárska (zozadu), Ul. Samo-
va (býv. Zber. suroviny), cintorín 
Topolianska, cintorín Močarian-
ska, cintorín Kapušianska.

Nakoľko v meste prebieha se-
parovaný zber, žiadame občanov, 
aby biologicky rozložiteľný odpad 
(konáre stromov, kríky) uklada-
li do kontajnerov na bioodpad 
oranžovej farby.

Upozorňujeme, že VOK sú 
rozmiestnené výlučne na uloženie 
objemného odpadu občanov a nie 
na odpad pochádzajúci z prevá-
dzok a objektov podnikateľov.

Ing. Július Oleár

Poďakovanie



� aktuality 

Slogan, ktorého obsahom nie je 
len vzťah ku knihe ako základné-
mu zdroju vedomostí. Je príslovečný 
aj vo vzťahu k vzdelanosti. Pred-
metom rozširovania nielen obzo-
rov vzdelávania, ale i gramotnosti 
a rozvoja fantázie každého človeka. 
Každá oblasť poznania sa od nepa-
mäti uchovávala ústnym podaním 
s permanentnou snahou o podchy-
tenie podstatných udalostí na neja-
ké médium.

Každá kultúra hľadala spôsob 
odovzdania informácie svojim po-
tomkom. Rytiny do kameňa, hlinené 
tabuľky, pergamen či koža zvierat 
poslúžili na odovzdanie obmedze-
ného množstva informácií. Prepiso-
vanie prvých zviazaných knižných 
výrobkov prispelo k rozširovaniu 
vedomostí do širšieho okolia. Vynáj-
denie kníhtlače posúva rozšírenie 
informácie a tvorby kníh na vyšší 
stupeň. Už to nie je iba o knihách, 
ale o všetkých formách umeleckej 
tvorby. O grafike a ilustrácii, orna-
mentálnej tvorbe, umeleckom slo-
ve a väzbe kníh. Knihy sa stávajú 
bohaté nielen obsahom, ale aj for-
mou. Stúpa aj ich hodnota finančná 
a znova sa stávajú dostupné len 
najbohatším jednotlivcom.

Až zmeny spoločenských pome-
rov prinášajú potrebu vzdelaných, 
čo najširších vrstiev spoločnosti. 
Pokroky pri výrobe kníh, ich ná-
kladové položky, cena papiera, pri-
bližujú dostupnosť kníh širokým 
vrstvám obyvateľstva. Treba ale 
jedným dychom dodať: Múdrosť 
sa nezískava len z kníh. Ich cielená 
jednostranná dostupnosť môže viesť 
k nárastu vzdelanostnej úrovne. 
Spoločenské súvislosti jednotlivcom 
dodáva až životná realita v spojení 
s podchytením historickej hodnoty. 
V dnešných časoch zdanlivo vý-
znam knihy ustupuje iným moder-
ným prvkom audiovizuálnym, tele-
víznym, internetovým či mobilným. 
Je to len iná forma zachytávania, 
uchovávania a odovzdávania infor-
mácií. I knižné vedomosti sa ukla-
dajú do bezpečnejších pamäťových 
dát. To ale nikdy nenahrádza knihu 
ako takú. Tá aj do budúcnosti osta-
ne čitateľským pôžitkom a farbistým 
motorom rozvoja ľudskej fantázie, 
obrazotvornosti a rozvoja citového 
sveta človeka. 

I preto kniha ostane priateľom 
človeka a nie dekoratívnym prvkom 
jeho domácnosti.

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

marec
mesiac knihy

z pera viceprimátora

narodeniny 
s hercami 

Obchodné centrum Zemplín 
oslávi v sobotu 2. apríla svoje 
8. narodeniny. Oslava bude, ako 
každý rok, veľkolepá a návštev-
níkov čaká veľa prekvapení. Viac 
prezrádza Eva Bučková, marke-
tingová manažérka OC ZEM-
PLÍN: „Od 15.00 hod. začíname 
detským programom, v ktorom 
vystúpi známa dvojica Paci Pac. 
Na deti čakajú súťažné stano-
viská, maľovanie na tvár, boha-
tá tombola, jazda na koníkoch 
a po prvýkrát aj tvorivé dielne.“

Obchodné centrum sa snaží 
každý rok prilákať na narode-
ninovú oslavu osobnosti, ktoré 
aktuálne zaznamenávajú veľký 
úspech u televíznych divákov. 
Inak tomu nebude ani tentoraz. 
Prídu k nám známi humoristi 
z relácie Kredenc Zuzana Šebo-
vá, Michal Kubovčík a Sveťo Ma-
lachovský. Nebude chýbať naro-
deninová torta, autogramiáda 
a ohňostroj. Pre návštevníkov 
budú pripravené výhry v celko-
vej hodnote 1000 €.

Viac sa dozviete, ak prídete 
2. apríla od 15.00 hod. na naro-
deniny OC ZEMPLÍN. Tešíme 
sa na všetkých. 

Eva Bučková

Minuloročná letná 
sezóna lámala rekordy
Zemplínska oblastná 
organizácia cestovného 
ruchu, ktorá združuje 
mestá, obce a 
podnikateľské subjekty 
v regióne dolný Zemplín, 
zaznamenala v minulom 
roku rekordný nárast 
všetkých štatistických 
ukazovateľov.

Jej členovia zhodnotili rok 2015 
ako veľmi priaznivý pri výbere daní 
z ubytovania, prenocovaní a tržieb 
za ubytovanie. 

Leto bolo ovplyvnené veľmi 
priaznivým až tropickým počasím, 
ale tiež pestrejšou a kvalitnejšou 
ponukou regiónu, s mnohými at-
rakciami, čo sa odzrkadlilo aj v trž-
bách za ubytovanie. V roku 2015 
predstavovali tržby výšku viac ako 
2 814 tis. €, čo znamená nárast 
o 56,92 % v porovnaní s rokom 
2014, kedy bola celková čiastka 
1 793 tis. €. V súvislosti s vyššími 
tržbami za ubytovanie zaznamena-
li aj nárast vybratej dane z ubytova-
nia o 8,86 %, čo predstavuje celko-
vú čiastku viac ako 51 tis. €.

Letná turistická sezóna 2015 
bola vyhodnotená ako najteplejšia 

v histórii, minimálne za posled-
ných 145 rokov, čo sa premietlo 
v náraste počtu prenocovaní. V po-
rovnaní s minulým rokom ide o ná-
rast 36,21 %, teda viac ako 113 tis. 
ubytovaných. V roku 2014 bolo za-
znamenaných 83 tis. prenocovaní.

Ďalším prínosom bolo znovuot-
vorenie letného amfiteátra, stredis-
ka Lúč s prezentáciou nových akti-
vít, kde bolo zaznamenaných viac 
ako 20 tis. návštevníkov počas leta.

Turistický ruch v regióne oživil 
Thermal park Šírava v Kaluži, kto-
rý využíva termálnu vodu z hĺbky 
jedného kilometra. V minulom 
roku ho navštívilo viac ako 140 tis. 
návštevníkov. Svojou celoročnou 
prevádzkou prispel k zvýšenému 
počtu prenocovaní. 

Zemplínska oblastná organizá-
cia cestovného ruchu si uvedomu-
je, že rok 2016 je výzvou  pre ďalšie 
inovácie v cestovnom ruchu, nové 
atraktivity, podujatia, keďže tento 
rok si naše slovenské more pripo-
menie 50 rokov od začatia turizmu 
na Zemplínskej šírave. 

Celá letná turistická sezóna sa 
bude niesť v RETRO štýle pripra-
vovaných podujatí. Návštevníci sa 
už teraz môžu tešiť na leto, čaká ich 
množstvo prekvapení. 

Ing. Ján Ďurovčík, CSc.

Príjemne prezitie 
velkonocných sviatkov
praje
redakcia novín 
Michalovcan



�  kultúra – školstvo

V škole kúziel
Vedeli ste, že 
v Michalovciach máme 
školu kúziel? Malí 
škôlkari z MŠ, Ul. Fraňa 
Kráľa v Michalovciach 
sa o tom presvedčili 
na vlastnej koži. 

V jedno marcové dopoludnie 
sa vybrali do neobyčajnej školy 
– krajiny zázrakov. Tam ich čakal 
čarodejník so svojimi vílami, ktoré 
maličkým škôlkarom robili spoloč-
nosť. Privítanie bolo úžasné. Víly 
vedeli robiť všetko: tancovali, spie-
vali, recitovali, dokonca vedeli hrať 
aj florbal.

V tejto škole si všetci vážia Pani 
prírodu a formou rôznych aktivít 
ukázali, ako to robia. No aj škôl-
kari sú šikovní a všetky úlohy hra-
vo zvládli. Preto im víly dovolili 
nazrieť aj do čarovných komnát. 
V prvej na nich čakali čerti a anjeli. 
Bola to čertovsky dobrá komnata. 

Predvádzali sa tam kúzla s ohňom, 
dymom, čertovskou pastou a po-
dobne. V ďalšej komnate boli páni 
„bublinkáči“. Vedeli robiť také ob-
rovské bubliny, že do nich začaro-
vali aj pani učiteľky. Tretia komnata 
patrila „šprtom“. Páni šprti v bie-
lych plášťoch predvádzali kúzla od 
výmyslu sveta – s kvapalinami, ba-
lónikmi a s mincami. 

Nikto by nepovedal, že to všetko 
boli žiaci základnej školy. Po náv-
števe týchto kúzelných komnát kaž-
dý škôlkar získal certifikát zo školy 
kúziel. Deti boli nadšené a veľmi sa 
im to páčilo. 

Je vidieť, že žiaci v tejto základ-
nej škole majú množstvo aktivít 
– umeleckých, športových, príro-
dovedných, jazykových, environ-
mentálnych, a že ich to tam všet-
kých naozaj baví. 

Ďakujeme žiakom aj učiteľom 
zo Základnej školy Teodora Jozefa 
Moussona v Michalovciach za kú-
zelne strávené dopoludnie.

Bc. Erika Zaffová

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Olšavského žmurknutie
Galéria mestského 
kultúrneho strediska 
sprístupnila milovníkom 
výtvarného umenia 
výstavnú expozíciu 
amatérskeho výtvarníka 
Jozefa Olšavského. 

Jozef Olšavský je síce amatér, 
ale vo svojom myšlienkovom preja-
ve, ktorý je čitateľný v prezentovanej 
tvorbe, sa dotýka hĺbky vlastného 
vnútra. Aj z tohto dôvodu jeho tvor-
ba nie je čisto realistická, ale dopĺňa 
ju abstrakcia plná symbolov a farieb. 
Prezentovaná tvorba sa stáva rečou, 

ktorá nie je jednoduchá, ale núti di-
váka k schopnosti zastaviť sa a pre-
mýšľať. Ak sa nám to podarí, môže-
me si všimnúť realitu života v jeho 
rozmanitosti a farebnosti. Autor nič 
neskrýva. Každý obraz je, dá sa po-
vedať, zhmotnenou túžbou, či schop-
nosťou v radosti objaviť trinástu 
komnatu života. Olšavského tvorba 
rozpráva o fakte nepríjemných skú-
seností života, o čom svedčia koláže 
z odpadu. Vie, že je dôležité so všet-
kým sa vyrovnať a vytvoriť si hranice, 
ktoré napriek otvorenosti chránia sú-
kromie. Je to preňho oslobodzujúce, 
keď dokáže na život žmurknúť.

PaedDr. Ivana Mochorovská

V utorok 15. marca na Slovensku začalo maturovať viac ako 45000 žiakov 
na 726 stredných školách. Na Strednej odbornej škole technickej v Micha-
lovciach tohto roku maturuje 242 žiakov. On-line maturity sa na SOŠT 
zúčastňuje 35 žiakov zo slovenského jazyka a literatúry a 10 žiakov z ma-
tematiky. 

to naJlePšie, čo v Meste Michalovce MáMe 
slávnostný program
18. 3. o 17.00 hod., veľká sála MsKS

ŽiMne vre
repríza veselohry
22. 3. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
cifrované vaJíčKa – veľKonočná výstava
do 22. 3., galéria ZOS

100% Paris – výstava fotografií
do 30. 3., galéria ZOS

Jozef olšavsKý – ŽMurKnutie (kresby a obrazy)
do 31. 3., malá galéria MsKS

Program kina
18. 3. piatok o 19.15 hod. 

19. – 20. 3. sobota, nedeľa o 20.00 hod.
séria divergencia: eXPeriMent  2016
dobrodružný, sci-fi USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing 

19. – 20. 3. sobota, nedeľa o 18.00 hod.
dvoJníci  2016
komédia ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia 

23. 3. streda o 19.30 hod. 
denníK KoMorneJ  2015
dráma, historický FR/BEL
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

24. 3. štvrtok (2D) o 19.00 hod.
26. – 27. 3. sobota (3D), nedeľa (2D) o 19.45 hod.

29. 3. utorok (2D) o 17.45 hod.
batMan vs. suPerMan: Úsvit sPravodlivosti  2016
akčný, fantasy USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

25. 3. piatok o 19.00 hod.
26. – 27. 3. sobota, nedeľa o 17.45 hod.

v Mene Krista  2016
epický biblický príbeh USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

26. – 27. 3. sobota (3D), nedeľa (2D) o 16.00 hod.
Kung fu Panda 3  2016
animovaný, komédia USA
Mládeži prístupný   Slovenský dabing

29. 3. utorok o 16.00 hod.
barbie: taJná agentKa  2016
animovaný, komédia USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

29. 3. utorok o 20.20 hod.
čarodeJnica  2015
horor USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

30. 3. streda o 19.30 hod.
barani  2015
dráma ISLAND
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

31. 3. štvrtok o 19.30 hod.
agáva  2016
dráma SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

bližšie info: www.kino.michalovce.sk 
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Michalovčan informuje

VítAMe MedZI NAMI NAŠICH NAJMeNŠíCH...

Alexander Timko
Marco Barkai

Viktória Tkáčová
Ella Kolesárová

Michalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽiHaDlo
Téma: Z basketbalovej kucHyNe 

Hosť: Ladislav JANOŠOV
prezident 1. BK D Michalovce

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
ČiN roka �01� – Premiéra  

od pondelka 21. marca 
denne od 14.00 hod. 

Vansovej Lomnička
„Emancipovaná“ – slovo, kto-

ré v slovníku cudzích slov znamená 
oslobodená, nezávislá, zrovnopráv-
nená. Za života Terézie Vansovej však 
bolo toto slovo bežne zaužívané ako 
ľahko nelichotivý prívlastok. Únia 
žien Slovenska, Krajská organizácia 
Košice, Okresná organizácia Micha-
lovce, Zemplínske osvetové stredisko 
– kultúrne zriadenie KSK Michalovce 
a Dom Matice slovenskej Michalovce  
organizujú okresné kolo v umeleckom 
prednese poézie a prózy žien na po-
česť tejto významnej ženy a spisova-

teľky. V 19. storočí svojou odvahou 
a odhodlaním prerážala slovenským 
ženám cestu ku vzdelaniu a upevňo-
vala ich pozíciu v spoločnosti a v ro-
dine. Cieľom tohto podujatia je za-
chovať odkaz Terézie Vansovej. 

Marec je nielen mesiacom knihy, 
ale aj oslavou literatúry, preto veríme, 
že sa o tom presvedčíme pri spoloč-
nom stretnutí 16. marca o 14.00 hod. 
v Zemplínskom osvetovom stredisku 
Michalovce, na ktoré vás srdečne po-
zývame. 

Vladimír Krecula

dňa 16. marca oslávila 70. narodeniny 

marta šaFFoVá
K Tvojmu sviatku zo srdca prajeme všetko 
najlepšie, nech Tvoje srdce v láske rozkvitá, 
opájané v šťastí s Tvojimi najbližšími, 
nech pevné zdravie Tvoje telo neopustí.
sestra eva s rodinou

blahoželania

Odborné súťaže ZeNIt

Ľudové remeslá v MŠ
Ľudové remeslá upadajú 
do zabudnutia, ale našťastie 
sa ešte vždy nájdu zanietenci, 
ktorí zachovávajú remeslá 
pre ďalšie generácie. 
Niekoľko takých ľudí sme 
našli a pozvali do Materskej 
školy na Ul. okružnej 19.

Prostredníctvom zážitkového uče-
nia sa deti zoznámili s tradičnými ľudo-
vými remeslami – hrnčiarstvom, reme-
nárstvom či tkáčstvom. Spoznali prácu 
včelára a spôsob výroby metly z prútia.

Ujo remenár ukázal deťom rôz-
ne kožené výrobky, kapsy, pastiersky 
i drevorubačský opasok, aký nosili ešte 
asi pred 80 rokmi valasi. Dozvedeli sa, 
že valaška, ktorú nosili za opaskom ich 
chránila pred vlkmi. Sledovali postup 

výroby pastierskeho biča ako aj jeho 
hlasné plieskanie. Smelšie deti si mohli 
vyraziť do kúska kože vlastný vzor.

K tradičným remeslám na východ-
nom Slovensku patrilo pletenie metiel 
z brezového prútia. Aj toto remeslo 
si deti prakticky vyskúšali. Nazbiera-
li prútiky, uložili, ujo im ich zviazal 
a metly boli hotové. 

Chovateľ včiel vysvetlil deťom, 
ako sa vyrába med a ako vzniká vosk. 
Mohli aj ochutnať rôzne druhy medu. 
Staršie deti si na kovovom kruhu uro-
bili osnovu, do ktorej postupne zatká-
vali textilné pásiky zo starých látok. 
Spoločnými silami utkali vzorovaný 
koberček.

Zaujímavé bolo podieľať sa na sta-
vaní pece, v ktorej sa po uschnutí 
upiekol chlieb. 

Kolektív MŠ

žiaci Strednej odbornej školy 
technickej v Michalovciach sa každo-
ročne zúčastňujú súťaže v odborných 
vedomostiach a zručnostiach ZENIT, 
ktorú vyhlasuje MŠ SR a organizačne 
zabezpečuje Štátny inštitút odborné-
ho vzdelávania. V tomto školskom 
roku sa žiaci zúčastnili súťaže ZENIT 
v elektronike a strojárstve.

Krajské kolo a uskutočnilo na Stred-
nej priemyselnej škole elektrotechnic-
kej v Košiciach. žiaci súťažili v kategó-
rii A (3. a 4. ročník SOŠ) a v kategórii 
B (1. a 2. ročník SOŠ). V kategórii A 
obsadil Adam Lassak zo študijné-

ho odboru mechanik elektrotechnik 
1. miesto a D. Gallik 9. miesto. V ka-
tegórii B obsadil S. Laco zo študijné-
ho odboru elektrotechnika 7. miesto. 
A. Lassak postúpil do celoštátneho 
kola, ktoré sa uskutočnilo na Spojenej 
škole v Prešove a obsadil 6. miesto.

Krajské kolo súťaže v strojárstve sa 
uskutočnilo na Strednej odbornej škole 
v Košiciach. Našu školu reprezentovali 
dvaja žiaci študijného odboru mecha-
nik nastavovač – CNC obrábanie. V ka-
tegórii B1 (strojné profesie) R. Hunder 
a D. Dula obsadili 4. a 5. miesto. 

Ing. Ján Kraus 

teCHNICKé A ZáHRAdNíCKe SLUžBy 
oznamujú občanom mesta, 

že 19. 3. od 20.30 do 21.30 hod. 
bude verejné osvetlenie vypnuté na uliciach

Ivana Krasku, Jána Hollého, Štefánikova, Masarykova, 
Kaplnka z dôvodu zapojenia sa do projektu Hodina zeme

v týchto dňoch sa dožíva okrúhleho jubilea

michal kešeľ
K narodeninám Ti prajeme zdravie, 

lebo je vzácne, šťastie lebo je krásne a lásku, 
lebo je jej málo. To ti praje manželka dana, 

synovia Tomáš, slavomír, Michal, ladislav 
a dcéra Zuzana s rodinami

dO StAVU MANžeLSKéHO VStúPILI...

Mgr. Marinko Svitlica 
a MUDr. Gréta Kučáková

Václav Balog  
a Zdenka Bogárová

MICHALOVČANIA, ĎAKUJeMe
Michalovčania, patrí vám obrovská vďaka za vašu podporu. 

Aj vďaka vám získala strana OĽaNO – NOVA vo voľbách viac ako  
287-tisíc hlasov a stala sa treťou najsilnejšou stranou 

v parlamente. V okrese Michalovce bola dokonca druhou 
stranou, ktorá po Smere-Sd získala najviac hlasov. Vaša pomoc 

a podpora bola obrovská. Veľmi úprimne si vážime každý 
jeden hlas, ktorý ste nám odovzdali. úprimne ďakujeme 

a nesklameme. 

Štefan tomáš, Milan Potocký, Milan Kaplan a Miroslav Sopko
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n	21. marec od 8.00 do 11.30 hod., úsek: garáže vo dvore  
pri ul. Sama Chalúpku (za bytovkou č. 1234)

n	30. marec od 7.50 do 13.30 hod., úsek: Ul. M. Kukučina  
(č. d. 2 – 24 párne, č. d. 1 – 33 nepárne)

n	30. marec od 8.30 do 13.30 hod., úsek: Ul. kapušianska  
č. d. 549/42 – 532/8, č. d. 437

n	31. marec od 9.00 do 14.30 hod., úsek: Ul. severná  
č. d. 8, č. d. 10, č. d. 12

n	31. marec od 8.00 do 13.30 hod., úsek: Ul. remeselnícka č.d.  
2 – 46 párne, č. d. 5764, č. d. 3965, ul. J. Bottu č. d. 2 – 10 párne

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

prerušenie distribúcie elektriny

teCHNICKé A ZáHRAdNíCKe SLUžBy 
oznamujú občanom mesta, že zberné dvory  

na Ul. partizánskej a Ul. lastomírskej budú otvorené:
Otváracie hodiny: 

UL. PARtIZáNSKA
Utorok – Sobota: 8.00 hod. – 16.00 hod.

UL. LAStOMíRSKA
Utorok – Sobota: 8.00 hod. – 16.00 hod.

Obedňajšia prestávka: 11.30 hod. – 12.00 hod.

Večný spor východu 
a západu
Ja, dievča z východného 
Slovenska, študujúce na 
západe, som pozorovateľom 
tohto sporu, a často aj 
zainteresovaným. Keď som 
povedala svojej rodine, 
kamarátom, že chcem ísť 
študovať do Bratislavy, 
ich prvotná reakcia bola: 
,,tam chceš ísť? Medzi tých 
povýšeneckých karieristov? 
tam sa s tebou ani baviť 
nebudú.“ 

Takéto negatívne vnímanie zápa-
du na východe je úplne bežné. Me-
dzi ľuďmi žijúcimi na východnom 
a západnom Slovensku už odnepa-
mäti vládlo určité napätie, vznikali 
konflikty, osočovanie, vyvyšovanie 
sa jedných nad druhými. Aj keď sme 
maličký štát, máme potrebu deliť sa 
ešte na dve polovice a medzi nimi je 
čoraz viac stupňujúca sa  a preras-
tajúca averzia. Áno, rozdiely v mno-
hých oblastiach sú nepopierateľné, 
čo sa týka výšky platov, možnosti 
kariérneho postupu, rozvoja kul-
túry, teda celkovej životnej úrovne 
obyvateľov. Keď v hlavnom meste 
začujú Košičana a jeho špecifický 
prízvuk, majú  tendenciu správať sa 
nepriateľskejšie. Rovnako východ-
niar, len čo uvidí bratislavskú znač-
ku, spustí spŕšku nadávok na toho 
vodiča a nasledovne na všetkých 
obyvateľov hlavného mesta. 

Prečo to vzniká? Prečo sa jeden 
národ delí zrazu na dva? Nemali by 
sme sa Slováci ako jeden a dosť malý 
národ povzniesť nad malichernosť 
a držať spolu? Podľa mňa určite áno, 
pretože táto naša nejednota sa prená-
ša do našej kultúry. A do veľkej miery 
aj do školstva. Veľa mladých ľudí po-
ciťuje určitú diskrimináciu, keď prídu 
študovať na opačnú časť Slovenska. 
Mojej kamarátke študujúcej v Bra-
tislave spolužiak povedal: ,,Iba my 
v Bratislave sme niekto, ostatní ste len 
taká háveď.“ Dosť obmedzené slová 
na vysokoškolského študenta, na člo-
veka patriaceho medzi ľudí, ktorí by 
mali byť budúcnosťou tohto štátu. 
Mnoho ráz sú východniari častovaní 
prídavnými menami, ako tí nekultúr-
nejší, primitívnejší, či dokonca hlú-
pejší. A Bratislavčania sú pokladaní 
za zlomyseľných egoistov, čo idú aj cez 
mŕtvoly a ostatnými pohŕdajú. A pri-
tom to tak vôbec nemusí byť. Tak pre-
čo vzniká takéto nepriateľstvo? 

Možno je to už len taká tradícia, 
ktorú vštepujeme svojim deťom, 
že čo je cudzie, to je vlastne zlé. 
A popritom východ a západ vôbec 
nie sú si cudzí, pretože sme jeden 
štát, volíme si jedného prezidenta, 
jednu vládu a napriek tomu sa z nás 
súdržnosť a spolupatričnosť vytráca. 
To citeľné napätie by sa dalo korigo-
vať a nemuselo by zbytočne narastať. 
A zmena by sa mala udiať v každom 
z nás, v našom pohľade na druhých 
a v našej národnej solidarite.

 Alena Trachanovičová

Čo socializmus dal, 
to kapitalizmus vzal

Pravdivosť tohto nadpisu môžu 
potvrdiť záhradkári z bývalej osady 
Kerko Michalovce. Ešte v roku 1982 
vedenie závodu Dlaždice Michalov-
ce odsúhlasilo využívanie priestoru 
medzi prístupovou cestou do Kerka 
a koľajami vtedajšej ČSD. Dovtedy 
tam bolo skladište odpadu zo stavby 
Kerko. Pracovníci Kerka si priestor 
oplotili, nechali navoziť úrodnú pôdu, 
priviedli vodovod a začali osadu uží-
vať na záhradkársko-rekreačné účely.

Po roku 1989 bolo Kerko spriva-
tizované, neskôr predané. Súčasný 
majiteľ KM Propiers, a.s., pripravil 

pre záhradkárov nemilé prekvape-
nie, zvýšil cenu nájmu z doterajších 
15 € na rok na 13 € na mesiac. Záh-
radkári sa odvolali, lebo v Dodatku 
k zmluve našli aj iné chyby, napr. 
číslo parcely nezodpovedalo číslu 
parcely, ktorú užívali. Navrhli vrátiť 
sa k nájmu 15 € na rok.

V prípade nedohody záhradkári 
chcú o „úžere“ informovať prezi-
denta SR, aby v novom parlamente 
vyvinul tlak na poslancov prijať zá-
kon na ochranu dôchodcov – záh-
radkárov.

Mikuláš Adzima
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malý oznamovateľ

NAVždy SMe SA ROZLúČILI...

spoločenská rubrika

Maroš Stuľak (36)
Wladyslaw Pisarczyk (68)
Irena Fedorová (66) 
Zuzana Hubiňáková (81)
Ing. Jozef Bycko (64) 
Iveta Macijewičová (52)
Anna Sinčáková (73) 

Ďakujeme všetkým priateľom a známym,  
ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým ockom 

ing. dušanom dragúňom
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti  
a kvetinové dary, ktoré nám zmiernili náš bôľ.
syn Martin a Peter s rodinou

poďakovania

dňa 24. marca uplynie 5 rokov, čo nás opustil 
drahý manžel, otec a dedko 

michal papinčák
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
s láskou a úctou spomína manželka  
a deti s rodinami

spomienky

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám pekný 2-izbový byt v Michalovciach, Sídlisko Juh. Byt 

je kompletne zrekonštruovaný, rolldoor (2-x), všetko je nové.  
Je na 1. poschodí v kompletne vynovenej bytovke. RK nevolať!  
Tel.: 0911 160 380

n	Kúpime 1-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0948 031 202
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	Kúpim 2-izbový byt s balkónom. Tel.: 0949 243 255
n	Kúpim 1-izbový byt. Tel.: 0949 243 255
n	Predám 4-árovú záhradku s murovanou chatkou v osobnom 

vlastníctve v záhradkárskej oblasti Laborec. Cena dohodou.  
Tel. č.: 0948 520 210

n	Predám rodinný dom v Michalovciach, blízko centra, v tichej 
lokalite. Cena dohodou. Tel.: 0905 338 143

n	Predám prerobený 2-izbový byt na Kuzmányho ulici, 
zariadený, tehlový, 55 m2. Tel.: 0905 454 957

n	ZO Majetkár (Kapušianska ulica) ponúka na prenájom voľné 
záhradky. Informácie na tel.: 056 6423785

n	Predám luxusne rekonštruovaný 4-izbový byt na Ulici 
Moussona, 135 m2, 157 000 €. Tel.: 0915 359 292

n	Predám 3-poschodovú chatu na Lúči, 8 árov, tichá časť,  
53 000 €. Tel.: 0915 359 292

n	Predám stavebný pozemok v obci Michaľany, všetky IS, 9 árov, 
11 500 €. Tel.: 0915 359 292

n	Predám pozemok v Michalovciach na Ulici zeleninárska 
o výmere 1 165 m2, 29 900 €. Tel.: 0915 359 292

n	Predám RD v obci Pusté Čemerné, pôvodný stav, 3 izby,  
500 m2, 23 500 €. Tel.: 0915 359 292

n	Predám 3-izbový byt, Ulica Užhorodská, rekonštruovaný 
s balkónom, 72 m2, 49 900 €. Tel.: 0915 311 636

n	Predám 2-izbový byt, Ulica Kuzmányho, bez balkóna, 52 m2, 
28 900 €. Tel.: 0915 311 636

n	Predám 2-izbový byt v Sobranciach, Ulica Námestie Slobody, 
pôvodný stav, 18 500 €. Tel.: 0915 868 636

n	Predám 1-izbový byt, Ulica nad Laborcom, rekonštruovaný,  
36 m2, cena dohodou. Tel.: 0915 311 636

n	Predám 2-poschodovú murovanú chatu na Medvedej hore,  
375 m2, 48 500 €. Tel.: 0915 311 636

Rôzne
n	Predám Škodu Felíciu LXi, rok výroby 1997, 83 000 km, 

garážovaná. STK a emisná kontrola platná do 11/2017.  
Tel.: 056 6426061, volať po 19.00 hod.

n	Kúpim parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám dámsky kožuch (v – 170 cm), pravý bizón, málo 

používaný, vo výbornom stave. Dohoda na 100 %.  
Tel.: 0904 080 812

n	Predám suchú smrekovú guľatinu 22 ks – dĺžka od 3,60 – 8 m,  
hrúbka 12 – 25 cm, fošne 12 ks – dĺžka 6 m, šírka 15 – 18 cm,  
hrúbka 7 – 8 cm, spolu 5 m3. Cena dohodou. Tel.: 0903 666 332

n	Predám kameninovú hrubostennú rúru, dĺžka 4,70 m, 
priemer 0,40 m. Cena 50 €. Tel.: 0903 666 332

n	Predám jedálenský nábytok Limba, pekný, svetlý, lesklý 
a zachovalý, sekretár, knihovnička, dvojdielna skriňa.  
Cena dohodou. Tel.: 0903 666 332

n	Predám 4-ročnú fenku Landseera. Má základný výcvik,  
je čistokrvná, zaočkovaná a odčervená. Cena 100 €.  
Tel.: 0918 839 171

n	Predám vlašské orechy z domácej záhrady. Ručne čistené, 
veľké, nepoškodené jadrá. Tel.: 0902 722 364

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s drahým manželom, otcom a dedkom 

WladyslaWom pisarczykom
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary 

a prejavy sústrasti.
manželka, syn a dcéry s rodinami

so spomienkou na Teba ticho hľadíme do neba. 
v neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, 

kto mal Ťa rád. dňa 18. marca uplynie rok,  
čo nás opustil manžel, otec, dedko 

michal hricko
Ďakujeme za tichú spomienku.

manželka, deti s rodinami

dňa 18. marca uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil drahý otec a manžel 

František bartko
spomínajú dcéry Tatiana, Natália 
a manželka Jana

slza v oku, v srdci veľký žiaľ, 
čo drahé nám bolo, osud vzal.

Uplynulo 5 a 10 rokov, 
čo nás navždy opustili naši 

drahí rodičia 

eVa 
bašistoVá 

a Vendelín 
bašista

s láskou spomínajú dcéry 
s rodinami
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Olympijská pochodeň
V nedeľu, 1. mája 2016, 
odštartuje Podvihorlatský 
maratón. Súčasťou tohto 
XXXII. ročníka je už 18 
rokov aj beh na polovičnej 
trati, Podvihorlatský 
polmaratón. Práve na tejto 
trati budú štartovať 
aj štvorčlenné štafety.

V tomto roku sa v Brazílskom 
Riu rozhorí olympijský oheň, pod 
ktorým budú súťažiť aj naši olym-
pionici. Slovenský olympijský výbor 
pri tejto príležitosti pripravuje „Po-

solstvo Riu 2016“, prostredníctvom 
svojich predĺžených rúk, olympij-
ských klubov. Aj náš Olympijský klub 
Michalovce bude mať možnosť za-
páliť oheň originálnou olympijskou 
pochodňou. Tú si jeho zástupcovia 
preberú 27. apríla na Martinskom 
národnom cintoríne olympionikov 
Slovenska, presne 100 dní pred za-
čiatkom XXXI. hier olympiády. 

Pochodeň bude putovať v rukách 
členov štafety Podvihorlatského 
polmaratónu. Záujemcovia o účasť 
v štafete sa môžu prihlásť v OK Mi-
chalovce. 

VV OK Michalovce

Stolný tenis seniorov
Mestská organizácia JdS 
Michalovce v spolupráci 
s Olympijským klubom 
Michalovce usporiadali 
stolnotenisový turnaj 
seniorov a senioriek, ktorý 
sa uskutočnil v priestoroch 
SMM Michalovce na Ulici 
partizánskej.

OK Michalovce dal na starosť 
stolnotenisové aktivity Dušanovi 
Slávikovi. Ten zorganizoval Silves-
trovský stolnotenisový turnaj mu-
žov. Víťazom sa stal Štefan Helmec-
zi, druhé miesto obsadil Michal 
Harmoci a tretí skončil Ján Kostrej.

Turnaj žien v stolnom tenise 
sa konal na počesť sviatku MDž. 
Zúčastnilo sa ho šesť žien, hralo 

sa systémom každý s každým. Zví-
ťazila suverénne Helena Ľašová, 
ktorá nestratila ani bod, druhá bola 
Rozália Olešová a tretie miesto tes-
ne si vybojovala Emília Nemcová. 
Účastníčky tohto športového podu-
jatia dostali od predsedníčky MsO 
JDS MI Márie Hajdukovej diplomy 
a vecné ceny, ktoré poskytol OK 
Michalovce. Na záver akcie bolo 
posedenie s občerstvením.

Tieto turnaje sa budú konať po-
čas roka viackrát, pretože u seniorov 
získali na popularite. Preto privíta-
me všetkých skôr narodených, aby 
sa pripojili k stolnotenisovým akti-
vitám. Naším prianím je, aby sa do 
športového hnutia zapojilo čo naj-
viac seniorov, aby im slúžilo zdravie, 
elán a optimizmus do ďalších dní.

Anna Peterčíková 

atletika
Jarný beh Michalovčanov
19. 3., 10.30 hod.
Info: www.michalovce.preteky.com

florbal
o Pohár PriMátora Mesta
Mestská florbalová liga mužov 
FT Mladá Matica – Team Hadzi 
Bablers – FBK Shadows
31. 3., 18.00 a 19.00 hod., V. ročník – 4. kolo 
Info: www.fbkmichalovce.sk

futbal
MfK zeMPlín – fK sPišsKá n. ves 
27. 3., 10.00 a 12.00 hod. – Dôvera I. liga starší žiaci U15, U14 – 17. kolo

MfK zeMPlín – trenčín 
19. 3., 11.00 a 13.15 hod. – Dôvera I. liga mladší dorast U17, U16 

MfK zeMPlín – Košice 
26. 3., 11.00 hod. – Dôvera I. liga starší dorast U19 

MfK zeMPlín – fK PoPrad 
19. 3., 15.00hod., II. liga ženy Východ – 12. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

afK toPoľany – tJ druŽstevníK Malčice 
20. 3., 15.00 hod., VI. liga Západ muži – 14. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

strelectvo
MeMoriál gustáva bodaJlu 
20. 3., 9.00 hod., Klub vojakov v zálohe, trojboj – 12. ročník
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

turistika
60. otvorenie Jarných KiloMetrov
20. 3., 8.00 hod., Brekov, Info: www.kst-turista.sk

otvorenie 100 Jarných KM a cyKloturisticKeJ sezóny
20. 3., 8.00 hod., Hrad Brekov

viniansKe Jazero
27. 3., 8.00 hod.

veľKonočný výstuP na šiMonKu
28. 3., 7.00 hod., Info: www.kstmichalovce.sk

volejbal
o Pohár PriMátora Mesta
Mestská volejbalová liga dospelých 22. 3., 19.00 a 17.15 hod. 
VII. ročník I. a II. liga – 17. kolo, Info: www.vkmichalovce.sk

teCHNICKé 
A ZáHRAdNíCKe SLUžBy 

oznamujú verejnosti, 
že v dňoch

25. 3. – 28. 3. 2016
/piatok až pondelok/

BUde KúPALISKO 
A SAUNA 

ZAtVOReNé


