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Spoločný projekt 

cezhraničnej Spolupráce

aktua l i ty

Pozývame vás na 
uvedenie do života 

nového CD FS Zemplín

MaM ja hlas  
jak orgon

26. februára o 17.00 hod.
veľká sála MsKS

vstup voľný

Pozývame vás na 
autogramiádu 

a autorské stretnutie s

jozefoM 
BanášoM

1. marca o 16.30 hod.
Zemplínska knižnica 

Gorazda Zvonického

Pozývame vás na 
predstavenie pre deti

krajina pirátov

3. marca o 9.00 hod.
veľká sála MsKS

Pozývame vás na 
výstavu

Ľudová 
architektúra 

v tvorBe ĽudMily 
lakoMej-

krausovej
do 7. marca 

malá galéria MsKS

Zhromaždenia
obyvateľov
od 7. do 16. marca

2 Parlamentné
voľby
okrskové miestnosti

7 DANUBIUS 
CUP 2016
varenie na živo

9 Úspechy 
strelcov 
krajské majstrovstvá

12

rozvoj turizmu a informačných tokov s podkarpatskou rusou 

Hlavným zámerom projektu 
pod názvom Inovatívne informač-
né produkty cezhraničnej spolu-
práce (akronym projektu – SK-
INFO-UA) je zabezpečiť rozvoj 
informačných tokov inovatívnymi 
prístupmi s využitím moderných 
informačno–komunikačných tech-
nológií. Zapojené mestá Michalov-
ce a Užhorod majú kľúčové pozície 
v susedných regiónoch, disponujú 
bohatým potenciálom pre spolu-
prácu a spoločný rozvoj. 

Mesto Michalovce je prijímate-
ľom grantu a súčasne koordináto-
rom celého projektu, pričom bude 
spolupracovať s piatimi partner-
mi. Partner s finančnou účasťou 
- Zakarpatská agentúra pre inves-
tície, inovácie a rozvoj – pôsobí 
v Užhorode, ďalšími ukrajinský-
mi partnermi sú Mesto Užhorod 
a Centrum pre rozvoj inovácií, in-
vestícií a cestovného ruchu mesta 
Užhorod. Slovenským partnerom 
je Zemplínska oblastná organizá-
cia cestovného ruchu a partnerom 
z donorskej krajiny je univerzita 
s fakultou vzdelávania v oblasti 
turizmu The Arctic University of 
Norway v meste Alta.

Projekt svojím obsahom a vý-
sledkami umožní voľný prístup 
k informačným tokom – pripoje-

ním do siete internet pre všetky 
cieľové skupiny. Pre ľudí disponu-
júcimi hardvérom ako notebook, 
smartfón, tablet, avšak nedisponu-
júcimi mobilným pripojením zria-
dime wifi zóny. Výsledkom projektu 
budú zriadené štyri voľné prístupo-
vé body do siete internet, dva infor-
mačné dotykové kiosky, vytvorené 
možnosti pre prezentáciu miest 
a voľný prístup multimediálnych 
informačných obsahov aj prostred-
níctvom blue-tooth serverov. 

Projektom sa vytvoria elektro-
nické aj tlačené informačné zdroje 
o oboch regiónoch v troch jazy-
kových mutáciách, prístupných 
prostredníctvom siete internet či 
blue-tooth prístupu. Vytvorením 
“blind friendly” portálov a audi-
osprievodcov v rôznych jazyko-
vých mutáciách sa umožní prístup 
k informačným zdrojom aj hendi-
kepovaným osobám (zrakovo po-
stihnuté osoby). Web portály budú 
obsahovať nielen informácie z ob-
lasti cestovného ruchu, ale aj ďal-
šie užitočné informácie napríklad 
o vízových povinnostiach, či forme 
pohybu osôb cez hranicu zúčastne-
ných krajín. Vytvorením multime-
diálnych sprievodcov a audiosprie-
vodcov v oblasti cestovného ruchu 
vzniknú informačné zdroje voľne 

prístupné bez ďalšej viazanosti na 
miesto ich uloženia. Projektom teda 
vzniknú web portály o turisticky at-
raktívnych lokalitách v okolí miest 
Michalovce a Užhorod v jazykoch 
anglický, slovenský a ukrajinský, au-
dio a multimediálni sprievodcovia 
viacerých druhov v uvedených ja-
zykoch, vzniknú reklamné filmové 
dokumenty oboch miest a umelec-
ky spracovaná fotografická publiká-
cia o spoločnom regióne Zemplín 
a Zakarpatie. V rôznych častiach 
centier Michaloviec a Užhorodu 
budú nainštalované informačné ta-
bule s mapami a s QR prepojením 
na ostatné vytvorené zdroje.

Projekt pomôže zorganizovať 
a aktívne sa zúčastniť na podujatiach 
propagujúcich región. Okrem záve-
rečnej konferencie, na ktorej budú 
prezentované finálne výsledky spolu-
práce, sa v projekte zrealizujú aj ďal-
šie spoločné podujatia. Prezentačné 
dni regiónov zorganizované v sused-
nej krajine priblížia regióny širokej 
verejnosti počas troch letných dní 
v Michalovciach či počas jesenných 
dní v Užhorode v roku 2016. Súčasne 
sa obe strany budú spoločne aktívne 
prezentovať na medzinárodných 
výstavách cestovného ruchu v roku 
2017 v Bratislave a v Kijeve. 

 RNDr. Jana Machová 

Mesto Michalovce spolu s partnermi z Ukrajiny, Slovenska a Nórska začína 
realizovať projekt v oblasti rozvoja turizmu, rozvoja informačných tokov 
susedných regiónov – Zemplína a Podkarpatskej Rusi. Projekt bol podpore-
ný z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu 
v celkovej výške 189 764 €. Mesto spolu s ukrajinským partnerom spolufi-
nancujú projekt 15 % podielom. 



� aktuality

Zhromaždenia 
obyvateľov
Zhromaždenia obyvateľov mes- 

ta podľa jednotlivých volebných 
obvodov sa uskutočnia každý 
pracovný deň od 7. do 16. marca 
vždy o 17.00 hod. Hlavným bo-
dom programu bude predstavenie 
Programu rozvoja mesta na roky 
2016 – 2020 a diskusia občanov 
a volených predstaviteľov mesta 
smerujúca k aktuálnym otáz-
kam. Zhromaždení sa zúčastnia 
poslanci zvolení v jednotlivých 
volebných obvodoch, primátor 
mesta, zástupca primátora, pred-
nosta MsÚ, zástupca prednostu 
MsÚ, hlavná kontrolórka, riadi-
teľka Službieb mesta Michalovce, 
s.r.o. riaditeľka MsKS, riaditeľka 
TV Mistral, riaditeľ TaZS Micha-
lovce, riaditeľ Domspráv, s.r.o. 
Michalovce ako správca bytového 
fondu mesta alebo ním povere-
ný konateľ spoločnosti, náčelník 
Mestskej polície Michalovce, pra-
covníci MsÚ.

rr

 8. 2.  rokovanie 
k problematike výstavby 
Zariadenia opatrovateľskej 
služby v Michalovciach
 9. 2.  rokovanie mestskej rady
 10. 2.  rokovanie so zástupcom 
Občianskeho združenia Naše 
Topoľany
 10. 2.  účasť na výročnej 
členskej schôdzi Denného 
centra seniorov na Stráňanoch
 11. 2.  účasť na ukončení 
hrubej stavby novej výrobnej 
haly firmy Convatec
 12. 2.  otvorenie výstavy 
Zdravie – krása – nevesta, 
v mestskej športovej hale
 12. 2.  stretnutie 
k pripravovaným oslavám 
50. výročia začiatku cestovného 
ruchu na Zemplínskej šírave
 14. 2.  reprezentácia mesta 
na predpremiére muzikálu 
Atlantída
 16. 2.  rokovanie k príprave novej 
publikácie o Zemplínskej šírave
 16. 2.  účasť na výročnej schôdzi 
Denného centra seniorov 
pri Zariadení opatrovateľskej 
služby v Michalovciach
 17. 2.  rokovanie republikovej 
Rady ZMOS vo Vysokých Tatrách
 18. 2.  rokovanie Rady 
regionálneho ZMOS v Hatalove
 18. 2.  zasadnutie predsedov 
komisií KSK v Košiciach
 19. 2.  porada primátora

aktivity primátora

Úverová revolúcia
Jeden zo zákonov, ktorý NR SR 

schválila v decembri má netypický 
dátum účinnosti – 21. marec 2016. 
Jedná sa o rozsiahlu novelu viace-
rých zákonov, ktorá ukladá poskyto-
vateľom úverov na bývanie nové po-
vinnosti tak, aby občania podpiso-
vali zmluvy na základe dostatočnej 
znalosti úverového produktu. Preto 
vo všetkých bankách musia klientom 
predložiť rovnaký Európsky štandar-
dizovaný informačný formulár ESIS. 
A už aj reklamná a marketingová 
komunikácia o úveroch na bývanie 
musí byť pravdivá, zrozumiteľná 
a nesmie byť klamlivá.

Zákon sa zameriava aj na stanove-
nie podmienok posúdenia schopnos-
ti spotrebiteľa splácať úver. To môže 
prispieť k obmedzeniu dlhu tých do-
mácnosti, ktoré by sa mohli ocitnúť 
v sociálnej núdzi. Pričom úvermi na 
bývanie sú podľa novely zákona aj hy-
potekárne úvery a aj úvery zo staveb-
ného sporenia. Veľmi dôležitým fak-
tom je úprava predčasného splatenia 
hypotekárneho úveru. Kým doteraz 
bolo predčasné splatenie úveru „po-

trestané“ 5 % poplatkom zo zostatku 
úveru. Po prijatí nového zákona si 
banka môže účtovať iba 1 %. Táto 
úprava sa týka aj existujúcich úverov, 
takže to umožní refinancovanie hy-
poték. Názor odborníkov je, že sa to 
vyplatí už pri terajšej úrokovej sadzbe 
2,2 %. Po novom tiež platí nasledov-
né: banky musia umožniť klientom 
vložiť mimoriadnu splátku 20 % úve-
ru ročne a klient tiež môže bez posti-
hu odstúpiť od úveru na bývanie do 
14 dní od podpisu zmluvy.

Ak je klientom banky osoba, kto-
rá ku dňu podania žiadosti o úver na 
bývanie dovŕšila vek 18 rokov a ne-
prekročila 35 rokov veku, musí zmlu-
va o úvere na bývanie obsahovať aj 
záväzok banky, že jej umožní odložiť 
splátku istiny úveru na bývanie alebo 
znížiť mesačnú splátku úveru na bý-
vanie až na polovicu jej výšky počas 
36 mesiacov, ak sa tejto osobe narodí 
dieťa a táto osoba o to veriteľa požiada 
v lehote do šiestich mesiacov od naro-
denia dieťaťa alebo osvojenia si dieťaťa 
a k žiadosti pripojí rodný list dieťaťa.

Ing. Jozef Bobík

pobačeňe Miža z varoša

Ja za to ňemožem, že še mi každa muzika bači. No najvecej mi gu šer-
cu prirosla naša zemplinska. I kec tota, co ju produciruju tote Kandračovci, 
še mi bars ľubi. Ňe žebi mi za ňu hinul. No zna šerdečko pocešic i tota orga-
nova, kec na ňu mam dzeku. I stalo še, že pred Kračunom mi še richtoval 
na Kandračovcov. Reku, maju dva koncerti, ta dajak še i mňe ujdze dostac 
še na ňich. Ňeušlo še. Krucil mi še, kamaratom volal i fajtu vikiril zhaňac ľis-
tki. Ňe a ňe, ňezohnal mi. No co še da robic. Šak ozdaľ išče budu u Mihaľovci. 
Pujdzem vecka. 

I zaplesala moja duša, bo na plagatoch mi vidzel, že budu hrac na predvo-
ľebnim KDH mitiňgu. Ozdaľ teraz budzem mac vecej ščesca, bo vstup voľni. 
Aňi mi še bars ňešarpal. Komotňe mi išol do kulturi. Až u tedi mi zašvicilo. 
Ľudzi polno, až na jardu. No ta toto KDH budze ťahuň u tich voľboch, mi 
sebe podumal. Nakoňec aňi mi še do sali ňedostal. Ňič še neda robic, kupim 
sebe cedečko a budzem sluchac cali večar doma a sam.

Vaš Mižo z varoša

Mojo Kandračovci

Parlamentné voľby 2016
Neklamným znakom, že sa 
blížia voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky 
sú aj plagáty umiestnené 
na viditeľných miestach, 
na ktorých sú známe, ale 
aj menej známe tváre ľudí. 

Voľby sa budú konať 5. marca 2016 
v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Na 
odovzdávanie hlasov pre jednotlivé 
politické strany či koalíciu je vytvo-
rených 30 volebných okrskov. Hla-
sovať v nich môžu občania, ktorých 
trvalý pobyt spadá do územného 
obvodu tohto volebného miesta, ale 
aj občania s hlasovacím preukazom. 
O vydanie hlasovacieho preukazu je 
treba požiadať obec v mieste trva-
lého pobytu – najneskôr deň pred 
konaním volieb, a to osobne alebo 
prostredníctvom splnomocnenej 
osoby. Hlasovací preukaz oprávňuje 
občanov hlasovať v ktoromkoľvek 
volebnom okrsku na území Sloven-
skej republiky. Výkon volebného 
práva voličov, ktorí sa nachádzajú 
v deň volieb v zdravotníckom za-
riadení, v zariadeniach sociálnych 

služieb a v obdobných zariadeniach, 
zabezpečí v spolupráci s vedením za-
riadenia okrsková volebná komisia, 
v ktorej územnom obvode sa takéto 
zariadenie nachádza. 

Občania sa budú môcť rozhodnúť 
komu odovzdajú svoj hlas spomedzi 
23 politických strán a takmer 3000 
kandidátov. Na to, aby hlasovanie 
bolo platné, musí občan vybrať je-
den hlasovací lístok a podľa vlastné-
ho uváženia môže označiť krúžkom 
poradové číslo najviac pri štyroch 
kandidátoch, ktorým dáva prednost-
ný hlas. Hlasovací lístok musí vložiť 
do obálky opatrenej pečiatkou obce, 
zalepiť ju a odovzdať do schránky 
na hlasovanie. Zvyšné hlasovacie líst-
ky musí vhodiť do schránky naodkla-
danie nepoužitých hlasovacích lístkov 
umiestnenej vo volebnej miestnosti. 

Určite každý z nás, kto sa zú-
častní volieb, bude voliť stranu 
a ľudí, ktorým dokáže dôverovať, 
s pocitom, že pre Slovensko urobil 
občianske minimum. Voľby sú prí-
ležitosťou vyjadriť názor na politic-
ké dianie a prevziať osobnú zodpo-
vednosť za osud Slovenska. 

A. Hodáňová

Pôstne obdobie
Popolcovou stredou sa u kresťa-

nov začalo ďalšie z liturgických obdo-
bí, ktoré nazývame pôstom. Intenzita 
tohto obdobia je výrazná pre jednot-
livca. V pôste ide o cestu, na ktorej je 
podstatné kráčanie a zároveň pozna-
nie seba, ktoré by malo človeka po-
sunúť k vnútornej premene a zmene 
zmýšľania. Tento vytýčený cieľ sa nám 
podarí naplniť vtedy, keď v pokore 
uznáme autoritu nad sebou. Pokiaľ si 
budeme myslieť, že všetko je možné 
zvládnuť vlastnými silami a schop-
nosťami, sme na omyle. V takom prí-
pade živíme v sebe svoje vlastné ego. 

V roku, ktorý pápež vyhlásil za Svätý 
rok milosrdenstva, by mal mať aj pôst 
charakter milosrdenstva. Ono musí 
vychádzať z nášho vnútra. Je to atri-
bút milosrdenstva, na ktorom máme 
účasť. V tomto zmysle sa ujmime 
konkrétneho človeka, ktorý bez po-
moci nie je schopný vykročiť s od-
vahou na cestu. V konkrétnych skut-
koch vyzdvihujme právo a spravod-
livosť, slovom posilníme unaveného, 
a tak bude mať naše okolie skúsenosť 
so žitou láskou, ktorá je nutnosťou 
pre lepší a harmonický svet.

PaedDr. Ivana Mochorovská

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk
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Keďže patrím k staršej generácii, 
často sa vraciam do svojich mladších 
rokov. Pripomínam si, aké boli moje 
vtedajšie vedomosti, skúsenosti, ako 
som sa pozeral na procesy, prebie-
hajúce v bežnom živote. Je pravdou, 
že našej povojnovej generácii od det-
stva vštepovali občiansky i politicky 
jednotný názor. Jazyková, spoločen-
ská a geopolitická deliaca čiara ne-
ponúkala veľa priestoru pre hľadanie 
iných, širších súvislostí. Veď prečo 
aj. Popri svojich osobných záľubách, 
študijných povinnostiach, snahe za-
radiť sa do osobného i profesionál-
neho prostredia, boli všetky ostatné 
oblasti za zenitom bežného záujmu 
mladého človeka. Koľko percent mla-
dých ľudí sa zamýšľalo nad ústav-
ným článkom o vedúcej úlohe strany. 
Možno tieto moje dnešné slová vy-
znejú ako naivné, ale myslím, že boli 
príznačné pre toto obdobie v našich 
podmienkach. 

Preto, ak si spomeniem na svoje 
prvé voľby, tak z dnešného pohľa-
du bolo o kandidátoch dávno roz-
hodnuté. Len demonštratívne a na 
znak spokojnosti išiel každý na voľby 
a vhodil verejne do urny pripravené 
volebné hárky. Keď som neskôr ako 
člen volebnej komisie upozornil voli-
čov na možnosť ísť za zástenu upraviť 
hlasovacie lístky, bol som prekvapený 
ich reakciami. Členovia volebnej ko-
misie mi pripisovali profesionálnu 
deformáciu, že ako lekár ich posie-
lam „za plentu nebodaj vyzliecť sa“. 

Medzi voličmi boli dve skupiny. 
Jedni sa usmiali, že ty figliar a tí 
druhí mali vystrašený výraz v tvári 
a rýchlo sa snažili odísť odo mňa. 
Dnes, v tzv. informačnej dobe živo-
ta, nestaviame pred mladých ľudí 
o nič menšie nároky, ako bola doba 
naša. 

Dnes máme druhý extrém, pre-
sýtenosť veľkým množstvom infor-
mácií. Na každom rohu sa na vás 
usmieva človek, ktorý vám hovorí 
o slovenskom Švajčiarsku – asi pre 
seba, alebo o dvojnásobných pla-
toch, asi tiež vysnívaných pre seba. 
Zorientovať sa v množstve odtieňov 
spoločenských prúdov, validite hod-
notových rebríčkov, ich vplyve izo-
lovanom i vo vzájomnom pôsobení 
na jednotlivé vrstvy spoločnosti, je 
skôr pre profesionálov. Napriek tomu 
nechcem ani podceňovať, no ani pre-
ceňovať. Ale aj v dnešnej dobe mladý 
človek intuitívne vytuší, či mu hra-
jú falošné tóny krásnej hudby, ktorá 
ho láka na útesy. Intuitívne, no nie 
naslepo, má pred sebou celú plejádu 
slovných i skutkových zážitkov v bež-
nom živote. Má si z čoho vyberať.

Voľby 2016

z pera viceprimátora

Prvá výročná členská 
schôdza
V novozrekonštruovaných 
priestoroch bývalej 
materskej školy na Ulici 
Andreja Šándora sa 
4. februára zišli členovia 
denného centra, aby 
na výročnej schôdzi 
zhodnotili svoju činnosť 
za rok 2015 a oboznámili 
sa s pripravovanými 
podujatiami na rok 2016.

Schôdzu otvorila vedúca den-
ného centra Anna Kostovčíko-
vá. Privítala zástupcu primátora 
MUDr. Benjamína Bančeja, ve-
dúceho odboru sociálnych vecí 
Ing. Jána Jasovského, poslanca 
v tejto časti mesta MVDr. Vladi-
míra Kostovčíka a všetkých členov 
oboznámila s programom výroč-
nej členskej schôdze. Po schválení 
programu sa slova ujala predsed-
níčka samosprávy denného centra  
Mgr. Marta Gavlíková. Zhodnotila 
činnosť v roku 2015. Poďakova-
la zástupcom Mesta, že podporili 
našu žiadosť o zriadenie denného 
centra a naši seniori pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším dostali ta-
kýto pekný darček. Je to miesto, 
kde sa môžu pravidelne schádzať 
a tak rozvíjať svoju záujmovú čin-
nosť i rôzne aktivity.  

Predsedníčka vyzdvihla bohatú 
účasť na stretnutí pri rozsvietení 
vianočného stromčeka. V spolo-
čenskej miestnosti vystúpili deti 
našich seniorov a súbor Moča-
ranka. Členovia denného centra 
sa stretli na silvestrovskej zábave 
a potom na trojkráľovom progra-
me v rímskokatolíckom kostole 
v Močaranoch. Fašiangové stret-
nutie sprevádzali pekné ľudové 
pesničky. Posedenie pri čaji a vo-
ňavých koláčikoch sa každému 
páčilo. Na valentínskom stretnutí 
14. februára sme si dali srdiečkový 
zápis do kroniky a vedúca denné-
ho centra oboznámila prítomných 
s programom pripravovaného zá-
jazdu do Ríma v dňoch 29. 4. – 6. 
5. 2016 pod názvom Po stopách 
Gorazda Zvonického .

Aj v novom roku sa členovia 
pravidelne stretávajú každý pon-
delok a piatok od 16.00 hodiny pri 
šachoch, ručných prácach, cvičení 
a podobne.

Výbor raz do mesiaca vyhodno-
cuje svoje aktivity a pripravuje čin-
nosť na ďalší mesiac podľa plánu.

Ďakujeme Mestu za finančné 
zabezpečenie činnosti, odborné 
poradenstvo, za materiálne vy-
bavenie DC a iné služby, a tiež za 
vykonanú prácu našim aktívnym 
členom.

Anna Kostovčíková

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožuška, zima mu bude...
Túto fašiangovú pieseň 
pozná vari každý. Je 
neodmysliteľnou súčasťou 
každej fašiangovej zábavy. 
Fašiangy majú pôvod 
v predkresťanskom 
období a patria k zvykom 
spojeným s prelomom zimy 
a jari. 

Obdobie medzi Troma kráľmi 
a Popolcovou stredou si v priebehu 
rokov a vplyvom rôznych tradícií vy-
budovalo svoju, dnes už starú známu 
tvár, nielen v malebných dedinkách, 
ale aj v mestách.

Tradícia fašiangových osláv sa 
vrátila aj do Domova dôchodcov na 
Hollého ulici, ktorého obyvatelia sa 
s fašiangami rozlúčili 9. februára, 
deň pred Popolcovou stredou.

V duchu fašiangovej zábavy im 
žiaci zo ZŠ, J. Švermu 6 v Micha-
lovciach pod vedením svojich pe-

dagógov, pripravili pestrý kultúrny 
program. Nechýbali spev, tanec či 
hovorené slovo, tentokrát v mas-
kách, ktoré sú súčasťou fašiangov. 
K dobrej nálade prispeli hlavne ľu-
dové piesne v doprovode harmoniky. 

Ich tóny vylúdili úsmev na mnohých 
tvárach. Na záver si všetci pochut-
nali na chutných šiškách, typickom 
fašiangovom jedle, bez ktorých by 
neboli fašiangy fašiangami.

Mgr. Erika Kuriľaková

Vďaka 
za spoluprácu 

Slovenská únia sluchovo pos-
tihnutých v Michalovciach v roku 
2015 oslávila 15. rokov pôsobenia 
v meste a hlavne pomoci sluchovo 
postihnutým občanom celého regi-
ónu. Pri tejto príležitosti, vďaka do-
tácii mesta Michalovce, pripravila 
v máji slávnostné posedenie s kul-
túrnym programom a odovzdaním 
ďakovných listov najstarším a naj-
aktívnejším členom organizácie. 
To všetko za účasti predstaviteľov 
mesta a zahraničných hostí.

V tomto roku folklórna skupi-
na Mihaľovski ňevesti i beťare, pô-
sobiaca pri občianskom združení, 
počas festivalu Na Zempľine tak..., 
v novembri oslávila piate výročie 
svojho vzniku. Festival je zamera-
ný na tradície a zvyky nášho regió-
nu a jeho účelom je uchovať to, čo 
nám naši starí rodičia, či prarodi-
čia zanechali. Teší sa obľube oby-
vateľov mesta i okolia a tiež bol or-
ganizovaný v spolupráci s mestom. 
Sme radi, že mestu záleží na tom, 
aby aj sluchovo postihnutí boli in-
formovaní a cítili sa tu dobre.

Prispelo k tomu aj zvereňova-
nie informácií na sociálnej sieti, 
v novinách Michalovčan a TV 
Mistral. Vyzdvihujeme aj stret-
nutia rady zdravotne postihnu-
tých s vedením mesta.

Valéria Mitrová pokračovanie na 8. strane



Karneval ako sa patrí 
Fašiangy sú symbolom 
veselosti, zábavy, 
hodovania a pitia. Také boli 
fašiangy v minulosti a také 
sú aj dnes. Pre dospelých je 
to čas maškarných plesov 
a deti sa tešia na karnevaly.

Posledné dni pred karnevalom 
boli aj žiaci ZŠ, Okružná 17 urči-
te trošku nerozhodní – museli si 
vybrať svoju masku. V pondelok 
8. februára zavládol od prvých vy-
učovacích hodín pravý karnevalový 
ošiaľ spojený s prípravou karnevalo-
vých masiek od výmyslu sveta. Deti 

prvého stupňa sa nevedeli dočkať, 
kedy sa budú môcť predviesť v plnej 
kráse. Prezlečené do originálnych 
masiek tancovali, súťažili a zabávali 
sa a zároveň si pripomenuli zvyky 
a tradície fašiangov. Deti si do sý-
tosti pochutnávali na dobrotách, 
ktoré pre nich pripravili rodičia 
i starí rodičia, za čo im veľmi pekne 
ďakujeme. 

Najkrajšou odmenou pre nás boli 
rozžiarené detské očká, radosť, dob-
rá nálada a pekný zážitok, na ktorý 
budú dlho spomínať nielen deti, ale 
aj my. Čas radosti a veselosti sme 
ukončili pochovaním basy.

Mgr. Jaroslava Pillárova

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

MaM ja hlas jak orgon – nové cd fs zeMplín
26.2. o 17.00 hod., veľká sála MsKS

krajina pirátov – predstavenie pre deti
3.3. o 9.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
Ľudová architektúra v tvorBe Ľ. lakoMej-krausovej
do 7.3., malá galéria MsKS

eko foto – výstava fotografií z Morského oka
do 8.3., galéria ZOS

program kina
19. 2. piatok o 18.00 hod.

lída Baarová  2015
romantický, dráma, životopisný ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

19. – 21. 2. piatok, sobota, nedeľa o 20.00 hod.

zoolander 2 2015
komédia USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky 

20. – 21. 2. sobota (3D), nedeľa (2D) o 16.00 hod.

roBinson crusoe 2015
animovaná rodinná komédia BE/FR
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

20. – 21. 2. sobota, nedeľa o 18.00 hod.

deciBely lásky  2015
komédia, muzikál, romantický  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia 

23. 2. utorok o 19.30 hod.

farBy piesku  2015
dokumentárny  SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia 

24. 2. streda o 19.30 hod.

saulov syn  2015
dráma  MAĎARSKO
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky 

25. 2. štvrtok o 19.30 hod.
27. 2. sobota o 17.45 hod.
28. 2. nedeľa o 20.00 hod.

Brooklyn  2015
romantický, dráma  VB/ÍRSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

26. 2. piatok(2D) o 19.00 hod.
27. 2. sobota(3D) o 20.00 hod.
28. 2. nedeľa(2D) o 17.45 hod.

Bohovia egypta  2015
fantasy, akčný, dobrodružný USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

26. 2. piatok o 21.15 hod.

deadpool  2015
akčný, fantasy  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky 

27. – 28. 2. sobota, nedeľa o 15.45 hod.

Řachanda  2015
rodinný, detský, komédia  ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia 

Ruské slovo
V stredu 10. februára sa 
v Michalovciach na ZŠ T. J. 
Moussona uskutočnilo 
krajské kolo súťaže Ruské 
slovo. Táto súťaž sa teší 
veľkej obľube medzi 
žiakmi aj učiteľmi, o čom 
svedčí každoročne sa 
zvyšujúci počet súťažiacich. 

V prednese ruskej poézie, pró-
zy, speve a divadelnej dramatizá-
cii spolu súťažilo 160 súťažiacich 
zo základných a stredných škôl 
Košického kraja. Ruské slovo je 
súťaž v prednese pôvodnej a vlast-

nej umeleckej tvorby v ruskom 
jazyku, určená pre žiakov zák-
ladných a stredných škôl. Cieľom 
súťaže je prehĺbiť záujem žiakov 
o ruský jazyk a ruskú kultúru, 
rozvíjať estetické cítenie, komu-
nikačné a interpretačné zručnosti 
žiakov, podnecovať ich tvorivosť, 
propagovať hodnotnú ruskú lite-
ratúru. Súťaž má postupový cha-
rakter (školské, krajské, celoslo-
venské kolo).

Najviac ocenení si odniesli žiaci 
ZŠ T. J. Moussona, ZŠ na Okruž-
nej ulici a žiaci GPH Michalovce 
a Gymnázia na Ulici kpt. Nálepku 
v Sobranciach.

 Ernestína Nemjová

Týždeň knižníc 
Slovenská asociácia knižníc 

a Spolok slovenských knihovní-
kov a knižníc vyhlásili pre rok 
2016 – 17. ročník celoslovenské-
ho podujatia Týždeň slovenských 
knižníc, ktorý bude prebiehať od 
1. do 6. marca. Jeho motto znie 
Knižnice pre všetkých. Aj pra-
covníci Zemplínskej knižnice 
Gorazda Zvonického chcú pris-

pieť k zviditeľneniu knižnice, ako 
kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie. 
Svoj vytýčený cieľ chcú naplniť 
atraktívnymi a zábavnými podu-
jatiami, prostredníctvom ktorých 
chcú prilákať do knižnice čo naj-
viac čitateľov. Podrobný program 
nájdete na internetovej stránke 
www.zkgz.sk.

PhDr. Alena Vasiľová

�  kúltúra – školstvo
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oznámenie

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady 
a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016 v čase od 7.00 hod do 22.00 hod. Miestom konania 
volieb do NR SR je  podľa vášho trvalého pobytu okrsková miestnosť, ktorá je nižšie uvedená.

o čASe A MIeSTe KoNANIA VolIeB Do NáRoDNeJ RADy SloVeNSKeJ RePUBlIKy 

1. zš, jána šverMu č. 6
Martina Rázusa 1-17,
Prof. Hlaváča 2-40

2. zš, p. horova, 
kpt. nálepku 16

A. S. Makarenku, Pasáž,
A. Bernoláka,
Fraňa Kráľa 1-17, 2-14,
Jána Hollého 1,3,5,9, 
Kpt. Nálepku, Pri sýpke,
Nám.osloboditeľov 2-82,
P.I.Čajkovského 9-19,
Petra Jilemnického 2-30, 3932,
Sama Chalupku 2-22, 5909,
Štefánikova 4-38, Š. Kukuru,
Špitálska 1-15, Jaroslawská

3. Msks, náM. 
osloBoditeĽ. 25

A. Markuša, Duklianska,
A. Sládkoviča, K. Kuzmányho,
Masarykova 8-56,
Maxima Gorkého,
Nám.osloboditeľov 1-83, 83A,
Námestie slobody, Obchodná,
Obrancov mieru,
Prof. Hlaváča 1-3,
Štefánikova 11-21 

4. gyMnáziuM, 
Ľ. štúra č. 26

A.V. Suvorova, Užhorodská 8-76, 
Gorazdova, V.I. Čapajeva, 
Čsl. armády, Farská, Fr. Kubača,
Jána Hollého 2-40, Verbovčík,
Koceľová, Kostolné námestie,
Ľud.Kukorelliho, Ľudovíta Štúra,
M.I. Kutuzova, Mojmírova,
Nábr. J. M. Hurbana, Grófa Antala 
Sztárayho, Rastislavova, Samova, 
Svätoplukova 

5. zš, Moskovská č. 1
Jána Hollého 55-95,
Petra Jilemnického 32-54

6. gyMnáziuM, 
Ľ. štúra č. 26

Jána Hollého 48-56, Uralská,
Sibírska, Ukrajinská, Užhorodská 
1-13, 
Zakarpatská 9-11

7. czš, volgogradská č. 2 
Bieloruská, Moldavská, Moskovská 
1-3,

Užhorodská 15-35, 35A,
Volgogradská 1,
Zakarpatská 3 -7 

8. zš, Moskovská č. 1
J. Hollého 97-113, 64-78,
Moskovská 5-9,
Petra Jilemnického 56-68,
Volgogradská 6-12

9. zš, kryMská č. 5
Krymská, Moskovská 14-24,
Kyjevská

10. Mš, leningradská 1
Leningradská, Minská,
Moskovská 2-12, Odeská, 

11. soš, kapušianska č. 6
Meďovská, Mlynská,
Kapušianska, Tichá,
Samuela Tešedíka,
Vrbovská, Užhorodská 78-88
 

12. Mš, fr. kráĽa 78
Fraňa Kráľa 16-82, 19-55,  
F. Hečku, I. Krasku,
J. Alexyho,
J. Jessenia. J. Kollára,
J. Kostru, M. Aleša,  
Okružná 2A, 4,
P. I. Čajkovského 4-34,
P. Jilemnického 1-99, 5749,
Špitálska 8, 19, 20, 21, 23, 31,
S. Chalupku 11-23, 24-66,
Štefana Tučeka, Záhradná

13. zš, koMenského č. 1
J. Murgaša 1-47

14. zš, koMenského č. 1
J. Murgaša 49-71, Saleziánov

15. zš, koMenského č. 1
J. Murgaša 2-26,
Okružná 9-17,
Jána A. Komenského

16. zš, okružná č. 17
okružná 

21-31, 100-114,
Pri mlyne, Zeleninárska, 
Štefánikova 44-98, Továrenská

17. zš, okružná č. 17
Okružná 56-98

18. zš, koMenského 1
Okružná 10-54

19. zš, jána šverMu č. 6
Jána Švermu 2-8,
Masarykova 70-84,
Martina Rázusa 2-8, 14, 16,
Štefánikova 23-45

20. zš, jána šverMu č. 6
Jána Švermu 1-27,5948

21. Mš, jána šverMu 8
Humenská1, 2A, 3,5-17, 43,
Masarykova 92-108,
Slovenská, Staničná,
Štefánikova 51-67, Milovaná

22. kultúrno spoločenský 
doM (bývala Mš), 

a. šandora 1
Betlenovce, Močarianska, 
Pekárenská,
Krasnovská, J. Barča-Ivana

23. stredná 
zdravotnícka škola 

Masarykova č.27
A. I. Dobrianskeho, Timravy,
A. S. Puškina, Andreja Kmeťa,
Cyrila a Metoda 1-29, 2-42, 53,
Gen. Petrova, Mirka Nešpora,
J. G. Tajovského, Humenská 23,
Jonáša Záborského,
L. N. Tolstého, Vyškovská,
Masarykova 1-57, 57A,
P. O. Hviezdoslava 2-44,
Pribinova, Štefana Moyzesa

24. i. zš, t. j. Moussona č. 4
Agátová, Boženy Němcovej,
Cyrila a Metoda 31-51, 44-62, 
3937, 3964, 5729,
Hrádok, J. A. Gagarína,
J. Ľ. Holubyho, J. Kalinčiaka,
Jána Palárika, Jura Jánošíka,
J. Palkoviča, M. Koperníka,
N.V. Gogoľa, Odbojárov,
P. J. Šafárika, T. J. Moussona, 
Gorazda Zvonického, J. Bottu, 
Tehliarska, Kavarnianska, 

Sklenárska, Remeselnícka,
P.O. Hviezdoslava 48-68, 1A, 5, 
9-15 B,19, J. I. Bajzu,
S. H. Vajanského, Svornosti,
Terézie Vansovej, Zemplínska,
Hrnčiarska, Kamenárska 
 

25. topo-life, 
topolianska 168

Topolianska, Jarná, Letná

26. soš technická, 
partizánska č. 1 

Nad Laborcom 1,2,3-11, 13, 15-19,
Partizánska 1-21, Školská

27. denné centruM 
seniorov, nad 

Laborcom 18
Andreja Hrehovčíka,
Konečná, Rybárska,
M. Kukučína, M. Gerbu,
Nad Laborcom 26-50 

28. tazs, partizánska č. 55
1. mája, 9.mája,
Eda Urxa, J. Fándlyho,
Janka Borodáča, Krátka,
Lúčna, Višňová, Vila - real, 
Martina Benku, Miloša Uhra,
Partizánska 27-43, SNP, Žabany, 
Nám. J. Pavla II., Višňová

29. tazs, partizánska č. 55
Laca Novomeského, Dr. Vlada 
Clementisa, Pavla Horova,
Brestová, Úzka, Brezová, Jedľová, 
Široká,
Liesková, Lipová, Smreková,
Sosnová, Topoľová, Samuela 
Tomašika, Partizánska, 5826,28-76, 
47-85,
Borovicová

30. služBy Mesta  
Michalovce, s.r.o.

Partizánska 23
Fialková, Margarétová,
Michala Bónu, Narcisová,
Partizánska 3952, 2-20,23, Severná, 
Staré nábrežie,
Športová, Štefana Fidlika,
Tulipánová, Zvončeková, 
Púpavová, Ružová, Astrová,
Starolaborecká, Muškátová

�  
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVeReJňUJe
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:

1.  Časť pozemku p. C-KN č. 1045/3, k. ú. Michalovce do výmery 322 m2 
na Námestí osloboditeľov v Michalovciach, (202 m2 za účelom zriade-
nia letnej terasy a 120 m2 zelená plocha), na dobu neurčitú.

2.  Časť pozemku p. C-KN č. 1702/4, k.ú. Stráňany o výmere 600 m2 
na Ulici športovej v Michalovciach, za účelom výstavby samoobslužnej 
autoumyvárky, na dobu neurčitú.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových po-
núk v hmotnoprávnej lehote, do 8. marca 2016 do 9.oo hod., sú zve-
rejnené na úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke 
www.michalovce.sk.

Voľby 2016
Vraví sa, že pre hladného je 

každé jedlo záchranou života. Ten-
to politický hlad tu doteraz nebol. 
Preto bola volebná účasť taká, aká 
bola. No nebolo by na osoh držať 
svoje jedlo pod pokrievkou, aby 
nám ho nikto nezjedol. O svojom 
osude, svojom živote, podmienkach 
jeho fungovania, nech nerozhoduje 
za nás niekto iný. Svojou mierou, 
svojím hlasom máme možnosť 
a schopnosť zasiahnuť do smerova-

nia podľa svojich predstáv. Volebný 
výsledok je sumárom odovzdaných 
hlasov a jeho pretavenie do prak-
tických krokov bude premietnuté 
i v našom živote.

Váhanie a nerozhodnosť nepria-
mo nahráva extrémnym názorom na 
okraji spoločnosti. Preto prekonajme 
pohodlnosť ničnerobenia a aktívne 
vstúpme svojím dielom a pričiňme 
sa o dobrú účasť v parlamentných 
voľbách piateho marca 2016.

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

dokončenie z tretej strany 



Prečo som sa rozhodol 
študovať techniku
Už od malička ma zaujímala 
technika, stroje, všetko, čo je 
v pohybe. V rodine máme 
príbuzného, ktorý pracuje 
v spoločnosti BSH Drives and 
pumps, s.r.o. od neho som sa 
dozvedel, že táto spoločnosť 
pripravuje študentov 
v duálnom vzdelávaní a má 
výborné výsledky. Bol som 
sa tam pozrieť. Podmienky 
a technológia, ktorá tam 
bola, ma úplne očarila. 

Definitívne som sa rozhodol pre 
odbor mechanik mechatronik na 
Strednej odbornej škole technickej 

v Michalovciach. Neoľutoval som. 
Za polročné obdobie som si osvojil 
množstvo vedomostí a zručností. 
Na vysvedčení za 1. polrok som mal 
samé jednotky, prospel som s vy-
znamenaním. Podmienky pre moju 
prípravu sú vynikajúce. Z motivač-
ného štipendia, ktoré mi poskytuje 
spoločnosť BSH Drives and Pumps, 
s.r.o., som si zatiaľ od septembra na-
šetril asi 300 eur, spolu s vreckovým 
od starých rodičov si plánujem v tre-
ťom ročníku kúpiť vlastné auto.

Chcem pokračovať v štúdiu na 
vysokej škole a zamestnať sa v spoloč-
nosti BSH Drives and Pumps, s.r.o., 
a tak jej vrátiť všetko, čo do mňa in-
vestovala. 

Radovan Pado

DANUBIUS CUP
Slovenský zväz kuchárov 
a cukrárov usporiadal 
v dňoch 28. – 31. 
januára už 17. ročník 
súťažnej výstavy Poézia 
v gastronómii a 8. ročník 
súťaže DANUBIUS CUP 
– varenie na živo.

Strednú odbornú školu ob-
chodu a služieb Michalovce re-
prezentoval Kristián Bunkin, 
študent 4. ročníka, odbor hotelo-
vá akadémia. Zapojil sa do súťa-
že kuchár junior – varenie naži-
vo, kde povinnou ingredienciou 
bola prepelica. Kristián pripravil 
prepeličku na mede s cesnakom 
podávanú s krupotom, hruško-
vým coulis a cviklovou penou. 
Odborná porota ho ocenila 
bronzovou medailou. Do tejto 
kategórie sa zapojilo 27 súťažia-
cich zo stredných škôl z celého 
Slovenska. 

Uvedené súťaže sú najpres-
tížnejšími súťažami pre juni-
orských i seniorských gastro-
nomických odborníkov v Slo-
venskej republike s dlhoročnou 
tradíciou. Súťažiacich hodnotili 
komisie zložené z vyškolených 
certifikovaných hodnotiacich 
komisárov podľa regulí WACS 
– Svetová organizácia kuchár-
skych združení, čo zaručuje 
vysokú objektivitu hodnotenia. 
Celkovo sa súťaží zúčastnilo 56 
súťažiacich v odbore kuchár, 
cukrár a carving. Z toho v odbo-
re kuchár junior 27 súťažiacich, 
v odbore cukrár junior 17 súťa-
žiacich, v odbore cukrár senior 
6 súťažiaci a v odbore carving 6 
súťažiacich.

Veríme, že aj ďalší rok naša 
škola bude úspešne reprezento-
vať svoju školu a mesto Micha-
lovce. 

PaedDr. E. Pažinková, 
Bc. M. Popriková 

Michalovčan informuje

VíTAMe MeDZI NAMI NAŠICH NAJMeNŠíCH...

Alexandra Bubernáková
Jakub Kráľ

Jakub Haburčák
Michal Furčák
Jakub Varga

Michalovčan informuje

Dňa 23. februára oslávi 45. narodeniny 

JANA TOMKOVÁ
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.
rodičia, dcéry Deniska, Janka, Edo s Monikou

blahoželanie

Týžden projektovej  
mobility v Španielsku 
Posledný januárový týždeň 
sa žiaci SoŠ obchodu 
a služieb, Michalovce 
v sprievode vyučujúcej 
zúčastnili už tretej mobility 
v rámci projektu erasmus + 
TrilinguaBlog, do ktorého sú 
zapojené krajiny Španielsko, 
Francúzsko, Rakúsko 
a Slovensko. Tentokrát 
sa všetci zúčastnení 
stretli v Marmoleju, 
malom mestečku na juhu 
Španielska. 

Hosťujúca škola pripravila boha-
tý a zaujímavý program, v ktorom 

okrem aktivít v škole, nechýbali ani 
výlety na svetoznáme kultúrne his-
torické pamiatky v Granade a Cor-
dobe. Marmolejo je mestečko, kde sa 
vyrába olivový olej typický pre ob-
lasť Andalúzie. Súčasťou programu 
bola aj prehliadka továrne, spojená 
s ochutnávkou čerstvo vyrobeného 
oleja. Okrem toho si žiaci každej 
krajiny vlastnoručne zasadili strom-
ček na okraji mesta, kde takto vy-
rastá nový les. Prínosom pobytu pre 
žiakov bola jednoznačne možnosť 
precvičiť si jazykové zručnosti pri 
komunikovaní s rovesníkmi z rôz-
nych krajín, spoznanie inej krajiny, 
kultúry, národnosti a uvedomenie si 
nutnosti tolerantného života v mul-
tikultúrnej spoločnosti.

Mgr. Marcela Sabovčíková 

�  kúltúra – školstvo

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽiHaDlo
téma: úspechy Plaveckého klubu orCa

Hostia: Mgr. Katarína Hamadejová, predsedníčka klubu
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
oriENt Divas sHoW

denne od 14.00 hod. 
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Na jurmarku i na odpusce
Ani sme sa nenazdali 
a po vianočnom období 
nám pomaly klope na dvere 
Veľká noc. ešte pred ňou je 
tu však obdobie fašiangov. 
To každoročne trvá od 
príchodu Troch kráľov až 
do polnoci pred popolcovou 
stredou. 

Toto obdobie sa od nepamäti spája 
s ľudovou zábavou, výborným jedlom, 
a pitím. Fašiangové obdobie nie je len 

o plesových róbach, ale aj o zvykoch 
a tradíciách. Občianske združenie 
Naše Topoľany 31. januára zrealizo-
valo nedeľné fašiangové popoludnie. 
Hosťami v programe bola dedinská 
folklórna skupina Rokica z Petroviec 
nad Laborcom so svojím predsta-
vením „Na jurmarku i na odpusce“. 
Ochotnícki herci pod umeleckým 
vedením Mgr. Jany Zaťovičovej Pčo-
linskej predviedli v troch dejstvách 
humorné scénky zo života dedinské-
ho ľudu, čím spríjemnili fašiangovú 
atmosféru. 

Mgr. Iveta Majvitorová

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 
Ekonomickej univerzity v Bratislave

Pedagogické pracovisko v Michalovciach 
Vás pozýva na stretnutie s názvom

Matematika s láskou 
pri káve v nedeľu 

s podtitulom Nebojte sa prijímačiek

28. 2. 2016 o 14.00 hod. 
v priestoroch pedagogického pracoviska PHF EU  

na Masarykovej ulici č. 9 v Michalovciach
Bližšie informácie: 0901 703 863 

ochutnávka školskej  
kuchyne 
Výhodou školskej stravy 
je plnohodnotné teplé 
jedlo. Ak sa deti stravujú 
v školských jedálňach, 
dostanú minimálne jedno 
jedlo s takou výživnou 
hodnotou, akú pre svoj vek 
potrebujú. 

Školské stravovanie je neoddeliteľ-
nou súčasťou škôl a plní dôležitú úlo-
hu vo vývine mladej generácie, lebo 
zabezpečuje vhodné stravovanie a pl-
ní tiež výchovnú úlohu vo vytváraní 
stravovacích návykov. 

V jedálni ZŠ, Okružná 17 mohli 
21. januára rodičia, starí rodičia, žiaci 

i učitelia, skrátka všetci návštevníci 
školy, ochutnať jedlá, ktoré varia ku-
chárky žiakom každý deň. Ochutnáv-
ka zožala veľký úspech. Už tradične 
boli ponúkané jedlá nielen zdravé, no 
i lákavé na pohľad.

Hlavne rodičia na takýchto akti-
vitách vidia, že v školskej jedálni sa 
nielen dobre varí, ale deti majú mož-
nosť získa teoretické, ako aj praktické 
skúsenosti o stravovaní, veľa sa naučia 
a veľa si o správnom stravovaní a zdra-
vej výžive zapamätajú. Rodičia majú 
možnosť presvedčiť sa, že školské stra-
vovanie nezaháľa a neustále napreduje.

Vďaka za prípravu patrí vedúcej 
školskej jedálne a kuchárkam. 

Sidónia Počatková

KDH turné 
s Kandráčovcami 
V MsKS v Michaloviach 
sa 13. februára 
uskutočnil míting KDH, 
doprevádzaný zábavným 
programom obľúbenej 
skupiny Kandráčovci. 

Po ich úvodnom vystúpení 
pozdravil všetkých prítomných 
predseda KDH Ján Figeľ, ktorý 
zároveň predstavil základnú lí-
niu volebného programu KDH. 
Predstavil kandidátov, ktorí re-
prezentujú náš región na čele 
s Jozefom Bobíkom, súčasným 
poslancom NR SR za KDH, ďalej 
Jána Čuchrana, Jána Paľovčíka, 
Oľgu Fečíkovú a Janu Nachtman-
novú. K slovu sa dostali prítomní 
podpredsedovia KDH Mirosla-

va Szitová, Pavol Zajac, Miloš 
Moravčík a tiež primátor mesta 
Levoča Milan Majerský. Ďalšími 
prítomnými kandidátmi boli: Na-
taša Žembová, Mária Tomášová, 
Peter Cocher, Miroslav Fabian, 
Michal Mudrák, Eva Grey, Marek 
Michalčík, Alojz Hlina a Jaroslav 
Poláček.

Mnoho ľudí zostalo po vy-
nikajúcej atmosfére na mítingu 
v priateľskom rozhovore s pred-
sedom KDH Jánom Figeľom 
a ďalšími kandidátmi, aby vyjad-
rili hnutiu svoju podporu. 

Podujatia sa zúčastnilo tak-
mer 700 ľudí, žiaľ z kapacitných 
a bezpečnostných dôvodov sa ho 
nemohli zúčastniť všetci záujem-
covia. Týmto sa im chceme ospra-
vedlniť.

Pro-life kandidáti  
za KDH v Michalovciach

Vo februári sa uskutočnili 
v Michalovciach dve zaujímavé 
podujatia. Prednáška Renáty 
Ocilkovej na tému “Ako ohrozu-
je rodová rovnosť naše rodiny” 
u saleziánov a diskusia Mareka 
Michalčíka na tému “Slovensko 
za život” v priestoroch rímsko-
katolického farského úradu, 
oboch kandidátov na poslancov 
do NR SR za KDH.

Renáta Ocilková pracuje ako 
koordinátorka Konferencie bis-
kupov Slovenska pre ľudské práva 

a je členkou Výboru pre rodovú 
rovnosť pri Rade vlády pre ľud-
ské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť za Fórum kres-
ťanských inštitúcií. 

Marek Michalčík je hlavným 
koordinátorom Národných po-
chodov za život, spoluzakladateľ 
Fóra života a prolife aktivista.

Ďakujeme všetkým prítom-
ným za účasť a veríme, že tieto 
témy vniesli viac svetla a pozna-
nia do tém ochrany života, man-
želstva a rodiny.

platená inzercia

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

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

n	Dám do prenájmu garáž na Ulici konečnej. Tel.: 0940 388 004
n	Predám 2-izbový byt na Stráňanoch, 3. poschodie/13, rozloha 

57 m2. Voľný apríl – máj/2016. Tel.: 0904 396 932
n	Kúpime 1-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0948 031 202

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 včelí med 4,50 €/kg + fľaša (Michalovce).  

Tel.: 0907 171 739
n	Predám hlboký detský kočiar bordovej farby (Michalovce). Možná 

trojkombinácia používania. Cena dohodou. Tel.: 0915 271 455

Práca
n	Prijmeme predavačku na ambulantný predaj.  

Informácie: 0907 929 361

malý oznamovateľ

NAVžDy SMe SA RoZlÚčIlI...

spoločenská rubrika

Vladimír Čuchran (68)
Bartolomej Gajdoš (83) 
Peter Bene (52)
Mária Žebrová (89) 

Jolana Kostičáková (78)
Bernardina Berešová (70)
Vladimír Ilonič (58)
Ladislav Matta (66) 
Bartolomej Ksenič (57) 
Terézia Zidorová (80)
Imrich Novák (77) 

spomienky
Už len kytičku kvetov Ti na Tvoj hrob dáme,  
pri horiacej sviečke s láskou spomíname.
Dňa 25. februára uplynie rok, čo nás opustil 
manžel, otec a dedko 

MILAN LIŠKA
Venujte mu tichú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka, synovia s rodinami.

Dňa 23. februára uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko 

EMIL ROGOZ
Kto ste ho poznali, 

venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka Ružena, dcéry Iveta, Renáta 

a Mária s rodinami

Dňa 17. februára uplynul rok, čo nás navždy 
opustila milovaná manželka, mama a babka 

ANNA MAJCHEROVÁ
s láskou spomína manžel 
a dcéry s rodinami

V živote sú chvíle, s ktorými sa nedá zmieriť...
Dňa 21. februára uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
nečakane opustil manžel, otec a dedko 

Ing. PAVOL BABJAK
Venujme mu tichú spomienku.
s láskou spomína smútiaca rodina

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

Dňa 8. februára uplynul smutný rok, 
čo nás navždy opustil drahý manžel, ocko a dedko 

MILAN ŠEPEĽÁK
s láskou spomína manželka a dcéry s rodinami

Dňa 30. januára sme si pripomenuli 20. výročie 
smrti otca, dedka, pradedka, svokra 

TOMÁŠA JAROŠINCA
s láskou a úctou na neho spomína syn Miroslav, 
nevesta Emília a vnučky Jana a Eva s rodinami

Dňa 27. februára si pripomenieme 5 rokov 
od smrti drahej mamky, babky, prababky a svokry 

MAGDALÉNY JAROŠINCOVEJ
s láskou a úctou spomínajú syn Miroslav, 
nevesta Emília a vnučky Jana a Eva s rodinami

n	2. marca od 7.30 do 11.30 hod., úsek: Ul. P. O. Hviezdoslava 9, 
11, 13, 15, futbalový štadión 

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

prerušenie distribúcie elektriny

o pohár predsedu
strany SMeR–SD
Aj napriek nie typickému 
počasiu v druhú 
februárovú nedeľu strana 
SMeR-SD uskutočnila 
spoločensko-športovú 
akciu. Futbalového turnaja 
o pohár predsedu SMeR–
SD sa zúčastnilo sedem 
družstiev z Michaloviec 
(Východ a Hrádok), 
Horoviec, Sliepkoviec, 
Strážskeho, Moravian 
a Vyšných Remiet. 

Usporiadateľom i otcom myš-
lienky bol v roku 2009 klub Východ 
Michalovce.

Na začiatku tohto turnaja si 
mladí muži chceli zahrať halový 
turnaj, a dnes sú z nich muži zre-
lého veku.

V tomto ročníku sa hralo 
v dvoch skupinách. V A skupine 
hrali Moravany, Sliepkovce, Stráž-
ske a Michalovce Hrádok. Skupinu 
vyhrali Michalovčania bez straty 

bodu. B skupinu vyhrali V. Remety. 
Vyšné Remety zdolali Michalovce 
– Hrádok 2:1 a stali sa víťazom ce-
lého turnaja. Tretie miesto obsadili 
Horovce. Za najlepšieho brankára 
bol vyhlásený Ľubomír Bačo z Mo-
ravian, najlepším strelcom so 7 gól-
mi bol Ladislav Berta z Michalovce 
Hrádok a najlepším hráčom sa stal 
Vladimír Praščák, mladší z Vy-
šných Remiet.

Jednotlivé zápasy korektne roz-
hodovali rozhodcovia Štefan Cze-
tö a Ján Špivák so skúsenosťami 
z rozhodovania medzinárodných 
zápasov.

Turnaja sa zúčastnil predseda 
okresnej organizácie SMER-SD Emil 
Ďurovčík, prednostka okresu a pod-
predsedníčka okresnej organizácie 
SMERu, ktorí s usporiaditeľmi tur-
naja odovzdali diplomy, vecné ceny 
a prvým trom mužstvám poháre.

Po ukončení turnaja bolo po-
dané všetkým účastníkom kvalitné 
občerstvenie.

RSDr. Ján Mikula 
a JUDr. Vladimír Juričko
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Úspechy mladých strelcov
Mladí strelci streleckého 
klubu Mládež Michalovce 
a eXAPRo Michalovce 
absolvovali sériu pretekov 
v rámci Košického 
a Prešovského kraja. 
V Šarišských Michaľanoch 
sa uskutočnili Majstrovstvá 
Prešovského kraja v streľbe, 
na ktorých sa zúčastnili 
aj starší strelci zo ŠSK 
Mládež MI a eXAPRo. 

Š. Vojtko, žiak Gymnázia P. Horo-
va a K. Sentivániová, žiačka Gymná-
zia, Ul. Ľ. Štúra si počínali výborne. 
V olympijských disciplínach vzdu-
chová puška 60 rán v stoji obsadil 
Š. Vojtko 1. miesto a v disciplíne 
vzduchová puška 40 rán v stoji K. 
Sentivániová obsadila 3. miesto. Mla-
dí strelci Základnej školy P. Horova, 

členovia ŠSK Mládež MI a EXAPRO 
MI, víťazi okresného kola, sa zúčast-
nili majstrovstiev Košického kraja 
v streľbe základných škôl, ktoré sa 
uskutočnili 5. februára v Kluknave. 
Počínali si výborne. J. Hreňo v kate-
górii mladších žiakov zvíťazil a P. Va-
siľ skončil na 2. mieste. M. Matis 
skončil na 5. mieste. Medzi mladšími 
žiačkami N. Padová obsadila 3. mies-
to a v kategórii starších žiačok E. Ke-
rekešová skončila na 3. mieste. 

Súťaž družstiev vyhrali žiaci ZŠ 
P. Horova a tým si vybojovali po-
stup na majstrovstvá Slovenska, kto-
ré sa uskutočnia začiatkom apríla 
v Košiciach. Hneď nasledujúci deň 
sa v Kluknave uskutočnila národná 
liga mládeže v streľbe, na ktorej sa 
zúčastnil začínajúci mladý talent 
N. Kováč, žiak ZŠ P. Horova. Počí-
nal si výborne a s výsledkom 278 
bodov obsadil výborné 2. miesto.

J. Kisty

o pohár priMátora Mesta
Liga MŠ v pohybovej zdatnosti
25. 2., 9.00 hod., VI. ročník – 3.kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Basketbal
i.Bk Michalovce – MBk karlovka Bratislava 
20. 2., 18.15 hod., DL – juniori; športová hala GPH 

i.Bk Michalovce – Bk inter Bratislava 
21. 2., 11. 00 hod., DL – juniori; športová hala GPH 

i.Bk Michalovce – aBovia košice
27. 2., 9. 00 a 10. 30 hod., Východ – starší mini žiaci 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

florbal
o pohár priMátora Mesta
Mestská florbalová liga mužov 
Team Zemplín – Babblers 
Team Hadzi – Fbk Shadows
FT Mladá Matica – Team Senior Michalovce
3. 3., 17.00 – 18.40 hod., V. ročník – 1. perióda, 2. kolo
Info: http://new.fbkmichalovce.sk/ 

futbal
Mfk zeMplín Michalovce – fc vss košice
20. 2., 14.00 hod., prípravné stretnutie „A“ mužstva

Mfk zeMplín – fc spartak trnava
27. 2., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – 20. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

hádzaná
hk iuventa – hc plzeň
20. 2., 17.30 hod., WHIL žien – 19. kolo

hk iuventa jun. – inter Bratislava 
21. 2., 13.00 hod., I. liga žien – 13. kolo

hk iuventa jun. – as trenčín 
24. 2., 17.00 hod., I. liga žien - 14. kolo

hk iuventa – škp Bratislava
20. 2., 15.00 hod., I.LSD - 13. kolo

hk iuventa – as trenčín
24. 2., 13.30 hod., I.LSD - 14. kolo

hk iuventa – škp Bratislava 
20. 2., 13.00 hod., I.LMD – 13. kolo

hk iuventa – as trenčín 
24. 2., 15. 00 hod., I.LMD - 14. kolo
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

turistika
okolie huMenného – Mohyly
20. 2., 9.00 hod.

hviezdicový výstup na krivoštianku
21. 2., 9.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

regionálny ziMný zraz turistov
21. 2., 8.00 hod.

krivoštianka – jasenovský hrad
21. 2., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Futbalový turnaj KDH
V sobotu 6. februára 
zorganizovalo oC KDH 
Michalovce 19. ročník 
turnaja v mini futbale 
o pohár predsedu oC KDH 
Michalovce. 

Turnaj bol otvorený za prítom-
nosti dekana rímskokatolíckej cirkvi 
v Michalovciach Stanislava Pavúka 
a poslanca NR SR za KDH Jozefa 
Bobíka. Odohral sa v športovej hale 
na Gymnáziu P. Horova v Michalov-
ciach. Zúčastnilo sa ho 8 mužstiev, 
ktoré boli vylosované do dvoch 
skupín. Prvú skupinu tvorili muž-
stvá KDK Vinné, Budkovce, Zalu-
žice, mužstvo saleziánov. V druhej 
skupine boli OC KD Michalovce, 
KDK Zbudza, Úbrež a mužstvo 
z Horoviec. Po odohraní zápasov 
v skupinách systémom každý s kaž-
dým, víťazi skupín hrali finále. 

Víťaz A skupiny KDK Vinné sa 
stretlo vo finále s víťazom B skupiny 

KDK Zbudza a po výsledku 1:0 sa sta-
lo víťazom turnaja. Na 3. mieste skon-
čilo mužstvo OC KDH Michalovce.

Turnaj striedavo rozhodovala 
trojica rozhodcov Jozef Pivarník, 
Ján Pivarník a Radoslav Kolesár. 
Po skončení turnaja boli odovzdané 
vecné ceny, poháre a putovný pohár 
predsedu OC KDH Michalovce. 
Odovzdali ich predseda OC KDH 
Michalovce Andrej Hajduk, Ing. Jo-
zef Bobík – poslanec NR SR, Ing. Ján 
Paľovčík – podpredseda OC KDH. 

Organizačný výbor vyhlásil za naj-
lepšieho brankára Michala Serečuna 
z mužstva saleziánov, najvšestrannej-
ším hráčom sa stal Lukáš Mačovský 
zo Zbudze a za najlepšieho útočníka 
bol vyhlásený Marián Dzurjo ml. 
z mužstva OC KDH Michalovce.

Za zorganizovanie turnaja a za-
bezpečenie občerstvenia patrí poďa-
kovanie sponzorom turnaja, organi-
začnému výboru a klubom KDK 
Zbudza a Michalovce 5.  

Jozef Balog


